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APRESENTAÇÃO 
 

O Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica (eCICT) é um evento 

aberto à comunidade no qual todos os aproximadamente 1.500 alunos de 

Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (bolsistas e voluntários) apresentam 

os resultados de suas pesquisas desenvolvidas ao longo de um ano, como 

cumprimento de um plano de trabalho elaborado e orientado por um 

professor/pesquisador do quadro permanente da Instituição.  

 

O eCICT está entre as ações inseridas no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN, que 

possui entre seus objetivos: a) Contribuir para a formação e engajamento de 

recursos humanos em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 

inovação; b) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se 

dedicarão a qualquer atividade profissional; e c) Contribuir para a formação de 

recursos humanos que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora 

das empresas no País. Em 2020, a Pró-reitora de Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte realizou a 31a edição do Congresso em formato 

totalmente virtual. 

 

A 31a edição do Congresso teve como tema “Inteligência Artificial: 

expandindo as fronteiras da ciência”, estando alinhada aos 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ao submeter os 

trabalhos ao Congresso, os alunos indicaram os objetivos da Agenda 2030 aos 

quais suas pesquisas estavam relacionadas. Essa iniciativa visa estimular a 

pesquisa cientifica e tecnológica voltada para a busca por soluções para os 

desafios sociais contemporâneos. 

 

Em uma etapa inicial, denominada de Mostra de Trabalhos e Vídeos de 

Ciência, Tecnologia e Inovação, foram realizadas as apresentações dos 

trabalhos submetidos pelos participantes do evento. As apresentações 

ocorreram de forma assíncrona, por meio de arquivos digitais (trabalho completo 

e vídeo), sendo disponibilizadas não só aos avaliadores do congresso pelos 

Sistemas da UFRN, mas também ao público em geral através do site do evento 

(www.cic.propesq.ufrn.br). Após essa etapa inicial, uma serie de vídeos sobre 

inteligência artificial e sobre a trajetória de sucesso dos pesquisadores 

destaques da UFRN no ano de 2020 foi disponibilizada (on demand) a todos os 

participantes, complementando as atividades remotas do evento. 

 

Os pesquisadores destaques da UFRN no ano de 2020 foram 

selecionados a partir do Prêmio Pesquisador Destaque da UFRN, certame 

instituído em 2019 por meio da Pró-reitora de Pesquisa e que e concedido 



anualmente aos pesquisadores da instituição que tenham apresentado 

relevantes contribuições para o desenvolvimento da ciência em cada uma das 

três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Vida; Ciências Exatas, da 

Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. Foram 

escolhidos 03 pesquisadores, um em cada grande área do conhecimento. Além 

de troféu e certificado, todos os premiados receberam auxílio no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para custear despesas especificas, discriminadas em 

edital. 

 

Ainda no XXXI evicta, os alunos concorreram ao 4a Prêmio Destaque na 

Iniciação Cientifica e Tecnológica da UFRN, que foi instituído pela Pró-reitora de 

Pesquisa em 2017 para reforçar as ações dos programas institucionais de 

iniciação cientifica e tecnológica. O prêmio contemplou duas categorias: 

Trabalho Destaque de Iniciação Cientifica e Tecnológica e Vídeo Destaque de 

Divulgação Cientifica. Os premiados foram agraciados com bolsas mensais de 

até R$ 800,00 (oitocentos reais) durante o período de um ano. Os orientadores 

dos alunos premiados adquiriram precedência em relação aos demais para 

efeitos de concorrência no Edital de Bolsas de Pesquisa da UFRN em 2021. 

 

O evento cumpriu três funções valiosas para o desenvolvimento da 

ciência na instituição: inserção dos discentes em um ambiente acadêmico de 

publicação e apresentação dos resultados da pesquisa; divulgação cientifica por 

meio dos vídeos que utilizam uma linguagem cientifica, porém acessível a todos; 

e, por fim, a popularização da ciência. 
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TÍTULO: Usos consuntivos e não consuntivos da água no médio curso da bacia 

hidrográfica do rio Potengi-RN 

Resumo 

A água, fundamental para a existência de todas as espécies do planeta Terra, também 
faz parte das transformações tecnológicas realizadas pela humanidade. Todavia, nos 
últimos anos, o uso irracional da água está gerando diversos problemas como perca de 
qualidade natural da água, secas, extinção de outras espécies e entre outros. O 
presente trabalho foi construído na perspectiva metodológica da geoecologia das 
paisagens, metodologia que surgiu na década de 1960 e foi amplamente difundida a 
partir da década de 1990. Foram relacionados os fatores físicos naturais e os aspectos 
humanos como atividade econômica e urbanização da área geográfica estudada que é 
o Médio Curso da Bacia Hidrográfica Rio Potengi, e como tais transformações 
promovidas pelo homem afetam a bacia, relacionando os usos consultivos e não 
consultivos de cada cidade pertencente à compartimentação. O trabalho finaliza 
levantando maneiras de como fazer o uso consciente e racional da água na área de 
estudo. 
 

Palavras-chave: Água, Geoecologia, Rio Potengi. 

TITLE: CONSULTATIVE AND NON-CONSULTIVE USES OF WATER IN THE MIDDLE 

COURSE OF THE POTENGI RIVER HYDROGRAPHIC BASIN - RN 

Abstract 

Water, fundamental for the existence of all species on planet Earth, is also part of the 
technological transformations carried out by humanity. However, in recent years, the 
irrational use of water is generating several problems such as loss of natural water 
quality, droughts, extinction of other species and among others. The present work was 
built in the methodological perspective of landscape geoecology, a methodology that 
emerged in the 1960s and was widely disseminated from the 1990s on. Natural physical 
factors and human aspects were related, such as economic activity and urbanization of 
the studied geographical área, which is the Medium Course of the Rio Potengi 
Hydrographic Basin, and how such transformations promoted by man affect the basin, 
relating the consultative and non-consultative uses of each city belonging to the 
compartmentalization. The work ends by raising ways on how to make the conscious 
and rational use of water in the study área. 
 
Keywords: Water, Geoecology, Potengi River. 

Introdução 

Sabe-se que a água é vital para a sobrevivência de todos os seres vivos do planeta 
Terra e isso inclui os seres humanos. As civilizações humanas surgiram próximas a rios, 
lagos ou lagoas e a partir desse momento, o homem começou a utilizar a água para 
diversos fins exploratórios. Seja para pesca, irrigação, higiene e produção de bens, a 
água e o manuseio desta tem uma relação intrínseca com a humanidade. No Brasil, a 
água se torna bem natural dotado de valor econômico em 08 de Janeiro de 1997 pela 
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Lei Federal n° 9.433 que reconhece a água como “um recurso natural limitado, dotado 
de valor econômico”. Mesmo sabendo desse valor essencial à existência humana e de 
todos os outros seres vivos, a água vem sofrendo modificações físicas e químicas 
devido à intensa transformação tecnológica promovida pela ação antrópica. Desde o 
final da década de 1960, a Bacia Hidrográfica é reconhecida como unidade física do 
território Geográfico (BOTELHO e SILVA, 2007). Esse marco é de extrema importância 
para a ciência geográfica, pois permite que os corpos de água sejam estruturados a fim 
de se realizar uma gestão mais focada nos aspectos físicos, sociais e culturais da Bacia 
Hidrográfica e da sociedade que está inserida nessa unidade territorial. A Bacia no qual 
o estudo é centrado é a Bacia Hidrográfica do Rio Potengi, localizado no estado do Rio 
Grande do Norte, Nordeste brasileiro. Possuindo área de drenagem total de 3.345 km² 
(MIRANDA, 2019), a bacia faz fronteira ao norte com a Bacia Hidrográfica do rio Ceará-
Mirim, ao nordeste com a Bacia do Rio Doce, a oeste com a bacia do Rio Piranhas/Açu, 
ao sul com a Bacia do Rio Trairí e a sudeste a bacia do Rio Pirangí, como mostra a 
figura 1 abaixo. Com o objetivo de compreender a dinâmica social e física do uso 
múltiplos da água, o estudo terá enfoque no curso médio da Bacia do Rio Potengi. 
Possui uma área de 1.923 km², ou seja, 46,9% de toda área de drenagem da bacia, 
sendo a maior compartimentação da Bacia do Potengi (Figura 2), encontra-se nesse 
recorte dez (10) municípios, sendo eles: Bom Jesus, Ielmo Marinho, Lagoa dos Velhos, 
Serra Caiada, Riachuelo, Santa Maria, São Paulo do Potengi, São Pedro, Senador Eloi 
de Souza, Sítio Novo (IBGE, 2017). O Médio Curso apresenta apenas duas estações, 
sendo essas, um verão seco e período chuvoso, designando-se, de acordo com Alvares 
(2014) um clima tropical do tipo As´. De acordo com Xavier (2019), a bacia possui 
“natureza da drenagem da bacia quanto à direção do escoamento é exorréica 
desaguando no mar e apresenta padrão predominantemente dendrítico”. O MCBHRP 
possui tipos de relevos variados com características geomorfológicas únicas 
diferenciando das outras compartimentações da bacia (MIRANDA, 2019). O principal rio 
da Bacia Hidrográfica estudada é o Rio Potengi, nascendo no município de Cerro Corá 
e desaguando na capital Natal, indo de encontro ao oceano atlântico. O Rio perpassa 
pela compartimentação do médio curso e nele a sociedade faz usos variados da água 
seja para produção de bens, consumo ou lazer, a Bacia Hidrográfica do Rio Potengi é 
fundamental para que os municípios da área estudada possam prosperar, todavia, a 
utilização dessa água nem sempre é de forma racional e ecológica. Visando tal 
necessidade de uma melhor racionalização e consumo consciente da água, o presente 
trabalho busca discorrer sobre a problemática e o uso da água de forma sistêmica e 
integrada bacia, pois de acordo com Faria (2015) “a água de enquadra como um dos 
recursos naturais mais importantes para garantir a sobrevivência dos seres vivos e 
desenvolvimento de inúmeras atividades.”. 
 
Metodologia 

 
O procedimento metodológico utilizado para a construção do presente trabalho é a 
Geoecologia das Paisagens, no qual busca estudar de maneira sistêmica e integrada 
do meio, relacionando os fatores que ocorrem no meio natural e a ação do homem neste 
espaço. De acordo com Farias (2015, apud Miranda, 2019, p. 04), tal método teve seu 
inicio de propagação a partir da década de 1960, assumindo um comportamento 
investigativo, buscando compreender a complexidade territorial em suas diferentes 
escalas (global, regional e local) (MIRANDA, 2019). E foi somente a partir da década de 
1990 que a Geoecologia das Paisagens foi amplamente difundida como um 
procedimento dialético a fim de compreender as relações do meio natural e o homem. 
(RODRIGUEZ; SILVA, 2006). A Geoecologia das paisagens, de acordo com Rodriguez; 
Silva; Leal (2011, apud Farias, 2015, p. 50) está fundamentada em três momentos 
chaves da pesquisa, que são: 1. Como se formou e ordenou a natureza; 2. Como, 
mediante as atividades humanas, construíram-se e impuseram-se sistema de uso e de 
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objeto, articulando e colocando a natureza em função de suas necessidades; 3. Como 
a sociedade concebe a natureza, as modificações e transformações derivadas das 
atividades humanas. Sendo o presente trabalho, voltado para uma análise 
geoecológica, será abordado de maneira mais centrado o segundo e o terceiro momento 
chave do estudo, mostrando os principais usos da água no médio curso da Bacia e como 
o homem pode modificar e utilizar tal recurso hídrico. O procedimento operacional 
adotado pela Geoecologia das Paisagens foi derivado da proposta de Rodriguez e Silva 
(2016, apud Miranda, 2019, p. 05) que é constituída por quatro fases fundamentais para 
a compreensão de maneira sistêmica e integrada do meio estudado, sendo essas fases: 
a fase de organização inventário, fase de análise, diagnóstico e propositivo. Sendo 
elaboradas aqui as três primeiras etapas, por ser um trabalho de caráter introdutório. 
Fase de organização inventário Dentro desta fase serão discorridos os principais meios 
de como foi obtido os dados acerca da Bacia Hidrográfica, desde fontes bibliográficas, 
a criação de tabelas, mapas e ida a campo. Buscou-se levantar todos os dados 
necessários para que o trabalho possua fundamentação e aproximação coesa da 
realidade no qual está sendo debatida. O principal meio de levantamento bibliográfico 
ocorreu de maneira remota, fundamentando-se na tese de doutorado de Farias (2015) 
que discorre minunciosamente sobre Geoecologia das Paisagens, na tese de conclusão 
de curso de Miranda (2019) que está relacionado diretamente à bacia hidrográfica do 
Rio Potengi e em artigos relacionados ao tema. Os dados acerca dos municípios que 
compreendem a compartimentação do médio curso foram obtidos em sítios oficiais de 
suas respectivas prefeituras, além de órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA), além de uso de 
imagens de satélite para a identificação dos diferentes usos da bacia, relacionando a 
áreas urbanas e rurais, construções como barragens, reservatórios, entre outros. Fora 
também realizado ida a campo que implicou na observação da real situação do 
MCBHRP e de como os usos múltiplos da água está diretamente relacionado no 
município, podendo assim, fazer uma relação direta entre o que foi estudado 
previamente e a realidade que a compartimentação da bacia está inserida e como ela 
afeta e é afetada pela sociedade que utiliza de seus recursos hídricos. Fase de Análise 
Na fase de análise será apresentado o conjunto de ferramentas e materiais utilizados 
para a construção da pesquisa, que foram de extrema importância para todo o 
arcabouço teórico, socioeconômico, físico e químico que estão contidos neste trabalho. 
Também é nessa fase que fora organizados e levantados todos os mapas, imagens de 
satélites, utilização de softwares e outros programas de sensoriamento remoto para que 
se possa entender melhor a realidade da bacia hidrográfica e dos usos da água. A 
utilização de instrumentos como câmera digital também tem sua importância, pois pode 
ser utilizado como material de análise posterior à ida a campo, registrando assim os 
diferentes usos da água da bacia, sua dinâmica em que está sendo apresentada e como 
a sociedade se comporta em relação à distribuição do recurso hídrico. Fase de 
Diagnóstico Neste período de desenvolvimento do trabalho, é a fase em que será 
agrupada toda produção e informações cartográficas, imagens de satélites, textos 
acerca do assunto para que se possa obter uma compreensão real dos usos múltiplos 
da água no médio curso da Bacia Hidrográfica do Rio Potengi. De acordo com 
Nascimento (2011, apud Farias, 2015, p. 67) essa fase é caracterizada por enfatizar “o 
diagnóstico do meio físico de bacias hidrográficas, as condições climáticas, a natureza 
do terreno, os aspectos morfopedológicos, os geobotânicos e uso/ocupação do solo”. 
Dentro também dessa etapa, será produzido quadros dos usos consultivos e não 
consultivos da água do MCBHRP, além da discussão acerca do impacto da utilização 
da água para a bacia. Para a produção do quadro de usos consultivos e não consultivos 
da água, será utilizado como referência os níveis de degradação ambiental elaborado 
por Farias (2015), no qual será elencado por municípios que pertence a 
compartimentação estudada da bacia elencando os principais impactos que são 
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causados na bacia com usos relacionados a ela, seguindo a mesma linha de raciocínio 
que a autora elaborou. 
 
Resultados e Discussões 

 
A Bacia Hidrográfica é reconhecida como unidade espacial pela geografia no final da 
década de 60, e só a partir desse momento que ela começa a ser incorporada 
definitivamente no âmbito de pesquisa da ciência geográfica. Sendo uma unidade de 
base, faz-se importante, pois permite avaliar os diversos processos, componentes e 
interações que ocorrem na bacia hidrográfica (BOTELHO e SILVA, 2004). Segundo 
Pires e Santos (1995, apud Botelho e Silva, 2004, p. 153) a qualidade ambiental pode 
ser definida como a soma dos padrões encontrados nos diversos componentes que nos 
cercam e influenciam diretamente na nossa vida: qualidade da água, do ar, estética, etc. 
Dito isto, mostra-se importante o estudo dos elementos naturais que compõe a bacia 
hidrográfica para que se possa compreender melhor a dinâmica desta. Também faz-se 
importante o estudo das atividades humanas na bacia hidrográfica em seus diversos 
aspectos, desde o uso e ocupação da bacia a atividades econômicas para que se possa 
obter uma melhor compreensão dos usos consultivos e não consultivos da água. De 
acordo com a Agência Nacional das Águas (ANA), o uso consultivo da água está 
relacionado à retirada de um volume de água para a utilização humana seja irrigação, 
consumo e industrialização e esta água não retorna ao seu manancial com as mesmas 
qualidades e quantidade original. Já o uso não consultivo não envolve retirado de água 
de seu manancial, está relacionada diretamente a utilização para lazer, pesca e 
navegação podem ser exemplos de usos não consultivos. Todavia, para que se possa 
chegar ao debate sobre os usos múltiplos da água, faz-se necessário conhecer os 
elementos físicos naturais da bacia hidrográfica como solo, altitude e declividade, 
vegetação e clima a fim de entender como estes se apresentam integradamente e 
sistematicamente no espaço geográfico estudado. Os tipos de solos que podem ser 
encontrados no médio curso da Bacia Hidrográfica do Rio Potengi, segundo o IBGE 
(apud Miranda, 2019) é identificado sete (07) tipologias de solo, que são estes: Argissolo 
Amarelo Distrófico, Argissolo Vermelho Eutrófico, Latossolo Amarelo Distrófico, 
Luvissolo Crômico Órtico, Neossolo Flúvico Eutrófico e Planossolo Háplico Eutrófico. 
Sendo este último encontrado em maior abundância na compartimentação estudada e 
tem como características principais a facilidade erosiva e o alto nível de fertilidade 
(EMBRAPA, apud Miranda, 2019). Em relação à altitude, o médio curso da Bacia 
Hidrográfica do Rio Potengi apresenta variação significativa podendo se apresentar 
entre 27 m em relação ao nível do mar, indo até uma altitude de 473 m, isso por que tal 
compartimentação encontra-se numa área de transição entre o alto curso ao baixo 
curso. Já a declividade do MCBHRP apresenta-se como plana e suave (variação entre 
0 a 5%) em sua parte majoritária, sendo os locais que apresentam maior variação são 
as áreas dos maciços residuais e margens dos corpos hídricos principais da bacia 
(MIRANDA, 2019). Os tipos de vegetação que se apresentam na compartimentação 
estudada, segundo o IBGE são: a savana-estépica, a savana-estépica arborizada e a 
savana-estépica florestada. Sendo em sua maioria a savana-estépica, mais conhecida 
como a Caatinga, vegetação abundante em todo o Nordeste Brasileiro, isso se dá devido 
às características climáticas, a Mata Branca ou Caatinga é um tipo de vegetação 
adaptada a ambientes secos e com poucos recursos hídricos, que segundo o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA), vem sendo cada vez mais desmatado para a produção ilegal 
e insustentável de lenha, criação de gados, agricultura e urbanização. Entender o clima 
da compartimentação é compreender a disponibilidade de água e a formação vegetal 
tanto do local estudado como da maior parte do Nordeste Brasileiro. Segundo Reibota 
et al (apud Miranda, 2019) os principais mecanismo globais climáticos que influenciam 
na circulação atmosférica do Nordeste Brasileiro são: Zona de Convergência 
Intertropical, Complexos Convectivos de Mesoescala, os Vórtices Ciclones de Altos 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 12 

 

Níveis, as ondas de leste e as brisas marinhas e terrestres. Tais dinâmicas influenciam 
diretamente o clima do MCBHRP atingindo diretamente na dinâmica de recurso hídrico 
que dispõe na área estudada. Segundo Alvares (2014, apud Xavier, 2019) a área 
estudada apresenta “duas estações, um verão seco e uma estação chuvosa 
compreendendo um clima tropical chuvoso do tipo As´”. De acordo com Miranda (2019), 
dentre os dez (10) municípios que compreendem a compartimentação da bacia, apenas 
cinco (05) municípios apresentam dados pluviométricos fidedignos devido à escassez 
de informações. As cidades que dispõe dos dados pluviométricos totais são: Sítio Novo, 
Bom Jesus, Ielmo Marinho, São Paulo do Potengi e Santa Maria. Com a análise de 
quatorze anos das médias pluviométricas, conclui-se que Bom Jesus apresenta a maior 
média dentre os municípios, apresentando registro de 788 mm/ano, enquanto os outros 
quatro munícipios apresentam médias regulares próximos dos 500 mm/ano (MIRANDA, 
2019). Outro fator de extrema importância para a compreensão integrada e sistemática 
do MCBHRP e dos diferentes usos da água são as atividades econômicas que ocorrem 
na compartimentação. Destaca-se como principal atividade econômica nos municípios 
que pertencem ao médio curso a agricultura. Atividade que compreende 60,05%, já a 
pastagem abrange 10,10% da compartimentação e as áreas urbanas comporta 1% 
(XAVIER, 2019). Por ser uma área predominantemente rural, boa parte do consumo de 
água está ligada a irrigação. Os principais centros urbanos da compartimentação do 
médio curso da bacia, segundo o senso de 2010 do IBGE, três municípios dentre os dez 
que pertencem à área estudada, possuem a dinâmica populacional, sendo eles São 
Paulo do Potengi com 15.843 habitantes, Ielmo Marinho com 12.171 e Bom Jesus com 
9.440 habitantes. Os três municípios juntos representam 48,26% da população da área 
estudada, ditando assim a dinâmica populacional e urbana da compartimentação 
(MIRANDA, 2019). Para que se haja um consumo consciente e racional da água, faz-
se necessário uma gestão atuante e funcional para que o recurso hídrico seja 
administrado da melhor maneira faz-se necessário um Comitê de Bacias Hidrográficas 
específico para a Bacia do Rio Potengi, pois a mesma não possui, impedindo uma 
possibilidade de gestão racional, possibilitando que o uso da água seja de forma mais 
ambiental e planejada possível. No Médio Curso o uso consultivo e não consultivo 
apresenta algumas características únicas de cada munícipio, sendo reflexo direto de 
como a cidade se relaciona com a água, dito isto, será debatido sobre os usos múltiplos 
da água de cada cidade pertencente à compartimentação e como está é reflexo da 
necessidade humana que muitas vezes, por não haver uma gestão atuante, há uma 
relação de consumo irracional e prejudicial para a bacia hidrográfica. O primeiro 
município debatido é Bom Jesus, de acordo com o senso 2010 do IBGE, a cidade 
apresenta a terceira maior população da compartimentação, com 9.440 habitantes, Bom 
Jesus possui esgotamento sanitário de apenas 10,8% sendo um dos mais baixos dentre 
as cidades do médio curso. A cidade possui o Açude Vinícius e recebe água da adutora 
Monsenhor Expedito, no qual retira água da Lagoa do Bonfim para ajudar no 
abastecimento de água da cidade (MIRANDA, 2019). Dentre os principais usos 
consultivos da água do município está o dejeto de fluidos, abastecimento urbano, animal 
e para irrigação. Já os principais usos não consultivos estão o lazer e pesca no açude. 
A cidade de Ielmo Marinho, segundo o IBGE, apresenta a segunda maior população do 
Médio Curso da Bacia, sendo 12.171 habitantes, igualmente a Bom Jesus, mesmo 
sendo um dos municípios mais populosos, apresenta um esgotamento sanitário de 
apenas 18,5%, também recebe água pela adutora Monsenhor Expedito para o 
abastecimento urbano, irrigação e abastecimento animal, sendo esses os principais 
usos consultivos de água na cidade. O município de Lagoa dos Velhos tem a menor 
população da compartimentação, segundo o IBGE, possuindo apenas 2.668 habitantes, 
a cidade apresenta esgotamento sanitário de 17,6%. Dentre os principais usos não 
consultivos da água encontra-se a pesca e lazer no açude do Babuí e os usos 
consultivos da água estão o abastecimento urbano, irrigação e animal provindo tanto do 
açude como da adutora Monsenhor Expedito. A cidade de Riachuelo apresenta 
população de 7.067 habitantes, segundo o último senso realizado pelo IBGE e possui 
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esgotamento sanitário de 59,3% representando assim, a maior porcentagem de 
esgotamento de todos os municípios da compartimentação estudada. A cidade é 
abastecida pela adutora Sertão Central Cabugi, no qual retira água da Barragem 
Armando Ribeiro Gonçalves (Miranda, 2019), maior barragem do estado do Rio Grande 
do Norte e fica na bacia hidrográfica Piranhas-Açu, o principal uso consultivo da água é 
o abastecimento urbano, irrigação e abastecimento animal. Serra Caiada apresenta um 
reservatório de pequeno porte chamado de “Catolé” que tem capacidade de 
1.844.200,00 m³ e também recebe água pela adutora Monsenhor Expedito (MIRANDA, 
2019). Dentre os principais usos consultivos da água na cidade é o abastecimento 
urbano, rural e dejetos sólidos e líquidos da sociedade. Possui um total de 2.668 
habitantes e esgotamento sanitário de 27,3% sendo o terceiro mais alto da 
compartimentação. O município de Santa Maria é o que possui, segundo o IBGE, menor 
saneamento básico adequado do médio curso, representando apenas 1,2% de todo 
esgotamento sanitário da cidade que possui 4.762 habitantes, representando assim um 
problema ambiental pontual, pois de acordo com Xavier (2019), o saneamento básico 
adequado está diretamente relacionado ao Índice de Desenvolvimento Humano, quanto 
maior o saneamento, maior será o IDH da cidade. Santa Maria tem déficit de recurso 
hídrico sendo abastecida para a irrigação, abastecimento urbano e animal pela adutora 
Monsenhor Expedito, não havendo corpo d’água significante na cidade. São Paulo do 
Potengi é a cidade de maior quantidade de habitantes, de acordo com o último senso 
do IBGE, sendo 15.843 habitantes e possui esgotamento sanitário adequado de 57,7%. 
A cidade de acordo com Miranda (2019) possui o segundo maior reservatório de toda 
bacia hidrográfica do Rio Potengi com capacidade de armazenamento de 23.139.587,00 
m³. A cidade também é abastecida pela adutora Monsenhor Expedito. Sendo o maior 
centro urbano da compartimentação, o uso consultivo da água ocorre de forma mais 
intensa na cidade, sendo utilizada para dejetos sólidos e líquidos, energia, irrigação, 
abastecimento urbano e animal e por não haver uma gestão especializada em recursos 
hídricos, ocorre de forma predatória e pouco racional. Dentre as principais atividades 
não consultivas da água da cidade está o turismo ao reservatório, pesca e lazer. A 
cidade de São Pedro possui 6.235 habitantes e esgotamento sanitário adequado de 
apenas 2,9% sendo o segundo mais baixo de todos os municípios da compartimentação 
(IBGE, 2010). A cidade possui o açude Quarenta e Sete, onde retira água para o 
consumo consultivo servindo de abastecimento urbano e animal, além da irrigação da 
agricultura e utiliza o Rio Potengi para a liberação de dejetos. Dentre os consumos não 
consultivos da água na cidade pode-se destacar o lazer e a pesca. O município Senador 
Elói de Souza devido a falta de recurso hídrico, a cidade é abastecida pela adutora 
Monsenhor Expedito, sendo esta o principal meio de consumo da água, sendo usado 
para o meio urbano, irrigação e consumo animal, todavia, em época chuvosa se forma 
riachos temporários no qual servem de lazer para a população, sendo este o principal 
uso não consultivo. Senador Elói de Souza também tem o açude do Governador, onde 
ocorre tanto o abastecimento de água como para os dejetos da comunidade, 
apresentando assim um risco para a sociedade local (MIRANDA, 2019). A cidade 
apresenta desde o último senso do IBGE um total de 5.637 habitantes e esgotamento 
sanitário adequado de 17,3%. Por fim, o último município da compartimentação do 
médio curso da bacia hidrográfica do Rio Potengi é Sítio Novo. Cidade com 5.020 
habitantes e um esgotamento sanitário adequado de 13,4% (IBGE, 2010). A cidade 
possui como característica principal o uso não consultivo da água visando o turismo e a 
pesca utilizando o Açude Barrada da Tapuia e o Olho d’água sendo um dos principais 
atrativos turísticos da cidade. Os principais usos consultivos da água na cidade provêm 
pela adutora Monsenhor Expedito, abastecendo a área urbana e rural servindo para o 
consumo dos setores e economia que ocorre na cidade. 
 
Conclusão 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 14 

 

Nota-se que os condicionantes físicos da área como o clima em maior parte do ano 
seco, leva à escassez de água, sendo o primeiro desafio para a sociedade que reside 
na compartimentação, tal problemática é agravada quando a Bacia Hidrográfica não 
apresenta nenhum aspecto de gestão de recurso hídrico para que se haja uma utilização 
racional e ecológica, esse problema pode levar a poluição dos poucos corpos d’água da 
região devido a liberação de dejetos urbanos e rurais, fazendo a água perder suas 
propriedades químicas e físicas naturais, afetando o ecossistema natural que ocorre no 
médio curso. Dentre as diversas medidas que podem ser aplicadas para melhor gestão 
de recurso hídrico, Miranda (2019, p. 110) aponta medidas incisivas e necessárias como 
a aplicação de uma política de saneamento básico completo, preenchendo tanto a área 
urbana como a área rural da compartimentação. Também é apontada pelo autor a 
necessidade de investimento para a manutenção nos sistemas de abastecimento 
hídrico, garantindo assim uma qualidade da água tanto para o consumo, irrigação e 
abastecimento animal, como para o uso não consultivo como pesca e lazer. A criação 
de um Comitê de Bacia Hidrográfica é de fundamental importância, pois, segundo a 
Agência Nacional das Águas, o CBH é um fórum “em que um grupo de pessoas, com 
diferentes visões e atuações, se reúne para discutir sobre um interesse comum – o uso 
d’água na bacia”. Tal Comitê serve para uma gestão igualitária, racional e ecológica da 
água da Bacia Hidrográfica do Rio Potengi, visando na resolução, em comunidade, dos 
principais problemas de recursos hídrico da bacia. 
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Figura 1 - Mapa de Localização das Bacias Hidrográficas do RN 
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Figura 2 - Médio Curso da BH do Rio Potengi 
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TÍTULO: INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E MAPEAMENTO: NOVOS MÉTODOS PARA 

UTILIZAÇÃO DE ORTOMOSAICOS DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS 

PARA MAPEAMENTOS PRECISOS DA SUPERFÍCIE TERRESTRE 

Resumo 

Os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) também conhecidos como “Drones” ou 
UAV (Unmanned Aerial Vehicles) têm se mostrado uma tecnologia eficiente no âmbito 
do mapeamento, sobretudo no que diz respeito a geração de produtos cartográficos de 
alta resolução espacial, que aliado a um “baixo custo” quando comparada à uma 
aeronave tripulada, se destacando dentro das opções de novas tecnologias e uma 
cartografia de detalhe. Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo geral a 
utilização dessa tecnologia para geração de inovação, onde serão utilizadas 
metodologias que integrem os dados coletados com VANTs para avaliação e validação 
de mapas de uso e cobertura da terra, além de desenvolver métodos de correção de 
imagens por meio de técnicas geodésicas. Assim, a metodologia consistiu na realização 
de voos de VANT para coleta de imagens e posterior geração de ortomosaicos por meio 
de um software específico e de licença livre, onde foram realizadas correções 
locacionais através de pontos de controle com GNSS geodésico. Foram selecionadas 
nove imagens, as quais juntas possuíam 180 pontos aleatórios, sendo eles definidos 
através de inspeção visual, para posterior validação do mapa de uso e cobertura da 
terra, onde foram avaliadas as semelhanças e incompatibilidades para cada um deles, 
o mesmo processo ocorreu para o mapa de uso e cobertura da terra versus cadastro 
ambiental rural (CAR), de forma que, ao final da pesquisa, foi possível identificar uma 
acurácia global de 70,65%. 
 
Palavras-chave: VANT; mapeamento; inovação; validação; uso e cobertura da terra. 

TITLE: INNOVATION, TECHNOLOGY AND MAPPING: NEW METHODS FOR THE 

USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV) ORTHOMOSAICS FOR ACCURATE 

MAPPING OF THE LAND SURFACE 

Abstract 

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) have proven to be an efficient technology in the field 
of mapping, especially with regard to the generation of high spatial resolution 
cartographic products, which combined with a “low cost” when compared to a manned 
aircraft, if highlighting within the options of new technologies and a detailed cartography. 
Given this context, this work has as a general objective the use of this technology to 
generate innovation, where methodologies that integrate the data collected with UAVs 
will be used for the evaluation and validation of land use and land cover maps, in addition 
to developing methods for correction of land use. images using geodetic techniques. 
Thus, the methodology consisted of UAV flights for image collection and subsequent 
generation of orthomosaics by means of specific software and with a free license, where 
locational corrections were made through control points with geodesic GNSS. Nine 
images were selected, which together had 180 random points, which were defined 
through visual inspection, for later validation of the land use and land cover map, where 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 18 

 

the similarities and incompatibilities for each of them were evaluated, the same process 
occurred for the land use and land cover map versus rural environmental registry (CAR), 
so that, at the end of the research, it was possible to identify a global accuracy of 70.65%. 
 
Keywords: UAV; mapping; innovation; validation; land use and coverage. 

Introdução 

Atualmente, as inovações no âmbito da cartografia e da análise de fenômenos espaciais 
têm sido nítidas, isso porque há crescente desenvolvimento de tecnologias que visam 
facilitar a elaboração de mapas da superfície terrestre. No entanto, ao estudarmos a 
evolução da Ciência Geográfica, sabemos que nem sempre foi assim. A Cartografia, 
ciência, arte e técnica que trata da representação da superfície terrestre por meio de 
mapas, no início do século XX, era primordialmente analógica (BATISTA; BECKER; 
CASSOL, 2018, p. 1). Foi apenas na década de 1970, com o surgimento das 
geotecnologias (o conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e 
disponibilização de informação com referência geográfica), que chegamos ao conceito 
de Cartografia Moderna. Neste período, “o advento do computador e o aprimoramento 
dos sistemas computacionais, estimularam professores universitários e grupos de 
pesquisa a desenvolver rotinas para transformação de mapas analógicos em digitais, 
com vistas à análise espacial” (FREITAS, 2014). Tais avanços tecnológicos permitiram 
o aperfeiçoamento de termos como Geoprocessamento, que é a produção de 
informação ambiental a partir de dados estruturados, esse aperfeiçoamento se dá na 
popularização e na acessibilidade a dados e a técnicas para construção de mapas, 
principalmente em ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG). Nesse 
contexto, o avanço da Ciência Geográfica no que diz respeito a análise espacial está 
diretamente subordinada aos progressos técnicos de coleta de dados, tratamento e 
obtenção de informações. Essas novas tecnologias têm se mostrado soluções eficientes 
no que diz respeito ao entendimento das dinâmicas espaciais (BORGES, 2000), ou seja, 
tornam-se instrumentos eficazes para obtenção de informação do espaço, o que 
dinamiza as ferramentas de gestão e o processo de tomada de decisões futuras, em 
busca de uma melhor organização espacial. Ainda citando Borges, 2000 “a manipulação 
integrada de dados gráficos e não-gráficos, juntamente com a possibilidade de análises 
espaciais, pode orientar as tomadas de decisão e o planejamento, além de auxiliar na 
avaliação da eficácia das políticas públicas de intervenção”. Dentre os vários 
instrumentos utilizados para elaboração de mapas, mais recentemente estão os 
Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), que segundo a Agência Nacional de Aviação 
Civil (ANAC), podem ser definidos como aeronaves projetadas para operar sem piloto a 
bordo e que não seja utilizada para fins meramente recreativos. Diante desse contexto, 
essa tecnologia tem sido bastante empregada na Geografia, por ser capaz de realizar 
levantamento de dados de alta resolução e com “baixo custo” em relação à uma 
aeronave tripulada, sendo uma proposta pertinente dentro das opções de novas 
tecnologias para levantamento de informações da superfície terrestre para uma 
cartografia de detalhe. 
Assim, este trabalho tem como objetivo geral utilizar dessa tecnologia para gerar 
inovação, onde serão utilizadas metodologias que integrem os dados coletados com 
VANTs para avaliação e validação de mapas de uso e cobertura da terra, além de 
desenvolver métodos de correção de imagens por meio de técnicas geodésicas. Em 
relação aos objetivos específicos, temos: 1) Planejar e desenvolver uma rotina de 
campo para realização de voos com VANT; 2) Executar voos com eficiência de forma 
que os produtos possam ser utilizados para gerações cartográficas de qualidade; 3) 
Desenvolver métodos para correção locacional dos ortomosaicos através da utilização 
de dados geodésicos; e, por fim, 4) Desenvolver formas de utilizar dados de precisão 
geodésica, para que possam servir de ferramenta nos processos de avaliação e 
validação de mapas de uso e cobertura da terra. 
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Metodologia 

 
A metodologia consiste num corpo de regras ou diligências da qual está ancorada um 
trabalho científico. Este estudo, por sua vez, está em consonância com as temáticas 
desenvolvidas para pelo Laboratório de Processamento de Dados e Gestão Territorial 
(LAPROTER) quem tem se empenhado no uso de tecnologias de mapeamento e 
inovações tecnológicas para fins de planejamento do território. Assim, as técnicas 
metodológicas desse trabalho estão vinculadas com o desenvolvimento de outros 
projetos realizados pelo laboratório, como a contribuição no desenvolvimento do Plano 
Diretor do Campus Macaíba. Dessa forma, houve a realização de duas campanhas de 
campo para obtenção de imagens, das quais foram geradas dois ortomosaicos 
controlados por pontos de GNSS geodésicos, promovendo um erro de apenas 0,50 
metros, possibilitando o processo de vetorizações das edificações para fins de cadastro. 
Após a coleta de campo, essas imagens foram processadas por meio da utilização de 
um software específico e de licença livre. Tais dados, no entanto, não possuem precisão 
geodésica, visto que o posicionamento fica definido pelo sistema GNSS embarcado na 
própria aeronave. Diante dessa problemática, essa pesquisa buscou desenvolver uma 
metodologia de correção locacional dos ortomosaicos, através da utilização de pontos 
de controle coletados em campo com GNSS geodésico, de forma que pudessem ser 
realizadas correções através da comparação das coordenadas dos vários pontos de 
controle com os pontos coletados pelo VANT. Na realização dos voos, portanto, foram 
utilizados dois Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs): um multirotor modelo Phanton 
4 PRO disponível no LAPROTER via Superintendência de Infra-Estrutura (INFRA-
UFRN) e um modelo de asa fixa, de fabricação suíça, o Sense Fly eBee Plus, que esteve 
em Natal através de uma parceria com o Laboratório de Processamento de Dados e 
Geoprocessamento (LAPIG) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Além disso, o 
projeto contou com a realização do curso de extensão intitulado “Tecnologia e Inovação 
na Análise Ambiental: Curso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) ” nos dias 04 
e 05 de novembro de 2019, conduzido pelo Prof. Dr. Manuel Eduardo Ferreira 
(LAPIG/UFG) onde ocorreram explanações teóricas a respeito do tema, abrangendo a 
legislação, manuseio e características dos equipamentos, finalizando com um voo 
experimental no próprio Campus da UFRN, de forma que as imagens obtidas foram 
utilizadas para produção de uma carta-imagem em Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG), mais informações do evento estão disponíveis na página oficial do 
LAPROTER, através do link: 
https://cchla.ufrn.br/laproter/index.php/05/11/2019/laproter-finaliza-capacitacao-em-
veiculos-aereos-nao-tripulados. No entanto, é importante dizer que, em função da 
pandemia no novo Corona vírus (SARS-CoV-2), mediante as recomendações de 
Organização Mundial da Saúde (OMS) bem como do Governo do Estado do Rio Grande 
do Norte, ficam suspensas as aulas presenciais, bem como as atividades de campo, o 
que impossibilitou a realização de novos voos, de forma que as imagens utilizadas 
nesse projeto pertencem ao banco de dados pré-existente do Laboratório de 
Processamento de Dados e Gestão Territorial (LAPROTER), onde foram selecionadas 
um total de nove imagens que se localizavam em vários municípios do litoral do Rio 
Grande do Norte, para assim iniciar o processo de validação e avaliação de uso e 
cobertura da terra. A partir dessas imagens, portanto, tornou-se possível a realização 
da segunda etapa do projeto, que consistiu na geração de 20 pontos aleatórios para 
cada ortomosaico em ambiente de SIG, totalizando 180 pontos que foram definidos 
através de inspeção visual. Posteriormente, foi realizado um intersect desses pontos 
com o mapa de uso e cobertura da terra (2020) de forma a se comparar quais as 
semelhanças e incompatibilidades para cada um deles. Da mesma forma, ocorreu o 
processo de validação entre o mapa de uso e cobertura da terra e as classes definidas 
no Cadastro Ambiental Rural (CAR), onde no mapa foram gerados 200 pontos 
amostrais, os quais foram utilizados para o processo de validação em relação as 
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definições já existentes no CAR. A partir dessas análises, foram geradas tabelas das 
classes avaliadas, com o total de pontos coletados, total de pontos validados, 
porcentagem de acurácia por classe e uma acurácia global. Além disso, a partir das 
incompatibilidades, houve a geração de uma matriz de confusão, a qual permite 
identificar de forma mais precisa quais classes tiveram maior número de confusão. 
 

Resultados e Discussões 

 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) dados sobre 
cobertura e uso da terra consistem em um conjunto de informações que se voltam para 
representação e análise do território, de forma a demonstrar os processos de ocupação, 
utilização e suas transformações ao longo do tempo. Dessa forma, dentro do contexto 
de inovações tecnológicas, os mapas têm sido uma ferramenta essencial para tal 
demonstração, e, seu processo de validação, cada vez mais eficiente, tendo em vista 
as diferentes possiblidades de comparação com tecnologias complementares. Segundo 
(ROSA, 1996, pg. 99) “o sensoriamento remoto possibilita a obtenção de dados de forma 
rápida, confiável e repetitiva, em diferentes faixas espectrais e escalas, e os SIGs 
permitem a ligação dessas informações com outros tipos de produtos, tornando estas 
duas tecnologias complementares. ” Dentro desse contexto, foi avaliada a acurácia de 
um determinado número de classes do mapa de uso e cobertura da terra (2020) de 
áreas litorâneas do estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de obter uma 
porcentagem de sua validação a partir da comparação com as classificações feitas por 
imagens de VANT, e em seguida, das classificações do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
para essas mesmas localidades. Em ambos instrumentos de comparação, esse 
processo avaliativo consistiu na comparação das classificações de pontos, a fim de 
identificar as semelhanças e incompatibilidades deles para com o mapa de uso, 
desenvolvendo, dessa forma, seu processo de validação. Para validação a partir de 
imagens de VANT, foram selecionados nove ortomosaicos de diferentes áreas 
litorâneas do Rio Grande do Norte, onde em cada um deles foram gerados 20 pontos 
aleatórios, tendo posteriormente sua cobertura interpretada a partir da inspeção visual, 
para em seguida se fazer a avaliação com as classes já definidas pelo processo de 
classificação, tornando possível a comparação de 180 pontos entre a classificação e a 
interpretação visual. Foi observado, então, que as classes de Dunas e Vegetação 
obtiveram, respectivamente, oito e dez pontos validados, totalizando 100% de acurácia, 
seguida da classe de mancha urbana, com 130 pontos validados, totalizando 90,27%; 
a classe de água, por sua vez, registrou dez validações, com acurácia de 63%; já a 
classe de pastagem foi identificada em apenas um ponto no mapa de uso, mas que não 
foi validado a partir das imagens de VANT, já que esse ponto foi definido como 
vegetação. Em geral o mapa apresentou a acurácia global de 70,65%. Além disso, foi 
constatado que o maior número de pontos coletados, 144 de 180, está dentro da classe 
de mancha urbana, isso acontece porque o banco de dados pré-existente utilizado 
possui a maior parte dos ortomosaicos de voos realizados em áreas urbanas. Vale 
ressaltar, no entanto, que a campanha de voos para coleta de novas imagens tornou-
se inviável dentro do contexto atual de pandemia ocasionada pelo SARS-CoV-2, pois 
diante das recomendações do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, ficam 
paralisadas as atividades acadêmicas presenciais, e naturalmente as atividades de 
campo, a fim de ressaltar a importância do distanciamento social e evitar aglomerações, 
de forma a não estimular a disseminação do vírus no país. As incompatibilidades 
responsáveis pela diminuição da porcentagem de acurácia podem ser melhor 
observadas numa Matriz de Confusão, onde são listadas a análise comparativa dos 
pontos aleatórios e sua respectiva validação. Através dessa matriz e considerando os 
dados VANT como realidade, podemos observar que a classe de pastagens teve seu 
único ponto confundido com vegetação; a classe “água” acumulou seis erros, sendo 
dois deles classificados erroneamente como mancha urbana, dois como vegetação, e 
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um erro para as classes dunas e solo exposto; a classe de mancha urbana, por sua vez, 
foi confundida seis vezes com vegetação, cinco com dunas e três com água, 
acumulando 14 erros; por fim, as classes de dunas e vegetação não possuíram 
nenhuma confusão, tendo todos os seus pontos validados. Quanto ao processo de 
avaliação e validação do mapa de uso e cobertura com dados do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) foram lançados 200 pontos aleatórios e uma acurácia global de 65,35%. 
As classes de dunas e mangue tiveram, respectivamente, dois e 16 pontos validados, 
resultando numa acurácia de 100%; a classe de vegetação registrou 92,64% de 
acurácia, com validação de 126 dos 136 pontos; agricultura teve 31 dos 43 pontos 
validados, registrando 72% de acurácia; pastagens, com 27,50% de acurácia, validou 
apenas 11 dos 40 pontos e, por fim, a classe de água, que com um único ponto registrou 
0% de acurácia. As incompatibilidades entre os dados de uso e cobertura da terra e dos 
dados do CAR podem ser melhor observadas, da mesma forma, através de uma matriz 
de confusão, onde são expostos os erros. Assim, a classe com maior variação de 
confusão, portanto, é a de pastagens, que apresentou a segunda menor acurácia, um 
ponto foi classificação erroneamente para as seguintes classes: mangue, 
aquicultura/salinas, área desmatada e área úmida intermitente; três pontos foram 
classificados erroneamente como mancha urbana, e, em maior incidência de erro, 22 
pontos classificados como pastagens foram confundidos com vegetação. Os pontos 
classificados como agricultura registraram oito pontos confundidos com vegetação e 
quatro sendo classificados com mancha urbana, registrando 31 pontos validados. A 
vegetação, por sua vez, possui quatro pontos classificados erroneamente como 
pastagem; quatro confusões com a classe agricultura e, finalmente, duas com dunas, 
sendo validados um total de 126 pontos. Por fim, as dunas e mangue não apresentaram 
nenhuma confusão . Cabe-se ressaltar que para essa avaliação e validação, foi 
necessário efetuar uma “compatibilização de legendas” entre o mapa de uso e o CAR. 
 
Conclusão 

 
Este artigo buscou analisar a eficácia do mapa de uso e cobertura da terra (2020) a 
partir de duas ferramentas de comparação: as imagens obtidas por VANT e as 
definições do Cadastro Ambiental Rural (CAR), de forma que as áreas em análise se 
limitam a municípios litorâneos do Estado Rio Grande do Norte. Além disso, como 
cumprimento de seu objetivo geral, foi demonstrada a eficiência da tecnologia do uso 
de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) no âmbito do mapeamento, sobretudo no 
que diz respeito aos processos de avaliação e validação de mapas do uso e cobertura 
da terra, de forma que se tornem cada vez mais refinados, ampliando as possibilidades 
de aplicação de uma cartografia de detalhe. Dessa forma, após coleta de imagens e 
posterior processamento, foi possível realizar o validação através das imagens de VANT 
culminou numa acurácia global de 70,65%, nele podemos observar que a maior parte 
das classes estiveram dentro de área urbana, o que, de forma geral, proporcionou uma 
limitação de diferentes classes obtidas nessas imagens. A classe de pastagens, por 
exemplo, possuiu um déficit de amostragem, de forma que obteve apenas um único 
ponto, sendo esse ainda invalidado. Por se referirem a áreas litorâneas, naturalmente 
obtivemos alguns pontos de corpos de água em ambas ferramentas de comparação. O 
segundo processo de validação, por sua vez, voltou-se a experiência com as do CAR, 
onde obteve uma acurácia global de 65,35%, tendo o maior número de pontos coletados 
para vegetação. Em comparação com as imagens de VANT, nesse segundo momento 
tivemos uma maior variação de classes, com maior presença de pastagens, mangue, 
agricultura, dunas e água. Dessa forma, o desenvolvimento dessa pesquisa demonstrou 
que os VANTs são inovações tecnológicas que geram produtos de alta resolução 
espacial, contribundo para uma cartografia de detalhe, permitindo criar modelos 
ambientais mais precisos, justos e adequados para transformação social, dinamizando 
as ferramentas de gestão e o processo de tomada de decisões futuras, em busca de 
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uma melhor organização espacial e um eficiente planejamento. Por fim, é importante 
destacar que a experiência com a Iniciação Científica (IC) foi de grande contribuição 
para o crescimento acadêmico da discente, sobretudo pelo contato com a parte prática 
dentro da Geografia, sendo essa uma ferramenta de aprendizagem essencial na 
formação de profissionais capazes de atender as futuras demandas do mercado de 
trabalho, bem como uma atividade de grande contribuição para o desenvolvimento 
científico no país. 
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TÍTULO: O impacto dos usos consuntivos da água e da ocupação do solo no médio 

curso do rio Potengi-RN 

Resumo 

 

Atualmente, seja nos mais variados meios de comunicação ou nos mínimos detalhes 
dos diálogos da vida cotidiana, faz-se presente a discussão em relação a importância 
da água para o abastecimento e a manutenção da vida humana. Tal problemática gira 
em torno, em boa parte, no uso irracional a partir das ações humanas e, associado a 
isso, ao mau uso da ocupação do solo, acarretando, dessa maneira, o aumento dos 
impactos na disponibilidade e dos aproveitamentos dos recursos hídricos. Desse modo, 
o nosso trabalho pauta-se em um estudo mais rebuscado das perspectivas de uso da 
qualidade e da disponibilidade quantitativa da água e do solo, além de propor uma 
análise das relações um tanto quanto conflituosas entre a sociedade atual, o meio 
ambiente e a Bacia hidrográfica, nossa unidade de estudo, a fim de assegurar o 
levantamento dos usos consuntivos da água no médio curso da bacia hidrográfica do 
Potengi – RN. 

 
 

Palavras-chave: água, ações humanas, sociedade, bacia hidrográfica. 

TITLE: THE IMPACT OF CONSULTATIVE USES OF WATER AND SOIL 

OCCUPATION ON THE MIDDLE COURSE OF RIO POTENGI – RN 

Abstract 

 

Currently, whether in the most varied means of communication or in the smallest details 
of everyday life dialogues, there is a discussion about the importance of water for the 
supply and maintenance of human life. This problem revolves around, to a large extent, 
the irrational use from anthropic actions and, associated with that, the misuse of land 
occupation, thus causing an increase in the impacts on the availability and use of water 
resources. In this way, our work is guided by a more detailed study of the perspectives 
of using the quality and quantitative availability of water and soil, in addition to proposing 
an analysis of the somewhat conflicting relationships between current society, the 
environment and the hydrographic Basin, our study unit, in order to ensure the survey of 
consumptive uses of water in the medium course of the Potengi hydrographic basin - 
RN.  

 
 

Keywords: water, human actions, society, hydrographic basin. 
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Introdução 

Seja na literatura, no cinema, nas pinturas ou nas canções, a partir de uma perspectiva 
mais aguçada, sempre podemos notar a presença de diversas concepções e 
entendimentos dos recursos naturais do planeta Terra. Dessa maneira, neste trabalho, 
iremos abordar, de forma sólida e um pouco mais rebuscada, a dimensão atual pela 
qual se encontra o contexto do uso dos recursos hídricos, ou seja, concentrar-se, mais 
especificamente, no estudo e no diagnóstico da água e como esse bem tão essencial e 
indispensável para nós, seres humanos. 

Assim, faz-se necessário atentar a importância da água não apenas no cenário atual, 
mas também em todo o desenvolvimento das atividades humanas e as suas 
capacitações para abarcar o suprimento de suas necessidades, garantindo, desse jeito, 
o desenvolvimento e o fomento das técnicas humanas de modo íntegro, participativo e 
que dê acesso universal. Analisando esse ponto de vista da importância da água nas 
representações humanas, nos dias atuais, em diversos congressos, reuniões e pautas 
dos principais chefes de Estado, muito têm-se discutido, em alternados âmbitos, a 
respeito das questões sobre a problemática da água e, como nós, seres humanos, a 
partir das diversas ações antrópicas estaríamos utilizando desse recurso de maneira 
errônea e desordenada, acarretando, assim, inúmeras complicações não só para nós, 
mas também para toda a fauna e flora terrestre. 

Dessa maneira, utilizando uma compreensão não apenas do que se estabelece nos 
atributos de escala local e regional, mas também em uma escala global, podemos notar 
que esses questionamentos estão enraizados por todo o globo, ocasionando, cada vez 
mais, uma discussão sólida e íntegra a respeito desse entendimento da importância do 
uso, das utilizações e do manejo da água para o consumo humano e toda a sua 

importância na manutenção e na sobrevivência dos seres vivos. 

Ao longo do desenvolvimento deste artigo, iremos apresentar as diversas problemáticas 
que estão sendo levantadas e dialogadas nos dias atuais, de modo mais específico, 
vamos tentar abarcar algumas discussões em torno dos impactos dos usos consuntivos 
da água e da ocupação presente no solo do médio curso da bacia hidrográfica do Rio 
Potengi – RN. 

Para um maior enraizamento da nossa pesquisa, em relação a utilização dos recursos 
hídricos pela ação humana, temos a definição de usos consuntivos e não consuntivos 
da água, mais especificamente, as principais utilizações que ocorrem dentro do território 
brasileiro, ocasionando informações mais aprimoradas a respeito dos diversos usos da 
água e quais são as devidas estimativas e os desequilíbrios e enfrentamentos 
desafiados atualmente. 

De acordo com o Manual de Usos Consuntivos da ANA (Agência Nacional de Águas), 
(2019, pag. 9): 

Um uso é considerado consuntivo quando a água retirada é consumida, parcial ou 
totalmente, no processo a que se destina, não retornando diretamente ao corpo d'água. 
O consumo pode ocorrer por evaporação, transpiração, incorporação em produtos, 
consumo por seres vivos, dentre outros. A definição e a estimativa de consumo pode 
ser subjetiva e variar em função das diferentes aplicações das estimativas 

Logo, com a proposta de garantir por uma maior apreensão e entendimento para o 
desenvolvimento da nossa pesquisa, iremos, a seguir, evidenciar um mapa de 
localização do médio curso da bacia hidrográfica do Rio Potengi (Figura 1), localizada 
no Estado do Rio Grande do Norte, acarretando, desse modo, a assimilação e a 
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percepção dos aspectos e fenômenos que serão discutidos e analisados nos 
planejamentos do projeto, relacionando-os com os seus respectivos aspectos de 

ocupação do solo. 

Podemos encontrar nessa configuração um total de 10 municípios, são eles: Ielmo 
Marinho, Bom Jesus, Sítio Novo, Lagoa dos Velhos, Serra Caiada, Riachuelo, Santa 
Maria, São Paulo do Potengi, São Pedro e Senador Elói de Souza (IBGE, 2017). 

 

 
Metodologia 

 

Na tentativa de demonstrar a pluralidade da relevância do rio para todo o Rio Grande 
do Norte, concebemos que, sua utilização, tanto em fator histórico como em um 
panorama mais atual, tem uma participação crucial no modelo de vida da população do 
Estado, exercendo uma função primordial na vida de milhares dos cidadãos potiguar de 
dependem dos recursos hídricos disponibilizados pela bacia ao longo do território norte-
rio-grandense. Apesar disso, presenciamos, ao passar dos anos, aspectos de utilização 
equivocadas e desalinhadas no uso mais satisfatório desse recurso natural, 
ocasionando poluição, contaminação e degradação desse ambiente de forma mais 
acelerada. 

Em seu livro “Natal uma nova biografia”, Cunha (2011, pag. 35) cita: 

O Rio Potengi resiste. Ainda não está morto, tenta manter seu ecossistema, com a 
autodepuração total de toda a sujeira, da poluição química e biológica, todos os 
efluentes que lhe jogam, esgotos e maldades humanas. 

Para além da compreensão da história do Rio Potengi, tanto para a cidade do Natal, 
quanto para o Estado do Rio Grande do Norte e os demais municípios, vamos apontar 
alguns procedimentos metodológicos que foram utilizados para a efetiva construção do 
nosso trabalho. 

Logo, a partir do estabelecimento da integração dual da geografia, haveria, dessarte, 
uma sistematização mais íntegra da relação estabelecida entre a utilização dos recursos 
hídricos e os usos consuntivos da água na bacia do Potengi, interagindo, de maneira 
direta, com as questões de ordem social, política, ambiental, econômicas e culturais no 
que tange a respeito das populações dos municípios que interagem diretamente com o 
médio curso da bacia, promovendo, dessa maneira, o funcionamento das questões e os 
diversos conjuntos enfrentados pela ocupação do solo e a utilização da água. 

Para a organização estrutural do nosso trabalho e a inserção de conceitos e informações 
a respeito de Bacias Hidrográficas, utilizamos pesquisas pontuais e rebuscadas a 
respeito de considerações sobre Bacias Hidrográficas e, mais especificamente, a do 
médio curso do Potengi. Para além disso, buscamos a compreensão da mesma em 
averiguações e explorações nos mapas da bacia e do Estado do RN, o trabalho de ida 
ao campo e a estruturação de tabelas dos usos consuntivos da água e a ocupação do 

solo. 

Desse modo, associamos o entendimento holístico a respeito da conceituação de 
Geoecologia das Paisagens em relação ao estudo das Bacias Hidrográficas, utilizado 
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no doutorado de Farias (2015), além de um conceito bastante utilizado na geografia 
como categoria de análise do espaço geográfica, a Paisagem que, segundo uma 
conceituação do geógrafo alemão Otto Schluter (1872-1959), é compreendida como a 
materialização modelada da ação antrópica em colaboração com as forças da natureza, 
o que ocasionaria uma compreensão rebuscada das transformações do espaço a partir 
das necessidades humanas. 

Outro importante aporte teórico utilizado para a compreensão e definições mais 
aprimoradas para o entendimento dos usos da água, a ocupação do solo e as 
consequências dessas ações pelo fator humano, deu-se pelo estudo e a caracterização 
de impactos ambientais, Assim, Tommasi (1994) defende a ideia de que Impacto 
Ambiental seria uma alteração física ou funcional em qualquer um dos componentes 
ambientais a serem analisados. Desse modo, a partir do aprimoramento de estudos 
concisos essa análise da proporção do impacto pode ser mediada de nível qualitativo 
ou quantitativo. 

Ainda tomando como base os estudos sobre Impactos Ambientais, podemos notar a 
importância de maneira direta com o desenvolvimento das principais causas de ações 
humanas no médio curso da bacia do Potengi – RN, havendo, assim, a necessidade do 
estudo sistemático das origens das possíveis causas e consequências da ocupação do 
solo em relação prática e contínua dos usos consuntivos da água. Com efeito, Souza, 
Rocha e Sobrinho (2016, pag. 157) nos trazem que a poluição das águas seria, de tal 
modo, ocasionado pelo conjunto das atividades antrópicas, ocasionando o despejo de 
poluentes tanto em águas superficiais, bem como nas subterrâneas nas mais variadas 

formas. 

Ademais, para a complementação no desenvolvimento e solidificação dos diagnósticos 
do nosso trabalho, agrupamos a elaboração e produção de materiais cartográficos, no 
caso, o mapa de localização do médio curso da bacia, além da utilização de imagens 
de satélites para especializar os usos do solo ao longo da bacia, além da averiguação 
e busca referencial e bibliográfica para abarcar a compreensão e a obtenção dos 
devidos usos consuntivos da água na região a ser estudada. 

Logo, na continuidade em nossas investigações para os estudos e a realização da nossa 
pesquisa, outros materiais foram efetivos para englobar o conhecimento preciso das 
consequências do mau uso da água e do solo. Dessa maneira, buscando a maior 
capacitação e apreensão de forma sistêmica e holística da unidade de bacias 
hidrográficas, podemos usar como destaque o trabalho e a aplicação dos instrumentos 
de georreferenciamento e os SIG’s, auxiliando a delimitação do recorte espacial da 
nossa área, além da reprodução de imagens geradas pelo programa ArcGis 10.3, com 
o sistema referencial geodésico a partir das estações GNSS com alta precisão, o 
SIRGAS 2000. 

Por fim, buscando abranger a complexidade e a assimilação em relação aos usos 
consuntivos da água, utilizamos o Manual de Usos Consuntivos da Água no Brasil, 
elaborado pela ANA (Agência Nacional de Águas), garantindo um maior 
estabelecimento de melhores metas para abarcar a relação e a identificação desses 

usos na compartimentação a qual a bacia está inserida. 

 
Resultados e Discussões 
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Ao longo da nossa pesquisa, buscamos deixar claro alguns pontos em relação aos usos 
dos recursos hídricos, seja em escala local ou em uma escala atual, mostrando-nos um 
panorama de suas relevâncias não apenas nos dias atuais, mas a sua suma importância 
em toda a história da humanidade. Desse modo, a relação do homem com o uso da 
água permeia desde as primeiras civilizações, seja no uso das práticas agrícolas, pela 
navegação ou, então, para o consumo próprio de alimentação do homem e para os seus 

animais. 

Logo, ao avaliar as diversas dimensões do uso da água, deparamos com os conceitos 
de uso consuntivos e os não consuntivos, de maneira mais direta e específica, em nossa 
elaboração do trabalho, iremos avaliar quais seriam os usos consuntivos existentes, nos 
dias atuais, no médio curso da bacia hidrográfica do Rio Potengi – RN, de tal modo a 
garantir uma relação discursiva desses usos, relacionando-os com a ocupação do solo 
nesse recorte espacial e quais seriam as dimensões de conflitos, desgastes e 
apropriação incorreta do meio ambiente. 

Assim, dentro do nosso recorte espacial, vamos mensurar os impactos, conflitos e os 
usos consuntivos da água em Bacias Hidrográficas, com uma atuação mais precisa no 
médio curso do rio Potengi. Dessa maneira, podemos notar a relação de importância da 
bacia do Potengi para com a sociedade potiguar, dado ao cumprimentos de diversos 
usos, seja para o sustento da população a partir do aproveitamento e o manejo dos 
corpos de água, aplicando no suprimento das necessidades básicas das comunidades 
dos municípios já citados ou, até mesmo, para o giro, ou seja, a movimentação 
econômica que esse rio gera em todo o seu trajeto no Estado do Rio Grande do Norte. 
Assim, por uma diversificação dos seus usos, percebemos as variadas dinâmicas da 
bacia para a população, com suas formas e conjuntos de funções estabelecidas a partir 
da apropriação humana ao longo da bacia. 

Ademais, para além da compreensão da sua relevância prática da bacia do Potengi para 
com o uso das comunidades, temos de ter o reconhecimento de sua importância em 
nível teórico e técnico para a ciência geográfica, isto é, a incorporação de um estudo 
mais aprimorado em Bacia Hidrográfica para a compreensão de todas as suas 
dimensões, processos e interações da sua hierarquia nas redes hidrográficas e, 
também, dos seus elementos para a ação humana. A partir desse entendimento, nota-
se, uma maior necessidade de análises das utilizações das bacias e de um 
planejamento ambiental mais conciso. 

Para Schiavetti e Camargo (2020, pag. 18): 

A utilização da BH como unidade de planejamento e gerenciamento ambiental não é 
recente; há muito tempo os hidrólogos têm reconhecido as ligações entre as 
características físicas de uma BH e a quantidade de água que chega aos corpos 
hídricos. Por outro lado, os limnólogos têm considerado que as características do corpo 

d’água refletem as características de sua bacia de drenagem. 

A partir desse entendimento da importância da bacia para o uso humano, seja no 
consumo próprio ou para a manutenção econômica de determinada localidade, 
partiremos para o entendimento de quais são as ocupações, atuais, no solo do médio 
curso da bacia, correlacionando-as com o uso inadequado e irracional dos recursos 
hídricos. Desse modo, cria-se uma relação direta entre a ocupação do solo e o aumento 
do uso da água, e como se dão as transformações no meio natural a partir das dinâmicas 
das ações antrópicas. Abaixo, mostraremos uma breve tabela sobre os usos e 
ocupações do solo no médio curso das bacias (Tabela 1) e as possíveis acarretamento 
das suas futuras consequências. 
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A partir dessa perspectiva mostrada anteriormente sobre alguns dos usos e as 
ocupações no médio curso da bacia do Potengi e as suas consequências, tanto para o 
homem e para toda as dinâmicas de fauna e flora do nosso recorte espacial, iremos 
trazer um panorama dos usos dos recursos hídricos, adentrando no entendimento a 
respeito do que realmente são os usos consuntivos de águas e quais seriam os 
principais que estão sendo utilizados e manuseados nesta bacia. 

Dessa maneira, a partir de uma maior averiguação e pesquisa em relação ao manual 
dos usos consuntivos, disponibilizados pela ANA, podemos perceber que, ao 
caracterizarmos os usos consuntivos da água, são aqueles que, no determinado 
momento do seu uso e manejo, ou seja, a partir da retirada desses recursos hídricos, 
essa retirada, de certo modo, irá afetar e prejudicar a disponibilidade da rede hídrica 
para outros usos, ocasionando, assim, um certo desequilíbrio na hierarquia da rede 
hídrica se esses usos forem aumentando exponencialmente sem uma conscientização 
de desenvolvimento e preservação ambiental do uso das águas. 

Dentro da realidade do médio curso da bacia do Potengi, como já vimos diversas vezes 
nesta pesquisa, são as mais variadas formas de uso da água, nas quais, poderíamos 
listar alguns desses humanos como sendo caracterizados em consuntivos, isto é, de 
uma maneira ou de outra, acabam sendo prejudiciais para a disponibilidade e a 
manutenção dos recursos hídricos da bacia. Na tabela a seguir (Tabela 2), 
demonstraremos alguns dos principais usos consuntivos em torno do recorte do médio 
curso do Potengi e, ao lado, algumas das possíveis consequências que possam ser 
acarretadas a partir dessa utilização irracional e desenfreada. 

Ao fazermos essa análise em uma tabela comparativa dos principais usos consuntivos, 
relacionando-os com possíveis consequências desse uso, percebemos que, o aumento 
populacional, seja na população urbana ou do campo, aumenta, também a demanda 
pelo abastecimento de água, caracterizando-se como uma das principais emergências 
para situarmos esses usos. Dessa maneira, faz-se cada vez mais necessária, a 
averiguação da real disponibilidade de água para esses municípios, e como estão sendo 
relacionadas os dinâmicas de trabalho e economia dessas comunidades, a fim de se 
constar um panorama íntegro da apropriação humana sobre o meio ambiente e das 

redes hídricas. 

Além disso, para além apenas do abastecimento de água no urbano e rural e o consumo 
humano, devemos pensar na caracterização e as espacializações desse retorno, ou 
seja, como essa água, está voltando, seja para os lençóis freáticos ou para os leitos dos 
rios. Assim, com o objetivo de diminuir a poluição dos rios a partir de entulhos da 
construção civil, descarte de resíduos sólidos ou dejetos de uso humano e o lançamento 
de esgoto, aumentando, ainda mais, os efeitos potencializadores da eutrofização da 
água, cabe-se o investimento para uma rede sólida que garanta não apenas a coleta de 
lixo e seletiva, bem como um sistema de tratamento de esgoto completo e com 
componentes globais, ou seja, que dê acesso ao bom funcionamento e tratamento da 
água. Cabe lembra que, o direito pelo tratamento de esgoto e, consequentemente, o 
saneamento básico, é assegurado dentro da nossa Carta Magna: a Constituição Federal 
de 1988, tendo a Lei de nº 11.445/2007, estabelecendo diretrizes que deveriam nortear 
a garantia desse bem de qualidade de vida básico e tão essencial. 

Outra forma de avaliar esses usos consuntivos, é por meio do EIA (Estudo de Impacto 
Ambiental), visando a produção e o estabelecimento de uma narrativa a respeito dos 
impactos ambientais decorrentes da atuação humana e de suas apropriações no meio 
ambiente. Apesar da sua imensa importância para a constituição do desenvolvimento 
sustentável do meio ambiente, o EIA ainda encontra diversas barreiras que, segundo 
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Tommasi (1994, pág. 46) uma das principais dificuldades advém do acesso aos 
relatórios e outros tipos de informações existentes para a constituição das devidas 
observações, havendo, desse modo, grandes lacunas no desenvolvimento para a 
realização de trabalhos mais bem estruturados. 

Fazendo uma associação do panorama dos usos consuntivos da água, da ocupação e 
o uso do solo e o estudo de EIA, notamos algumas relações que podem ser encadeadas 
a partir da ação antrópica. Logo, a apropriação inadequada e acelerada das ações 
humanas sobre a natureza a fim de garantir uma maior dimensão na produção, seja 
industrial ou de abarcar as necessidades básicas, podem ser consideradas como 
agentes prejudiciais, de tal modo a impedir e tornar inviável a manutenção do sistema 
das redes hídricas e das funcionalidades de um determinado ecossistema ou de 
localidades que estão situadas próximas da rede de interferência da bacia. 

 
Conclusão 

 

A partir do desenvolvimento do nosso trabalho, pautando-se em nossas metodologias, 
análises, resultados e discussões, visando uma maior objetificação a respeito do objeto 
de estudo e as identificações de causas e consequências da ação humana a partir das 
perspectivas da bacia do Potengi - RN, nota-se, nos dias atuais, o aumento acelerado 
e, muitas vezes, desordenado tanto no que podemos avaliar na ocupação do solo, bem 
como nas ações de uso, manejo e nas aplicabilidades da água para o cotidiano de 
sobrevivência da manutenção e permanência das atividades humanas. 

Assim, para o envolvimento mais conciso dos nossos estudos, conciliando análises 
tanto nos espaços urbanos da cidade, como também no meio rural, percebemos um 
avanço no que se refere ao aumento populacional, relacionando, de maneira direta, com 
o aumento pela demanda da água, bem como o seu consumo, além da apropriação da 
ação humana com a ocupação do solo não apenas em escala local e regional, mas 
como um fenômeno que vem acontecendo e sendo discutido por todo o globo, 
avançando, ainda mais, ao longo do século XXI. Logo, essa relação acaba sendo 
instituída em um sentido de maneira diretamente proporcional, a partir do aumento da 
população x o uso da água, ocasionando, desse modo, o comprometimento dos 
recursos hídricos quando esse uso é feito de forma desordenada e inconsequente. 

Desse modo, cabe algumas medidas mais pontuais e aplicadas para uma melhor gestão 
dos recursos hídricos, além da criação do Comitê de Bacia Hidrográfica, acarretando a 
possibilidade de uma discussão mais participativa, acessível e democrática não apenas 
dos agentes s instituições do Estado ou do interesse privado, mas também de toda a 
comunidade dos municípios que sofrem, diretamente, com todas as potencialidades e 
os conflitos proporcionados pelos inúmeros interesses e usos ao longo do recorte 
espacial do médio curso da bacia do Potengi. 

Como cita Souza, Nascimento e Otenio (2016, pag. 75): 

Os estudos integrados, realizados a partir dos estudos setoriais ou informações 
setorizadas, possibilitam uma análise geoambiental e interdependência dos elementos 
que compõem o geoambiente. A integração do potencial ecológico, exploração biológica 
e aspectos da ocupação humana na produção do espaço torna o geoambiente passível 

de ser estudado sob variadas perspectivas geográficas. 
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Desse modo, além do estudo ambiental de maneira holística, envolvendo as 
funcionalidades, formas e potencialidades do meio, tem-se a necessidade desse estudo 
em associação com os aspectos da ocupação antrópica ao longo do espaço geográfico, 
mostrando-nos como se deu essa produção e alteração do espaço e como está sendo 
a apropriação do meio natural a partir da construção da assimilação do entendimento 
da relação da sociedade com a natureza, e quais são as dificuldades e os conflitos 
nessa perspectiva, a fim de garantir maiores integrações harmoniosa e a proteção de 
uma consciência ambiental. 
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Anexos 

 

 

Fig. 1. Médio curso da Bacia Hidrográfica do Rio Potengi. Fonte: Miranda, 2019. 
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Tab.1.Organização dos usos e ocupações na bacia do Potengi e algumas das suas 
possíveis consequências. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 36 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 37 

 

Tab.2. Organização dos principais usos consuntivos da água no médio curso da bacia 
hidrográfica do rio Potengi – RN 
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TÍTULO: UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE E DADOS DE VANTs PARA 

CRIAÇÃO DA DINÂMICA MULTITEMPORAL DE COBERTURA E USO DA TERRA 

PARA A BACIA DO RIO MARAXANGUAPE (1984, 1992, 2000 e 2019) 

Resumo 

A Bacia Hidrográfica é uma das mais importantes unidades de análise das ciências da 
natureza, particularmente, constantemente utilizada em análises ambientais e de 
planejamento territorial. Neste sentido, o objetivo geral desta iniciação científica é 
efetuar por meio de um banco de dados geoespaciais um mapeamento multitemporal 
de uso e cobertura da terra para a Bacia do Rio Maxaranguape Utilizou-se para cumprir 
os objetivos dados Geoespaciais após a montagem de um banco de dados específico 
para esta iniciação científica, e uma classificação hídrica para gerar um mapa de uso e 
cobertura da terra, ano base 2019 a partir de imagens Sentinel 2. A BHRM que possui 
aproximadamente 997 km², apresentou em 2019 63% de cobertura vegetal, bem como 
as classes agricultura e pastagens ocupam 31,32 %, tal panorama, configura uma 
situação que ainda ocorra atividades agrícolas em boa porção de suas terras, é um 
terreno significativamente preservado e, portanto, favorável a criação de políticas 
públicas para áreas de mananciais de abastecimento, caso a BHRM seja passe a 
compor as fontes de abastecimento da Grande Natal. 
 

Palavras-chave: VANTS, Modelagem Ambiental, Grande Natal, Recursos Hídricos 

TITLE: USE OF SATELLITE IMAGES AND UAV DATA TO CREATE MULTITEMPORAL 

DYNAMICS OF COVERAGE AND LAND USE FOR THE MARAXANGUAPE RIVER 

BASIN (1984, 1992, 2000 and 2019) 

Abstract 

The Hydrographic Basin is one of the most important units of analysis in the natural 
sciences, particularly, constantly used in environmental analysis and territorial planning. 
In this sense, the general objective of this scientific initiation is to carry out, through a 
geospatial database, a multitemporal mapping of land use and coverage for the 
Maxaranguape River Basin. specific data for this scientific initiation, and a water 
classification to generate a land use and land cover map, base year 2019 from Sentinel 
2 images. BHRM, which has approximately 997 km², presented in 2019 63% of 
vegetation cover, as well as the agriculture and pasture classes occupy 31.32%, this 
panorama sets up a situation that still involves agricultural activities in a good portion of 
their land, it is a significantly preserved land and, therefore, favorable to the creation of 
public policies for areas of water sources. supply, if BHRM becomes part of the supply 
sources for Grande Natal 
 
Keywords: VANTS, Environmental Modeling, Grande Natal, Water Resources 

Introdução 
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A Bacia Hidrográfica é uma das mais importantes unidades de análise das ciências da 
natureza, particularmente, constantemente utilizada em análises ambientais e 
planejamento territorial. Neste sentido, esse plano de trabalho no âmbito da iniciação 
científica, buscou montar um banco de dados Geoespaciais a partir de um conjunto de 
imagens de satélite para executar o mapeamento de uso e cobertura da terra da bacia 
hidrográfica do Rio Maxaranguape, uma área de interesse para abastecimento da 
população da Grande Natal (ANA, 2019). Dessa maneira, oobjetivogeral desta iniciação 
científica é efetuar por meio de um banco de dados geoespaciais um mapeamento 
multitemporal de uso e cobertura da terra para a Bacia do Rio Maxaranguape, situada 
no estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de uma região que carece de estudos sob 
essa abordagem. Quanto aos objetivos específicos, destacam-se: 1) Adquirir dados 
orbitais da série de satélites Sentinel 2 e Landsat para a área de estudo; 2) Definir por 
meio de análises de bibliografia científica e análises de sensibilidade qual o melhor 
algoritmo para realização da classificação de uso e cobertura da terra para a Bacia do 
Rio Maxaranguape; 3) Classificar as imagens digitais em ambiente de Sistema de 
Informações Geográficas (SIG).Após definidos os objetivos, deu-se inicio o processo de 
embasamentos teóricos-metodologicos que tornariam possivel a execução da presente 
iniciação cientifica. 

 
Metodologia 

 

Foi realizado a montagem de um banco de dados Geoespacial para gerar o mapa de 
uso e cobertura da terra, o qual possui dados vetoriais e matriciais adquiridos em 
múltiplas plataformas de pesquisa. Para a classificação de imagens ano base 2019 se 
valeu de imagens Sentinel 2, e foram adquiridas imagens para compor uma série história 
de imagens da série Landsat para a bacia do Rio Maxaranguape (1984, 1992, 2000). 
Estas imagens foram adquiridas em duas bases de dados que são: o Serviço Geológico 
dos Estados Unidos da América (USGS -https://earthexplorer.usgs.gov/) e também via 
Google Earth Engine (https://earthengine.google.com/). A imagem Sentinel 2 foi 
processada em software específico para processamento de imagens, e foi aplicada uma 
classificação não supervisionada. A partir daí, as imagens foram submetidas a um 
processo Pós-Classificação que envolveu filtragem de pixels isolados (Sieve) e 
reclassificação para maioria (Majority), por fim foram executadas inspeção visual e 
correção vetorial. Foram adotadas onze classes principais de mapeamento: Agricultura; 
Área úmida intermitente; Aquicultura; Aquicultura/Salinas; Área úmida hipersalina; 
Complexo industrial; Dunas; Silvicultura; Mancha Urbana; Mangue; Mosaico de 
Ocupação; Pastagens; Pivô Central; Vegetação; Água; Área desmatada. Tais classes 
refletem o universo da área de estudo (Bacia Hidrográfica do Rio Maxaranguape). Por 
fim, foram realizados procedimentos de cálculo de área para análise. Por conta da 
pandemia do novo corona vírus, não foi possível realizar por falta de acesso aos 
computadores do Laboratório de Processamento de Dados e Gestão Territorial 
(LAPROTER) os demais processamentos para composição da dinâmica de uso e 
cobertura da terra, os quais estão sendo desenvolvidos agora em home lab 

 

Resultados e Discussões 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Maxaranguape tem aproximadamente 997 km² e de acordo 
com a classificação climatica de Koppen, a região situa-se em uma área de clima 
tropical, classificado como Aw. Corresponde em torno de 1,9% da área do estado do 
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Rio Grande do Norte. O rio Maxaranguape, seu principal curso d'água e que lhe 
empresta o nome, nasce no município de Pureza, passando durante seu pequeno curso 
pelo municipio de Ceará-mirim e Maxaranguape, onde ele desagua no oceano formando 
um estuário. Nas várzeas do rio Maxaranguape encontra-se solo aluvial, onde são 
cultivadas a cana-de-açúcar e a banana. 

Dessa maneira, foi mapeada quanto ao uso e cobertura da terra, tendo como ano base 
2019. Foi registrado que a vegetação natural se mantem como a maior cobertura da 
BHRM, ocupando 633 km², aproximadamente 63% da área. Áreas ocupadas com 
agricultura (173 km²) e pastagens (138 km²) são respectivamente as classes antrópicas 
de maior ocupação, juntas as duas classes ocupam 31,32 % da BHRM. Tal panorama 
configura uma situação que ainda ocorra atividades agrícolas em boa porção de suas 
terras, é um terreno significativamente preservado e, portanto, favorável a criação de 
políticas públicas para áreas de mananciais de abastecimento, caso a BHRM seja passe 
a compor as fontes de abastecimento da Grande Natal. 

 
Conclusão 

 

Após a analise dos resultados percebidos através das do mapa de uso e cobertura da 
terra, é possível concluir que a área de estudo possui um enorme potencial agrícola a 
ser utilizado de maneira sustentável. Os principais municípios que pertencem a região 
da Bacia, precisam, por meios de seus gestores, intensificar a qualidade da relação 
uso/benefício da área da BHRM. Nesse sentido, a evidencia de que sua maior 
porcentagem de cobertura pertence a classe de vegetação natural é significativa. 

Conclui-se também ressaltando a importância da utilização de dados geoespaciais para 
a aplicação de uma gestão ambiental eficaz e que busque a implementação de medidas 
sustentáveis através de politicas publicas e açõs de gestão territorial. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Localização da Área de Estudo 
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Figura 2 - Mapa de Uso e Cobertura da Terra 

 

 

Tabela 1 - Divisão de Uso e Cobertura da BHRM 
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TÍTULO: Heterotopia no Cinema Brasileiro Contemporâneo 

Resumo 

 

O presente trabalho é resultado da realização de leituras críticas a partir da relação entre 
os conceitos de lugar e paisagem com base nos princípios fenomenológicos da 
Geografia Humana. Além disso, este estudo pressupõe a análise fílmica como 
mediadora de concepções simbólicas do espaço narrativo, para investigar a 
representação de elementos socioespaciais no cinema brasileiro contemporâneo. Para 
tanto, este trabalho analisa o documentário pernambucano Pacific (Marcelo Pedroso, 
2009) com o objetivo de averiguar as inter-relações existentes entre filme, imagem, 
paisagem, lugar, subjetividade e determinadas heterotopias contidas no filme. 

 
 
Palavras-chave: Lugar; Paisagem; Filme; Heterotopia. 

TITLE: Heterotopia in contemporary brazilian cinema. 

Abstract 

 

This work results from a critical reading about the existing relationship between place 
and landscape on the bases of the phenomenological principles of the Human 
Geography. Moreover, this study pressuposes film analysis as a mediator of the symbolic 
conceptions in narrative space, to investigate the representation of socio-spatial 
elements in contemporary Brazilian cinema. Therefore, this work analizes the 
documentary film Pacific (Marcelo Pedroso, 2009) to understand the existent 
interrelationships between film, image, landscape, place and subjectivity within the 

context of the heterotopias contained within the film. 

 
 
Keywords: Place; Landscape; Film; Heterotopia. 

Introdução 

Lugar é o espaço onde qualquer indivíduo pode conceber uma experiência e, ao mesmo 
tempo, é o local sobre o qual se imprime subjetivamente camadas de sentidos. De 
maneira semelhante, os indivíduos, estejam eles de passagem ou em residência fixa, 
podem associar significados ao lugar, cuja presença in loco engendra olhares plurais 
para o espaço em questão. Em consonância, independentemente da experiência 
vivenciada em determinado lugar, seja ele natural ou social, o sujeito pode imprimir laços 
afetivos, sentimentos, memórias, sensibilizações e, frequentemente, percepções sobre 
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o ambiente que experiencia, conferindo-lhe assim uma interpretação mais profunda 
acerca da relação singular que atravessa cotidianamente subjetividades e lugaridades. 

 

À luz dessas questões, discutiremos neste trabalho o modo pelo qual o filme 
documentário Pacific (Marcelo Pedroso, 2009) apresenta-se como um relevante agente 
produtor de espaços, lugares e paisagens, visando a compreensão de relações 
imagéticas, socioculturais, simbólicas e heterotópicas que envolvem sujeitos e 
espacialidades. Assim, com o objetivo de introduzir a discussão acerca da inter-relação 
entre sujeito e lugar em espaços fílmicos, priorizou-se neste trabalho algumas 
concepções teóricas postas pela Geografia Humanista, alicerçada pela Fenomenologia, 
à medida em que se considera os lugares como agentes produtores de subjetividades 
e singularidades, empreendedores de significados e, paralelamente, efetivos portadores 
de signos. Para fomentar esta reflexão, exploraremos a ideia de heterotopia em acordo 
com o filósofo Michel Foucault (1986), cuja reflexão conceitual reside na análise de 

espaços não hegemônicos na sociedade.  

 

O conceito de heterotopia se refere também às camadas de significação que os espaços 
adquirem em suas conjunturas, de modo que Foucault destaca seis tipos de 
heterotopias. Verificaremos aqui, a partir de sua identificação, as respectivas 
dimensionalidades simbólicas, representativas e espaciais destas heterotopias no 
documentário Pacific. O filme documentário Pacific é estruturado a partir de uma 
compilação de imagens gravadas pelos passageiros de um cruzeiro que viaja do Recife 
(PE) até a ilha de Fernando de Noronha. Averiguaremos nesse caso, como eixo de 
problematização, o navio enquanto lugar/espaço de transição; as experiências 
individuais e coletivas registradas no espaço do navio a partir do aparelho fílmico; a ideia 
de terra paradisíaca que permeia o imaginário popular; bem como o foco da imagem 
cinematográfica enquanto recurso interseccional para o debate da noção de imagem 
pública e privada no documentário contemporâneo. 

 
Metodologia 

 

Numa dimensão mais restrita, a ciência geográfica, impulsionada pelas grandes 
navegações a partir do século XVI, operava como função básica à prática de observação 
e de descrição paisagística da Terra, tendo em vista a demarcação de coordenadas 
geográficas cujo intuito consistia, precisamente, na localização de regiões e demais 
rotas marítimas no globo terrestre, fomentando dessa forma a elaboração de 
cartografias dos lugares e, posteriormente, da criação das primeiras representações 
imagéticas destes (ROCHA, 2007). Em contrapartida, novas dinâmicas entre o homem 
e o meio foram sendo operadas ao longo do tempo, ao passo que os recursos de 
aplicação metodológica de análise espacial, no que diz respeito à relação sociedade-
natureza, remodelaram-se de acordo com o contexto histórico, acompanhados 
intrinsecamente conforme a constituição de novas vertentes do pensamento, 
principalmente no campo da filosofia. 

 

O ponto de vista fenomenológico, em geografia, permitiu abrir novos campos de 
pesquisa, suscitando o interesse pelas percepções, representações, atitudes diante do 
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espaço. Além disso, ele tornou possível a utilização de novos métodos, demandando 
recursos para interpretação, descrição, introspecção, ou análise das comunicações. Ele 
fez aparecer, enfim, novos corpos de informações: os “discursos”, as tradições literárias, 
filosóficas, religiosas, ou ainda as artes plásticas, são consideradas hoje como 
portadores de saberes e significações geográficas. (BESSE, 2006, p. 78) 

 

Neste sentido, a Geografia Humanista, com base na corrente fenomenológica, como já 
mencionado, surge nas décadas de 1960 e 1970, a partir das abordagens 
interdisciplinares propostas por teóricos como, por exemplo, o chinês Yi-Fu Tuan e a 
irlandesa Anne Buttimer. Logo em seguida, outros pesquisadores ampliaram novas 
perspectivas para este ramo da Geografia, como David Lowenthal, Edward Relph, entre 
outros (HOLZER, 2008). De modo geral, embora expressem uma visão bastante 
particular sobre o modo como os seres humanos se inter-relacionam com o ambiente 
que os cerca, estes geógrafos possuem perspectivas que coadunam com a ideia de que 
o lugar contém uma essência simbólica, uma vez que seu significado transcende sua 
própria materialidade, da qual reverbera, em contínua transformação no tempo, os 
encontros e as experiências, as identidades e as subjetividades, as memórias e as 
lembranças, os valores e as normas, a copresença e a interação, os afagos e os 

desapegos. 

 

Conhecer um lugar é desenvolver um sentimento topofílico ou topofóbico. Não importa 
se é um local natural ou construído, a pessoa se liga ao lugar quando este adquire um 
significado mais profundo ou mais íntimo. Os lugares íntimos, como nossos lares, são 
mais aconchegantes no inverno, nos dias chuvosos, nos momentos de doenças ou de 
festividade, de descanso, de atendimento às nossas festividades. (OLIVEIRA, 2014, p. 
12) 

 

Em busca de parâmetros para a análise geográfica, concomitantemente à tentativa de 
esmiuçar sua complexa e dinâmica relação entre o espaço e o indivíduo, recorremos 
aos filmes, tal como às suas respectivas narrativas imagéticas, como meio de observar, 
perceber e ressignificar conceitos que perpassam, por exemplo, a noção de lugar, 
região, território, e que, por sua vez, são discutidos tradicionalmente no seio da ciência 
geográfica. Assim sendo, levamos em consideração nesta pesquisa a “leitura de 
paisagens e lugares” no cinema, visto que os filmes podem, significativamente, serem 

abordados como textos geográficos (COSTA, 2011). 

 
Resultados e Discussões 

 

A análise e compreensão dos filmes aciona novas visões de mundo, ao passo que 
fomenta uma experiência de percepção e de reflexão acerca da dimensão espacial 
fílmica, possibilitando assim a narrativa visual da obra como um agente produtor de 
experiência geográfica para o espectador. Contudo, é importante frisar que esta 
interlocução, em matéria de espaço e imagem, se deu ainda na própria aurora da 
linguagem cinematográfica, reconfigurando, naquela época, novos modos de observar, 
assim como perceber, lugares e paisagens frente aos múltiplos meios de representação 
que surgiram no final do século XIX. 
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Com o surgimento da fotografia, e principalmente do cinema, as paisagens passam a 
ser difundidas de forma mais ampla, gerando uma série de debates, tendo em vista que, 
se passa a ter uma nova expressão, que não é mais apenas estática, possui movimento 
ao relacionar história e imagem, associando assim aspectos que anteriormente eram 
presentes de forma dissociada na pintura e na literatura. (ROCHA, 2007, p. 24) 

 

A priori, o aparato fílmico foi utilizado por geógrafos como um modo de revelar, 
concretamente, a realidade em si. Dessa maneira, a interpretação sobre os filmes, na 
medida em que as imagens operavam a partir da noção da “impressão em movimento”, 
foi intensificada precipitadamente como sendo estes espelhos fiéis da realidade, ao 
passo que a inserção do som, pela indústria cinematográfica, cristalizou esta 
perspectiva sobre os modos de perceber os espaços fílmicos. No entanto, como destaca 
Azevedo (2009), a partir dos anos 1980, a ideia de narrativa fílmica, sobretudo no 
tocante aos documentários - tratados como mera abordagem do real -, passou por uma 
considerável reestruturação nos moldes interpretativos de sua concepção de espaço, 
posto que foi inferido um caráter subjetivo e simbólico aos lugares fílmicos. Conduzido 
pelo olhar do cineasta, o espaço fílmico, composto pelo que é captado pela câmera, 
pelos enquadramentos, ângulos, planos, edição e montagem, e emoldurado pela tela 
da sala de projeção, apresenta-se como um espaço heterogêneo de significados. 

 

O lugar, zona de experiência onde se localiza as inter-relações entre personagens e o 
ambiente, é construído a partir de valores polissêmicos, evidenciando dessa forma seu 
discurso multifacetado face ao olhar do realizador que se predispõe a constituí-lo. Deste 
modo, os geógrafos passam a aplicar um viés de estudo humanístico em relação à 
dinâmica na qual os indivíduos articulam-se com o meio, atribuindo princípios de ordem 
subjetiva e metafórica em matéria de lugar, desconstruindo conceitos tradicionais da 
Ciência Geográfica e, além disso, desbravando-a através do espaço fílmico de acordo 
com uma identidade própria contida, intrinsecamente, nos lugares narrativos. 

 

Para aprofundar esse ponto sobre os princípios de ordem metafórica no espaço, vale 
recorrer aqui ao texto De Outros Espaços (1986), cujo título original é Des Espaces 
Autres - publicação que se origina de uma conferência realizada por Michel Foucault 
para arquitetos no Cercle d’Études Architecturales, no ano de 1967, em Paris. Em linhas 
gerais, é possível visualizarmos um importante conceito abordado pelo filósofo francês 
nesta conferência, intitulado até então como Heterotopia. A origem do termo é oriunda 
do grego, e representa a ideia de “outros espaços”, “lugares outros”, os quais oferecem 
amplos debates para os campos geográficos, filosóficos, sociológicos, entre outros. Vale 
lembrar que a palavra transcende sua análise para além destas áreas do pensamento, 
uma vez que sua aplicação perpassa por outras esferas do conhecimento humano. 

 

O termo é empregado no contexto da medicina e da biologia a partir dos anos de 1920, 
para referir-se à formação de tecidos orgânicos em lugares não usuais, que não 
interferem com o funcionamento e desempenho dos órgãos nos quais se desenvolve. 
Designa fenômenos em que tecidos com as mesmas características daqueles de um 
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determinado órgão formam-se em um outro órgão, no qual não desempenham função 
alguma, não sendo essa formação normal, pois encontra-se deslocada em relação à 

sua origem. (CASTRO, 2015, p. 3) 

 

Foucault buscou viabilizar, a partir deste conceito, reflexões sobre o espaço social em 
contextos distintos, com vistas à problematização de novas abordagens inter-relacionais 
entre os sujeitos e as espacialidades, sejam elas materiais ou não. Assim, para 
aprofundar este ponto, o termo heterotopia passou a agregar, por exemplo, desde a 
interpretação de espaços que funcionam à margem da conduta moral ou social 
hegemônicas, como motéis e clínicas psiquiátricas, até os espaços ornamentados de 
um jardim palaciano, que evocariam a priori a harmonia de ambientes idílicos 
(KRÜEGER JUNIOR, 2016). Além disso, a noção de heterotopia contempla as 
espacialidades que apresentam a duplicação imagética do real, tendo em vista o reflexo 
do espelho, por exemplo, enquanto principal viés desta concepção, uma vez que o 
objeto real produz uma imagem virtual da realidade. Entretanto, cabe lembrar aqui que 
Michel Foucault explorou substancialmente os exercícios de poder entre os indivíduos 
na sociedade, de modo a levar em consideração, em sua obra, os mecanismos de 
funcionalidade e de ressignificação dos espaços frente aos agentes que interferiram 
diretamente em suas conjunturas. De acordo com Tatiana Ramos, professora de 
Geografia da Universidade Federal Fluminense, o filósofo francês, ao abordar as 
relações de poder em espaços não hegemônicos: 

 

Não indaga nem pretende responder “quem detém o poder”, mas qual a sua intenção, 
onde ele se relaciona com seu objeto, seu alvo, onde ele produz seus efeitos. Não toma 
o poder como algo que possa ser dividido, concentrado ou apropriado como um bem, 
uma riqueza, mas sim como algo que circula, funciona em cadeia, em rede e, a partir 
desse tipo de funcionamento, contribui para as diferentes formas de uso e apropriação 
dos espaços. (RAMOS, 2010, pp. 3-4) 

 

Com o intuito de fomentar esta reflexão sobre as perspectivas socioespaciais, Foucault 
estruturou seis princípios heterotópicos de análise que fundamentam as redes de 
apropriação e de significação de tais espaços: (1) as heterotopias sempre estiveram 
presentes em todas as culturas; (2) as heterotopias reciclam constantemente suas 
funções conforme a época e o lugar; (3) as heterotopias podem condensar, num mesmo 
local, espaços divergentes; (4) as heterotopias possibilitam a reunião de diferentes 
concepções de tempo; (5) as heterotopias podem se restringir de outros espaços de 
acordo com suas próprias regras de acesso e saída; e, por fim, (6) as heterotopias 
sempre assumem funções distintivas junto aos espaços em volta. 

 

Na busca por apontar alguns aspectos que indiquem os possíveis espaços 
heterotópicos, Foucault exemplifica-nos alguns espaços que operam em condições não 
hegemônicas, lugares geralmente distintos dos arredores que estão inseridos e, 
frequentemente, resguardados por suas múltiplas camadas de significação. Valendo-se 
desse contexto, é possível visualizar tipos possíveis de heterotopias, como bem aponta 
o autor em sua reflexão, tais como as heterotopias de crise - espaços que são 
destinados à manifestação de condutas consideradas indecentes pela sociedade 
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hegemônica, ou que abrigam experiências de amadurecimento (bordéis, motéis, 
internatos, campos de serviço militar, por exemplo); as heterotopias de desvio - lugares 
que abrigam sujeitos com vulnerabilidades físicas, psicológicas, degenerativas, etc., ou 
com comportamentos e condições que fogem à regra das normas sociais (clínicas 
psiquiátricas, internatos, enfermarias, sistemas penitenciários, asilos); e as heterotopias 
temporais, evidenciadas pelo entrecruzamento de épocas, períodos e temporalidades 
(em museus e bibliotecas, por exemplo). Foucault se refere ainda às heterotopias de 
purificação - lugares que exigem regras de acesso ao grande público, muitas vezes 
revestidos de sacralidade ou higiene (templos sagrados, saunas); as heterotopias de 
ilusão, representadas por sua construção de virtualidades, fantasias, utopias ou 
irrealidades (espelhos, mitologias, ficções ou obras artísticas, tais como livros, cinema, 
pinturas, etc.); e, por último, as heterotopias de compensação, estas representadas por 
sua relação direta com outros espaços, geralmente construídos para ambientalizar, ou 
talvez simular, outras espacialidades (zoológicos, parques temáticos, jardins botânicos, 

etc.). 

 

Guardadas as devidas proporções acerca das características da heterotopia elaboradas 
por Michel Foucault, e na busca de apontar alguns elementos que possam indicar 
espaços heterotópicos no cinema brasileiro contemporâneo, levamos em consideração, 
neste trabalho, o estudo de uma narrativa não-ficcional, cuja estrutura fílmica desafia, 
de modo geral, os próprios códigos estilísticos da linguagem cinematográfica em matéria 
de produção e de montagem. Lançado em 2009, o documentário Pacific, produzido e 
editado pelo cineasta pernambucano Marcelo Pedroso, se destaca ao ser totalmente 
constituído por filmagens advindas de câmeras digitais de um grupo de turistas durante 
uma viagem de navio, no cruzeiro Pacific, que parte do Recife com destino à ilha de 
Fernando de Noronha. 

 

O percurso da viagem dura uma semana, e a equipe de produção (exceto o próprio 
Pedroso) esteve presente no cruzeiro durante todo esse período evitando interferir, 
direta ou indiretamente, nas gravações via câmeras digitais realizadas pelos 
passageiros. Todavia, quando na ilha de Fernando de Noronha, algumas das imagens 
captadas pelos turistas foram solicitadas pela equipe, fornecendo assim um material 
bruto de filmagem com vistas à construção de uma nova narrativa visual, e ao mesmo 
tempo, colocando aos produtores o desafio relacionado às ordens ética e estética para 

modificação e exibição pública de imagens privadas (RIBEIRO, 2014). 

 

Assim como Edifício Master (Eduardo Coutinho, 2002), Recife Frio (Kleber Mendonça 
Filho, 2009) e Um Lugar ao Sol (Gabriel Mascaro, 2009), o documentário Pacific tornou-
se, nos últimos anos, objeto de estudo para o campo do audiovisual brasileiro, 
considerando que seu formato de produção adensou novos dispositivos de montagem 
e criação fílmica, compostos inteiramente por imagens aleatórias registradas a partir das 
câmeras dos passageiros no cruzeiro. Tais arquivos, de maneira efetiva, mobilizaram 
recursos diegéticos em relação à produção de subjetividades conforme as experiências 
vividas e, concomitante a isto, conduzidas e documentadas pelo olhar espontâneo dos 
próprios passageiros no navio. É através das encenações pessoais que os turistas 
conduzem nosso olhar pelo espaço do navio, porém, mais que isto, registram uma auto-
performance por meio de experiências íntimas e privadas mediante as próprias 
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paisagens que vislumbram no trajeto do cruzeiro, incluindo a partida do navio do porto 
de Recife, e as paradisíacas praias do arquipélago de Fernando de Noronha. 

 

A partir disso, é possível afirmar que Pacific é um documentário sobre arquivos de 
imagens pessoais, de modo que seu estatuto fílmico opera entre a esfera familiar e 
pública. Podemos afirmar ainda que, o documentário assinala a paisagem geográfica 
como um espaço de enunciação, uma vez que os indivíduos, através das câmeras 
digitais, atribuem às respectivas paisagens um valor expressivo ligado às memórias, às 
recordações, às sensações e, sobretudo, aos desejos e realizações pessoais 
vivenciados pelos passageiros através dos ambientes pelos quais transitam no filme. A 
questão que se coloca aqui, assim, é sobre de que modo o filme Pacific constrói novas 
possibilidades de interpretação e de significação espacial em suas imagens. Nessa 
perspectiva, daí a importância, ao nosso ver, de estreitar o foco de análise nas 
convenções espaciais desenvolvidas por Foucault para determinados princípios 

heterotópicos. 

 

Dentre os princípios apontados anteriormente neste estudo, levamos em consideração, 
para análise do filme documentário, três princípios espaciais, a começar pela 
heterotopia temporal. Percebe-se no filme a eternização de experiências efêmeras a 
partir das imagens gravadas no espaço do navio. Nesse sentido, a heterotopia temporal 
em Pacific se apresenta, em imagens, como a cristalização permanente de eventos 
estritamente momentâneos. A segunda heterotopia, que consiste no espaço de ilusão, 
se manifesta no que diz respeito à oportunidade de realização do sonho de viagem de 
cruzeiro, gerando, nos passageiros, novas dimensões de experiências individuais e 
coletivas compartilhadas no interior do navio durante o trajeto em alto mar que possibilita 
assumir múltiplos discursos, narrativas, sentidos e significados espaciais. Assim, o 
espaço real do próprio navio assume, em outras palavras, um caráter ficcional elaborado 
pela captura e montagem das imagens dos passageiros em sua experiência no navio - 
experiência registrada através do aparelho fílmico dos mesmos. 

 

A terceira categoria espacial verificada em Pacific aponta para as heterotopias da 
compensação, as quais se apresentam como zonas alusivas cujas funções no ambiente 
exercem distintos papéis. De fato, os serviços de cruzeiro podem oferecer, a depender 
das ofertas de viagem, múltiplas atividades de entretenimento no interior dos navios, 
tais como variadas atrações de músicas, cinema e teatro, amplas opções 
gastronômicas, espaços para palestras, playgrounds, pistas de dança, jogos, karaokês, 
atividades físicas e esportivas, áreas de descanso, bares, dentre outros. No seu aspecto 
mais geral, a heterotopia da compensação, em Pacific, não apenas alude aos espaços 
que contempla, mas também justapõe em um mesmo ambiente diversos espaços 
reais. De acordo com Foucault, as embarcações ao longo do tempo se constituíram 
como “o grande escape da imaginação” (1986, p. 7). De tal modo, a configuração 
heterotópica em Pacific recontextualiza diferentes dimensões espaciais em sua 
estrutura. A viagem de cruzeiro, experienciada como lazer, realização de um sonho 
individual/coletivo, configura o cenário paisagístico como construção de ficções de 
felicidade que a própria indústria do cinema empreendeu no imaginário dos 
espectadores, pois, em Pacific, a imagem heterotópica sugere novas camadas de 

significação à experiência comum. 
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O cinema produz, bem como reproduz, significativamente, lugares narrativos e espaços 
geográficos (OLIVEIRA JR., 2012). Em acordo, é lícito testemunharmos por meio dos 
olhares dos personagens deste filme documentário, o deslumbramento visual 
evidenciado nas paisagens que as imagens contemplam. Por sua vez, ao reproduzirem 
parodicamente a clássica cena do filme Titanic (James Cameron, 1997), um casal de 
turistas infere novas formas de ressignificação ao espaço: tanto ao interior do navio, 
como, paralelamente, aos espaços externos, principalmente no que diz respeito ao 
horizonte marítimo - paisagem até então considerada, tradicionalmente, ícone de 
infinitude e amplidão -, onde a esfera subjetiva do olhar concebe à paisagem novas 

percepções e sensações em relação ao espaço. 

 

Assim como as antigas caravelas simbolizaram a expansão de território e a exploração 
econômica nos séculos XV e XVI, as heterotopias de compensação em Pacific 
possuem, a seu modo, uma função à parte do espaço real a que fazem referência; ao 
passo que os passageiros aludem ilusoriamente a outras espacialidades no próprio 
ambiente do navio. O desembarque dos passageiros em Fernando de Noronha, assim 
como os momentos de lazer aproveitados e registrados, evoca o momento de êxtase 
dos turistas que, enfim, poderão desfrutar a sensação efêmera de estarem imersos 
numa espécie de Shangri-la em pleno Oceano Atlântico. A impressão de um fictício 
mundo paradisíaco se concretizando aponta para um estado introspectivo de paz e 
satisfação resultante de multissensorialidades, afetividades e visibilidades da noção de 
espaço. Segundo Jean-Marc Besse, “Há um prazer associado à pura contemplação da 
natureza, e a paisagem é, no fundo, revelada e alcançada nesta fruição estética” (2006, 
p. 35). Nesse sentido, é lícito supor que o documentário Pacific efetua uma intersecção 
entre espaços temáticos, uma vez que os próprios viajantes, no decorrer da viagem, via 
suas câmeras digitais, constroem novas espacialidades que reconfiguram o navio, o mar 
e a ilha de Fernando de Noronha. Levando em consideração a mobilidade do navio 
como produtor de imaginários e espacialidades, Foucault elabora uma concepção 
fundamental de heterotopia, ao descrever que: 

 

[...] O navio é a heterotopia por excelência. Nas civilizações sem barcos os sonhos se 
esgotam, a espionagem ali substitui a aventura e a polícia, os corsários (FOUCAULT, 
1986, p. 7). 

 

Pacific expressa dispositivos presentes no imaginário do Ocidente, como por exemplo 
a idealização do paraíso relacionado a ilhas e praias, cenários que destacam funções 
operativas do mercado turístico e visam, comumente, efeitos condizentes com a 
fantasia, a realização pessoal, o descanso, a tranquilidade e o lazer. Outrossim, estes, 
e outros demais empreendimentos renegociam, com base nos conceitos tradicionais da 
Geografia, novos regimes de representação frente às concepções de realidade e lugar, 
espaço e percepção. Em síntese, de acordo com Jean-Marc Besse, a experiência visual 
em face da paisagem, na sua camada mais subjetiva, “é uma maneira de ser invadido 
pelo mundo” (2006, p. 79). 

 
Conclusão 
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A partir dos elementos assinalados, é possível atribuir ao espaço fílmico um novo 
estatuto de interpretação do lugar e da paisagem visual. Levamos em consideração, 
neste trabalho, a “paisagem como texto” apto a ser decifrado por leitura a partir dos seus 
componentes sígnicos sobrepostos na imagem. Tais signos imagéticos conferem à 
paisagem “textualidades” (COSTA, 2005), e, por consequência, proporcionam camadas 
de discursos, valores, metáforas, alegorias, escrituras e etc; elementos que se 
constituem, essencialmente, como propriedades simbólicas do espaço 
individual/coletivo. 

 

Além disso, verificou-se que o lugar é um agente no espaço constituído, grosso modo, 
por camadas de experiência. Um empreendedor de significados através do qual 
indivíduos, de modo geral, imprimem valores e sentidos frequentemente. Assim, 
considerou-se aqui o espaço fílmico como portador de subjetividades e de signos, 
experiências, memórias e percepções. Salientou-se as intermediações entre paisagem 
e imagem, visto que certificamos, mediante a análise imagética, a leitura de paisagens 
como “textos geográficos”, escrituras visuais oriundas do olhar dos sujeitos perante os 
espaços e lugares que são emoldurados pelas imagens fílmicas. 

 

Formulou-se ainda aqui a ideia de que o filme engendra espaços heterotópicos contidos 
intrinsecamente nas paisagens e territórios geográficos. Nessa perspectiva, 
destacamos uma abordagem acerca das heterotopias, com base na reflexão de Michel 
Foucault, e discussamos sobre de que modo as recontextualizações heterotópicas 
concedem novos sentidos ao espaço, ao lugar e à paisagem no documentário 
pernambucano Pacific. A partir do olhar íntimo e individual dos turistas, visualizamos 
neste filme documentário que os arquivos pessoais apontam para produção de 
subjetividades perante o lugar que ocupam, transitam e se expõem espacialmente. Com 
efeito, constata-se no filme a presença de heterotopias reais e ficcionais, roteirizadas 
através das experiências privadas correspondentes às memórias, sensações, 
percepções, sentimentos e vivências dos passageiros, ao passo que testemunhamos, 
por meio das imagens e paisagens, as camadas de significados arquitetados no 
ambiente, agora constituído em lugar, uma vez ligado no encontro simbólico entre o 
homem e o espaço. 
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Figura 1: Pose para fotografia antes da sobremesa. (Pacific, 2009) 

 

 

Figura 2: Memórias em imagem a partir do aparelho fílmico. (Pacific, 2009) 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 54 

 

 

Figura 3: Jack e Rose em mares tropicais. (Pacific, 2009) 
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Figura 4: A paisagem geográfica como espaço da experiência vivida. (Pacific, 2009) 
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Figura 5: Imagem do Morro dos Dois Irmãos, Fernando de Noronha. (Pacific, 2009) 
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TÍTULO: O debate na aula de inglês como língua estrangeira: uma técnica para 

promover a produção oral dos alunos 

Resumo 

 

É sempre importante que professores de língua estrangeira apliquem uma variedade de 
atividades para desenvolver as habilidades linguísticas de seus alunos. Ao seguirmos o 
método comunicativo de ensino de inglês como língua estrangeira, é natural que a 
produção oral dos estudantes esteja em foco. Assim, propomos a utilização de debates 
em sala de aula e buscamos investigar o potencial desenvolvimento da produção oral 
de alunos quando expostos a essa técnica. Para isso, utilizamos o método da revisão 
bibliográfica e investigamos livros, artigos e dissertações de vários países que tratavam 
de debates em ambientes acadêmicos. Concluímos que debates aprimoram 
principalmente a capacidade de produção oral, o pensamento crítico, o trabalho em 
grupo, o engajamento em sala de aula e a autoconfiança dos participantes. Propomos 
que mais pesquisas experimentais sejam realizadas na área para investigar essas 
conclusões com maior profundidade. 

 
 
Palavras-chave: Inglês como língua estrangeira. Debate. Produção oral. 

TITLE: Debate in the EFL classroom: a technique to promote students’ speaking skill 

Abstract 

 

It is always important for foreign language teachers to apply a variety of activities to 
develop their students’ language skills. In compliance with the communicative language 
approach, we believe it is natural for the students’ speaking skill to be in focus. Therefore, 
we propose the utilization of debates in the language classroom and we seek to 
investigate the potential development of the students’ speaking skill when exposed to 
this technique. To do so, we utilized the literature review method and we investigated 
books, articles and thesis from many countries which discussed debates in academic 
environments. We concluded that debates mostly improve the participants’ speaking skill 
capabilities, critical thinking, group work, classroom engagement and self confidence. 
We propose that more experimental research be conducted in the area to investigate 
these conclusions in greater depth. 

 
 
Keywords: EFL. Debate. Speaking skill. 
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Se acreditarmos que existe uma hegemonia dentre os métodos de ensino de língua 
estrangeira, diremos que ela é representada pelo método comunicativo, já que, desde 
o começo da década de 80, professores têm focado em tentar implementar práticas 
comunicativas e que coloquem o foco na figura dos estudantes (BROWN, 2007). 
Também sabemos que a importância de atividades que os alunos percebam como 
autênticas e significativas para eles mesmos é bem reconhecida, assim como a 
necessidade de implementar uma variedade de atividades em sala de aula, para que 
assim os alunos se mantenham engajados e a prática do professor não se torne 
previsível ou entediante (BROWN, 2001). 

Dessa forma, inspirados pela União de Debates Competitivos do Rio Grande do Norte 
(UDC-RN), projeto de extensão realizado na UFRN, e em razão da necessidade 
constante de buscar promover maneiras de aprendizagem diversas na sala de aula, 
fomos levados a investigar os benefícios que a aplicação de debates nas aulas de inglês 
como língua estrangeira (doravante, ILE) podem trazer aos alunos, focando 
especialmente no desenvolvimento de suas habilidades orais, pois acreditamos que a 
técnica dos debates está em concordância com a abordagem comunicativa e possui 
qualidades únicas que viabilizam esse desenvolvimento. 

Consideramos o debate como uma técnica porque técnicas são atividades específicas 
aplicadas em sala de aula que estão em concordância com um certo método (BROWN, 
2001). Pesquisas discutindo o uso de debates em sala de aula muitas vezes ligam os 
benefícios dessa técnica com a ideia do aprendizado ativo (active learning) (e.g. 
KENNEDY, 2007; LUSTIGOVÁ, 2011), enquanto outras, especialmente dentre as que 
tratam do contexto do ILE, relacionam debates ao método comunicativo, como fazemos 
em nosso artigo. 

Ao utilizarmos o termo “debate” neste trabalho, não nos referimos ao sentido mais 
comum da palavra. Ao ser abordado como uma prática pedagógica, um debate deixa 
de ser uma simples discussão entre duas ou mais partes para assumir um caráter 
estruturado. Conforme Snider e Schnurer (2006), temos que um debate é um evento 
comunicativo sobre um assunto de interesse, planejado de forma estruturada e 
igualitária, no qual lados opostos defendem seus pontos de vista perante um grupo de 
tomada de decisão, que pode ser uma platéia observadora ou um conjunto de juízes. O 
caráter desse grupo de decisão define se um debate é competitivo ou não. 

Em aulas de português como língua nativa, não é incomum que debates sejam utilizados 
para ajudar a desenvolver as habilidades argumentativas dos alunos, como no trabalho 
desenvolvido por Arruda (2019), por exemplo. Todavia, muitos lugares dos Estados 
Unidos, para citar um país de grande extensão, possuem ligas de debate reconhecidas 
das quais alunos de ensino médio e de faculdades fazem parte (AKERMAN; NEALE, 
2011), enquanto que, no Brasil, práticas de debate recebem relativamente pouca 
atenção dedicada. Essa é uma das razões pelas quais acreditamos que essa técnica 
merece investigação por aqui. Como estamos discutindo a técnica dos debates em aulas 
de ILE, não focamos no ensino da argumentação, e sim na prática da oralidade, mas a 
prática dos debates em formatos semelhantes aos estabelecidos em ligas competitivas 

traz consigo benéficos em várias áreas, que discutiremos ao longo do artigo. 

Diante das dificuldades apresentadas pela pandemia da Covid-19 em relação às aulas 
presenciais na UFRN, local onde as atividades práticas ligadas a essa pesquisa seriam 
realizadas, a implementação integral da prática dos debates em sala de aula de acordo 
com nosso plano de trabalho original foi impossibilitada. Sendo assim, no presente 
artigo, nos limitamos a apresentar a atual conjuntura no que se refere às pesquisas 
sobre os benefícios dos debates, em especial daqueles aplicados ao ensino de língua 
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estrangeira. Também discutiremos uma aula hipotética planejada para introduzir uma 
turma de alunos de ILE à prática dos debates. 

 
Metodologia 

 

Este artigo adota o viés de pesquisa bibliográfica. Um estudo da bibliografia relacionada 
ao assunto em questão, que permite a identificação do que já foi dito sobre o tema e 
das questões problemáticas ligadas a ele, é indispensável em qualquer projeto de 
pesquisa científica (NUNAN, 1992). No entanto, a pesquisa bibliográfica é também um 
método de investigação válido por si só, importante para a constante construção do 
conhecimento científico (GIL, 2002; SNYDER, 2019). Segundo definições trazidas por 
Gil (2002), entende-se que a pesquisa aqui realizada possui um caráter exploratório, 
pois seu tema de interesse, a prática a técnica de debates no contexto do ensino de ILE, 
carece de uma abordagem explícita e organizada, que traga esse tema para a atenção 
dos pesquisadores interessados na comunidade acadêmica de nosso país, e foi isso 

que buscamos realizar. 

Foram investigados alguns livros publicados em língua inglesa voltados para a prática 
do debate como uma atividade a ser realizada no ambiente acadêmico, de maneira 
competitiva ou não. Outra importante fonte de dados foram artigos, teses e dissertações 
realizadas por outros pesquisadores ao redor do mundo nas quais o debate foi aplicado 
como forma de desenvolver a competência dos alunos no inglês como língua 
estrangeira, além de alguns artigos teóricos que tratavam dos benefícios dos debates 
para alunos de disciplinas variadas. Consideramos que os dados analisados são 
representativos da questão em estudo, mas não a abordam de maneira completa ou 
absoluta. Buscamos apresentar as observações mais recorrentes na prática 
educacional de debates e compilar os resultados alcançados pelos pesquisadores que 
os aplicaram em suas aulas, focando nas vantagens da replicação dessa prática para o 
ensino de ILE. Mencionamos também as críticas mais comuns apontadas ao uso dos 

debates em sala. 

Notamos que nem todos os trabalhos analisados possuem uma definição clara do que 
se toma por um debate, e mesmo os que a possuem podem divergir de nossa definição 
em alguns pontos. No entanto, todos os trabalhos investigados tratam dos debates ou 
em ambientes competitivos, em que regras claras são necessárias, ou em salas de aula 
nas quais o professor estabeleceu parâmetros específicos para a realização deles, 
explicita ou implicitamente. Ou seja, todos os debates investigados adotavam um certo 
método, fosse ele um método de debate oficial ou um desenvolvido pelo próprio 

professor. 

Devemos admitir, como Akerman e Neale (2011), que é muito difícil estabelecer 
relações causais absolutas entre um melhor desempenho oral por parte dos alunos e a 
prática dos debates, já que vários outros fatores são responsáveis por esse 
desempenho. Além dos mais, muitas das pesquisas analisadas apresentavam certos 
problemas metodológicos. Os mais comuns incluem: a falta de um grupo controle em 
muitas das pesquisas empíricas, o que implica que os resultados alcançados poderiam 
ser ao menos parcialmente resultado de fatores independentes da aplicação dos 
debates; dificuldade de avaliar a proficiência oral inicial dos alunos; o problema do viés 
de autosseleção nos casos em que os alunos tinham a opção de participar das 
atividades envolvendo os debates ou não; análise de grupos amostrais pequenos, 
normalmente incluindo apenas uma turma de 20 a 50 alunos. 
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Mesmo assim, devido à grande quantidade de suporte que a prática dos debates em 
ambientes acadêmicos possui e do fato de que esse suporte é resultado de uma 
quantidade considerável de estudos ao redor do mundo, o que incluiu relatos dos 
próprios estudantes, consideramos que é bastante provável que a melhoria das 
habilidades orais comunicativas dos estudantes e a prática dos debates estejam 
conectados, além de outros benefícios a serem abordados. 

Diante das vantagens apresentadas pela técnica dos debates que serão discutidas na 
seção de resultados, propomos também um plano de aula dentro do contexto do ensino 
de ILE para alunos brasileiros de proficiência intermediária, adaptando atividades 
propostas nos livros On that point! An Introduction to Parliamentary Debate (MEANY; 
SHUSTER, 2003) e Discover Debate - Basic Skills for Supporting and Refuting Opinions 
(LUBETSKY; LEBEAU; HARRINGTON, 2000). 

 
Resultados e Discussões 

 
Todos os trabalhos analisados em nosso estudo que realizaram experimentos com 
alunos de línguas estrangeiras reportaram algum tipo de aperfeiçoamento da 
capacidade de produção oral dos envolvidos após os debates. Em uma pesquisa 
realizada por Arung (2016) com uma turma de estudantes de ensino médio de ILE na 
Indonésia, por exemplo, comparando notas obtidas antes e depois dos debates num 
teste elaborado para os fins da pesquisa, a média da nota da turma aumentou em 
22,5%. Um trabalho semelhante realizado por Efrizal (2016) teve resultados similares: 
a pesquisa mediu o desempenho oral dos alunos ao começo e ao final do ano letivo e 
notou que a qualificação de todos eles aumentara. Greenland (2009), com base em uma 
amostragem considerável de 453 alunos, também conclui que o debate é uma atividade 
efetiva na sala de aula de ILE porque ajuda os professores a desenvolver e avaliar a 
produção oral dos alunos. 
Alguns pesquisadores chegam a apontar quesitos específicos nos quais houve melhora 
na produção oral dos estudantes. Iman (2017), por exemplo, após um ano letivo, ao 
comparar os resultados de um grupo controle e um grupo experimental, concluiu não só 
que o grupo experimental teve um ganho de habilidade oral significativamente maior, 
mas também que o aspecto mais influenciado pela prática dos debates foi a fluência. 
Nota-se que a fluência é o aspecto mais importante a ser desenvolvido pelos debates 
(STEWART; PLEISCH, 1998). Já a ideia de que os debates expandem o vocabulário 
dos alunos é apoiada por Wulandari e Ena (2018), Asma (2017), Hossain (2016) e 
Sabbah (2015). Sabbah (2015), inclusive, conclui que houve melhoras significativas na 
aplicação das regras gramaticais corretas ao falar e na pronúncia de 20 graduandos de 
Inglês da Universidade da Palestina após a utilização da técnica dos debates em sala 
de aula por um semestre. 
Os próprios debatedores, quando questionados sobre suas percepções em relação aos 
debates, tendem a responder que a fluência deles melhorou após a prática. Em um 
estudo de caso realizado na Coreia do Sul, Jung (2006) avaliou 45 professores de ILE 
e mais de 80% deles afirmou que as aulas envolvendo os debates os ajudaram a 
melhorar sua fluência. Jung (2006) reforça esses dados ao observar que os 
participantes pareceram gostar da atividade e que, ao longo das semanas, se tornaram 
muito mais expressivos e lógicos ao se comunicarem na língua alvo. Asma (2017) 
encontrou resultados similares. 
O achado de que os participantes começaram a se expressar de maneira mais clara e 
lógica após se habituarem aos debates é comum. Lustigová (2011), por exemplo, alega 
que a prática do trabalho em grupo proporcionada pelos debates, um benefício por si 
só, também deixa os alunos mais motivados e propensos a se expressarem de maneira 
significativa em sala de aula. O aperfeiçoamento da interação em grupo é um aspecto 
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que Oros (2007) também aponta. Asma (2017), por sua vez, ao realizar um questionário 
com estudantes de ILE da Argélia, contribui para essa percepção ao apresentar que, 
para seus alunos, a prática dos debates enriquece a habilidade de produção oral deles 
e encoraja a cooperação com os colegas. Al-Mahrooqi e Tabakow (2015), por meio de 
um questionário com 62 universitários no Oriente Médio, reportaram que os alunos 
concordaram fortemente com as frases “Debates melhoram as habilidades de produção 
oral dos estudantes” e “Debates treinam os estudantes para se expressarem 
logicamente”. De maneira similar, Hossain (2016) nos relata que, em sua amostra de 50 
alunos, todos concordaram que estudantes deveriam participar de atividades de debate 
ao menos ocasionalmente. 
A melhora do pensamento crítico é outro elemento frequentemente observado por 
pesquisadores. No estudo realizado por Iman (2017), por exemplo, buscou-se cultivar o 
pensamento crítico e aprimorar a habilidade oral em língua inglesa de estudantes 
indonésios de ensino médio ao longo de um ano letivo por meio da técnica dos debates. 
Após comparar os resultados do grupo controle e do grupo experimental, a pesquisa 
concluiu que o grupo experimental teve um ganho significativamente maior na questão 
do pensamento crítico. Em Al-Mahrooqi e Tabakow (2015), as perguntas que 
correlacionaram os debates à melhorias no pensamento crítico dos participantes 
também foram fortemente apoiadas pelos alunos. Junaidi (2011), Asma (2017), 
Lustigová (2011) e Oros (2007) também reportaram, por meio de observações e 
questionários, essa melhoria. Greenland (2009), no entanto, é o autor que nota o 
aperfeiçoamento do pensamento crítico dos alunos com a melhor amostragem, 
contando com 453 participantes. 
Outra sólida evidência é o relatório de autoria de Akerman e Neale (2011), que buscou 
organizar as evidências encontradas em estudos ao redor do mundo para suportar os 
benefícios dos debates para estudantes de maneira geral. Um dos resultados foi que 
tanto pesquisas qualitativas quanto quantitativas sugerem que a participação em 
debates aperfeiçoa o pensamento crítico. Os próprios participantes concordam: 
“Debatedores competitivos reportaram melhor pensamento crítico dentre os cinco 
maiores benefícios de participar de debates” (AKERMAN; NEALE, 2011, p. 5, tradução 
nossa). 
Želježič (2017) defende que a técnica dos debates é apropriada para a sala de aula 
porque o aprendizado de um conteúdo é dependente da interação entre os alunos, não 
da mera produção de frases oralmente que é valorizada de forma genérica por grande 
parte dos programas de ensino de língua estrangeira. Os debates, segundo a autora, 
além de inerentemente interativos, teriam o benefício de desenvolver o pensamento 
crítico, como apontado pelas pesquisas já citadas acima. Kennedy (2007) também 
acredita na importância de estratégias como os debates, que promovem um 
engajamento ativo por parte dos estudantes, e é justamente esse engajamento ativo 
que permite o desenvolvimento do pensamento crítico. 
“Eu gosto de participar de debates” é uma frase com a qual muitos estudantes que têm 
contato com a prática podem concordar (AL-MAHROOQI; TABAKOW, 2015). Sendo 
assim, é de se esperar que eles participem e se engajem melhor diante da atividade. 
Vários pesquisadores observam isso em seus resultados e reportam ainda que a 
ansiedade dos alunos em relação a se comunicarem oralmente na língua estrangeira 
diminuiu após se acostumarem à técnica dos debates (JUNAIDI, 2011; SABBAH, 2015; 
ARUNG, 2016; EFRIZAL, 2016). 
Segundo as descobertas de Lustigová (2011) baseadas em observações em turmas 
universitárias de ILE da República Tcheca, “[...] o debate é uma técnica de aprendizado 
ativo que encoraja os estudantes a se interessarem no processo de ensino-
aprendizagem ao mesmo tempo em que os beneficia [...]” (p. 25, tradução nossa). Até 
a presença dos alunos aumentava em cerca de 20% quando eles sabiam que um debate 
iria acontecer na aula seguinte (LUSTIGOVÁ, 2011), o que é uma ótima medida do 
interesse deles. 
Se tratarmos da percepção dos alunos sobre a própria técnica dos debates, teremos 
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uma concordância entre os sentimentos deles e as observações dos professores. No 
Reino Unido, por exemplo, Jerome e Algarra (2005) observaram e entrevistaram 
estudantes entre 12 e 15 anos sobre suas experiências com um projeto de debates 
competitivos e os alunos reportaram que, após se habituarem, eles gostaram de 
participar porque a atividade deixava-os mais confiantes e forçava-os a pensar rápido 
para responder aos adversários. Wulandari e Ena (2018), Hossain (2016) e Asma (2017) 
também reportam aumentos na autoconfiança de seus alunos. 
Murphy (1991) nota que se dirigir oralmente à turma toda força o aluno a lidar com uma 
“pressão afetiva” (ou seja, possíveis emoções negativas relacionadas ao medo de falar 
em público) semelhante à pressão que pode ser encontrada em situações fora da sala 
de aula. Acreditamos que é importante considerar as emoções dos estudantes e evitar 
estresses desnecessários ao planejar uma atividade, mas também que aprender a lidar 
com a pressão de falar em público é um dos elementos benéficos da prática dos 
debates, tendo possíveis reflexos positivos dentro e fora da sala de aula. Outra 
observação interessante, desta vez apontada por Bellon (2000), é que a prática dos 
debates pode ajudar os alunos a agirem com menos violência e a resolverem conflitos 
positivamente. 
Um dos benefícios mais curiosos ligados aos debates em sala de aula que podemos 
apontar é a possibilidade de que os participantes desenvolvam habilidades não 
relacionadas à produção oral. Em sua pesquisa com 14 estudantes universitários de 
russo de avançado, por exemplo, N. Anthony Brown (2009) percebeu um paralelo entre 
um treinamento formal em debates e o desenvolvimento de habilidades avançadas em 
língua estrangeira. Ao final do curso que instruiu os alunos em debates na língua alvo, 
51% dos participantes apresentaram ganhos significativos de proficiência oral e 67% 
deles apresentaram ganhos significativos de proficiência escrita. Isso mostra o quanto 
é interessante pensar em planejar uma integração entre habilidades linguísticas além 
da oralidade ao trabalhar com os debates. 
Sabbah (2015) já sugere que seria proveitoso investigar os benefícios dos debates para 
outros aspectos de uma língua além da produção oral. Como apontam Stewart e Pleisch 
(1998), é natural que a habilidade mais praticada pelos debatedores seja a de falar, mas 
como eles também devem pesquisar material escrito para preparar seus discursos e 
resumir tanto o que pesquisaram quanto o que ouviram dos colegas, os debates ajudam 
a desenvolver outras habilidades importantes, como ler e fazer anotações. Lustigová 
(2011) adiciona que “[...] as habilidades de escrita, leitura e compreensão oral dos 
estudantes claramente melhoraram, conforme evidenciado dentro da sala de aula por 
desempenhos aprimorados em deveres de casa por escrito e sessões orais de consulta” 
(LUSTIGOVÁ, 2011, p. 25, tradução nossa). Ou seja, os ganhos linguísticos dos 
estudantes não se limitam à habilidade oral. 
Sobre a necessidade de se fazer boas pesquisas para debater com sucesso, os alunos 
entrevistados por Jerome e Algarra (2005) reportaram que debater forçava-os a 
pesquisar sobre vários assuntos em pouco tempo, e eles viam isso como positivo. Ao 
reunir comentários de estudantes japoneses de ILE, Stewart e Pleisch (1998) fazem 
observações similares, indicando que a capacidade de seus alunos de realizar 
pesquisas melhorou. Oros (2007) reporta o mesmo ao observar graduandos em ciências 
políticas. Assim, entendemos que a prática de debates sobre temas ainda não familiares 
aos alunos está conectada a um desenvolvimento da capacidade deles de realizar 
pesquisas eficientes e baseadas em boas evidências, já que é com argumentos bem 
embasados que se vence um debate acadêmico. 
Podemos ainda apontar benefícios da implementação dos debates do ponto de vista 
metodológico. Alguns pesquisadores mencionam em seus trabalhos a crença de que os 
debates são uma técnica muito avançada para estudantes em baixos níveis de 
proficiência (MURPHY, 1991; JUNG, 2006). No entanto, para Luckett (2006), os debates 
são acessíveis para estudantes em diversos níveis de habilidade linguística, desde que 
o professor manipule o tempo de preparo dos participantes, adote formatos adequados 
para os alunos e proveja auxílios para a comunicação oral quando necessário. Ou seja, 
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debates são bastante adaptáveis. 
Num outro ponto, em um artigo defendendo que o debate seja adotado como método 
de ensino para todas as matérias do currículo escolar, Bellon (2000) menciona que 
estudantes de línguas estrangeiras se beneficiariam especialmente dos debates. Um 
dos motivos para isso, segundo o pesquisador, é que debates encorajam práticas 
menos tradicionais, exigindo que o docente se torne um auxiliador de atividades que 
serão centradas nos alunos. Diante da necessidade de desenvolver a oralidade dos 
estudantes no contexto do ensino de ILE em que nos encontramos, pensamos que o 
foco nos alunos nos beneficia enormemente e está em acordo com o método 
comunicativo. 
Uma das formas de remover o foco do professor é permitir que os alunos escolham o 
tema do debate, uma possibilidade levantada por Želježič (2017) e considerada um 
ponto favorável, já que isso aumentaria a expressividade dos estudantes. Želježič (2017) 
acredita que a escolha dos tópicos, aliada à possibilidade que os estudantes têm de 
escolher o que dirão nessas atividades, eleva a tendência de que eles achem a 
experiência de debater significativa e se sintam motivados a participar de maneira 
engajada. 
Por fim, trataremos das controvérsias envolvendo os debates. Apesar de já termos 
mencionado que os debates aumentam a participação e o engajamento em sala de aula, 
isso nem sempre é válido para todos os alunos. Kennnedy (2007) ressalta que, em 
muitos modelos de debate, apenas alguns podem participar ativamente por vez, 
limitando a participação da turma como um todo. Kennedy (2007) também lembra que 
alguns pesquisadores acreditam que os debates incentivam um pensamento dualista e 
promovem um ambiente de confronto que pode desagradar alguns alunos, ou apenas 
reforçar as crenças que um aluno já possui. Na verdade, muitas vezes, os alunos 
concordam que pesquisar um tópico os ajuda a reconhecer e valorizar pontos de vista 
diferentes (JEROME; ALGARRA, 2005; JUNAIDI, 2011; ASMA, 2017). Mesmo assim, 
para tentar contornar esses problemas, Kennedy (2007) sugere a prática de vários 
modelos diferentes de debate. Želježič (2017), por sua vez, discute outro possível efeito 
negativo dos debates: a possibilidade de que habilidades de retórica tomem precedência 
às habilidades de produção oral dos alunos. Entretanto, “[...] os lados positivos em 
potencial do debate são maiores do que seus possíveis efeitos negativos apenas se e 
na medida em que estejamos cientes deles [...]” (ŽELJEŽIČ, 2017, p. 51, tradução 
nossa). Isto é, desde que os professores estejam cientes desses problemas em 
potencial, eles podem ser contornados. 
A seguir, propomos um exemplo de aula, de duração de cerca de uma hora, planejada 
para introduzir um grupo de alunos de ILE de proficiência média a avançada à técnica 
dos debates na sala de aula. Notamos que essa aula seria ministrada inteiramente em 
inglês, mas os exemplos aqui presentes foram traduzidos para o português para a 
conveniência dos leitores. 
Acreditamos que seja importante que os principais elementos de debates competitivos 
sejam preservados dentro da sala de aula para que seus benefícios, amplamente 
discutidos acima, também se preservem. Além do mais, os participantes devem ter 
noção da estrutura de um debate para que possam organizar seus discursos da forma 
mais efetiva possível. Por isso, iniciamos nossa aula hipotética discutindo com os alunos 
o bloco constituinte mais básico de um debate segundo Meany e Shuster (2003): o 
argumento. 
“O que é um argumento?”, levantamos a questão. Após ouvir rapidamente a opinião dos 
alunos, lembramos que, em inglês, a palavra argument pode significar tanto uma 
discussão, geralmente de caráter confrontacional, quanto “[...] uma alegação ou 
declaração que tenta convencer uma audiência sobre uma ideia” (MEANY, SHUSTER, 
2003, p. 11, tradução nossa). Mostramos essa citação aos alunos para que eles estejam 
cientes de que, a partir daquele momento, traremos noções fundamentadas em autores 
reconhecidos na esfera dos debates. 
“Como se estruturaria um bom argumento?”, questionamos, buscando averiguar o 
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conhecimento prévio dos alunos. Depois de ouvir uma ou duas sugestões, 
apresentamos a resposta oferecida por Meany e Shuster (2003), que afirmam que 
argumentos são compostos por três partes: uma alegação sobre o mundo, razões para 
que ela seja verdade e evidências de que ela é verdade. A partir disso, realizamos um 
curto exercício baseado em um similar presente no livro Discover Debate (LUBETSKY; 
LEBEAU; HARRINGTON, 2000) para identificar, em grupo, razões “fortes” (ou seja, 
mais convincentes) e razões “fracas” (ou seja, menos convincentes). Por exemplo, 
apresentamos a frase “Fumar deveria ser banido em lugares públicos” seguida de três 
opções de razões: a) “Porque fumar é ruim”, b) “Porque deixa as pessoas com mau 
hálito” ou c) “Porque fumantes passivos também são afetados pelos cigarros”. Deixamos 
que os alunos discutam qual opção é mais apropriada e porquê. Após algumas frases 
como essas, os ajudamos a concluir que razões “fortes” são aquelas que têm uma 
ligação lógica com a opinião apresentada, que afetam mais pessoas e que são claras e 
específicas (MEANY; SHUSTER, 2003). 
Para ajudar a sedimentar essa noção, fazemos outro exercício rápido no qual os alunos 
formam pares e elaboram razões para defender afirmações como “Amor é mais 
importante do que dinheiro” e “É melhor escrever à mão do que digitar” por três minutos 
cada. Nesse exercício, é provável que alguns se queixem por sentir que tiveram pouco 
tempo para apresentar seus pontos de vista, mas a natureza do limite de tempo é 
proposital e tem a intenção de preparar os alunos para os limites presentes nos debates 
dos quais eles farão parte posteriormente. 
“Como dar suporte a um argumento?”, indagamos, para retomar o tópico das evidências 
que foi mencionado antes. Declaramos que Meany e Shuster (2003) discutem quatro 
tipos de evidências, isto é, as afirmações que suportam os argumentos, e pedimos que 
os alunos tentem imaginar que tipos são esses e deem exemplos. Logo informamos que 
os tipos básicos são o exemplo, o senso comum, a opinião de especialistas e as 
estatísticas, sendo esses últimos dois tipos evidências retiradas de pesquisas. 
Concluindo esse tópico, explicamos que boas evidências são verdadeiras, possuem 
uma conexão lógica com as razões e estão organizadas de forma que seja possível 
entender a linha de pensamento que foi utilizada (MEANY; SHUSTER, 2003). 
O último componente dos debates a ser discutido com os estudantes é a refutação, que 
é a explicação do porquê seus argumentos são melhores do que os do oponente, algo 
considerado vital para se ter um bom desempenho em um debate competitivo (MEANY; 
SHUSTER, 2003). Explicamos então que uma boa refutação é formada em quatro 
passos: “Eles dizem…”, que funciona como uma retomada do argumento da oposição; 
“Mas eu discordo…” ou “Isso pode ser verdade, mas…”, afirmações que esclarecem a 
posição do debatedor; “Porque…”, momento no qual a razão da discordância é 
explicada; “Portanto…”, quando se atinge a conclusão do pensamento desenvolvido 
(MEANY; SHUSTER, 2003). O professor poderia fornecer um exemplo nesse ponto para 
facilitar a compreensão dos alunos. 
Para encerrar a aula, propomos que a turma se divida em dois grandes grupos e que, 
após dez minutos de preparação, cada grupo defenda um lado, escolhido 
aleatoriamente, de um tópico a ser votado pelos estudantes dentre algumas opções 
como “Todos deveriam ser vegetarianos” e “Fins de semana deveriam ter três dias de 
duração”. Por conveniência, tópicos como esse podem ser retirados do apêndice do 
livro On that point! (MEANY; SHUSTER, 2003). Nesse modelo adaptado, que tenta 
promover a participação de todos os alunos, sugere-se que, dentro do possível, cada 
aluno fale por um minuto, cronometrado pelo professor. 
Apesar de discutirmos uma aula pensada para alunos de proficiência média a avançada, 
reiteramos que é possível fazer adaptações para simplificar as explicações e tópicos 
debatidos ainda mais, ou para abordar certos itens de vocabulário ou de gramática em 
aulas futuras com debates, caso seja de interesse do professor. Segundo Lustigová 
(2011), abordar conteúdos gradualmente, em especial se os estudantes tiverem 
necessidades específicas de conteúdo, é o mais benéfico. “Ao ajustar os tópicos de 
debate ao nível de conhecimento dos estudantes com cuidado, os próprios estudantes 
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contribuíram mais ativamente e criaram uma atmosfera relaxante e positiva de 
ensino/aprendizagem” (p. 25, tradução nossa), adiciona a pesquisadora, indicando o 
quanto os alunos respondem bem a tópicos adaptados para as necessidades deles. 
 
Conclusão 

 

Diante dos trabalhos analisados, concluímos que os debates na sala de aula são 
eficazes para o desenvolvimento de diversas habilidades. Os pontos mais relevantes, 
levantados tanto por pesquisas qualitativas quanto quantitativas, são o desenvolvimento 
da habilidade de produção oral na língua estrangeira, do pensamento crítico, da 
capacidade de se expressar, de realizar pesquisas sobre um assunto e de trabalhar em 
grupo. Outros benefícios incluem maior participação e engajamento na sala de aula por 
parte dos alunos e o fato de que os debates são centrados neles, e não na figura do 
professor, o que acreditamos estar de acordo com o método comunicativo de ensino de 
ILE. 

Por mais que o caso específico dos debates em ILE não esteja tão bem fundamentado 
quanto poderia por pesquisas experimentais, já que a natureza da grande maioria das 
pesquisas tende a ser qualitativa, acreditamos que é mais do que razoável extrapolar 
os resultados encontrados em pesquisas realizadas com clubes de debates e salas de 
aula de disciplinas que não o ILE, somando-se a isso os dados específicos encontrados 
em pesquisas na área de ILE envolvendo a prática dos debates realizados ao redor do 
mundo, por mais que essas pesquisas sejam, por vezes, um pouco problemáticas. 

Mesmo com essas questões, diante da enorme quantidade de trabalhos analisados, dos 
dados qualitativos apresentados repetidas vezes e de algumas pesquisas empíricas 
bem conduzidas, acreditamos que há evidência suficiente para afirmar que os benefícios 
dos debates superam tanto eventuais desvantagens e dificuldades em sua 
implementação quanto a dificuldade de avaliar sua eficácia quantitativamente. Muitas 
vezes as pesquisas lidam com a percepção dos próprios estudantes sobre a prática dos 
debates, e a grande maioria dos alunos questionados e/ou entrevistados parece 
concordar que essa é uma prática relevante para o ensino de ILE. 

Notamos que há uma carência por pesquisas experimentais com uma amostragem 
maior e com mais dados quantitativos envolvendo debates estruturados aplicados em 
salas de aula de ILE. Seria especialmente interessante se pesquisas desse tipo fossem 
realizadas no contexto brasileiro, para que possíveis questionamentos sobre a validade 
da prática dos debates na realidade educacional de nosso país sejam aliviados. 
Esperamos, portanto, que os resultados aqui presentes incentivem que a prática 
investigada seja aplicada em mais salas de ILE e, quando possível, estudada com o 
maior rigor possível. 
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TÍTULO: Paisagem no Cinema Brasileiro Contemporâneo 

Resumo 

 

Objetiva-se com este trabalho discorrer sobre os parâmetros da geografia fílmica 
pautados nos simbolismos do cinema brasileiro contemporâneo. Este trabalho propõe 
discutir sobre o significado da paisagem na construção de uma geografia fílmica, 
constituída a partir dos recursos cinematográficos e dos significados que contemplam o 
espaço urbano. O cenário posto aqui é a metrópole de São Paulo, construída e 
representada no filme São Paulo, sociedade anônima (Luiz Sergio Person, 1965), o qual 
reflete os aspectos dialogáveis entre a paisagem urbana e o cinema, salientando 
texturas existenciais, e fatores econômicos, sociais e culturais. Assim, uma análise 
narrativa dos elementos fílmicos que abarcam os componentes paisagísticos urbanos 
recentes será apresentada. 

 
 
Palavras-chave: Paisagem; Cidade; Cinema; São Paulo. 

TITLE: Landscape in Contemporary Brazilian Cinema 

Abstract 

 

This work aims to discuss about the paradigms of film geography that are based on 
symbolisms of the Brazilian contemporary cinema. This work addresses the meaning of 
landscape as a signifying system for the construction of a film geography, from the 
cinematographic aspects and the signifiers that contemplates urban space. The urban 
scenery discussed here is the metropolis of São Paulo, built and represented in the film 
São Paulo, sociedade anônima (Luiz Sergio Person, 1965), which reflects the dialogue 
between urban landscape and cinema emphasizing existential textures, economics, 
social and cultural factors. Therefore, a film narrative analysis of the elements that 
contain the urban landscape components will be presented. 

 
 
Keywords: Landscape; City; Cinema; São Paulo. 

Introdução 

Constituída no espaço existente e registrada pelos nossos sentidos, a paisagem é um 
importante elemento de análise sobre o espaço geográfico. Durante parte do século XX, 
as obras escritas e as contribuições efetuadas pelo geografo estadunidense Carl Sauer 
serviram como alicerces introdutórios para o entendimento do conceito de paisagem. 
Como pontua Corrêa (2014) a gênese por trás dos conceitos determinados por Sauer 
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caminha em comunhão com o conceito da geografia cultural também discutida pelo 
geógrafo. Desenvolvida na escola de Berkeley, a geografia saueriana vem definir como 
paisagem aquilo que concede um conjunto de formas naturais e culturais. Ademais, 
essas formas exercem uma estrutura morfológica ativada pela cultura da paisagem. 

  

  

Por outro lado, Denis Cosgrove, seguia um caminho cuja gênese divergia do caminho 
traçado por Sauer. Denominada como a nova geografia cultural, Cosgrove acrescenta 
àquela significados e símbolos ao conceito de paisagem, destacando elementos que 
compõem as características de uma paisagem a partir de transformações artísticas, 
econômicas, sociais e políticas, - indo além dos conceitos morfológicos de Sauer 
(CORRÊA, 2014). 

  

  

A paisagem, contudo, não é apenas forma material resultante da ação humana 
transformando a natureza. É também forma simbólica impregnada de valores. Além de 
sua gênese, estrutura e organização, focos correntes dos geógrafos, é necessário para 
a sua compreensão que se apreendam os seus significados, pois são estes que lhe dão 

sentido (CORRÊA, 2011, p.10-11). 

  

  

A paisagem e o conceito de cultura, diante da perspectiva da nova geografia cultural 
defendida por Cosgrove, são instrumentos sujeitos a transformações, abastados de 
significados e ressignificações reformulados pelos diversos grupos sociais existentes 
em suas esferas específicas referentes à vida e à sociedade. A cultura seria um reflexo 
do meio de condição de existência de grupos. A perspectiva dessa nova geografia 
cultural é meramente interpretativa por fatores específicos (CORRÊA, ROSENDAHL, 
2000). Os sentidos humanos são condutores da paisagem, através deles é possível ter 
uma perspectiva pessoal ou coletiva sobre uma determinada paisagem. 

  

  

Nesse contexto, seguindo os conceitos elaborados por Cosgrove, entende-se que as 
paisagens são repletas de elementos simbólicos que contêm significados característicos 
daquela paisagem. A percepção do conjunto de componentes paisagísticos é integrada 
com os sentidos do sistema nervoso sensorial, os quais captam estímulos ao nosso 
redor, dando origem a interpretações referentes ao ambiente. Alguns veículos que 
podem proporcionar o estímulo da emissão desses sentidos são as artes de uma 
maneira geral. Todavia, este trabalho aborda especificamente o cinema no viés artístico. 
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Existe, no contexto dos estudos e pesquisas que se interessam pela “geografia fílmica”, 
uma perspectiva dominante: a dos Estudos Culturais (com seu background pós-
estruturalista), que entende o cinema (o filme) como produtor de significados sócio-
espaciais que se definem por meio da forma como estes são percebidos e vividos e 
também contestados e negociados através dos diversos meios (textos visuais e verbais) 

de produção de sentidos e significados (COSTA, 2013. p. 3). 

  

  

À vista do exposto, os estudos que regem a geografia fílmica abarcam a conexão 
existente entre o cinema e as relações geográficas culturais e espaciais, exercendo por 
sua vez, um posicionamento mediador que interliga elementos da paisagem, 
questionando e interpretando as representações fílmicas, seus significados e 
interpretações. Nesse sentido, entender filme como modificador da paisagem possibilita 
a construção de mundos a partir da realidade factual, que é, por sua vez, substituída e 
transformada de acordo com a construção técnica e narrativa fílmica. 

 
Metodologia 

 

Do processo metodológico da pesquisa fizeram parte: leituras de livros sobre a história 
do cinema mundial como forma introdutória na temática da cinematografia – 
entendimento do cinema como meio fotográfico (COUSINS, 2004); fichamentos dos 
textos lidos e discutidos em seminários e reuniões no Grupo de Pesquisa pautadas em 
análise e debate dos textos. Tais obras foram de cunho fundamental para gênese deste 
trabalho, visto que serviram como base do conhecimento referente ao cinema. Ademais, 
os seminários e discussões foram significativos para o desenvolvimento desta pesquisa. 

  

  

Simultaneamente, houve um estudo pautado nos conceitos geográficos básicos que 
compreendem o espaço: o lugar, o território, e o conceito de paisagem, principal objeto 
de estudo e investigação aqui pela sua grande possibilidade de ser moldada e 
significada e contextualizada a partir de uma geografia fílmica. Nesse sentido, foi crucial 
a leitura e o entendimento do arsenal bibliográfico a respeito da obra dos geográficos 
Carl Sauer e Denis Cosgrove - ambos aludem significativamente ao conceito de 
paisagem no âmbito da geografia cultural. Não obstante, o processo de análise do 
discurso dos filmes se pautou também na relação cultural abrangente entre a paisagem 
geográfica real e a fílmica. As alterações do espaço, a forma como os sujeitos se 
relacionam com o espaço em seu cotidiano, os aspectos socioculturais e a realidade 
modelada pelas obras cinematográficas, são alterações simbolicamente retratadas em 
cenas fílmicas e necessitam de análise para possibilitar o entendimento das diferentes 

possibilidades de formação de significados. (COSTA, 2009) 

  



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 72 

 

  

Por conseguinte, o referencial teórico estabelecido durante a pesquisa, os fichamentos 
e os seminários de apresentação e discussão, promoveram o desenvolvimento analítico 
e reflexivo dos conceitos fílmicos e geográficos sobre o conceito de paisagem. Na 
intenção de examinar os elementos mutáveis paisagísticos construídos em uma 
realidade singular, iniciou-se à análise das múltiplas paisagens existentes em um único 
espaço, as quais contém significados individuais e trabalham a vida contemporânea no 
filme São Paulo, Sociedade Anônima (Luiz Sergio Person, 1965). 

 
Resultados e Discussões 

 

Na forma de sua imagem fílmica, a paisagem urbana é um elemento sujeito a sofrer 
processos de metamorfose em sua identidade e em seus significados atrelados aos 
elementos pertencentes à realidade concreta. É o que Costa (2013, p. 256-257) discorre 
com base em Hopkins (1994) sobre a imagem cinematográfica não ter uma configuração 
neutra e não refletir a realidade, visto que ela cria uma outra realidade usando os 
elementos da paisagem como símbolos, e construindo o seu sistema de significados 
culturais e subjetivos. Sobre isso Name (2003) afirma, 

  

  

Viagens são, a priori, deslocamentos no espaço, e o cinema, emissor e receptor das 
idéias das diversas distrações da época de sua invenção, permite o deslocamento 
mental do espectador para terras distantes, sua visualização e a percepção dos mais 
sutis movimentos da paisagem. (...) o espectador dos filmes também é um estrangeiro 
na cidade cinematográfica: está próximo a ela, na medida em que se identifica com tudo 
aquilo representado na tela em relação ao meio urbano – tipologias arquitetônicas, tipos 
humanos, situações de prazer, liberdade e alteridade, ou de desprazer, violência e crime 
– mas se distancia das mesmas por um estranhamento baseado nas suas próprias 
experiências do espaço, que se mantêm como constante elo comparativo. Ir ao cinema 
é viajar – deslocar-se em um nível mental (NAME, 2003. p.6-7). 

  

  

Nesse sentido, é efetiva a possibilidade do cinema fazer o espectador ver a paisagem 
sob uma outra ótica, posto que a paisagem é ressignificada e com isso, o espectador 
constrói suas percepções pessoais, podendo sentir afinidade com alguns elementos 
daquela paisagem. Essa conexão pessoal, emocional e até mesmo sentimental com as 
cenas fílmicas construídas emerge ao passo em que os indivíduos executam uma 
viagem possibilitada pela obra. Ao se deslocar no espaço, e ter contato com outros 
conceitos interligados àquela paisagem modelada, o espectador sente identificação ou 
afinidade pelo modo como a paisagem cinematográfica foi constituída e está sendo 
exibida, assim como pode sentir estranhamento, repulsa, indiferença ou tristeza. Essas 
emoções (in)compatíveis e identificáveis ocorrem em acordo com os valores e costumes 
do indivíduo, bem como com o nível de sua identificação para com as paisagens físicas. 
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O espectador seria então um visitante estrangeiro que está ali tendo contato com novos 
atributos da paisagem urbana representados na imagem fílmica. 

  

  

Segundo Costa (2009), o cinema enquanto forma de representação, obteve o seu 
desenvolvimento no espaço urbano de modo que engajava o público espectador a se 
tornar observador dos espaços e lugares de suas cidades. Estas, por sua vez, enquanto 
espaços geográficos, sofrem diversas mudanças e estão sujeitas a passar por 
evoluções e regressos. Essas transformações e vicissitudes são sentidas naturalmente 
de modo objetivo e individual na vida dos habitantes, haja vista, as suas formas de se 
adaptar a essas alterações do espaço e da paisagem crescente, representada pelos 
meios de comunicação (COSTA, 2009). O cinema então exerce formas de diálogo com 
a geografia, a partir do momento em que essas mudanças são retratadas em cena. 

  

  

O contexto de crescimento histórico das cidades brasileiras abarca as diversas 
industrializações, adaptadas para os abundantes contextos de crescimento social das 
cidades, bem como os processos artesanais e a atuação agrícola, voltada sobretudo às 
necessidades básicas do mercado interno (MARICATO, 2000). A migração gerada do 
campo para as cidades em contínuo crescimento e a vinda de imigrantes, resultou no 
aumento populacional nas cidades. Todos esses fatores permitiram uma evolução 
gradativa do desenvolvimento de muitas cidades brasileiras e a ampliação da densidade 
populacional. Posteriormente, essas cidades adquiriram um alto grau de influência e 
importância econômica e sociocultural, se tornando metrópoles. 

  

  

As metrópoles contêm milhões de habitantes, cada habitante tem o seu modo individual 
de perceber e selecionar intuitivamente ou diretamente os elementos da paisagem 
citadina, os quais chamam a sua atenção; consequentemente cada símbolo do espaço 
tem um alto potencial em ter múltiplos significados variando de pessoa para pessoa. É 
importante salientar a presença de um senso comum para determinadas características 
espaciais, o que determina uma visão muito semelhante perante alguns elementos 
paisagísticos. Contudo, isso não é princípio indubitavelmente ativo, uma vez que mesmo 
perante muitas realidades que se comunicam e expressam afinidades, existirão 
parcelas sociais da cidade que por motivos econômicos, circunstâncias e 
desigualdades, obtiveram a construção de uma ótica diferente sobre aquele conceito 
paisagístico. A relação do indivíduo com a cidade reitera o que Costa (2009) aponta a 
respeito das mudanças da cidade, estas metamorfoses são sentidas nos habitantes da 
cidade. Ademais, Name (2003) destaca que relações são estabelecidas entre a cidade 
e o ato da “flânerie”. 
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A flânerie, o caminhar lento, labiríntico e indefinido pela cidade que objetiva retirar o 
máximo de prazer visual do espaço urbano, se apresentava como atividade cultural no 
fim-de-século. Flanar diz respeito a um percurso do olhar, e era na massa metropolitana 
que esta condição de espectador da cidade se configurava (NAME, 2003, p.122). 

  

  

O fenômeno da flânerie diferencia os tipos de observadores, seus modos de caminhar 
e observar a cidade e o seu movimento. Nesse sentido, o observador que vê demonstra 
falta de atenção e passividade ao manter a sua visão distraída ou indiferente. O 
observador que olha está examinando e averiguando além do que está enxergando, 
percebendo algo novo, que o sujeito que apenas vê, não perceberia. Nesse contexto, 
do caminhar lento e atento do flâneur emerge a visão que evoca o olhar da paisagem 
urbana, a qual tem seus elementos ocultos evidenciados e recebe novos sentidos por 
parte do sujeito observador. Inserido também na paisagem urbana, encontra-se o 
comportamento do blasé, aquele que, segundo Name (2003), se opõe a olhar a 
paisagem, ele apenas a vê, sem se aprofundar. Na realidade das cidades modernas, o 
blasé é aquele que tem pressa, que anda reto rumo ao seu destino e não olha ao redor, 
não sente sede por contemplação. Em contrapartida, o flâneur busca por um 
entendimento e aprofundamento da paisagem. Ainda segundo Name (2003), flanar é 
uma escolha, e é realizada tanto por forasteiros novos na metrópole, como também pelo 
sujeito que habita a cidade há muitos anos e ainda assim, não apenas caminha, mas 
passeia entre os elementos metropolitanos. 

  

  

O ato de olhar reflete emoções. É possível andar pela cidade de São Paulo, olhá-la e 
sentir o encantamento ou alguma outra emoção, assim como é possível sentir e reagir 
ambivalentemente. No final do século XIX, o cinema assume a flânaire, e passa a olhar 
as cidades metamórficas, além de perceber e retratar suas vastas particularidades 
paisagísticas. Essa relação entre a cidade e o cinema, de certa forma, questiona o 
espaço e as relações, produzindo uma estética diferenciada (COSTA, 2009). 

  

  

A obra francesa O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet, 2001) e a 
obra russa Sereia (Anna Melikyan, 2007) trazem respectivamente as protagonistas 
Amélie Poulain e Alisa Titova. Ambos os filmes trabalham com temas contemporâneos 
relacionados à vida na sociedade moderna (amor, tristeza, trabalho, morte), e a 
realidade de suas metrópoles: Paris e Moscou respectivamente. Não obstante, atrela 
em um primeiro momento, o ritmo dessas duas cidades, a correria, o caos e os acasos 
da rotina corriqueira urbana. Porém, posteriormente, ambas as personagens perpetuam 
o ato de flanar, andam pelas suas metrópoles olhando para detalhes da paisagem que 
ninguém ao seu redor consegue enxergar, construindo através de um prisma íntimo, 
uma realidade onírica e significativa que reflete no modo como levam suas vidas. Esse 
efeito torna ambas submersas dentro de suas próprias conexões pessoais com a 
paisagem e a cidade, afirmando um contraste, uma vez que as duas garotas vivem em 
realidades que ressaltam o comportamento blasé. O papel do filme nas duas obras, é 
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reconstruir as paisagens de Paris e Moscou a partir da forma de olhar pessoal que suas 
protagonistas depositam sobre a metrópole em que vivem. 

  

  

Ambos os filmes citados anteriormente conversam diretamente com a obra foco deste 
trabalho. São Paulo, Sociedade Anônima (1965) dirigido por Luiz Sergio Person, 
apresenta a cidade de São Paulo em sua faceta laboral e como esta se expande em 
recortes da paisagem paulistana. O filme reporta ao final da década de 1950 e início da 
década de 1960, durante os anos dourados do governo otimista do Juscelino Kubitschek 
– tempos marcados pelo desenvolvimento do transporte e da indústria de base no país. 
A metrópole de São Paulo, já considerada uma das mais importantes e influentes do 
país, abriu os braços para receber a indústria. Outrossim, enquanto município, 
estabelece moradia para milhares de pessoas, cada uma delas inserida em um contexto 
paisagístico social, cultural e político centrado na realidade da cidade. No meio desse 
cenário urbano, vemos Carlos (Walmor Chagas), um homem de vinte e poucos anos, 
que trabalha na indústria automobilística e vive imerso na base do otimismo paulista 
com a pretensão de encontrar a felicidade. 

  

  

Durante a década de 1950, a indústria de São Paulo havia adentrado no plano de metas 
consequentemente aderindo à industrialização pesada. Esse processo desencadeou e 
promoveu a entrada de multinacionais no Brasil, principalmente a indústria 
automobilística (SOUSA, 2007). Portanto, fábricas como a Volkswagen foram 
implantadas no ABCD paulista e produziam freneticamente milhares de veículos 
anualmente. Essa produção massiva de automóveis alterou e ressignificou a paisagem 
de São Paulo, uma vez que o seu espaço urbano estava em expansão e reforma 
constantes com a construção de avenidas e marginais, facilitando a expansão urbana e 
oferecendo voz e espaço aos veículos motorizados. Novos simbolismos são agora 
associados à forma de enxergar a paisagem, a partir da expansão urbana e do processo 
de industrialização, acrescentando os muitos automóveis, como pontua Name (2003). 
Atributos novos são adicionados à paisagem, outros tornam-se obsoletos, e a paisagem 
vai se moldando automaticamente ao novo presente. É nessa paisagem paulistana 
crescente, progressiva, contemporânea e industrializada que Person desenvolve seu 
filme. 

  

  

A busca pelo recomeço, pelo “novo”, pelo seguir em frente e suceder, encontrar a 
felicidade, se encontrar, se estabilizar: essa é a história do protagonista Carlos, tangente 
ao credo otimista e ilusório semeado na sua cidade, no seu emprego e nas suas 
relações. Carlos é um refém submerso nesse discurso. A princípio ele se mostra 
familiarizado e adaptado ao ritmo da cidade e do seu emprego, demonstrando uma 
expectativa otimista de prosperar. Contudo, ele sente-se insatisfeito e numa busca pela 
felicidade pautada no recomeço eterno de sua vida na metrópole. Ele se envolve com 
Ana (Darlene Glória), posteriormente namora e casa com Luciana (Eva Wilma), tendo 
um filho. Consegue um novo emprego como inspetor de produção na Volkswagen. 
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Porém, no decorrer narrativo, Carlos decide ir trabalhar como gerente da empresa do 
Arturo (Otello Zeloni). Todas essas vivências adquiridas pelo protagonista não são 
suficientes para que ele alcance a tão sonhada felicidade. Após casar-se, a vitalidade 
de Carlos vai sucumbindo, e ele adquire então, uma frustração e um desgosto pela vida 
que leva, percebendo ser fruto da sociedade e do sistema que o contém e emprega. 

  

  

As cenas do longa foram gravadas, em locação, pelas ruas de São Paulo, o que torna 
a cidade um grande personagem na trama inteira. As paisagens das ruas e avenidas, 
dos bairros e dos arranhas céus constituintes da realidade concreta, foram modelados 
e ressignificados na realidade desenhada no filme, evocando a presença da cidade a 
todo instante de modo grandioso. Paisagem que, ao longo do filme, passa a intimidar e 
sufocar o protagonista, principalmente quando ele percebe que é apenas mais um 
indivíduo vivendo uma realidade que avalia caótica. Em diversos momentos de reflexão 
sobre a sua vida, o personagem Carlos caminha pelas ruas da cidade de São Paulo 
envolvido por muitos outros cidadãos anônimos que seguem a sua rotina e andam 
sempre depressa, não olham os elementos da paisagem paulistana esboçada no longa, 
eles apenas a vêem distraidamente. Destaca-se a cena em que Carlos percebe ser o 
único a prestar atenção aos problemas do sistema opressor que envolve todos os 
cidadãos da metrópole. A paisagem urbana apresenta elementos ocultos, os quais 
somente Carlos percebe a partir do momento que flana e reflete. 

  

  

Recomeçar, trabalhar, mil vezes tentar ser um homem, trabalhar com Arturo. Esquecer 
Ana, apagar Luciana, não lembrar-se senão do trabalho, das cinquentas obrigações 
diárias. Lembrar-se somente das duas chateações diárias do trabalho. Lembrar-se de 
uma engrenagem, e mais outra, e mais outra, e mais outra! De uma engrenagem e 
depois de um eixo que devem ser entregues dentro do prazo estabelecido. Mil vezes 
recomeçar, recomeçar de novo, recomeçar sempre, esquecer Ana, apagar Luciana. 
Lembrar-se das cinquenta obrigações diárias do trabalho. Recomeçar, recomeçar. 

Aceitar. Aceitar. Aceitar! Recomeçar, recomeçar... Aceitar! Aceitar!. 

  

  

Nota-se aqui a pressão sufocante que o protagonista sente. A cena acontece 
exatamente enquanto Carlos caminha pelo viaduto do chá no centro de São Paulo. Em 
meio a uma reflexão, Carlos chega ao ápice do sufocamento, evidenciando o 
relacionamento opressivo com o qual convive na metrópole, já que todos os 
acontecimentos de sua vida ocorrem em São Paulo. Essa sequência envolvendo a 
paisagem urbana com a sua reflexão maçante enquanto anda pelo viaduto, estampa o 
seu tormento laboral de realizar metas, concluir objetivos, ser alguém melhor e feliz. 
Porém, acima de tudo, aceitar que esses deveres são obrigações inevitáveis. No filme, 
isso aparece claramente no diálogo travado entre Carlos e Ana. 
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CARLOS: Nenhum de nós poderia pensar que nada acabaria bem, que nenhum dos 
dois teria vontade de envelhecer, que um não deixaria doação ao outro, que tudo 
passaria depressa, como tudo que se passa em São Paulo. [...] Existe sempre um porto, 
é um porto ainda quando não é. 

ANA: Carlos, o que é esse lugar? 

CARLOS: Era, hoje não é mais. 

ANA: Carlos, o que era este lugar? 

CARLOS: Era um porto de areia. 

ANA: Areia, barcos. Os barcos, o que eram? 

CARLOS: Os barcos não eram barcos, os barcos eram batelões, os batelões eram para 
areia, a areia era para o vidro, hoje a areia não é mais para o vidro, hoje não tem mais 
vidro, hoje não tem mais. 

  

  

O efêmero é trabalhado incessantemente nas estruturas das paisagens. Salientando 
que tudo está em constante mudança, a paisagem se altera e se ressignifica 
aceleradamente. Carlos compara o ritmo de suas vivências, experiências e angústias 
ao ritmo da cidade de São Paulo, onde o tempo passa depressa e não se consegue 
manter conexão com qualquer tipo de controle. Ele visita um porto abandonado fora da 
metrópole paulistana, o qual atua como mais um elemento que expõe o vazio, as ruinas 
pós mudanças, o acabado. Ele procura questionar o fim de tudo, e ao relacionarmos 
seus questionamentos com seus relacionamentos amorosos, percebe-se que suas 
relações com Ana, Luciana e o seu affair com Hilda (Ana Esmeralda) tiveram um 
começo e um fim. Todas essas experiências que Carlos tenta abraçar, perpetuam a 
mudar se ressignificando, ele não consegue lidar ou mesmo explicar a fonte de sua 

inquietação existencial. 

  

  

Quando sente que não consegue estabelecer sua vida em acordo com uma promessa 
de esperança, Carlos desenvolve frustações e angústias. Tais sensações, e o seu 
mergulho a um estado emocional conturbado, é fruto de um otimismo exacerbado que 
maquia e esconde as mazelas da sociedade, enquanto promete e ilude os sonhos e 
objetivos de diversos trabalhadores. Diante desse quadro, Carlos é inclinado a procurar 
suprimir e esquecer seus problemas acreditando firmemente que o recomeço é a chave 
que resolverá ou minimizará os seus dramas, o que o faz agir inconsequentemente, se 
vitimando e tomando atitudes controversas. 
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Só quero dizer que vou me embora, vou dar o fora, vou pirar. (...) procure aceitar. (...) 
Sei que devo deixar tudo e recomeçar outra vez, recomeçar bem ou acabar de uma vez 
por todas. (...) Tchau, São Paulo. 

  

  

A fuga de Carlos é a procura por um abrigo para um novo recomeço, o afastamento da 
cidade e da paisagem urbana que o fez sucumbir, excluir o protagonismo de sua própria 
existência e permanecer recomeçando em um looping eterno. Ao mesmo tempo que 
denota uma ironia, já que ele foge em um automóvel fabricado pela indústria brasileira, 
e pelo mesmo sistema que o esgotou. Apesar de abandonar tudo, as circunstâncias 
finais o trazem de volta à metrópole que ele abomina - uma tangível e taciturna realidade 
fílmica, revelando que todos os caminhos e recomeços levam a São Paulo. 

  

  

O poema Agonia de Vinícius de Moraes serviu como fonte de inspiração para a obra, 
tanto que, provisoriamente, o título do filme era Agonia. Moraes (1935) diz: 

  

  

Na minha angústia eu buscava a paisagem calma. Que me havias dado há tanto tempo. 
Mas tudo era estéril e monstruoso e sem vida. E teus seios eram dunas desfeitas pelo 
vendaval que passara. Eu estremecia agonizando e procurava me erguer. Mas teu 
ventre era como areia movediça para os meus dedos. Procurei ficar imóvel e orar, mas 
fui me afogando em ti mesma. [...] Quando despertei era claro e eu tinha brotado 
novamente. Vinha cheio do pavor das tuas entranhas. (5-15) 

  

  

É condizente a mensagem do poema com os elementos fílmicos de São Paulo, 
sociedade anônima. Ao passo que pontua a busca por uma paisagem plena que havia 
mudado e ressignificado, passando a ser algo caótico, no qual engole o eu lírico, é 
possível associar o protagonista Carlos e sua relação com a cidade de São Paulo ao 
poema de Moraes. A temática abordada no filme pode ser considerada atemporal já que 
a relacionamos à contemporaneidade. É fundamental salientar que os parâmetros 
acentuados na obra de Person em 1965 ainda se comunicam com os parâmetros 
brasileiros do século XXI, na procura social exaltante pela felicidade e com isso se 
compreende felicidade associada à aquisição de conquistas ou bens. Na mudança 
eterna dos elementos paisagísticos das grandes cidades ou nas relações dos habitantes 
para com a paisagem, o ato de flanar ou a atitude de caráter blasé, se associa ao 
otimismo como orientação para ocultar as adversidades íntimas e públicas, ou à busca 
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por um recomeço como forma de esquecimento, abraçando o novo, todavia, estando 
vulnerável a adentrar em um ciclo repetitivo. 

 
Conclusão 

 

É evidente a comunicação entre o espaço geográfico e o cinema no que se refere ao 
conceito de paisagem. A influência direta da paisagem real na construção do mundo 
fílmico é evidente. Os dois âmbitos espaciais (real e fílmico) agem em conjunto no 
contexto das relações particulares e coletivas dos sujeitos no espaço urbano, na cidade. 
Nesse contexto, o cinema ressignifica os formatos e simbolismos da paisagem, 
metamorfoseando-os de acordo como a imagem narrativa que se pretende. 

  

  

Em acordo, o filme de Luiz Sergio Person São Paulo, sociedade anônima, estabelece a 
metrópole de São Paulo como um grande condutor do sistema industrial, enfatizado 
pelas alterações urbanas na vida e no olhar de um habitante dessa cidade. Essa 
abordagem proporciona o entendimento estrutural da construção de uma geografia 
fílmica que é traçada através das particularidades da paisagem urbana e do olhar 
particular do cineasta. 
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Resumo 

 

O presente trabalho advém do projeto de tradução colaborativa do livro didático para 
clarinete The Daniel Bonade Workbook, de Larry Guy, realizado entre alunos de letras 
inglês e música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A partir das reflexões 
sobre a prática tradutória, objetivamos encontrar quais marcadores linguísticos de 
sequenciamento deveriam ser empregados no texto alvo para melhor responder ao 
problema da dificuldade sentida pelo leitor brasileiro na inteligibilidade do texto 
ocasionada pela ausência de certos elementos linguísticos que sinalizam interconexões 
entre sequência de atividades. Este artigo, portanto, apresenta e discute os resultados 
da análise do discurso do material traduzido, à luz da Linguística Sistêmico-Funcional e 
do sistema de Conjunção. Os resultados mostram que, para proporcionar uma leitura 
fluida e natural, as conjunções externas do subtipo propósito são as marcas linguísticas 
mais adequadas a serem empregadas. 
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TITLE: CONJUNCTION AND CLARINET: TRANSLATION PRACTICE AND 

DISCOURSE ANALYSIS OF MUSIC WORKBOOKS FROM THE SYSTEMIC-

FUNCTIONAL LINGUISTICS PERSPECTIVE 

Abstract 

 

The current work comes from the collaborative translation project of the textbook for 
clarinet The Daniel Bonade Workbook, by Larry Guy, carried out among students of the 
English and music programs at the Federal University of Rio Grande do Norte. From the 
reflections on translation practice, we aim to find out which linguistic features of 
sequencing should be used in the target text to better answer the problem of the difficulty 
felt by the Brazilian reader in the intelligibility of the text caused by the absence of certain 
linguistic elements that signal interconnections between sequence of activities. This 
article, therefore, presents and discusses the results of the discourse analysis of the 
translated material, in the light of Systemic-Functional Linguistics and the Conjunction 
system. The results show that, to provide a fluid and natural reading, the external 
conjunctions of the purpose subtype are the most appropriate linguistic features to be 
used. 
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Introdução 

Diante da necessidade da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (EMUFRN) de se ter um maior apoio com o inglês, uma vez que seus alunos 
participam de eventos internacionais com frequência e utilizam materiais didáticos que 
muitas vezes só estão disponíveis em língua inglesa, e considerando que o objetivo do 
Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas (DLLEM) é trabalhar 
com projetos inovadores no ensino e aprendizagem de línguas, propomos uma 
colaboração entre alunos de letras inglês e de música a fim de fornecer o suporte 
necessário aos nossos colegas músicos. 

 

Nesse panorama, percebemos que uma das dificuldades enfrentadas pela EMUFRN 
quanto ao ensino se dá pelo fato de que grande parte dos materiais didáticos utilizados 
por seus alunos estão na língua inglesa e, em contrapartida, uma porção desse corpo 
discente não possui conhecimento suficiente da língua para ter um aproveitamento 
pleno dos materiais. Esse problema nos levou à primeira pergunta desta pesquisa: de 
que maneira os alunos do DLLEM podem oferecer suporte aos alunos da EMUFRN? 

 

Para responder à pergunta, e tendo em mente o objetivo geral de apoiar os cursos do 
DLLEM e da EMUFRN, realizamos uma sondagem com os alunos do curso de clarinete 
acerca de suas necessidades e elaboramos os seguintes objetivos: a) traduzir de forma 
colaborativa o livro The Daniel Bonade Workbook (2004), um dos materiais de estudo 
mais importantes para os clarinetistas; e b) refletir sobre a prática tradutória do material. 

 

A partir da realização do segundo objetivo citado, com a constatação do problema da 
dificuldade na inteligibilidade do texto para um leitor brasileiro ocasionada pela falta de 
marcadores linguísticos que indicam interconexões entre processos, que são bastante 
presentes em materiais do gênero procedimento, surgiu a segunda e definitiva pergunta, 
a qual norteou, enfim, esta pesquisa: quais elementos linguísticos devem ser 
empregados no texto alvo para promover um sequenciamento lógico e claro do 
conteúdo? Dessa forma, este trabalho tem como objetivo identificar quais as marcas 
linguísticas necessárias na prática tradutória para viabilizar o máximo de legibilidade 
nos procedimentos do material didático dentro do contexto brasileiro e, 
consequentemente, possibilitar a realização plena do propósito pedagógico do livro. 
Para tanto, o processo de tradução e a análise aqui realizada se apoiam na Linguística 
Sistêmico-Funcional (LSF) e no sistema de Conjunção, um dos recursos semânticos 
observados pela teoria linguística. 

 

O presente estudo se justifica pelo seu caráter inovador na investigação dos recursos 
linguísticos supracitados em um livro educativo de música, uma vez que não foi 
encontrado nenhum estudo semelhante realizado anteriormente. 
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Assim sendo, este trabalho se organiza em duas seções: a primeira, de método, 
apresenta, de forma breve, a base teórica que ampara a metodologia utilizada no 
processo tradutório e na análise do material; e a segunda, de resultados e discussões, 
relata e discute os resultados encontrados na investigação, e é seguida das conclusões, 
referências e anexos. 

 
Metodologia 

 

Para alicerçar tanto a prática tradutória do livro quanto a análise do material, valemo-
nos da Linguística Sistêmico-Funcional e do sistema de Conjunção, um dos seis 
recursos semânticos contemplados pelo estrato do registro. Essa abordagem 
linguística, idealizada por Michael Halliday, compreende a língua como um sistema 
sóciossemiótico, cuja função é produzir significados. Em vista disso, entende-se que os 
significados são influenciados pelo contexto social e cultural e que sua produção se dá 
através de escolhas. A partir dessa concepção, a LSF pontua que a língua é estratificada 
em três níveis, os quais se relacionam de maneira dialética: gênero, registro e léxico-
gramática. 

 

O conceito de gênero ou contexto da cultura pode ser entendido como padrões na 
sociedade de processos sociais. Nas palavras de Eggins (2004), são “processos sociais 
que se desdobram em estágios e fases para atingir metas” (tradução nossa). Já o 
registro ou contexto da situação é caracterizado como o contexto dentro da cultura, que 
engloba o discurso. Conforme Manfredi (2008, apud HALLIDAY, 1985), é a “variedade 
funcional da língua” (tradução nossa). A léxico-gramática, por sua vez, é compreendida 
como a linguagem em si, a conexão indissociável entre o vocabulário e a sintaxe. 

 

No estrato do registro, os linguistas sistêmico-funcionais observam três variáveis que 
direcionam as escolhas linguísticas, sendo elas campo, relação e modo, também 
conhecidas como “o quê”, “quem” e “como”, respectivamente. Cada uma dessas 
variáveis é realizada por uma metafunção: campo é realizada pela metafunção 
ideacional, que corresponde à representação da realidade; relação, pela interpessoal, 
que diz respeito a quem são os interlocutores e quais seus papéis no ato comunicativo; 
e modo, pela textual, que corresponde à organização das informações no texto. Ainda 
no registro, é apontada a existência de seis sistemas de recursos semânticos que 
realizam o discurso. Os correspondentes à metafunção interpessoal são os sistemas de 
Avaliatividade e Negociação; à ideacional, os sistemas de Ideação e Identificação; e à 
textual, os de Periodicidade e Conjunção, sendo o último o sistema em foco neste 
trabalho. 

 

O sistema de Conjunção, de acordo com Martin e Rose (2007), é um conjunto de 
significados que organiza sequências de atividades e informações do texto. Dessa 
forma, tal sistema constrói experiências como sequências de atividades ordenadas 
logicamente e estrutura o discurso como pulsos de informações organizadas de maneira 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 84 

 

lógica. As conjunções usadas para relacionar eventos reais em sequências de 
atividades são chamadas conjunções externas, e as usadas para a organização retórica 

das informações do texto são chamadas conjunções internas. 

 

Este trabalho consiste em uma tradução colaborativa do livro The Daniel Bonade 
Workbook, de Larry Guy,e em uma análise do discurso. Nessa tradução, participaram 
duas alunas do DLLEM e um aluno da EMUFRN, com a colaboração de uma professora 
doutora de inglês e de um professor doutor de música para dar orientação no processo 
tradutório. 

 

Para a elaboração da prática tradutória, em um primeiro momento, realizamos a leitura 
individual e integral dos capítulos do livro a fim de apreendermos o conteúdo e a 
linguagem em uso, além de fazermos encontros quinzenais para discuti-los. Em 
seguida, com base nas teorias de gênero e registro, realizamos o mapeamento da 
estrutura esquemática dos capítulos do texto fonte e percebemos a necessidade do uso, 
no texto alvo, de marcas linguísticas do sistema de Conjunção para tornar o material, 
no contexto brasileiro, fiel ao gênero procedimento. Por fim, recorrendo ao uso de 
dicionários musicais online e à orientação de experts nas áreas de música e de 
tradução, traduzimos o material de maneira colaborativa, fazendo uso dos elementos 
linguísticos necessários para promover a inteligibilidade do texto. 

 

O mapeamento da estrutura esquemática do texto foi realizado de acordo com o 
mapeamento do gênero procedimento de READING TO LEARN (2016). Esse gênero 
tem o propósito social de ensinar como se realiza uma determinada atividade, 
desdobrando-se nos estágios Propósito, Equipamento e Método, e nas fases hipótese, 
ingredientes e etapas. No entanto, como o material traduzido é altamente teórico, 

optamos por classificar as fases como teoria, materiais e passos. 

 

Os direitos para publicar a tradução no Brasil foram conferidos pela editora original, a 
qual também demonstrou interesse em publicar nos Estados Unidos em 2021. O 

material traduzido foi submetido para publicação pela EDUFRN. 

 
Resultados e Discussões 

 

A prática tradutória é uma atividade que exige o domínio das línguas fonte e alvo e de 
aspectos culturais de ambas as línguas. Mas, além disso, ela exige também o 
conhecimento da estrutura esquemática tanto do texto fonte quanto do texto alvo. Isso 
quer dizer que, para se ter uma boa produção textual, o tradutor precisa estar ciente das 
características intrínsecas ao gênero do texto com que ele lida. 
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Em um livro pedagógico, levando em conta que seu objetivo é instruir, o uso de 
elementos linguísticos que expressam ligações entre processos é essencial para 
articular as ideias de maneira lógica e facilitar a compreensão do aprendente. O livro 
sob estudo The Daniel Bonade Workbook é um material para clarinete pertencente ao 
gênero procedimento. Esse gênero, segundo READING TO LEARN (2016), se 
desdobra nos estágios Propósito, Equipamento e Método. A estrutura esquemática dos 
capítulos do material de estudo, pois, se desdobra nos seguintes estágios e fases: 
Propósito/teoria^Equipamento/materiais^Método/passos(1). 

 

Em alguns momentos do texto fonte, marcas linguísticas do sistema de Conjunção se 
mostram ausentes. Para um leitor brasileiro, isso provoca um certo desconforto e 
estranhamento na leitura, pois pelo fato de esse recurso semântico ser comumente 
usado na língua portuguesa, especialmente em textos de procedimento, a falta de 
marcadores de conexão prejudica a construção da unidade semântica do texto. 

 

No capítulo 1 do material de estudo, em que se apresenta os quatro componentes 
essenciais para a produção do som ideal e o passo a passo para produzi-lo, o excerto 
analisado é o primeiro parágrafo do tópico “Apoio da coluna de ar”,um dos quatro 

elementos fundamentais mencionados. 

 

Neste excerto (quadro 1), o primeiro estágio identificado é Propósito, composto por uma 
fase que denominamos teoria. Nesta parte, o autor apresenta o objetivo da seção e 
introduz a teoria utilizada. O objetivo do tópico é apontado, logo após a apresentação 
da teoria, com uma simples declaração: “Esse método proporciona uma boa noção de 
como controlar a intensidade do ar”. A fase desse estágio é caracterizada como teoria 
dado que o autor faz referência ao que Daniel Bonade, professor de clarinete, propôs, 
através de um elemento linguístico (sublinhado no quadro) que marca o discurso 
indireto: “recomendava”. 

 

O segundo estágio observado é Equipamento, constituído pela fase que designamos 
por materiais. Nesta parte, diferentemente do que ocorre em outros gêneros de 
procedimento, como relatório de experimento ou receita, as ferramentas utilizadas não 
são apresentadas de maneira direta no discurso. Em vez de listá-los, o autor evidencia 
os materiais usados na prática do suporte da coluna de ar (sublinhados no quadro) ao 

falar sobre os processos realizados para se manter o controle da intensidade do ar. 

 

O terceiro e último estágio identificado é Método, composto pela fase que chamamos 
de passos. Neste segmento, o autor utiliza verbos no imperativo (sublinhados no 
quadro) ao apresentar de maneira detalhada as técnicas para produzir uma corrente de 
ar firme e focada, indicando que o leitor deve, a partir daquele momento, colocar a teoria 
em prática. No texto fonte, não é feito o uso de nenhum recurso semântico para sinalizar 
a passagem para o trecho que contém a sequência de atividades que devem ser 
realizadas para atingir o objetivo proposto. Isso causa um estranhamento no leitor, pois 
a presença de verbos no imperativo denotam uma clara interferência do autor sobre o 
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leitor que não havia antes no texto. Por causa dessa passagem abrupta para o estágio 
que contém sequência de atividades, portanto, considerou-se propício o acréscimo da 
conjunção externa de consequência, do subtipo propósito, “para isso” (em negrito no 
quadro). Tal elemento linguístico proporciona uma unidade semântica através da 
criação de uma relação lógica entre as partes do texto, permitindo ao leitor criar a 
expectativa de que, terminando a leitura do estágio Equipamento, ele finalmente terá 

acesso às técnicas necessárias para atingir a meta proposta. 

 

No capítulo 4 do material de estudo, o tema trabalhado é a articulação, que trata do 
staccato, termo italiano que designa notas tocadas com uma suspensão entre elas, 
fazendo com que tenham uma curta duração. Neste capítulo, o excerto analisado é a 
sua abertura. 

 

Na passagem da abertura (quadro 2), o primeiro estágio observado é Propósito, o qual 
é composto pela fase que denominamos teoria. Aqui, o objetivo da seção não é 
informado explicitamente como no excerto analisado anteriormente. O autor indica o 
propósito, que é trabalhar a articulação do som, com o próprio título do capítulo 
(Articulação) e ao introduzir a teoria de Bonade, na seguinte frase: “Bonade acreditava 
que a ponta da língua, em vez de bater na palheta para articular o som, deveria ser 
colocada suavemente nela”. A fase teoria é assim classificada uma vez que o autor, 
novamente, sinaliza uma referência ao que Bonade propõe sobre a função da língua na 
articulação do som. Essa referência é observada pelo uso de dois elementos linguísticos 

(sublinhados no quadro) que indicam o discurso indireto: “acreditava” e “dizia”. 

 

Em seguida, o segundo estágio observado é Equipamento, o qual é constituído pela 
fase chamada materiais. Igualmente ao que ocorre no excerto anterior, o autor não deixa 
explícito, de maneira sequenciada, quais são as ferramentas utilizadas no processo. Ele 
as insere (sublinhadas no quadro) no discurso quando reforça a função da língua na 
produção do staccato. 

 

Por fim, Método é o terceiro estágio identificado no excerto, e é composto pela fase 
designada passos. Nesta parte, o autor esclarece, por passo a passo, como o staccato 
limpo e claro é alcançado pelo clarinetista. Da mesma forma que o exemplo anterior, no 
texto fonte, o autor não sinalizou com um elemento semântico a passagem de 
Equipamento para Método. Assim, o aparecimento abrupto de verbos no imperativo 
(sublinhados no quadro) associados a marcadores de sequenciação, como “depois” e 
“em seguida”, denota que o autor está direcionando o discurso ao leitor e dando 
orientações de como proceder para alcançar a meta proposta. Nesse sentido, foi 
acrescida a conjunção externa de consequência, do subtipo propósito, “para que” (em 
negrito no quadro) na frase “para que se possa colocar isso em prática”. Assim como no 
excerto anterior, o uso do elemento coesivo proporciona a unidade semântica do texto, 
tornando a leitura fluida e natural. 
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O uso de tais marcadores linguísticos, enfim, é fundamental para a construção de um 
bom texto de caráter instrucional e didático no contexto brasileiro. Apesar de sua 
ausência não causar impedimento na leitura, provoca um certo desconforto, dado que 
seu uso é comum na língua portuguesa. Esses marcadores, assim, proporcionam a 
inteligibilidade na leitura e permitem que o propósito pedagógico do livro seja atingido 
plenamente, sem entraves linguísticos. 

  

(1) O circunflexo (^) representa a ordem dos estágios, e a barra (/), a ordem das fases 
dentro de cada estágio. 

 

Conclusão 

 

Neste trabalho, realizamos uma análise do discurso do livro didático The Daniel Bonade 
Workbook. Nele, observamos a existência de problemas na inteligibilidade do texto 
dentro do contexto brasileiro devido à ausência de marcadores linguísticos que 
expressam interconexões entre sequências de atividades. Assim, com base na 
Linguística Sistêmico-Funcional e no sistema de Conjunção, recurso semântico 
observado pelo estrato do registro, procuramos responder à pergunta: quais elementos 
linguísticos devem ser empregados no texto alvo para promover um sequenciamento 

lógico e claro do conteúdo? 

 

A partir do mapeamento da estrutura esquemática do material, o qual mostrou que o 
livro se desdobra nos estágios Propósito, Equipamento e Método, pudemos concluir que 
os marcadores que melhor correspondiam às particularidades linguísticas do gênero 
procedimento eram as conjunções externas do subtipo propósito. O acréscimo dessas 
conjunções organizaram as sequências de processos no texto alvo de forma lógica, o 
que propiciou uma leitura clara, limpa e sem estranhamento. 

 

Com este trabalho, além de procurarmos responder à pergunta de natureza linguística 
já mencionada, buscamos, quanto aos estudos linguísticos, incentivar o estudo de 
materiais de música, que são um tanto escassos, e quanto aos estudos musicais, tornar 
o conhecimento acessível a fim de apoiar os nossos colegas músicos clarinetistas. 

 
Referências 

 

EGGINS, Suzanne. An Introduction to Systemic Functional Linguistics. 2. ed. 
Londres: Continuum International Publishing Group, 2004. 

MANFREDI, Marina. Translating Text and Context: translation studies and systemic 
functional linguistics. Bolonha: Donna Rose Miller, 2008. 

MARTIN, James Robert; ROSE, David. Working With Discourse: meaning beyond the 
clause. 2. ed. Londres: Continuum, 2007. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 88 

 

READING TO LEARN. Selecting & Analysing Texts. [Local Desconhecido]: [Editora 
Desconhecida], 2016. 

GUY, Larry. The Daniel Bonade Workbook: bonade's fundamental playing concepts, 
with illustrations, exercises, and an introduction to the orchestral repertoire. Nova Iorque: 
Rivernote Press, 2004. 

 

Anexos 

 

 

quadro 1 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 89 

 

 

quadro 2 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 90 

 

CÓDIGO: HS0033 

AUTOR: MELINA NASCIMENTO GOMES 

ORIENTADOR: SULEMI FABIANO CAMPOS 

 

 

TÍTULO: Análise de marcas enunciativas dissertação de mestrado da área de Letras 

Resumo 

Considerando o diálogo com a palavra do outro como um aspecto de grande relevância 
para a escrita acadêmica e um frequente desafio para os estudantes, este trabalho tem 
por objetivo analisar a maneira como ocorre o processo de parafrasagem em 
dissertações de mestrado. O corpus, então, é constituído por produções provenientes 
do Programa de Mestrado Profissional de Letras (ProfLetras). Com base nesse 
apanhado, foi feita uma análise de citações indiretas, relacionando as paráfrases e seus 
respectivos textos-base, buscando observar como o sujeito autor reformula o discurso 
alheio; de qual modo articula sinonimicamente; se deturpa, mantém ou comete deslizes 
em relação ao sentido original e ideia referenciada. A análise, que confirma as hipóteses 
mencionadas, pautou-se nas proposições de Fuchs (1985) sobre o conceito de 
paráfrase e nas contribuições de Possenti (2002), Grigoletto (2011), Barzotto (2013) e 
Campos (2014), as quais dizem respeito não só a articulação entre discursos, mas 
também a questões mais amplas da escrita, como a concepção de autoria. 
 

Palavras-chave: Paráfrase. Escrita acadêmica. ProfLetras. 

TITLE: On the tightrope of the paraphrase: the dialogue with the voice of the other in 

Profletras master's dissertations 

Abstract 

Considering the dialogue with the word of the other as an aspect of great relevance for 
academic writing and a frequent challenge for students, this work aims to analyze the 
way in which the paraphrasing process occurs in master's dissertations. The corpus, 
then, consists of productions from the Professional Master's Program of Letters 
(ProfLetras). Based on this, an analysis of indirect citations was made, relating the 
paraphrases and their respective base texts, seeking to observe how the author subject 
reformulates the discourse of others; how it articulates synonymously; misrepresents, 
maintains or makes mistakes in relation to the original sense and referenced idea. The 
analysis, which confirms the hypotheses mentioned, was based on the propositions of 
Fuchs (1985) on the concept of paraphrase and on the contributions of Possenti (2002), 
Grigoletto (2011), Barzotto (2013) and Campos (2014), which they concern not only the 
articulation between discourses, but also broader questions of writing, such as the 
concept of authorship. 
 

Keywords: Paraphrase. Academic writing. ProfLetras. 

Introdução 

Este artigo tem como objetivo analisar a utilização da paráfrase na escrita de 
professores da Educação Básica egressos do Mestrado Profissional em Letras 
(ProfLetras), programa instituído em 2013, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), sob a coordenação pedagógica da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O ambiente acadêmico é – ou deve ser – 
terreno propício para a constituição da subjetividade do aluno enquanto pesquisador, o 
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que consiste em torna-lo capaz de enunciar para além daquilo que os outros dizem; ou 
seja, tomar o discurso para si, construindo reflexões as quais não são meras repetições 
dos conteúdos já cristalizados no âmbito cientifico. Essa questão torna-se uma 
problemática, haja vista as relações de poder entre os envolvidos: de um lado, temos o 
estudante tentando se firmar em determinado campo de estudo, descobrindo seu 
caminho na pesquisa; e paralelamente, estão as grandes teorias, seus representantes 
e seguidores qualificados, tais como: professores, orientadores etc. O sujeito autor se 
vê, então, diante de um grande desafio: impor seu discurso, carregando traços de 
autenticidade, mas respeitando o saber solidificado que foi construído anteriormente. 
Essa trajetória é carregada de receios e inseguranças, e um dos motivos para isso está 
no fato de não perceber originalidade nas suas palavras, como se todo o conhecimento 
já tivesse sido produzido (e produzido de forma melhor, por figuras renomadas). Há 
alguma legitimidade nesse pensamento, contudo, a inovação pode habitar não 
exatamente no conteúdo, mas na maneira de dizê-lo. Em todo caso, os estudos 
cristalizados não podem servir de razão para estagnação ou imitação. Ao contrário, 
todas as informações validadas à disposição devem servir de ponte para novas 
produções. É imprescindível a conciliação com outros pontos de vistas, sejam eles a 
favor ou contra seu posicionamento. Quando bem feita, essa articulação pode fornecer 
uma base firme para o trabalho; quando não, o sujeito arrisca sua reputação e 
compromete a qualidade de seu texto. Por isso, esse processo de diálogo, ou processo 
de parafrasagem, exige demasiada cautela e responsabilidade. É nesse sentido que o 
processo parafrástico projeta, metaforicamente, o pesquisador em uma corda bamba, 
na busca pelo equilíbrio entre “a reprodução pura e simples do conteúdo e a sua 
deformação.” (FUCHS, 1985, p. 134). Devido a essa complexidade, a construção das 
paráfrases pode se dar de forma deturpadora em relação aos textos-base. Ao utilizar 
estratégias como a inversão sintática, por exemplo, o autor não percebe que trai o 
sentido original do conteúdo fonte. De mesmo modo ocorre com a utilização irrefletida 
de sinônimos ou dos verbos do dizer, bem como nos casos quando a reescrita se faz 
de maneira a “enxugar” informações centrais, afetando as ideias referenciadas. Com 
isso em vista, o presente trabalho busca investigar como ocorrem as paráfrases nas 
dissertações do ProfLetras (Programa de Mestrado Profissional em Letras) em relação 
aos seus respectivos textos-fonte, analisando a presença de traços de singularidade, 
repetição, substituições indevidas ou, em última instância, evidências de plágio. Para 
tanto, pensando nos estudiosos dessa temática, utilizo primordialmente as proposições 
de Fuchs (1985) – no que concerne ao conceito de paráfrase – e no tocante às reflexões 
acerca da escrita acadêmica, autoria etc., faço uso das contribuições de Possenti 
(2002), Grigoletto (2011), Barzotto (2013) e Campos (2014). 
 

Metodologia 

 
Antes de destacar os aspectos metodológicos práticos, faz-se necessário realizar uma 
sucinta definição sobre o conceito estudado. O artigo “A paráfrase linguística”, da 
francesa Catherine Fuchs, com tradução de João Wanderley Geraldi, apresenta o tema 
em análise de maneira bastante concisa, partindo de três noções fundamentais 
construídas historicamente: equivalência, sinonímia e reformulação. Devido à 
dificuldade de conceituar, a paráfrase pode ser compreendida, segundo a autora, como 
“objeto de uma série de caracterizações opostas” (FUCHS, 1985, p. 129), o que a faz 
suscitar alguns questionamentos ao decorrer do texto. O conceito de equivalência está 
estritamente atrelado à ideia de “valor verdade”, observado numa perspectiva lógica. Tal 
valor pode ser concebido como uma espécie de sentido mais geral, de modo que “duas 
paráfrases são formalmente equivalentes na medida em que elas compartilham uma 
propriedade comum.” (FUCHS, 1985, p. 130). Assim, pode-se notar a equivalência 
quando há troca de voz passiva para ativa ou vice-versa entre frases. Contudo, essa 
abordagem pode ser problematizada levando em conta a não especificidade dos 
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sentidos; como é o caso das interpretações distintas, as quais podem surgir a depender 
das circunstâncias ou leituras de mundo dos sujeitos. Já a sinonímia trata da paráfrase 
sob o viés gramatical, abrangendo o uso de sinônimos no discurso entre vozes. Essa 
noção coloca em cheque duas concepções históricas: a quantitativa, segundo a qual 
“são abundantes as palavras que têm o mesmo sentido” (FUCHS, 1985, p. 131); e a 
qualitativa, a qual pondera a respeito das “sutis diferenças semânticas entre as 
chamadas sinonímias, que se traduzem em diferenças de emprego” (FUCHS, 1985, p. 
131). A segunda concepção coaduna melhor com as reflexões da autora, conforme o 
trecho evidencia: Se as diversas paráfrases possíveis entre as quais o enunciador opta 
para representar um certo acontecimento constituem soluções equivalentes do ponto de 
vista da referência e da significação denotativa, não resta dúvida de que sua escolha é 
pertinente; [...] Nesse sentido, cada enunciado pertencente a uma família parafrástica é 
sempre um entre outros; é único. (FUCHS, 1985, p. 132) Desse modo, é possível 
concluir que os sinônimos não são capazes de restaurar completamente o sentido 
referenciado, assim, sua escolha não pode ser feita de maneira voluntária e impensada, 
mas visando uma melhor aproximação da informação a ser transmitida. Temos a 
reformulação, compreendida pelo prisma da retórica, podendo se conectar ao processo 
de tradução, se considerarmos o comprometimento com a compreensão por parte do 
interlocutor no que tange à restauração do sentido do texto parafraseado. Fuchs (1985, 
p. 133) diz que “A tradição retórica e literária têm, desde sempre, abordado a paráfrase 
no plano do discurso, como uma atividade efetiva de reformulação pela qual locutor 
restaura (bem ou mal, na totalidade ou em parte, fielmente ou não) o conteúdo de um 
texto-fonte sob a forma de um texto-secundo.” Em comparação com as duas tipologias 
comentadas, a reformulação parece ser a opção mais acertada ao se produzir uma 
paráfrase, pois, como a autora pondera, a simples manutenção do valor-verdade ou a 
troca sinonímica inconsiderada não garantem uma reprodução de qualidade da palavra 
do outro. Tendo isso em vista, os textos que servirão de corpus para esta análise tratam-
se de três dissertações de mestrado, cujos autores tiveram suas identidades 
preservadas. Para fins metodológicos, cabe esclarecer que as produções foram 
nomeadas de DM1, DM2 e DM3, conforme a ordem de aparecimento. Os enunciados 
foram transcritos exatamente como constam nos trabalhos, sem qualquer correção. A 
estratégia analítica baseou-se na observação comparativa entre os excertos 
parafraseados e suas respectivas paráfrases. Na busca por deturpações de sentido; 
utilização devida ou indevida dos verbos de dizer; observação de ideias contidas ou não 
na versão original; desenvolvi comentários e destaquei partes específicas com chaves 
para melhor visualização do leitor. 
 
Resultados e Discussões 

 
O que a paráfrase pode revelar sobre a escrita acadêmica Ao utilizar a paráfrase como 
fio condutor para uma averiguação acerca da escrita acadêmica, é possível observar 
algumas problematizações, como é o caso em que a utilização do discurso alheio serve 
apenas de “validação” ou “decoração”, sem construir relações com os dizeres de quem 
parafraseia. Como apresenta Campos (2014) no artigo “A paráfrase como ponto de 
estagnação na escrita acadêmica”: Esse procedimento de parafrasagem é bastante 
presente na escrita acadêmica. Trata-se de um tipo de incorporação das referências das 
leituras feitas para embasamento teórico dos trabalhos acadêmicos. Entretanto, a 
prática da paráfrase, presente na construção do texto dos alunos, limita-se apenas à 
mobilização de palavras de autores estudados para dar sustentação à elaboração do 
seu texto. (CAMPOS, 2014, p. 153) A produção de conhecimento no universo 
acadêmico exige que a escrita esteja além da paráfrase, mesmo quando ela possa ser 
considerada bem elaborada, pois, “dizer diferente” não significa necessariamente inovar 
ou agregar. É necessário, então, que a escrita acadêmica manifeste “características 
explícitas de apropriação do conhecimento” (CAMPOS, 2014, p. 163), contribuindo 
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assim, para o saber científico. É nesse sentido que se destaca o conceito de autoria, 
pois para assumir esse papel, quem produz reformulações deve ponderar duas atitudes, 
consoante Possenti (2002): conceder voz aos outros e manter distância com relação às 
suas próprias palavras. Por isso a ação de parafrasear exige equilíbrio; é importante 
contrabalancear os discursos, mas sem estagnar no texto alheio. Sobre esse assunto 
também nos diz Grigoletto (2011, p. 101), através da dicotomia entre escrita burocrática 
e escrita mobilizadora: aquela trata da prática de seguir modelos sem reflexão, 
considerando o que dizem os orientadores e as instituições; enquanto essa se baseia 
pela “implicação com o saber”, reconhecendo suas faltas, mas indo além da pura 
reprodução. É essa prática de mobilização a qual o pesquisador deve se empenhar para 
seguir na construção de seu dizer e na produção do seu conhecimento frente ao cenário 
universitário e científico. Análise: o diálogo com a voz do outro Com base nos postulados 
teóricos mencionados anteriormente, analiso, nessa seção, a forma como os sujeitos 
autores das dissertações do ProfLetras produzem paráfrases. Essa observação se dá a 
partir de excertos selecionados nas produções em questão mediante aos seus 
respectivos textos-base. Buscou-se observar pontos como as nuances de sentido 
mobilizadas pela utilização de sinônimos, a deturpação ou conservação das ideias 
parafraseadas, bem como os demais aspectos que podem proporcionar uma boa ou 
não tão boa reformulação da palavra de outrem. O primeiro exemplo analisado, o qual 
referencia a obra “Portos de Passagem”, de João Wanderley Geraldi, foi retirado da 
DM1, intitulada: “Oralidade e escrita na produção de textos narrativos de alunos do 
ensino fundamental”. • Trecho parafraseado: “O ensino da língua {deixaria de ser} de 
reconhecimento e reprodução {passando} a um ensino de conhecimento e produção, 
em que o exercício sistemático só lhe conferiria maiores condições de formar sua 
identidade, cambiante que fosse.” • Paráfrase: “Segundo Geraldi (2013, p.122), o ensino 
da língua {sairia} do reconhecimento e reprodução {para} o ensino do conhecimento das 
diferentes situações de usos dos recursos linguísticos e da produção textual.” A primeira 
alteração de sentido ocorrida nesse caso pode ser observada através dos chaves. O 
pensamento colocado pelo autor a partir da construção sintática “deixaria de ser x 
passando a y” sofre uma nuance quando parafraseado: “sairia de x para y”. Apesar de 
ínfima, essa modificação desrespeita a ideia de processo carregada no trecho de 
Geraldi – a qual é evidenciada pelo gerúndio –, conforme apresenta uma mudança de 
estado que se dá de maneira mais abrupta. Assim, é possível notar uma deturpação no 
eixo da equivalência, de acordo com as proposições de Fuchs (1985). Adiante, nota-se 
uma adição de informações (“das diferentes situações de usos dos recursos 
linguísticos”), as quais não constam explicitamente no excerto parafraseado, o que 
provavelmente significa uma reformulação com base em um panorama mais amplo do 
livro de Geraldi atrelada à interpretação do autor da DM. Outrossim, a palavra 
“identidade” pode ter estimulado uma relação com a diversidade linguística mencionada 
originalmente, ao passo que “produção” induziria à noção de “produção textual”, dado o 
contexto semântico. No geral, destaca-se a quantidade de partes mantidas na paráfrase, 
demonstrando exemplos de como nem sempre a substituição é necessária ou benéfica. 
Repetir termos ou informações do texto original pode revelar responsabilidade na escrita 
em diálogo com outro, mas isso deve acontecer de forma consciente, nas situações 
devidas, conforme o exemplo. Ainda na DM1, temos outra menção ao livro “Portos de 
Passagem” – embora a citação apresente equívoco em relação ao ano informado nas 
referências do trabalho (2013) – como mostrado abaixo: • Trecho parafraseado: “Por 
mais ingênuo que possa parecer, para produzir um texto (em qualquer modalidade) é 
preciso que: (a) se tenha o que dizer; (b) {se tenha uma razão} para dizer o que se tem 
a dizer; (c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; (d) o locutor se constitua 
como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz (ou, na imagem 
wittgensteiniana, seja um jogador no jogo); (e) se escolham as estratégias para realizar 
(a), (b), (c) e (d).” • Paráfrase: “Geraldi (2010, p. 137) evidenciou também que, para 
produzir um texto, o aluno precisa ter o que dizer, {estar motivado} e necessita constituir-
se como locutor, tornar-se o sujeito do que diz, tendo sempre em sua perspectiva o 
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outro.” O primeiro ponto a se discutir nesse exemplo é a utilização devida do verbo 
“evidenciar”, cujo significado remete, entre outras coisas, a ideia de “deixar claro”. A 
escolha do verbo tem grande importância, por isso não se pode fazer de maneira 
aleatória, mas levando em conta a intencionalidade do autor referenciado ao enunciar 
seu texto. A isso diz Possenti: Em princípio, como regra, pode-se sugerir "nada de 
mesmice", nada de empregar apenas o verbo "colocar" ou o menos marcado "dizer". A 
variação é de bom tom. Mas, de novo, não se trata de variar por variar, de organizar 
uma lista de verbos dicendi e prometer não empregar o mesmo verbo mais de uma vez 
em cada texto. A variação só é interessante quando obedece a tomadas de posição ou 
se faz sentido de outra forma. (POSSENTI, 2002, p. 117) Nesse excerto, novamente, 
vemos partes mantidas total ou parcialmente em relação à referência. Nesse episódio, 
nota-se o interesse do autor da DM1 em sumarizar os tópicos destacados por Geraldi, 
podendo provocar certa ambiguidade no caso da informação entre chaves. É possível 
que ao ler “estar motivado”, o leitor não assimile imediatamente a noção de ter motivo 
ou causa, mas sim de determinação e impulso. Assim, a substituição feita aqui não 
parece ser a mais conveniente. Ao sumariar, o sujeito também opta pelo apagamento 
do ponto (e), de modo a desconsiderar sua relevância para o enunciado. Aqui também 
temos dados não explícitos no texto original, aparentemente conduzidos pela 
interpretação atrelada à situacionalidade. Em “Portos de passagem”, o autor faz uso do 
sujeito oculto, enquanto na paráfrase ocorre a adição do sujeito “aluno”. Essa 
modificação, não expressa por Geraldi, sugere uma espécie de aplicação do conteúdo 
ao contexto em que se insere a paráfrase, haja visto o próprio título do trabalho. 
Paralelamente, a frase “tendo sempre em sua perspectiva o outro” sugere, conforme a 
observação, uma ligação com o ponto (c), porém, desrespeita o fluxo de pensamento 
construído originalmente, se dando não como um elemento essencial, mas como um 
adendo, cujo valor é intensificado pelo advérbio “sempre”. A seguinte paráfrase advém 
do trabalho “Memória literária e Análise Linguística: uma intervenção na escrita de 
alunos do 7º ano do Ensino Fundamental”, cuja citação aponta para o livro “Português 
no ensino médio e formação do professor”, de Irandé Antunes. • Trecho parafraseado: 
“4. As repercussões desses {parâmetros de avaliação} 4.1 Para o professor, essas 
repercussões poderiam ser: • uma avaliação da totalidade — dos acertos e das 
{tentativas malsucedidas} —, sabendo-se que toda aprendizagem supõe persistência e 
prática continuada e que os erros devem funcionar como indicativos do que ainda nos 
falta estudar e explorar em sala de aula; • uma avaliação equilibrada — sem o ranço de 
quem vê apenas o que corrigir; portanto, só vê os erros, mas também sem a 
complacência enganosa de quem supõe ser muito limitada a capacidade de expressão 
dos alunos (cf. Antunes, 2003, cap. IV); • uma avaliação consistente, sem a visão 
distorcida e demagógica que se manifesta numa "retórica complacente e populista" de 
aceitar qualquer coisa que o aluno escreve, o que é problemático, pois contraria o modo 
como nossas atuações verbais são avaliadas fora da escola; [...] • uma avaliação 
responsável, pela qual o professor não foge à sua função de ensinar, mas assume o 
seu papel de mediador, a sua disposição de, cooperativamente, intervir junto a alguém 
que empreende seu percurso na conquista do poder expressar-se por escrito; [...] • uma 
avaliação significativa, cujos resultados retornam à sala de aula, para guiar, orientar o 
professor na continuidade de seu trabalho, em função das necessidades evidenciadas; 
o significado maior da avaliação é permitir a professores e alunos visualizarem as 
condições da aprendizagem em curso para tomarem futuras decisões; [...]” • Paráfrase: 
“Antunes (2006, p.175-177) aponta que a {avaliação} apresenta repercussões tanto para 
professor quanto para o aluno. Para o professor, essa avaliação daria uma visão da 
totalidade dos acertos e das {tentativas}; apontaria para o equilíbrio entre o só apontar 
os erros ou o aceitar tudo; conferiria mais responsabilidade à sua função de ensinar, de 
mediar, cooperar, intervir na aprendizagem; além de apresentar-se como uma avaliação 
significativa, pois traria o retorno do que ainda precisa ser aprendido, revisto o 
diagnóstico.” Assim como no excerto anterior, observamos o interesse pelo resumo, 
através da reunião de informações principais, articulando equivalência e sinonímia. Isso 
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se torna evidente quando comparamos a quantidade de texto entre os trechos. No início 
da paráfrase já se nota a primeira mudança entre os enunciados: enquanto Antunes 
explana acerca das “repercussões desses parâmetros de avaliação”, especificando seu 
objeto de discussão, o autor da DM2 trata puramente da avaliação. O que poderia ser 
uma estratégia de reformular metonimicamente acaba por ser um deslize, pois 
generaliza o tópico em questão. Isso também acontece com as outras palavras 
destacadas entre chaves: aparentemente, o movimento de parafrasagem ocorrido aqui 
é de compreender qualquer tentativa como não sucedida, por isso não seria necessário 
manter o adjetivo usado na versão original. Como se vê, a maior parte das informações 
da DM2 corresponde aos dizeres de Antunes. Entretanto, a necessidade de redução do 
texto se realiza através da aglutinação de tópicos, o que compromete a sistematização 
feita originalmente pelo autor. Ao mencionar “o aceitar tudo” na avaliação equilibrada, o 
sujeito incorpora o que pertenceria à avaliação consistente (“aceitar qualquer coisa que 
o aluno escreve”), a qual não é nomeada explicitamente. Esse poderia ser um exemplar 
do que Fuchs (1985, p. 133) considera como reformulação, porque autor da DM2 
restaura, até certo ponto, o conteúdo presente na obra original, produzindo uma espécie 
de “texto-secundo”. Da mesma forma ocorre com a próxima passagem, a qual também 
cita um livro de Antunes, mas agora trata-se do título “Aula de Português”. • Trecho 
parafraseado: “No que se refere às atividades em torno da escrita, ainda se pode 
constatar: • {um processo} de aquisição da escrita que ignora a interferência decisiva do 
sujeito aprendiz, na construção e na testagem de suas hipóteses de representação 
gráfica da língua; • a prática de uma escrita mecânica e periférica, centrada, 
inicialmente, nas habilidades motoras de produzir sinais gráficos e, mais adiante, na 
memorização pura e simples de regras ortográficas: para muita gente, não saber 
escrever ainda eqüivale a escrever com erros de ortografia; • a prática de uma escrita 
artificial e inexpressiva, realizada em "exercícios" de criar listas de palavras soltas ou, 
ainda, de formar frases. [...] • a prática de uma escrita sem função, destituída de 
qualquer valor interacional, sem autoria e sem recepção (apenas para "exercitar"), uma 
vez que, por ela, não se estabelece a relação pretendida entre a linguagem e o mundo, 
entre o autor e o leitor do texto; [...] • a prática, enfim, de uma escrita improvisada, sem 
planejamento e sem revisão, na qual o que conta é, prioritariamente, a tarefa de realizá-
la, não importa "o que se diga" e o "como se faz". (É a "língua da escola", como observou 
um menino sabido!).” • Paráfrase: “Antunes (2003, p. 25-27) aponta que {os processos} 
de aquisição da escrita têm, em sua maioria, ignorado a interferência dos aprendizes na 
construção de suas hipóteses. {Isso torna} a escrita mecânica, periférica, artificial, sem 
função e sem planejamento.” O caso em análise segue a tendência da sumarização, 
mas também comete alguns deslizes durante o processo. O primeiro deles é o plural 
colocado em “processos de aquisição da escrita”, em divergência com o que diz o autor 
referenciado, pois esse se preocupa em especificar: “um processo de aquisição da 
escrita”. Mesmo retomando a maioria dos itens elencados por Antunes, o autor da DM3 
peca ao atribuir o sentido de causalidade entre uma informação e outra (“isso torna”). 
Não é possível concluir, com base no texto-base, que a causa de a escrita se tornar 
algo mecânico etc. é o fato de o processo em questão ignorar a interferência dos alunos. 
Ao contrário, são duas constatações, as quais podem até estar relacionadas, mas a 
citação não nos permite depreender nenhuma ligação de causa e consequência. Com 
base no exame das construções parafrásticas acima, é possível notar que geralmente 
não há dissociação clara entre equivalência, sinonímia e reformulação, conforme a 
denominação de Fuchs (1985). O que há, na verdade, é articulação dessas três 
tipologias na tentativa de dialogar com as vozes alheias. No geral, essas tentativas 
acabam por gerar deturpações de sentido, ambiguidades ou deslizes de maior ou menor 
grau, denotando certa dificuldade dos sujeitos em desenvolver as paráfrases. Alguns 
levam em consideração os objetivos e características de seu trabalho ao decidir quais 
informações manter no caso da citação de trechos maiores, mas é custoso afirmar até 
que ponto isso representaria construção de conhecimento. 
 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 96 

 

Conclusão 

 
Estamos sempre em interação com vários discursos, mesmo que não façamos 
referencias diretamente. Pensar na palavra alheia é sempre desafiador, mas fazê-lo 
analisando como o outro realiza seus diálogos, é ainda mais. Some isso ao fato de que 
para analisar, necessito também articular com outros mais. Esse trabalho representa 
um emaranhado de paráfrases, ou, conforme diz Barzotto (2013) em “Leitura e 
Mediação: reflexões sobre a formação do professor”, é uma imersão a um “manancial 
de textos”. Nesse sentido, desempenhar aqui o papel de pesquisadora/analisadora e de 
aluna que compreende os desafios do âmbito acadêmica, significa acessar as boias 
aludidas pelo autor mencionado. Abraçar essa oportunidade é alçar degraus na 
conquista da escrita, pois essa posição propicia um olhar duplo; interno e externo. 
Conseguir enxergar de “fora” esse processo de produção é enriquecedor, pois atenta 
para os cuidados na hora de vincular nossas palavras às palavras alheias. A análise de 
exemplos reais evidenciou que a todo momento estamos sujeitos ao erro; um mero 
deslize pode provocar mudanças na ideia referenciada, tal qual foi pensada pelo autor 
originalmente. É impossível ser fiel ao discurso de outrem, mas é dever do aluno, 
especialmente na posição de pesquisador, construir citações visando o mínimo de 
danos no tocante ao sentido, reparando nas escolhas sinonímicas e suas sutilezas, bem 
como nos verbos do dizer. Não basta notar as partes do texto, mas a maneira como se 
organizam entre si e o conjunto significativo construído pelo texto-base. Para isso, cabe 
uma leitura detalhada antes de produzir as paráfrases, pois só é possível reproduzir 
algo, quando de antemão se compreende. Nos casos analisados aqui, foram 
observados indícios os quais demonstraram a utilização de reformulações considerando 
a situação, isto é, o trabalho desenvolvido pelo sujeito parafraseador. A aplicação 
adequada da paráfrase é de grande relevância; a ela não compete a função de decorar 
o texto ou apenas validar um discurso, mas de fomentar uma ligação entre o 
conhecimento construído e aquele em construção. Cabe ao pesquisador essa 
responsabilidade: a implicação não apenas com o conhecimento com o qual dialoga, 
mas sobretudo com aquele que desenvolve. Diante de todas as questões envoltas pela 
escrita acadêmica, tomar tal atitude não é uma decisão fácil nem repentina; leva tempo. 
Contudo, o presente trabalho trata de sujeitos mestrandos, e essa posição exige maior 
compromisso com o discurso se comparada à posição de graduando, por exemplo. 
Nessa perspectiva, a recomendação de cautela com o dizer se faz ainda mais 
consistente e necessária. 
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TÍTULO: Expansão do espaço urbano associado ao turismo em Tibau do Sul e São 

Miguel do Gostoso/RN 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo entender como o turismo e as atividades de lazer 
influenciam na expansão e modificação do espaço urbano dos municípios de Tibau do 
Sul e São Miguel do Gostoso/RN. Notou-se durante a pesquisa que em ambos os 
municípios o processo de desenvolvimento dessa atividade tem grande relação com o 
PRODETUR I e II, que promoveu mudanças significativas na paisagem e no espaço 
urbano, e viabilizou a divulgação desses destinos no mercado nacional e internacional, 
atraindo o capital estrangeiro, também de grande importância na promoção das 
mudanças do espaço urbano nas cidades turísticas através do mercado imobiliário e da 
construção civil. A partir do estudo também foi possível perceber que a concentração de 
meios de hospedagem e de segundas residências, podendo ser associadas a efeitos da 
área de desenvolvimento da atividade turística, estão relacionadas com a expansão do 
espaço urbano nos municípios. 
 
Palavras-chave: Turismo; Expansão urbana; Tibau do Sul/RN; São Miguel do 

Gostoso/RN; 

TITLE: Urban expansion associated with tourism in Tibau do Sul and São Miguel do 

Gostoso/RN 

Abstract 

This research aims to understand how tourism and leisure activities influence the 
expansion and modification of urban space in Tibau do Sul and São Miguel do 
Gostoso/RN. It was noted during the research that in both cities the development process 
of this activity has a strong relationship with PRODETUR I and II, which promoted 
significant changes in the landscape and urban space, and made it possible to publicize 
these destinations in the national and international market, attracting foreign capital, also 
of great importance in promoting changes in the urban space in tourist cities through the 
real estate market and civil construction. From the study it was also possible to realize 
that the concentration of hotels and second homes, which can be associated with the 
effects of the development area of tourist activity, are related to the expansion of urban 
space in cities. 
 

Keywords: Turism;Urban expansion; Tibau do Sul/RN; São Miguel do Gostoso/RN; 

Introdução 

No Brasil o turismo surge como uma alternativa para o desenvolvimento econômico a 
partir dos anos 70, tendo os anos 90 como marcante pro progresso da atividade no país. 
O Nordeste brasileiro, a partir da lógica de sol e mar, passou por um processo de 
renovação urbana e de direcionamento dos investimentos da ordem pública para a 
atividade turística (Costa, 2017). Segundo Fonseca e Zaar (2019) as localidades 
turísticas que se baseiam no segmento sol e mar, como é o caso do Nordeste brasileiro, 
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tem o mercado imobiliário potencializado, uma vez que este busca no espaço global por 
locais que sejam dotados por amenidades valorizadas no mercado e atrativas para a 
demanda exterior. O turismo, então, se desenvolve a partir da ação pública, que adota 
políticas de cunho neoliberal visando proporcionar melhorias de infraestrutura e 
acessibilidade para atração de investidores, adequando-se a ideia de competitividade 
(Harvey, 2004; 2008. apud. Fonseca e Janoschka, 2018); mas também da ação privada, 
que encontra na atividade turística, no lazer e no tempo de não trabalho, mais uma forma 
de difusão da economia capitalista, com sua apropriação para o lucro e forma de 
disseminação ideológica (Nunes, 2014). No Nordeste brasileiro o turismo é incentivado 
principalmente pelas políticas públicas, como os Programas de Desenvolvimento do 
Turismo no Nordeste (PRODETUR I e II); e os mega projetos turísticos, como o Projeto 
Parque das Dunas – Via Costeira, no Rio Grande do Norte; que têm como objetivo 
promover o incentivo e a inserção dessa região no contexto do turismo internacional. 
Um dos reflexos desse investimento foi a crescente participação do mercado imobiliário 
associado ao turismo, principalmente no litoral nordestino, que encontra na destinação 
turística uma oportunidade de obtenção de renda a partir da produção de domicílios de 
uso ocasional (também recebem a denominação de segundas residências, casas de 
veraneio, casas de praia...) que podem ser definidas como “um alojamento turístico 
particular, utilizado temporariamente nos momentos de lazer, por pessoas que têm 
domicílio permanente em outro lugar” (Tulik, 2001; apud Fonseca e Silva, 2012) Assim, 
as mudanças no espaço provocadas pelo poder público, visando a atração de 
investidores, que, por sua vez, irão construir e implementar novas estruturas de 
equipamento turísticos, causam notáveis intervenções na paisagem das cidades, 
verificando-se cada vez mais a importância da atividade turística como propulsora do 
desenvolvimento urbano. O objetivo desse trabalho é analisar como a expansão do 
turismo e das atividades de lazer direcionam a expansão urbana nos municípios de 
Tibau do Sul e São Miguel do Gostoso. 
 
Metodologia 

 
Para construir essa análise inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico e de 
dados secundários acerca de toda a costa litorânea do estado do Rio Grande do Norte. 
A partir da interpretação dos dados levantados chegou-se a delimitação do estudo para 
os municípios de Tibau do Sul e São Miguel do Gostoso, que são, respectivamente, o 
segundo e terceiro município litorâneo do estado com maior quantidade de visitantes 
internacionais estimados e maior arrecadação de impostos a partir da atividade turística 
(MTur, 2019), e com maiores quantidades de meios de hospedagem, conforme análise 
no Cadastur. Assim, mostraram maior destaque no cenário da atividade turística no 
estado atrás apenas da capital Natal, que não foi incluída neste trabalho por 
percebermos que já há uma quantidade de material significativa produzida relacionando 
turismo, especulação imobiliária e produção do espaço no município. Com relação aos 
procedimentos metodológicos foram analisados dados do Programa de Regionalização 
do Turismo (MTur, 2019), do cadastro dos Meios de Hospedagem na plataforma 
Cadastur, dos Censos demográficos do IBGE, fotointerpretação de imagens de satélite 
disponíveis no Google Earth para delimitação da mancha urbana nos municípios no 
início dos anos 2000 e 2019 (imagens mais antigas e mais recentes disponíveis), e 
embasamento teórico a partir de trabalhos que abordavam o assunto. 
 

Resultados e Discussões 

 
O ESPAÇO E A PAISAGEM DA URBANIZAÇÃO TURÍSTICA  
Espaço e paisagem são conceitos fundamentais da Geografia que estão 
intrinsecamente ligados ao processo de urbanização. Santos (2012; 2014) define o 
espaço como o conjunto de objetos e das relações que se realizam e se concretizam a 
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partir deles, tem a ver com movimento e interação, é o resultado da ação dos homens 
sobre o próprio espaço; a paisagem, por sua vez, para o autor, é aquilo que nossa visão 
abarca, é a dimensão da percepção, o que chega aos nossos sentidos, é um conjunto 
heterogêneo de formas naturais e artificiais. A atividade turística altera o espaço e a 
paisagem adequando-os para suas próprias necessidades. O espaço se reproduz a 
partir da lógica capitalista em que a atividade se insere, e a paisagem se altera a partir 
das novas estruturas e percepções que se integram ao espaço. O turismo produz e 
consome no espaço e na paisagem. Segundo Paiva (2013), Patrick Mullins foi o primeiro 
estudioso a usar o termo urbanização turística, ainda em 1991, para ele esse tipo de 
urbanização é fruto da pós-modernidade, responsável por uma produção do espaço que 
acontece de forma específica, com fins de consumo para alegria, prazer, descanso e 
recreação, se contrapondo a ideia de urbanização atrelada a acumulação do excedente 
agrícola, do comércio, e ao processo de industrialização (Jesus, 2004). As cidades são 
construídas ou remodeladas nitidamente para a atividade turística, reformulando e 
expandindo o tecido urbano. Mullins destaca ainda a gentrificação como uma das 
características da cidade moderna, que ao ser reconstruída acaba expulsando as 
comunidades que já viviam na área de interesse do mercado (Paiva, 2013). Uma das 
formas mais perceptíveis de mudança no espaço e na paisagem urbana a partir do 
turismo são as melhorias de infrestrutura (vias de acesso, saneamento, recuperação de 
patrimômio histórico...) e a ação do mercado imobiliário e da construção civil, com a 
implementação de novos empreendimentos construídos para suprir a demanda da 
atividade turística por meios de hospedagem e domicílios de uso ocasional, usados de 
forma sazonal. Principalmente no contexto do Nordeste brasileiro, com a emergência do 
processo de internacionalização do turismo, devemos citar as ações do PRODETUR I 
e II (iniciado ainda na primeira metade da década de 1990), que a partir de uma série 
de investimentos localizados conseguiram impulsionar o turismo principalmente na faixa 
litorânea, promovendo melhorias de infraestrutura (como os citados anteriormente de 
melhorias nas vias de acesso, saneamento, etc) e internacionalizar os investimentos 
nos destinos turísticos (Silva e Fonseca, 2010; Abreu e Costa, 2016). Nos tópicos a 
seguir discutiremos o processo e o efeito pelo qual os municípios de Tibau do Sul e São 
Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, passaram a partir do desenvolvimento da 
atividade turística em seu território.  
TIBAU DO SUL  
Tibau do Sul, localizado no litoral leste do Rio Grande do Norte, atualmente é o segundo 
município com maior destaque turístico do estado. A partir do exposto por Nunes (2014) 
com base em relatos da população local e pesquisadores da área, sabemos que a 
atividade turística no município começou ainda nos anos de 1970 fortemente 
influenciada pela prática do surf; quando os surfistas iam até as praias do município em 
busca das melhores ondas e se alojavam nas casas dos pescadores locais, o turismo 
nesse período acontecia ainda de forma muito fraca. A partir da segunda metade dos 
anos 1990, como um reflexo das ações do PRODETUR I, o interesse internacional, 
principalmente europeu, no município cresce consideravelmente, e os investimentos 
externos surgem na forma da implantação hotéis e de grandes condomínios, que entre 
2003 e 2009 chegavam a ter até 3000 unidades (Nunes, 2014). Em entrevista ao portal 
de notícias Panrotas em 2018, a secretária de turismo Elisabeth Sauschwitz informou 
que naquele ano haviam 92 meios de hospedagem no município, enquanto em 2011, 
segundo os dados do levantamento da Pesquisa de Serviços de Hospedagem (IBGE, 
2011), eram 66. Em nosso levantamento feito pela plataforma Cadastur, do Ministério 
do Turismo, no mês de abril de 2020 o número chegava a apenas 64, no entanto 
devemos levar em consideração que o cadastro dos empreendimentos nesta plataforma 
é feito de forma voluntária, assim o número fornecido não nos apresenta a totalidade 
real. Porém os dados cadastrais nos informam a localização de cada meio de 
hospedagem que consta na plataforma, assim foi possível verificar através do 
mapeamento onde estão concentrados esses empreendimentos (Figura 1). A partir do 
mapa gerado conseguimos perceber que há uma concentração de meios de 
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hospedagem na Praia de Pipa, o principal destino dentro do município. Outro dado 
interessante a ser analisado quando se trata da expansão do espaço urbano provocada 
pelo turismo são os números de domicílios de uso ocasional (DUOs). Segundo o Censo 
demográfico feito pelo IBGE em 2000, eram 243 domicílios desta categoria no 
município, o que representava ali 10,44% do total de domicílios particulares naquele 
ano. Os números mais recentes são do último Censo, feito em 2010 (IBGE), nele foram 
registrados 923 DUOs, representando 18,15% do total de domicílios particulares no 
município. A partir da sinopse do Censo 2010 (IBGE) foi possível mapear onde estão 
concentrados os DUOs nos setores censitários (Figura 2). Ao analisar os dois mapas 
produzidos conseguimos perceber que há uma relação espacial entre as áreas de maior 
concentração de meios de hospedagem, e os lugares com maior quantidade de 
domicílios de uso ocasional. Estes são os locais onde a atividade turística está mais 
desenvolvida no município, e são justamente os que apresentam maior evolução da 
mancha urbana, o que pode ser comprovado a partir da análise feita de imagens de 
satélite (Figura 3).  
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO  
Já em São Miguel do Gostoso, localizado no litoral norte do RN, o incício da atividade 
turística acontece quando o município era ainda um distrito de Touros, do qual se 
emancipou somente em 1993. Sabemos que a atividade turística alí começa ainda muito 
tímida nos anos 80, com visitantes esporádicos que chegavam ao então distrito, alguns 
fixando residência; a primeira pousada foi inaugurada somente início dos anos 90, a 
segunda e terceira no começo dos anos 2000 (Filho, 2014; Matias, Carvalho e Sousa, 
2016). Assim como Tibau do Sul, o município também se beneficiou muito com os 
investimentos do PRODETUR, que permitiu uma série de mudanças como calçamento 
de ruas, construção de portos, além da forte divulgação do destino dentro e fora do país. 
No entanto devemos ressaltar que tais mudanças também trouxeram consequências 
negativas para a população local, com a turistificação do município parte dos moradores 
que tinham suas casas na orla da praia do centro de São Miguel do Gostoso, em sua 
maioria pescadores, foram removidos de suas moradias para regiões mais distantes 
(Filho, 2014), exemplificando o processo de gentrificação causado pela urbanização 
turística. Atualmente o município é o terceiro principal polo turístico no litoral do estado, 
possui ventos fortes durante a maior parte do ano, o que permite a prática de esportes 
a vela, como o kitesurf e windsurf (Alves, 2017). Segundo os dados levantados pelo 
IBGE, em 2011 no município haviam somente 11 meios de hospedagem. Em nosso 
levantamento para 2020 na plataforma Cadastur constavam 31, sendo importante 
enfatizar novamente que os dados desta plataforma não nos oferecem uma informação 
inteiramente real, já que os cadastros são feitos de forma voluntária. Assim como para 
Tibau do Sul, também foi feito um mapeamento a partir dos dados de localização 
fornecidos pelo Cadastur, nos permitindo entender onde estes meios de hospedagem 
se concentram no município (Figura 4). Ao analisarmos o mapa conseguimos identificar 
que, diferentemente do que aconteceu em Tibau do Sul, em São Miguel do Gostoso 
todos os meios de hospedagem cadastrados na plataforma se concentram em uma 
mesma área, que também é a sede da município. Com relação ao número de DUOs, de 
acordo com o Censo demográfico de 2000 (IBGE) eram 131 domicílios de uso ocasional, 
o que representava 6,4% do total de domicílios particulares. O último censo revelou que 
em 2010 o número havia aumentado para 299, representando 10,44% entre os 
domicílios particulares. Com base os dados da sinopse do Censo de 2010 por setores 
censitários foi possível mapear onde as segundas residências se encontram pelo 
território do município (Figura 5). Bem como em Tibau do Sul, percebemos que há uma 
concentração das segundas residências onde os meios de hospedagem estão em sua 
maioria, nesse caso, na ponta do litoral leste do município. Quando verificada as 
imagens de satélite para o início dos anos 2000 e 2019, foi possível notar que essa 
mesma área foi onde a expansão da mancha urbana aconteceu mais notavelmente 
(Figura 6). 
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Conclusão 

 
A partir do investimento feito pela ordem pública ainda no anos 1990, melhorando a 
infraestrutura e promovendo destinos para o público nacional e internacional, várias 
cidades do litoral nordestino conseguiram se desenvolver por meio do turismo. Esses 
investimentos atraíram o capital estrangeiro e a soma da ação destes dois atores foi 
responsável por uma série de mudanças na paisagem e no espaço das cidades. Essas 
mudanças provocadas pela implementação e desenvolvimento do turismo é conhecida 
por urbanização turística, quando o fator promotor da urbanização é voltado para a 
produção de um espaço de consumo e lazer, e a cidade se constrói e se expande 
refletindo as demandas dessa atividade. Na pesquisa feita a partir dos dados do IBGE 
(2000;2010), Cadastur (2020), MTur (2019) e demais fontes, conseguimos identificar as 
áreas de concentração da atividade turística dentro dos municípios de Tibau do Sul e 
São Miguel do Gostoso, e comparando essas informações com imagens de satélite do 
início dos anos 2000 e 2019, podemos notar que estas áreas, onde a atividade mais se 
desenvolveu, é onde a mancha urbana teve uma expansão mais notável nos últimos 
anos. A partir de uma visita as localidades, com conversas e pela observação, 
poderíamos perceber como realmente a paisagem e as relações no espaço foram 
alteradas pela atividade dentro do município, no entanto com a pesquisa conseguimos 
constatar que a expansão da área urbana destas cidades está atrelada ao 
desenvolvimento das práticas do turismo e lazer. 
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Figura 1. Distribuição dos Meios de Hospedagem em Tibau do Sul/RN (Cadastur, 2020) 
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Figura 2. Distribuição dos DUOs por Setor Censitário em Tibau do Sul/RN (IBGE, 2010) 

 

 

Figura 3. Evolução da mancha urbana em Tibau do Sul/RN 
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Figura 4. Distribuição dos Meios de Hospedagem em São Miguel do Gostoso/RN 
(Cadastur, 2020) 

 

 

Figura 5. Distribuição dos DUOs por Setor Censitário em São Miguel do Gostoso/RN 
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Figura 6. Evolução da mancha urbana em São Miguel do Gostoso/RN 
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Resumo 

 
 
Este trabalho problematiza a relação entre a Arte e a Educação, a prática dos artistas/ 
professores entendida aqui como Ações Pedagógicas, a construção de um conceito 
baseado no livro “Professor-Performer” da autora Naira Ciotti (2014), que tem sido a 
base conceitual para discussão acerca da arte contemporânea e a presente linguagem 
corporificados como a performance arte, ou live art. A base de nossa discussão teórica 
centra-se na teoria do afeto do professor Vladimir Safatle (2016). Buscando, contudo, 
compartilhar com a comunidade acadêmica a produção de pesquisa do LAB 
Performance/DEART/UFRN. Nesse contexto, foram realizadas, arte performance que 
envolveram várias etapas, sendo elas: entrevista, criação do vídeo performance dos 
trabalhos artísticos intitulados quadro negro e fuligem, que resultou na realização de 
fragmentos cênicos, foto performance e vídeo performance. Essa pesquisa possibilitou 
refletir, e produzir de uma forma artística e pedagógica uma arte politicamente engajada, 
tendo como norteamento dispositivos político e econômicos subjetivos, a partir do livro 
do autor Silvio de Almeida: “O que é o racismo estrutural”. Decidindo parte desse ponto 
para criticar de uma forma performática e pedagógica, a quantidade de professores 
pretos nas Instituições Federais do Rio Grande do Norte, como também a situação 
análoga a escravidão dos Bóia-Frias na contemporaneidade, e as queimadas nos 
canaviais de cana-de-açúcar, que provocam incêndios florestais, efeito estufa. 
 
Palavras-chave: Arte. Educação. Ações Pedagógicas. Arte contemporânea. 

TITLE: PEDAGOGICAL ACTIONS: CONTRIBUTIONS OF THE TEACHING OF THE 

PERFORMANCE ART TO THE CURRICULUM OF LANGUAGES, MEDIA AND 

TECHNOLOGIES 

Abstract 

 

This work problematizes the relationship between Art and Education, the practice of 
artists / teachers understood here as Pedagogical Actions, the construction of a concept 
based on the book “Professor-Performer” by author Naira Ciotti (2014), which has been 
the basis conceptual for discussion about contemporary art and the present language 
embodied as performance art, or live art. The basis of our theoretical discussion centers 
on Professor Vladimir Safatle's theory of affection (2016). However, seeking to share the 
production of LAB Performance / DEART / UFRN research with the academic 
community. In this context, art performance were carried out that involved several 
stages, namely: interview, creation of the video performance of the artworks entitled 
blackboard and soot, which resulted in the realization of scenic fragments, photo 
performance and video performance. This research made it possible to reflect, and to 
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produce, in an artistic and pedagogical way, a politically engaged art, guided by 
subjective political and economic devices, based on the book by author Silvio de 
Almeida: “What is structural racism”. Deciding part of this point to criticize in a 
performative and pedagogical way, the number of black teachers in the Federal 
Institutions of Rio Grande do Norte, as well as the situation analogous to the slavery of 
Bóia-Frias in contemporary times, and the burnings in the cane fields of cane -sugar, 

which cause forest fires, greenhouse effect. 

 
 
Keywords: Art. Education. Pedagogical Actions. Contemporary art 

Introdução 

 
Uma quantidade considerável de autores está construindo uma teoria dos afetos. Os 
proponentes da virada para o afeto localizam-se no anexo de vários vetores intelectuais. 
A própria história da arte vem sendo alvo de diferentes pontos de vista que enfrentam 
as questões contemporâneas sob a perspectiva dos afetos. No artigo sobre a história 
da arte pós-guerra, a autora polonesa, Luisa Nader defende uma crescente importância 
do afeto com o foco de análise em vários discursos disciplinares e interdisciplinares, em 
grande parte influenciado pelos acontecimentos violentos do século XXI, com ações 
terroristas ou o incrível aumento dos criminosos em regiões anteriormente conhecidas 
por serem lugares pacatos e amigáveis, como no interior do estado do Rio Grande do 
Norte, por exemplo.Inserindo o corpo na vida social, os estudos sobre o afeto também 
ocupam seu lugar de discussão no âmbito das Artes da Cena, produzindo e 
proporcionando a apreensão de distintos modos de subjetivação. O performer e 
professor declaram a assunção de posições críticas, políticas, abrindo-se para 
experimentação nas artes pode influenciar no ensino das Artes, do Corpo e da Cena. A 
partir desse desejo de compartilhar nossos afetos e reorganizar nossos afetos e 
organizar nossas ações, propusemos a construção do caderno de aulas, relatos que 
contemplam a urgência e incertezas sobre viver em conjunto com os professores, alunos 
e comunidade escolar para compartilhamento de saberes relacionados à 
performatividade na arte, em um ambiente improvisado, em meio às ações artístico-
pedagógicas efêmeras. Assim, alcançamos a ideia da subjetividade como uma 
expressão, que permite ao performer e ao professor passarem a questionar a própria 
existência de seu corpo político. O confronto entre a arte e a vida criaram modo, outras 
formas de linguagem e sentidos que são diretamente ligados às questões que emergem 
de seu corpo social. 

  

 
Metodologia 

 
 
A partir da leitura de Freud, e do autor Vladimir Safatle (2016), que esclarecem que o 
desamparo equivale ao desabamento da ação: eu não consigo mais agir 
momentaneamente porque eu não sei mais como agir. Por isso, sentimos a necessidade 
de reafirmar ações propositivas e inesperadas através do afeto como ponto de 
convergência de estados de ânimo ou de sentidos geral de desamparo aberta e 
renovada (HARDT, 2007). No prefácio do livro The Affective Turn, quando escreve sobre 
a obra, Spinoza, criador do conceito do afeto, Hardt (2007) nos indica que, na sua 
antologia, o ser humano é construído por eles, e por isso o problema da relação entre 
si.Nessa perspectiva, as etapas desta pesquisa se desenvolveram através de: trabalho 
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biográfico com o ex-Boia-Fria, o sr. Francisco Virginio dos Santos; onde nesse primeiro 
momento foi possível realizar a criação de um vídeo performance, de uma foto 
performance e uma live art. A criação desses trabalhos possibilitou a minha persona 
refletir e questionar sobre quantos professores pretos eu tive na universidade, 
permitindo que eu desse ênfases a minha pesquisa sobre a presença de professores 
pretos no quadro de professores da academia. Desse modo, foi realizada uma entrevista 
com o professor doutor Túlio César, tendo como destaque a seguinte pergunta: Como 
é ser um professor preto no Instituto Federal do Rio Grande do Norte?Nesse sentido, 
foram desenvolvidas propostas de aulas/ações pedagógicas utilizando mídias e 
tecnologias, ações performáticas, assim como, a produção de fragmentos de vídeo 
performance, foto performance e live arte. Em contrapartida, fazendo um paralelo às 
atividades desenvolvidas, tomamos como base o LAB Performance, e o Reperformar o 
Afeto, produzido em 2019, onde tivemos a presença do professor Ayrson Heráclito 
Ferreira da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que contribuiu falando sobre 
suas vivências artísticas, processos artísticos, sobre cultura afro-brasileira, e suas 
práticas pedagógicas como um professor preto na Instituição Federal da Bahia. Esses 
encontros acadêmicos possibilitaram, a produção do Projeto Nuvens de Partilhas 
realizado pelo LAB Performance, sendo uma proposta de capacitação artística de 
professores e alunos da rede pública estadual de Natal, do qual nos propusemos a 
integrar a construção dos saberes das diversas disciplinas em ações que propõe a 
autonomia do corpo escolar sobre o espaço em que vive e as identidades que são 
traçadas na escola. 
 
Resultados e Discussões 

 

Durante as primeiras etapas da pesquisa foram desenvolvidas leituras de alguns autores 
(as) sendos eles: Frantz Fanon, autor de “Pele Negra, Máscaras Brancas”, e de “Os 
Condenados da Terra”; “O professor-Performer” da autora Naira Ciotti; “Racismo 
Estrutural”, de Silvio de Almeida; “Necropolítica” de Achille Mbembe e “Escravidão 
Contemporânea” de Leonardo Sakamoto, ambos nos proporcionaram fazer algumas 
reflexões, análise, e assim, me levaram dispositivo similares para a construção do vídeo 
performance “Fuligem”, e para a perfomance “Quadro negro”.Nesse sentido, partindo 
de uma inquietação nossa em refletir de que forma o racismo estrutural reflete nas 
estruturas institucionais, econômicas, políticas, e subjetiva, na contemporaneidade. 
Dessa maneira, a construção do vídeo performance intitulado fuligem nasce a partir 
desses elementos. Nesse contexto, a performance quadro negro e os fragmentos dos 
video-performance surge a partir do seguinte questionamento: Quantos professores 
pretos (as) eu já tive durante a graduação?Nessa perspectiva, o livro de Frantz Fanon 
“Os condenados da Terra”, me fez refletir sobre algumas questões, das quais exponho 
aqui: sobre o trabalho em situação análoga a escravidão na contemporaneidade; a 
situação da queimada da cana-de-açúcar, ou seja, quais são os efeitos negativos que o 
meio ambiente sofre com essas ações? E, assim, comecei a analisar, leituras 
específicas dessa área e ter um contato direto com os trabalhadores cortadores de 
cana-de-açúcar mais conhecidos como Boia-Fria.A partir dessa escolha, comecei a 
desenvolver uma pesquisa de campo na Usina São Francisco/Ceará-Mirim-RN. Essa 
pesquisa me permitiu ter contato direto com alguns trabalhadores cortadores de cana-
de-açúcar, e a vivenciar na prática a rotina desses trabalhadores. Nessa pesquisa 
também tive a oportunidade de fazer uma entrevista documental com o ex-bóia-fria, o 
sr. Francisco Virgínio dos Santos, e a partir do material coletado, foi possível fazer uma 
análise das informações recolhidas e por fim, utilizá-las como elementos de construção 
do vídeo performance fuligem.Um dos entraves que eu tive durante esse processo de 
pesquisa de campo foi a questão de liberação para poder realizar uma entrevista 
documental com esses trabalhadores na Usina São Francisco, como também, poder 
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registrar fotografias, e vivenciar na prática a rotina deles. No entanto, depois de muita 
negociação tive autorização para desenvolver as atividades conjuntamente com 
trabalhadores. Foi nesse momento, que eu tive a possibilidade de registrar as foto 
performance. E assim, comecei a desenvolver na prática o processo artístico. Uma das 
minhas inquietações era de que forma eu poderia utilizar todas as informações que eu 
estava recebendo e vivenciando na pesquisa de campo para potencializar a construção 
do meu processo artístico.Durante essas pesquisas, experimentos artísticos, e 
organização de cartografia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fui 
analisando o quanto o racismo estrutural refletia também nos espaços da academia. Foi 
nesse momento que eu comecei a perceber que não é comum ter vários professores(as) 
brancos durante a graduação e ter tido no máximo uma professora preta durante o 
curso. Foi nesse momento que eu comecei a fazer uma travessia na minha persona 
universitária, realizando uma ação performática fazendo a seguinte perguntas: Quantos 
professores pretos na universidade você já teve?Durante o processo de construção da 
performance quadro negro, concluímos que o meu objetivo era utilizar esses trabalhos 
artístico como forma pedagógica e de denúncia, ou seja, a forma como o racismo 
estrutural, e institucionais refletia na prática nos espaços institucionais que estou 
inserido como estudante. E assim, comecei a desenvolver fragmentos de ação de 
performance, vídeo performance, live arte com utilização de mídias e tecnologias e 
desenvolvendo ações performáticas e pedagógicas na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte.Dessa forma, a utilização das mídias tecnológicas sempre esteve 
caminhando junto no processo artístico na construção do vídeo-performance, e com as 
práticas pedagógicas desenvolvidas a partir da linguagem da performance em si, tendo 
como fundamentação o livro “Professor-Performer” da dra. Naira Ciotti; do livro 
“ArteMídia” e “Cultura digital” do professor Artur Matuck e Jorge Luiz Antonio. Nesse 
momento eu sempre ficava me questionando qual era o momento que eu iria ter uma 
disciplina com um professor preto. E o porquê seria importante ter aula com um (a) 
professor (a) preto (a) na universidade. Essas minhas inquietações me levaram a tomar 
algumas decisões, sendo elas: uma das etapas e desafios no primeiro momento de 
construção da performance “Quadro Negro” seria realizada uma entrevista com o prof. 
dr. Túlio César, que é professor de Artes - Teatro do Instituto Federal de Educação 
Ciências e Tecnologias/IFRN - Campus Ceará-Mirim/RN, como também, realizar a 
performance quadro negro com sua turma do letivo.No primeiro momento de visita a 
instituição me desloquei a coordenação geral do Instituto, e me apresentei. Falei que 
era um bolsista de pesquisa da UFRN, e gostaria de desenvolver minha pesquisa na 
instituição, a parte prática desta pesquisa na instituição todo esse processo de 
negociação foi feito em forma de ofício e de uma conversa direta com o diretor geral do 
campus pessoalmente. No segundo momento foi realizado uma entrevista, com o 
diretor, e o professor Túlio César, que para minha felicidade tive autorização favorável 
para poder realizar a performance, e realizar uma entrevista com o docente.Nessa 
primeira aula, foi realizada a performance “Quadro Negro”, que provocou vários 
questionamentos para com os alunos, sendo elas: eu só tive um professor preto durante 
o meu ensino fundamental todo, e ao chegar no ensino médio eu tive mais um professor 
preto (a); eu me vejo como um sujeito preto? Onde estão essas pessoas que não as 
vejo? Porque para mim é natural ter tido vários (as) professores (as) brancos, e só tem 
um ou dois professores pretos (as)? Diante desses questionamentos e reflexões dos 
alunos comecei a falar sobre aspectos históricos, na qual aconteceu a apresentação da 
performance e de que forma ela se relacionava com as questões políticos, institucional 
estéticos sobre a construção da performance, e nas etapas de construção de gravação, 
edição, do vídeo performance aspectos históricos, na qual aconteceu a apresentação 
da performance e de que forma ela se relacionava com os políticos, históricos. 

 
Conclusão 
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As fases da pesquisa contribuíram no meu processo de ensino como um estudante em 
Licenciatura em Teatro/UFRN. No momento que comecei a fazer as leituras dos textos, 
fichamento de alguns teóricos, que estavam relacionados à pesquisa, e dialogar com 
minha orientadora dra. Naira Ciotti pude perceber o quanto esse processo contribui de 
forma positiva na minha oratória, e no processo de aprofundamento da pesquisa. Como 
também, no meu processo artístico seja no sentido, de perceber, analisar, interpretar e 
desenvolver práticas com a linguagem da performance e mídias digitais como 
ferramentas pedagógicas de ensino. Durante esse percurso pude aprender como 
sistematizar o meu processo artístico, e como desenvolver cada passo-a-passo para 
alcançar o meu objetivo. Desenvolvendo leituras de artigo, livros, exercitando 
diariamente no meu corpo a construção do processo artístico no Laboratório de 
Performance e Teatro Performativo - UFRN,  realizando a pesquisa de campo na Usina 
São Francisco, e no Instituto Federal de Educação e Ciências e Tecnologias-IFRN 
Campus Ceará-Mirim/RN. Foi nesse momento que eu comecei a realizar entrevista, 
vídeo, experimento corporal. Nesse contexto, ter tido a oportunidade de participar da 
produção do projeto “Reperformar o Afeto 2019”, contribuiu de uma forma positiva na 
minha formação. Tendo  experiência também com produção de evento na prática, ou 
seja, como organizar um evento, como resolver os entraves que acontecem durante a 
organização, como organizar as agendas que não batem com as dos convidados. Nesta 
edição em específico tive a felicidade de ter no evento a presença do professor que eu 
vinha pesquisando, assistindo os trabalhos artísticos dele, o professor Ayrson Heraclito 
Ferreira da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Desse modo, ter o professor 
na edição de 2019 do Reperformar o Afeto na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte e estar na situação de bolsista de pesquisa eu pude participar, apreciar, e dialogar 
sobre suas obras artísticas, e suas oficinas durante o percurso do evento  sobre as 
práticas pedagógicas desenvolvidas em seus trabalhos  a partir de dispositivos sobre a 
Cultura Afro-Brasileira, Arte-Brasileira.  Nesse sentido, os projetos coordenados pela 
professora dra. Naira Ciotti, conjuntamente com seu  orientando de mestrado o discente 
Renan Carlos Medeiros da Silva do qual realizou o projeto Nuvens de Partilhas, que foi 
realizado na Escola Estadual Desembargador Florentino - FLOCA, com os alunos de 
ensino médio. Neste projeto também tive a oportunidade de participar da produção no 
ano de 2019. Foi muito gratificante ver os alunos desenvolvendo trabalhos artísticos 
com a linguagem da performance, utilizando ferramentas na qual o professor Renan 
Carlos, desenvolveu em sala de aula. Como também, ter tido a possibilidade de 
participar do projeto da galeria virtual respiradouros que foi realizados pela prof. dra. 
Naira Ciotti, e seu orientando Renan Carlos, foi positivo na minha aprendizagem. 
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TÍTULO: OCUPAÇÕES E PROFISSÕES NO BRASIL DO SÉCULO XIX: ANÁLISE 

CONTRASTIVA DOS ITENS CULTURAIS-ESPECÍFICOS PRESENTES EM DUAS 

OBRAS DE CHARLES EXPILLY 

Resumo 

Este artigo é motivado pelas reflexões sobre tradução etnográfica (FERREIRA (2017), 
HOLTZ E MASSE (2012), LAPLANTINE (1995), MACHADO E PAGEAUX (2001), PYM 
(2017)), para qual a tradução não é compreendida como um produto finalizado, mas um 
processo em constante mudança. Para esta análise, foram selecionados dois dos três 
trabalhos escritos pelo viajante francês Charles Expilly, os relatos de viagem Le Brésil 
tel qu’il est (1862) e Les femmes et les mœurs du Brésil (1863). Aqui, os objetos de 
estudo são as palavras de uma língua fonte cuja tradução para uma língua-alvo 
apresenta lacunas de sentido e/ou de equivalente (Itens Culturais-Específicos — ICEs). 
Os objetivos deste trabalho são selecionar os ICEs referentes a ocupações/profissões 
brasileiras presentes na época (alfaiate, capitães-do-mato, e.g.), descrever as técnicas 
de tradução usadas pelo autor-viajante para lidar com tais ICEs segundo as estratégias 
de tradução propostas por Franco (2013) e buscar por um padrão de tradução dos ICEs 
nos dois livros. Como resultado, encontrou-se 50 ICEs diferentes e o uso, restrito ou 
não, de 7 estratégias de tradução (repetição, universalização absoluta, explicação 
extratextual e intratextual, adaptação ortográfica, criação autônoma e tradução 
linguística (não-cultural)). Ao observar esses dados, torna-se nítido que estamos de 
frente não apenas para um mero texto sobre uma viagem, mas de um produto de um 
longo processo de tradução. 

 

Palavras-chave: Tradução etnográfica. Item Cultural-Específico. Charles Expilly. 

TITLE: OCCUPATIONS AND PROFESSIONS IN BRAZIL IN THE XIX CENTURY: 

CONTRASTIVE ANALYSIS OF THE CULTURAL-SPECIFIC ITEMS PRESENTED IN 

THE TWO WORKS BY CHARLES EXPILLY 

Abstract 

This paper is motived by the reflections about ethnographic translation (FERREIRA 
(2017), HOLTZ E MASSE (2012), LAPLANTINE (1995), MACHADO E PAGEAUX 
(2001), PYM (2017)), to which the translation is not understood as a finalized product, 
but a process in constant change. To this analysis, it was selected two of the three works 
written by the French traveler Charles Expilly, the travel memoirs Le Brésil tel qu’il est 
(1862) e Les femmes et les mœurs du Brésil (1863). Here, the study subjects are the 
words from a source language which the translation into one receptor langue presents 
gaps of meaning and/or equivalence (Culture-Specific Items – CSIs). This work’s 
objectives are to select the CSIs referring to Brazilian occupations/professions present 
at the time (alfaiate, capitães-do-mato, e.g.), to describe the translation techniques used 
by the traveler-author to deal with such CSIs according to the translation strategies 
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appointed by Franco (2013) and to search for a translation pattern between the two 
books. As result, it was selected 50 different CSIs and the use, restricted or not, of 7 
translation strategies (repetition, absolute universalization, extratextual and intratextual 
explanation, orthographic adaptation, autonomous creation, and the linguistic translation 
(non-cultural)). Observing this data, it becomes clear we do not only face a basic text 
about some travel, but one product achieved through one long process of translation. 

 
Keywords: Ethnographic translation. Culture-Specific Items. Charles Expilly 

Introdução 

Em seu trabalho, Laplantine (1995) aponta que a atividade etnográfica “consiste em 
tornar familiar aquilo que nos é estranho e estrangeiro (a cultura dos outros) e a tornar 
estranho, talvez até estrangeiro, aquilo que nos é familiar (nossa própria cultura)” 
(tradução nossa). Esse trabalho é, então, uma observação crítica de uma civilização 
antes desconhecida, o que ocasiona em questionamentos tanto sobre a “exótica” 
sociedade do Outro quanto sobre a identidade do Eu, tida anteriormente como fixa e 
una. Os resultados obtidos por um etnógrafo podem ser registrados, segundo seus 
objetivos, em inúmeros gêneros possíveis, como um relato etnográfico, um gênero de 

ficção ou um texto histórico. 

Para isso, entretanto, é necessário o processo apontado por Roman Jakobson (1959) 
como tradução intersemiótica ou transmutação, ou seja, uma interpretação de um 
sistema de signos (uma cultura) para outro sistema de signos (o registro linguístico). 
Desse exercício tradutório, emerge o problema observado por Laplantine (1995) ao 
comentar sobre sua interpretação da América latina: “Encontra-se raramente, nesses 
países, elementos puros, vindos da Europa, por exemplo, que poderiam ser 
identificados”. Essa referida impureza é nomeada por Franco (2013) como Item Cultural-
Específico, doravante ICE, ou seja, “um conflito vindo de qualquer referência 
representada linguisticamente em um texto fonte que, quando transferido para a língua 
alvo, constitui um problema de tradução em virtude da inexistência ou do diferente valor 
[...] do item dado na cultura da língua alvo”. 

Com o que foi dito, fica-se subentendido a área da tradução etnográfica, apontada por 
Ferreira (2017) como um processo em constante mudança. Em seu texto, a autora 
afirma que essa maneira de traduzir não deve ser entendida de forma alguma como 
uma ação substitutiva, uma vez que ambas as línguas, a fonte e a alvo, permanecem 
em um cruzamento entre as línguas/culturas envolvidas, em um entrelugares. 
Reconhecendo a língua como um produto social (logo mutável), é propriedade da língua 
receptora ampliar-se em busca de suprir essas lacunas de sentido e/ou de equivalente 
inevitáveis. O tradutor tem, para isso, um leque de estratégias de tradução para fazer 

uso, como descrição, explicação ou empréstimo. 

Parte-se, então, para o objeto de estudo deste trabalho: o conjunto de gêneros definidos 
por Holtz e Masse (2012) como literatura/narrativa de viagem. Adjetivado como um 
“gênero livre”, “a narrativa de viagem se situaria no cruzamento destas três estratégias 
discursivas (narração, descrição, comentário) das quais ela tomaria emprestado a forma 
e a função retórica” (tradução nossa). O autor-viajante pode, assim, se utilizar de 
diversas estratégias para tecer seu texto. Em destaque para este trabalho, exemplos 
desse gênero são os relatos de viagem para o Brasil feitas pelo autor francês Charles 
Expilly, Le Brésil tel qu’il est (1862) e Les femmes et les mɶurs du Brésil (1863). Após 
sua estadia no Rio de Janeiro, o escritor publicou, na França, suas observações sobre 
o território brasileiro com a intenção de apresentar uma perspectiva não abordada sobre 
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o país de referido povo novo. Segundo o próprio autor, diferentemente dos demais 
viajantes europeus, ele não se encontrava “no meio do luxo e das honras” (Expilly, 1862, 
tradução nossa), o que lhe permitiu uma visão mais realista. Por meio de seu filtro 
interpretativo, lê-se comentários e observações sobre diversos assuntos característicos 
da sociedade brasileira do século XIX, como a escravidão africana, a sexualização da 
mulher negra, o sistema penitenciário, as relações entre os brancos e os negros, a 

alimentação, os costumes, a natureza e as instituições. 

A fim de buscar p um padrão tradutório em sua produção, este artigo busca selecionar 
ICEs referentes a ocupações/profissões presentes nesses dois relatos de Charles 
Expilly e descrever as técnicas de tradução utilizadas pelo autor segundo as estratégias 

de tradução propostas do Franco (2013). 

 
Metodologia 

 

Em sua primeira fase, a pesquisa caracteriza-se como de natureza documental, uma 
vez que se utiliza de dois livros sobre relatos de viagem escritos pelo francês Charles 
Expilly acerca de sua estadia no Brasil por cerca de dois anos do século XIX. São eles: 
Le Brésil tel qu’il est (1862) e Les femmes et les mœurs du Brésil (1863). Aquela que se 
considerou inicialmente como a terceira obra de Expilly, La traite, l’émigration et la 
colonisation au Brésil (1865) foi deixada de lado por não se tratar de um relato de 
viagem, e sim de uma análise documental da situação da substituição da mão de obra 
escrava negra no Brasil oitocentista. 

O resultado esperado até aqui será o levantamento de todos os ICE brasileiros de língua 
portuguesa apresentados no decorrer das duas referidas produções. Eles serão 
organizados em duas tabelas (uma para cada livro) na qual será possível constatar 
informações essenciais sobre esses elementos apurados. São eles: o número da página 
do livro da qual fora retirada a primeira ocorrência do ICE, a transcrição da ocorrência 
do ICE em seu contexto original, o ICE isolado para mais fácil identificação e a descrição 
do seu registro no texto (com itálico, em nota de rodapé, entre parênteses, entre 
vírgulas, e.g.). 

Na listagem e quantificação, as variações de gênero e número não serão levadas em 
consideração. Dados como “senhor” e “senhora” ou “feitor” e “feitores”, por exemplo, 
serão entendidos como um item apenas e serão inseridos nas tabelas de acordo com a 
primeira ocorrência no texto de cada item. 

Para este trabalho, a análise se restringe na observação de ICEs referentes a 
ocupações e profissões brasileiras na época do registro (alfaiate e capitão-do-mato, 
e.g.). Esse campo lexical se enquadra na categoria denominada por Franco (2013) 
como expressões comuns; em outras palavras, termos que abrangem o léxico de 
objetos, instituições, hábitos e opiniões; tudo aquilo que não pode ser compreendido 
como um nome próprio, em resumo. 

Em seu segundo momento, a atividade se configura como de caráter bibliográfico, visto 
que os dados selecionados anteriormente serão analisados com o uso de informações 
advindas de trabalhos teóricos de outros autores. Ainda utilizando-se da teoria de 
Franco (2013), serão utilizadas as nomenclaturas apresentadas por esse autor para 
classificação das estratégias de tradução utilizadas na manipulação de ICEs. Faz-se 
necessário destacar que sua utilização não é categórica, ou seja, o tradutor, de acordo 
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com seu estilo de escrita, pode mesclar duas ou mais estratégias para trabalhar com o 
mesmo ICE. 

As técnicas de tradução de natureza conservativa se resumem a cinco: 

1. Repetição: uso do ICE tal qual ele é apresentado no texto fonte (“brownie” (in) > 
“brownie” (pt), e.g.); 

2. Adaptação ortográfica: uso de transcrição e transliteração para registrar o ICE 
no texto alvo (“tweet” > “tuíte”, e.g.); 

3. Tradução linguística (não-cultural): uso de uma tradução literal, ainda mantendo 
o pertencimento ao sistema cultural do texto fonte (“dollar” > “dólar”, e.g.); 

4. Explicação extratextual: adição ao texto fonte inserida a parte do texto principal 
(notas de rodapé, notas de fim de livros, comentários entre parênteses etc.); 

5. Explicação intratextual: adições ao texto fonte inseridas diretamente ao texto 
principal (“the Golden Gate” > “a ponte Golden Gate”, e.g.). 

As técnicas de natureza substitutiva, a seis: 

1. Sinônimos: uso de sinônimo ou referência paralela para evitar a repetição do ICE 
no decorrer do texto (“cheesecake”, “torta”, “sobremesa”, “doce”, e.g.); 

2. Universalização limitada: substituição do ICE por uma referência da língua fonte 
mais próxima do conhecimento do leitor da cultura alvo (“grand” > “mil dólares”, 
e.g.); 

3. Universalização absoluta: substituição do ICE por uma referência da língua alvo, 
apagando qualquer conotação da cultura fonte (“mind-blowing” > 
“surpreendente”, e.g.); 

4. Naturalização: registro do ICE como próprio da língua alvo (nomes próprios: 
“Peter” > “Pedro”, e..g.); 

5. Eliminação: apagamento do ICE no texto alvo (“He ate a cookie dough ice cream” 
> “Ele tomou um sorvete”, e.g.); 

6. Criação autônoma: adição de referências culturais que podem vir a ser 
interessantes para o leitor (tradução de títulos de filmes, e.g.). 

O resultado alcançado nesse momento também será registrado nas tabelas. Nela, serão 
apresentadas todas as estratégias usadas por Charles Expilly para lidar com cada item 
selecionado no decorrer de todo o livro. Nos casos em que a estratégia foi utilizada fora 
do trecho da ocorrência destacada, será inserido também a página do texto original na 
qual seu uso pode ser verificado. 

Em sua terceira e última etapa, a análise dará prioridade a sua característica contrastiva 
per se. Nela, buscar-se-á traços divergentes e semelhantes entre as estratégias de 
tradução utilizadas pelo viajante-autor francês em seus dois relatos de viagem sobre o 
Brasil a fim de manipular os ICEs em evidência para estas páginas. 

 

Resultados e Discussões 

 

A seleção dos itens a serem analisados alcançou um total de 50 ICEs diferentes 
presentes nos dois livros em geral. Na segunda obra do autor, foram repetidas 9 
palavras. São elas: “mucama”, “fazendeiro”, “bispo”, “senhor d’engenho”, “quitandeira”, 
“feitor”, “negro de ganho”, “copeiro” e “pedrestes” [sic]. 
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Ao observar unicamente o levantamento referente ao livro Le Brésil tel qu’il est 
delimitado na tabela 1 (em anexo), foi totalizado uma soma de 37 ICEs, levando-se em 
consideração apenas a primeira ocorrência de cada item e ignorando suas variantes em 
gênero e número. Em comparação, no levantamento sobre Les femmes et les mœurs 
du Brésil exposto na tabela 2 (também em anexo), observou-se uma menor quantidade 
de ICEs. Encontrou-se, nesse segundo texto, um total de 22 itens. 

Ilustrado pelo gráfico 1 em anexo, sobre o uso de itálico no primeiro livro, destacou-se 
que: 

1. Somando 18 ICEs (49%, aproximadamente), o grupo de palavras formado por 
“emprestador sobre penhores”, “quittandeiras”, “caixeiros”, “amanuense”, 
“delagado” [sic], “fiscal”, “fazendeiros”, “senhores d’engenho”, “lojista”, “ama de 
leite”, “alfaiate”, “negros escravos”, “litterador” [sic], “serralheiro”, “carpinteiro”, 
“tanoeiro”, “sapateiros” e “chefe d’officina” apareceu no texto com o uso de 
itálico; 

2. Totalizando o número de 16 palavras (43%, aproximadamente), o grupo 
constituído pelas palavras “senhor”, “mucama”, “capitão”, “pedestres”, 
“mordome” [sic], “bispo”, “despachante”, “criada”, “copeiro”, “commendador” 
[sic], “feitores”, “veador”, “tabelliaô” [sic], “cappellão” [sic], “lente” e “official [sic] 
major” apareceu sem o uso de itálico; 

3. Contabilizando 3 expressões (8%, aproximadamente), o ínfimo grupo composto 
por “nègres de Ganho”, “magistrat du quarteirão” e “nègres [e] raparigas 
d’estimação” apareceu no texto com uma mescla; enquanto os termos em 

português estavam com o uso de itálico, os em francês não o apresentavam. 

Já sobre o uso da mesma marcação no segundo livro, apresentado no gráfico 2 também 
em anexo, percebeu-se que: 

1. Somando 15 ICEs (68%, aproximadamente), o grupo de palavras formado por 
“feitor”, “mucama”, “bispo”, “cabelleireiro” [sic], “feiticeiros”, “capitães-do-mato”, 
“sertanejo”, “bandeirantes”, “mascates”, “lavradores”, “negro de ganho”, 
“vaqueiros”, “copeiro”, “quitandeira” e “pedrestes” [sic] apareceu no texto com o 
uso de itálico; 

2. Totalizando o número de 7 palavras (32%, aproximadamente), o grupo 
constituído pelas palavras “capitão”, “subdelegado”, “fazendeiro”, “padres”, 
capitão-môr” [sic], “senhor d’engenho” e “feitor-môr” [sic] apareceu sem o uso de 
itálico; 

3. Não houve expressões registradas com um termo em itálico e outra sem. 

Das onze técnicas apontadas por Franco (2013), observou-se que ambos os relatos de 
viagem do autor francês estudados apresentaram, categoricamente ou não, o uso de 
quatro estratégias em comum. São elas: repetição, universalização absoluta, explicação 
intratextual e adaptação ortográfica. Somente no primeiro livro, destacou-se também o 
uso de explicação extratextual e da criação autônoma. Enquanto isso, somente no 
segundo, encontrou-se o uso da tradução linguística (não-literal). 

Na tradução dos 37 itens de Le Brésil tel qu’il est, percebeu-se 35 casos com repetição 
(ou seja, em 94,6% dos ICEs, aproximadamente), 25 casos com universalização 
absoluta (67,6%, aproximadamente), 6 casos com explicação extratextual (16,2%, 
aproximadamente), 5 casos com adaptação ortográfica (13,5%, aproximadamente), 2 
casos com explicação intratextual (5,4%, aproximadamente) e 1 caso com criação 

autônoma (2,7%, aproximadamente). 
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Na tradução dos 22 itens de Les femmes et les mœurs du Brésil, percebeu-se 20 casos 
com repetição (90,9%, aproximadamente), 9 casos com universalização absoluta 
(40,9%, aproximadamente), 4 casos com adaptação ortográfica (18,2%, 
aproximadamente), 3 casos com explicação intratextual (13,6%, aproximadamente) e 2 
casos com tradução linguística (não-cultural) (9,1%, aproximadamente). 

No decorrer dos dois livros, encontrou-se alguns ICEs que fizeram o uso categórico das 

técnicas de tradução propostas: 

1. A palavra “vaqueiros” mostra-se apenas com a repetição, comprovado no trecho 
“Des huttes de vaqueiros s'élevaient près des marais [...]” (EXPILLY, 1863, p. 
440); 

2. A palavra “mordome” apresenta-se apenas com a adaptação ortográfica, como 
no trecho “[...] Son Excellence le conseiller José Maria Velho, mordome par 
intérim de la Casa Impérial” (EXPILLY, 1862, p. 110). 

No decorrer das duas obras, a universalização absoluta foi utilizada em adição a outras 

técnicas. 

Com o auxílio da repetição, observou-se cinco usos diferentes. Essa combinação 
apresentou-se: 

1. No decorrer do próprio texto, como pode ser observado com a palavra “senhor” 
no trecho “Tuer son senhor ! [...] Tuer son maître, senhor !” (EXPILLY, 1862, p. 
23); 

2. Em aposto entre parênteses, como demonstrado com a palavra “bispo” no trecho 
“le palais du bispo (évêque) de Rio-de-Janeiro” (EXPILLY, 1862, p. 115); 

3. Em aposto entre vírgulas, como visto na expressão “emprestador sobre 
penhores” no trecho “[il] est prêteur sur gages, emprestador sobre penhores” 
(EXPILLY, 1862, p. 40); 

4. Dentro do próprio texto antecedido pela conjunção “ou”, como visto na palavra 
“cabelleireiro" [sic] no trecho “Parmi les passagers se trouvaient un cabelleireiro 
ou coiffeur [...]” (EXPILLY, 1863, p. 84); 

5. Em nota de rodapé, como pode ser observado no trecho: “(1) Feitor, régisseur” 
(EXPILLY, 1862, p. 278). 

Esse mesmo conjunto de técnicas é utilizado para construir expressões de dois tipos. 

O primeiro caso é a expressão construída por um léxico com equivalente em francês 
(“nègres”) e por outro específico ao português brasileiro (“de Ganho”), como no trecho 
“[...] des nègres de Ganho armés de grandes corbeilles rondes [...]” (EXPILLY, 1862, p. 
83). No segundo livro, esse mesmo vocábulo é reintroduzido. Nessa segunda vez, 
“ganho” é traduzido com o uso da técnica tradução linguística (não-cultural) em aposto 
entre parênteses, como pode ser comprovado no trecho “[...] tu te mettras negro de 
ganho (nègre de peine)” (EXPILLY, 1863, p. 353). 

O segundo caso é a expressão construída por um léxico específico do português 
brasileiro já apresentado no decorrer do texto (“rapariga” e “feitor”) e por um novo léxico 
específico (“d’estimação” e “môr”, respectivamente), como nos trechos “[...] ces 
raparigas d’estimação (c’est le nom qu’on leur donne) [...]” (EXPILLY, 1862, p. 187) e 
“[…] sous le même toit demeuraient le chapelain, le caissier, le feitor-môr (pour major) 
[…]” (EXPILLY, 1863, p. 357), respectivamente. Nesses dois casos, deve-se enfatizar o 
uso da explicação extratextual (“c’est le nom qu’on leur donne”) para o primeiro trecho 
e o uso da adaptação ortográfica (“môr”) no segundo. 
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Ainda se aproveitando da fusão repetição-universalização absoluta, encontra-se o item 
“pedestres”. Nele, pode-se observar o uso da criação autônoma com o uso da 
comparação com os “sergets de ville” no trecho “[...] que les pedestres soient plus 
accommodants que nos sergents de ville [...]” (EXPILLY, 1862, p. 94); o uso da 
adaptação ortográfica (“pédrestes”), como no trecho “La dernière m'avait été ramenée 
la nuit par des Pédrestes” (EXPILLY, 1862, p. 155); o uso da universalização absoluta 
(“soldats de police”) dentro do próprio texto, como no trecho “Ces soldats de police 
l'avaient surprise [...]” (EXPILLY, 1862, p. 155; o uso da explicação extratextual em 
aposto entre parênteses, como no trecho “[il] s'adresse aux Pédrestes (milice chargée à 
Rio de poursuivre les nègres marrons)” (EXPILLY, 1862, p. 238) e, por fim, o uso da 
explicação intratextual, como no trecho “Rio-de-Janeiro a ses Pedrestes spécialement 
chargés de poursuivre les noirs fugitifs [...]” (EXPILLY, 1863, p. 222). 

Três últimos ICEs são relevantes de serem comentados neste momento: 

1. O primeiro é a palavra “lojista”, apresentada primeiramente com uso da repetição 
no trecho “[...] et chez un lojista de la rue da Quitanda” (EXPILLY, 1862, p. 188) 
e usada novamente com o uso de adaptação ortográfica no trecho “Le logista de 
la rue da Quitanda nous avait declare [...]” (EXPILLY, 1862, p. 189); 

2. O segundo é a palavra “chefe d’officina” , na qual pode-se observar o uso da 
repetição e da explicação intratextual no trecho (descrição do profissional e da 
função do profissional), como no trecho “[…] en tout six ateliers possédant 
chacun son chefe d'offîcina libre […]. Ce chefe dirige les travaux et démontre aux 
apprentis les principes de l’état.” (EXPILLY, 1862, p. 362); 

3. O terceiro e último ICE é a palavra “capitães-do-mato”, com uso da repetição, 
tradução literal (não-cultural) em aposto antecedido por vírgula e da explicação 
intratextual (características físicas e função), como pode ser lido no trecho a 
seguir: "Ce sont les Capitães-do-mato, capitaines des bois. Le Capitão-do-mato 
est toujours un homme de couleur, mais libre. Il doit être fort, audacieux, dur à la 
fatigue, et méprisant assez le danger pour être toujours prêt à remplir les 
missions difficiles qui lui sont confiées" (EXPILLY, 1863, p. 222). 

Sobre os nove ICEs repetidos na segunda obra, faz-se relevante alguns apontamentos. 

Quanto ao uso ou não de itálico no segundo livro, observou-se que “mucama”, 
“quitandeira”, “feitor”, “negro de ganho”, copeiro e “pedrestes” [sic] apareceram com 
essa marcação, mas “fazendeiro”, “bispo” e “senhor d’engenho” não. 

Quanto às técnicas utilizadas, com exceção de “pedrestes” [sic], todos apareceram com 
repetição. Nos itens “bispo” e “feitor”, o autor reutilizou a universalização absoluta 
(“évêque” e “commandeur”), já utilizada no primeiro texto. Expilly também revisou o 
significado de “pedrestes” [sic] com o uso de uma explicação intratextual descrevendo 
a função do profissional. Nos itens “mucama”, “fazendeiro” e “senhor d’engenho”, já 
explicados no primeiro livro, não houve nenhum outro recurso para revisar seus 
significados. Para os demais itens foram utilizadas técnicas novas em suas traduções: 
explicação intratextual sobre o trabalho de “quitandeira”, tradução literal para “negro de 
ganho” (“nègre de peine”) e universalização absoluta para “copeiro” (“serviteur”). 

Ao observar minimamente os dados selecionados para esta análise, compreende-se o 
trabalho etnográfico de Expilly como um rico exemplo da tradução intersemiótica (de 
aspectos culturais para o texto escrito), como citada por Jakobson (1959). Há, em 
consequência, a forte presença da tradução interlingual, a tradução comumente 
conhecida, do português para o francês. A presença das eventuais lacunas de 
sentido/equivalência entre essa língua fonte e essa língua alvo ocasiona nos ICEs. 
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Franco (2013) afirma que, “como qualquer categorização consciente de realidade, a 
[sua] é destinada a ter um uso metodológico e não a descrever objetivamente classes 
suspostamente pré-existentes”. De maneira corroborativa a esse pressuposto, o estilo 
de escrita de Charles Expilly comprova que as técnicas de tradução propostas pelo autor 
não são observadas de forma categórica nas traduções autênticas. Exemplificado pela 
palavra “pedestres” e suas traduções, comprova-se que o viajante-tradutor-autor 

francês combina as diferentes técnicas para tratar de um mesmo ICE. 

 
Conclusão 

 

Para este artigo, optou-se por trabalhar com o léxico referente a ocupações/profissões 
presente nos dois relatos de viagem sobre o Brasil de Charles Expilly: Le Brésil tel qu’il 
est (1862) e Les femmes et les mœurs du Brésil (1863). O levantamento alcançou uma 
soma de 50 ICEs diferentes entre as duas obras, dentre as quais 9 se repetiram no 
segundo texto. 

Ao analisar o trabalho de manipulação feito pelo autor a partir desses itens, encontrou-
se o uso de apenas sete das onze estratégias de tradução categorizadas por Franco 
(2013). São elas: repetição, universalização absoluta, explicação extratextual e 
intertextual, adaptação ortográfica, tradução linguística (não-cultural) e criação 
autônoma. Observou-se, de maneira geral, o uso de itálico para demarcar palavras na 
língua fonte (português), o uso de equivalentes introduzidos pela conjunção “ou”, entre 
parênteses ou entre vírgulas e o uso de comentários feitos no próprio texto, em notas 
de rodapé, em aposto entre parênteses ou entre vírgulas. Mesmo se tratando de poucas 
estratégias à primeira vista, essas técnicas foram utilizadas pelo autor-viajante francês 

de acordo com o seu estilo de escrita. 

Ao comparar o uso de um mesmo ICE apresente nas duas obras, conclui-se tanto uma 
relação de dependência e de independência entre os dois livros. Em primeiro momento, 
percebeu-se que o autor reintroduz o termo no segundo relato levando em consideração 
que o leitor já está familiarizado com o seu significado em português. O escritor o utiliza, 
portanto, sem qualquer marcação de que pertença à língua fonte, como nas palavras 
“mucama”, “fazendeiro” e “senhor d’engenho”. Em segundo momento, Expilly também 
os trabalhou retomando o caráter estrangeiro do termo, usando o itálico, explicações, 

equivalentes e outros, como nos termos “bispo” e “feitor”. 

Seu trabalho, mesmo sem ser esta a intenção do autor estudado, exemplifica o exausto 
processo de criação inquerido pela tradução etnográfica. Charles Expilly se apresenta, 
em primeiro momento, como um tradutor intersemiótico ao registrar os hábitos de uma 
cultura em seus textos. Encontra-se, a partir dessa observação, o caráter etnográfico 
intrínseco a sua obra. Em adição, percebe-se que seu exercício de escrita ainda se 
utiliza da tradução interlingual para lidar com um léxico inexistente em sua língua, o 
francês. Para isso, infere-se, o europeu necessitou reconhecer sua língua como um 
produto social, logo mutável. A língua francesa, aqui, não foi capaz de substituir o léxico 
em português por completo; ela foi, na realidade, ampliada para tentar incorporar e 
interpretar a cultura do Outro. O português e o francês, portanto, se fizeram necessário 
para a construção desses dois textos escritos no estranhamento do Eu e na 

familiarização do Outro. 
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TABELA 1 — LEVANTAMENTO DOS ICES PRESENTES EM LE BRÉSIL TEL QU'IL 
EST E ESTRATÉGIAS DE TRADUÇÃO OBSERVADAS — CONTINUA — 1/4 
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TABELA 1 — LEVANTAMENTO DOS ICES PRESENTES EM LE BRÉSIL TEL QU'IL 
EST E ESTRATÉGIAS DE TRADUÇÃO OBSERVADAS — CONTINUAÇÃO — 2/4 

 

 

TABELA 1 — LEVANTAMENTO DOS ICES PRESENTES EM LE BRÉSIL TEL QU'IL 
EST E ESTRATÉGIAS DE TRADUÇÃO OBSERVADAS — CONTINUAÇÃO — 3/4 
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TABELA 1 — LEVANTAMENTO DOS ICES PRESENTES EM LE BRÉSIL TEL QU'IL 
EST E ESTRATÉGIAS DE TRADUÇÃO OBSERVADAS — CONCLUSÃO — 4/4 
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TABELA 2 — LEVANTAMENTO DOS ICES PRESENTES EM LES FEMMES ET LES 
MŒURS DU BRÉSIL E ESTRATÉGIAS DE TRADUÇÃO OBSERVADAS — CONTINUA 

— 1/2 

 

 

TABELA 2 — LEVANTAMENTO DOS ICES PRESENTES EM LES FEMMES ET LES 
MŒURS DU BRÉSIL E ESTRATÉGIAS DE TRADUÇÃO OBSERVADAS — 

CONCLUSÃO — 2/2 
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Gráfico 1 — Porcentagem do uso de itálico no livro Le Brésil tel qu'il est (1862), de 
Charles Expilly 
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Gráfico 2 — Porcentagem do uso de itálico no livro Les femmes et les mœurs du Brésil 
(1863), de Charles Expilly 
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TÍTULO: O Exame Nacional do Ensino Médio e a história e cultura da África e dos afro-

brasileiros - Segunda etapa 

Resumo 

A presente pesquisa surge com a necessidade de se estudar a aplicabilidade da Lei de 
nº 10.639/2003 a partir das questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Para tal, 
utilizamos a metodologia da Análise de Conteúdo, proposta por Laurence Bardin, 
analisando os conteúdos, centralidades, categorias, fontes e Taxonomia de Bloom das 
questões do ENEM de 1998 à 2019. Para a delimitação da categoria das questões foi 
utilizado como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 
documento produzido pelo Movimento Negro brasileiro. Em todos esses anos de 
Exame, foram 41 questões identificadas como conteúdo de História da África e dos Afro-
Brasileiros e destas 24 foram categorizadas como atualizadas e 17 como 
desatualizadas. Com os dados analisados, foi possível constatar que a maioria das 
questões do ENEM estão abordando a História da África e consequentemente 
auxiliando a aplicabilidade da lei, com uma abordagem atualizada, seguindo o 
documento que referencia a legislação do ensino de História, mas ainda há um grande 
número de questões que abordaram o tema da história da África de maneira tradicional 
e conservador. 
 
Palavras-chave: Ensino de História; Exame Nacional do Ensino Médio; Lei 10.639/03. 

TITLE: The Exame Nacional do Ensino Médio and the history and culture of Africa and 

Afro-Brazilians - 2nd Stage. 

Abstract 

This research arises with the need to study the applicability of Law No. 10.639/2003 from 
the questions of the National High School Exam (Exame Nacional do Ensino Médio - 
ENEM). To this end, we used the Content Analysis methodology, proposed by Laurence 
Bardin, analyzing the contents, centralities, categories, sources and Bloom's Taxonomy 
of the ENEM questions from 1998 to 2019. For delimiting the category of questions, the 
following National Curriculum Guidelines for the Education of Ethnic-Racial Relations 
and for the Teaching of Afro-Brazilian and African History and Culture, a document 
produced by the Brazilian Black Movement. In all these years of Examination, 41 
questions were identified as African History and Afro-Brazilians content and of these 24 
were categorized as updated and 17 as outdated. With the data analyzed, it was possible 
to verify that most of the issues of ENEM are addressing the History of Africa and 
consequently assisting the applicability of the law, with an updated approach, following 
the document that references the legislation of history teaching, but there is still a large 
number of issues that addressed the theme of African history in a traditional and 
conservative way. 
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Keywords: History Teaching; Exame Nacional do Ensino Médio; Law 10.639/03. 

Introdução 

“Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista”. A 
fala de Angela Davis ganhou mais visibilidade no mês de maio de 2020 após a ação 
truculenta da polícia norte americana que ocasionou a morte de George Floyd, no Brasil 
após uma semana ocorreu o caso da morte do menino Miguel, de 5 anos, na capital 
pernambucana após sua mãe que é empregada doméstica o deixar sob os cuidados de 
sua patroa e a mesma o deixar sozinho em um elevador. Esses acontecimentos levaram 
as redes sociais a levantarem o movimento “vidas negras importam”. Mas o que leva os 
seres humanos a subjugar alguém pela cor de sua pele? Numa sociedade marcada pelo 
pelo racismo estrutural, ou seja, um conjunto de ações que estão presentes no nosso 
dia a dia que promovem direta e indiretamente o preconceito racial, é necessária uma 
educação antirracista. A luta por uma educação antirracista no Brasil tem como um dos 
resultados a implementação da Lei 10.639 de 2003 que tornou obrigatório em todos os 
estabelecimentos de ensino da educação básica, tanto nas redes particulares quanto 
públicas o ensino de história e cultura afro-brasileira. Como consequência da Lei 
10.639/03 o sistema educacional brasileiro passou por mudanças, desde a elaboração 
do livro didático a formação de professores, isso nos leva também ao Exame Nacional 
do Ensino Médio - ENEM. O Exame Nacional do Ensino Médio, foi instituído no ano de 
1998, após diversas adequações e elaborações, como a divisão em áreas do 
conhecimento, no ano de 2009- o chamado Novo ENEM, se constituiu como a principal 
forma de ingresso nas Universidades Públicas no Brasil. Dessa forma, é uma etapa 
importante no ensino, uma vez que, avalia a nível nacional o desempenho de alunos 
concluintes na etapa da educação básica. Nesse viés, analisar essa avaliação nos traz 
diversas informações acerca das demandas do que se entende como relevante para a 
formação do cidadão brasileiro, bem como quais os avanços e entraves para a 
construção de uma sociedade justa e igualitária. Assim como discutido na primeira etapa 
desta pesquisa (Edital N° 01/2018) era esperado que fosse possível visualizar a 
consonância da Lei 10.639/03 e do ENEM de acordo com as diretrizes e bases da 
educação - Lei 9.394 de 1996. Para podermos analisar essa expressividade utilizamos 
como fonte as provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias a partir do ano de 2003 
(ano de promulgação da lei) até 2017. Como resultado vimos que em 14 anos, tivemos 
42 questões que contemplassem a lei, sendo que apenas 15 questões abordam a 
história e cultura afro-brasileira de maneira positiva, o que constata que mesmo com a 
institucionalização e obrigatoriedade do ensino do conteúdo, houve uma ínfima 
mudança na perspectiva do papel do negro na história. O Exame Nacional do Ensino 
Médio e a história e cultura da África e dos afro-brasileiros em sua primeira etapa 
mostrou a ausência de trabalhos sobre a temática o que sinaliza que contemplassem 
esse tema, percebemos que estamos construindo um campo de estudo, e nessa 
construção outras intenções foram surgindo como por exemplo analisar a matriz 
curricular do ENEM, onde são apresentadas as competências e habilidades esperadas 
em comparação com as diretrizes curriculares nacionais para educação das relações 
étnico-raciais. O que propomos com a segunda etapa desta pesquisa é verificar como 
tem sido posto e aplicado as leis referentes ao ensino da história e cultura afro-brasileira 
(Lei nº 10.639/03 e Lei nº 10.645/08) nestes materiais, além de analisar a partir das 
provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias como as questões que englobam a lei 
vem sendo tratadas no ENEM. Por fim, discutir sobre como a sociedade e academia 
constroem um campo de pesquisa a partir das demandas sociais. 
 
Metodologia 

 
A metodologia da nossa pesquisa está pautada, primeiramente, no levantamento 
bibliográfico e na Análise de Conteúdo (Bardin, 1977). Apesar de ser uma pesquisa que 
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está na segunda etapa, tivemos a liberdade de a cada semana irmos construindo, 
coletivamente, os próximos passos que iriam ser tomados no andamento dos trabalhos. 
Iniciamos as primeiras reuniões de leitura e discussão de textos em setembro de 2019 
até o início de dezembro do mesmo ano. Durante as discussões em grupo, todas 
situadas nas áreas de Ensino da História, demos uma atenção especial para o estudo 
do livro Análise de Conteúdo, de Laurence Bardin, sendo essa obra a nossa principal 
fundamentação metodológica para realização deste trabalho. Em paralelo aos 
momentos de leitura e discussão de textos em grupos, realizamos o levantamento 
bibliográfico no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e na Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações. Em ambas as plataformas digitais realizamos a 
busca através da palavra-chave ‘enem’, na plataforma da CAPES os resultados da 
busca foram de 1.034 trabalhos e na Biblioteca Digital foram 678. É necessário pontuar 
que todos os resultados encontrados na Biblioteca Digital estavam também contidos no 
catálogo da CAPES e este foi a nossa primeira plataforma de busca. Dentro da 
metodologia de revisão bibliográfica, nos propomos num primeiro momento a realizar 
uma tabela para cada um dos trabalhos analisados, sendo ela constituída dos seguintes 
tópicos de análise: problema, fontes, metodologia, teoria (referencial teórico) e 
resultados. Para cada tese e dissertação selecionada, fomos preenchendo cada tópico 
da tabela através da leitura, preferencialmente, dos resumos. A partir dessas leituras 
selecionamos 5 trabalhos, 3 teses e 2 dissertações, que poderiam contribuir com os 
próximos passos da pesquisa em relação a fundamentação teórica e fontes em comum 
(as questões do ENEM). Através do levantamento bibliográfico chegamos até a 
dissertação da Lívia Pizauro Sanchez (2014), “Educação básica no Brasil e História e 
Cultura Africana e Afro-brasileira - competências e habilidades para a transformação 
social?”, da qual utilizamos metodologia de categorização similar (produção de tabelas) 
para realizar as análises de conteúdo das questões do ENEM. Na dissertação, a autora 
realiza uma análise das questões do ENEM, de 2003 a 2012, também focada na 
aplicação da lei 10.639/03, com os seguintes critérios e categorias: tema; área do 
conhecimento; centralidade; e julgamento. Num primeiro momento começamos a 
análise de conteúdo utilizando os critérios de ‘centralidade’ e de ‘julgamento’, mas com 
o avançar de nossas discussões abandonamos os critérios de julgamento detalhados 
por ela e ficamos apenas com os de ‘centralidade’, sendo eles: “Centralidade - principal: 
aparição como tema principal, central e/ou como conhecimento necessário à resolução 
da questão” (SANCHEZ, 2014, p.111) e “Centralidade - secundária: aparição como tema 
secundário, indireto, ilustrativo, não necessário a resolução da questão” (SANCHEZ, 
2014, p.111). Dessa maneira, o critério ‘centralidade’ foi um dos que constituíram a 
tabela de análise de conteúdo aplicada a cada questão do ENEM, sendo os demais 
critérios: fontes mobilizadas, categoria e verbos que constituem a Taxonomia de Bloom. 
No tópico ‘categoria’, delimitamos os termos “atualizada” e “desatualizada’ para 
categorização de cada questão. Esses dois termos foram pensados nas nossas 
discussões em função do conteúdo estabelecido no documento “Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana”. Este documento é fruto de muitos debates e 
afirmações do Movimento Negro brasileiro e é produzido em consonância a 
promulgação da lei 10.639/03, servindo como uma espécie de guia de como a lei deve 
ser aplicada. No tópico ‘fontes mobilizadas’, analisamos quais os tipos de fonte eram 
utilizadas no enunciado das questões e qual sua especificação, exemplo: fonte escrita 
(trecho de livro, jornal, poema, trecho de música); fonte material (pintura, fotografia). Em 
relação ao tópico da Taxonomia de Bloom, optamos por trabalhar com os seguintes 
verbos: Lembrar; Compreender; Aplicar; Analisar; Avaliar; e Criar. Cada verbo desse faz 
parte de uma ação, um processo cognitivo, referente à aprendizagem do aluno e dos 
processos de aprendizagem que este faz, que aqui foram pensados na análises desses 
processos em cada questão do ENEM. A combinação dos critérios supracitados e dos 
verbos da Taxonomia de Bloom, nos permitiram criar um perfil do Exame, pois a partir 
da análise conjunta de todos esses critérios foi possível construir resultados e 
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discussões contundentes e sólidas sobre como a Lei 10.639/03 vem sendo aplicada no 
ENEM desde 1998 até 2019, bem como quais processos de aprendizagem estão sendo 
cobrados dos alunos do ensino médio em relação aos conteúdos de história que 
abordam a História da áfrica e dos afro-brasileiros. 
 
Resultados e Discussões 

 
Utilizamos a análise de conteúdo para obter os resultados e realizar às discussões, por 
isso é importante destacar que toda análise é feita através de tabelas e gráficos, os 
quais iremos abordar de maneira descritiva neste tópico do trabalho. Os resultados da 
análise de conteúdo das questões do ENEM são quantitativos, mas nossas inferências 
e discussões são de caráter qualitativo. A partir dos dados a seguir, conseguimos 
responder às perguntas e problemas propostos no plano de trabalho da pesquisa e já 
citados na introdução. O primeiro tópico de análise contido na tabela é o de “conteúdos 
e temas”, os conteúdos históricos que foram mapeados totalizaram 77 palavras no total. 
De 41 questões, foram 77 conteúdos, pois era bem comum que as questões obtivessem 
mais de um conteúdo e tema cada uma, mas não significando um padrão ou regra. O 
tema “escravidão” foi o que mais apareceu (16 questões), seguido de: Brasil Império (6 
questões); História da África (6 questões); Abolicionismo (5 questões); Cultura Afro-
Brasileira (4 questões); e Cultura Africana (3 questões). Outros temas apareceram 
somente 2 vezes, foram eles: revolta da chibata; ensino de história; identidade étnico-
racial; religião africana; direitos civis; brasil colônia; e questões étnico-raciais. As demais 
palavras mapeadas só tiveram uma incidência e por uma escolha metodológica, 
optamos aqui por nos debruçar sobre os conteúdos que apareceram mais de uma vez. 
Compreender quais conteúdos e temas estão sendo trabalhados no ENEM é de 
fundamental importância para a compreensão de “qual história” está sendo exigida na 
prova. Nesse caso, vemos que o conteúdo de História relacionado à lei 10.639/03 está 
diretamente ligado à história da escravidão no Brasil, pois se trata do tema que mais 
apareceu no exame. Um dado interessante é que a combinação do tema “escravidão” 
e “Brasil Império” é que mais aconteceu durante nossa análise, sendo 5 o número de 
vezes que ambas apareceram juntas para delimitar o conteúdo de uma questão. Dessa 
forma, compreendemos que não só o tema ‘escravidão’ é o mais abordado, como o 
exame tem uma preferência de temporalidade nessa abordagem. Já a temporalidade 
“Brasil Colônia”, por exemplo, aparece apenas duas vezes durante as 41 questões do 
exame. Uma boa surpresa foi a constatação de que temas como “História da África”, 
“Cultura Africana” e “Cultura Afro Brasileira” estavam sendo abordadas nas questões do 
ENEM, que juntas, somam 13 aparições. Assim, vemos que não há disparidade de 
temas e conteúdos, apesar de um tema considerado ‘tradicional’, aparecer mais vezes, 
ele é seguido de um bloco de conteúdos que escapam dessa tradição de apenas 
abordar a escravidão como história dos afro-descendentes, o que compreendemos 
como um ponto positivo de análise do exame. O tópico “centralidade” faz jus a 
demarcação de como os conteúdos e temas estão apresentados em relação a resolução 
da questão. A grande maioria da questões analisadas, 90,24% (37 questões), foram 
catalogadas como centralidade “principal”, pois abordavam de maneira direta temas e 
conteúdos que se relacionam a história da áfrica e dos afro-descendentes, sendo uso 
de fontes e enunciado das questões, uma abordagem objetiva e clara. Das 41 questões 
apenas 4 (9,76%) foram categorizadas como centralidade “secundária”. Com esses 
dados foi possível entender que poucas foram as questões que utilizaram o conteúdo 
da lei 10.639/03 como apenas um pano de fundo para que se chegasse a resposta 
correta. Com a categoria “principal” sendo a maioria, percebemos que um outro ponto 
positivo de confecção das questões do exame, colocando os conteúdos relacionados a 
lei com o protagonismo que necessitam para que possamos ter avanços na área de 
ensino de história. O terceiro tópico que compôs nossa tabela de análise de conteúdo 
foi a “categoria”, que pode ser compreendido como o julgamento da questão em 
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“atualizada” ou “desatualizada”, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana. Esse momento de análise foi justificado através de tudo que consta 
nas diretrizes citadas acima, que é um dos documentos, criado pelo movimento negro, 
que ampara a lei 10.639/03. Com isso, das 41 questões analisadas, 24 (58,54%) foram 
julgadas como atualizadas e 17 (41,46%) como desatualizadas. As questões 
atualizadas, foram aquelas que traziam explicitamente o protagonismo do negro como 
sujeito ativo de sua história, como por exemplo, a questão de número 24, do ano de 
2010 (prova branca), que abordava a luta de Luiz Gama pela abolição da escravatura 
no país, sobre ela colocamos a seguinte justificativa: “a questão é atualizada, pois 
aborda a história de luta do negro Luiz Gama, como agente de sua própria história. Luiz 
Gama está como exemplo, nas Diretrizes, de negros que devem ter sua história sendo 
destacada.” A exemplificação acima, é uma amostra, de como categorizamos a questão 
e escrevemos a justificativa baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana. A categoria “desatualizada” foi pensada na negação de tudo que 
consta no documento, seja no uso de algumas palavras, seja na explanação de uma 
abordagem tradicional da história, como por exemplo, a da libertação dos escravos por 
parte da Princesa Isabel. Pensar as questões atualizadas ou desatualizadas, era pensar 
também os conteúdos e temas, a centralidade e as fontes mobilizadas em cada uma 
das questões. No exemplo a seguir, podemos ver a justificativa de uma questão 
categorizada como desatualizada, sendo pontuada de acordo com como o enunciado 
ignora a problematização da fonte histórica: “A questão é desatualizada, pois traz a fonte 
(fotografia) sem nenhum tipo de problematização acerca do uso de sapatos como status 
social vigente na sociedade, na diferenciação de negros libertos e negros escravizados.” 
Sobre essa categorização, tivemos uma grata surpresa, pois na primeira fase da 
pesquisa, onde possuíamos outros critérios de análise, tivemos mais questões 
pontuadas como “negativas” do que como “positivas”. Nessa segunda fase da pesquisa, 
não nos coube uma interpretação de juízo de valor da questões baseadas em teorias 
raciais ou já explicitadas em outros trabalhos, mas sim um caráter de originalidade em 
relação ao julgamento das questões, que buscamos através das Diretrizes já citadas. 
Pontuamos sobre a importância do ensino de história que coloque o negro como agente 
ativo e protagonista de sua história e utilizamos para isso um documento criado pelo 
Movimento Negro, que configura um papel importantíssimo para que a lei 10.639/03 
tenha sua aplicabilidade sendo realizada de maneira correta. No que se refere às fontes 
mobilizadas nas questões, observamos a predominância de fontes escritas. As fontes 
secundárias (trechos de livros), foram as que mais apareceram, 23 do total das fontes 
utilizadas, a documentação oficial aparece em seguida, sendo 1 documentação pública, 
3 discursos de pessoas públicas e 1 parecer jurídico. Já as fontes materiais são minoria, 
tivemos a aparição de fotografia (3) e pintura (2). Ademais, na categoria das 
manifestações culturais há a aparição de música (2) e poema (1), por fim, as fontes de 
sites (2) e periódicos (2). Podemos inferir assim que, as questões de história presentes 
no exame priorizam fontes escritas em detrimento das fontes imagéticas. É importante 
pontuar também que além de identificar o caráter dessas fontes nos dedicamos a 
analisar a articulação entre ela e a pergunta, sendo critério: se as falas e discursos 
presentes foram problematizados e/ou confrontados induzindo o aluno a uma reflexão, 
ou se foram apenas apresentadas de maneira secundária e até mesmo sem articulação 
alguma, e no caso das imagens, se eram apenas ilustrativas ou se cumpriam outro 
papel. Desse modo, a análise da fonte foi de suma relevância para a categorização entre 
“atualizada” e “desatualizada” já citada anteriormente. Quanto à análise por meio da 
Taxonomia de Bloom, nossos resultados trazem um importante perfil das provas de 
ciências humanas, em específico de história, já que os verbos nos trazem uma 
dimensão das ações do processo cognitivo, referentes à aprendizagem do aluno e as 
habilidades necessárias para chegar a resolução da questão. É importante realçar que, 
podem ser encontradas mais de uma ação, ou seja, existem diversas combinações de 
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dois ou mais verbos em uma mesma questão. Diante disso, os verbos “ compreender” 
e “lembrar” são predominantes nas questões do exame, aparecendo respectivamente 
em 31 e 28 questões, sendo os dois também a combinação mais recorrente. Em 
seguida, o verbo “analisar” que aparece em 15 questões, “avaliar” em apenas uma 
questão e os verbos “criar” e “aplicar” que não aparecem em nenhuma. Diante de tais 
resultados podemos pontuar algumas questões, de forma que se nos aprofundarmos no 
que quer dizer os processos cognitivos mais recorrentes na prova iremos obter algumas 
respostas. De acordo com a Taxonomia de Bloom, o processo cognitivo de 
“compreender” se refere a estabelecer uma conexão entre o novo e o conhecimento 
previamente adquirido, assim construindo uma relação de forma que o aluno consiga 
articular e elaborar uma resposta com suas próprias palavras. Já o processo de 
“lembrar”, como o próprio termo já deixa claro, se refere ao ato de reconhecer e 
reproduzir ideias e conteúdos e lembrar de alguma informação relevante memorizada. 
Dessa forma, podemos concluir que as questões analisadas em sua maioria necessitam 
que o aluno mobilize algum conteúdo já estudado anteriormente e relacione isso com a 
interpretação da fonte apresentada na questão de maneira que essa ligação entre as 
informações possibilita a resolução da questão. 
 

Conclusão 

 
Para a realização da segunda etapa desse plano de trabalho, foi necessário muitas 
discussões e reuniões onde pudemos debater sobre as fontes (as questões do ENEM) 
e nos alinhar ao documento de referência para a análise de conteúdo. Compreendemos, 
através das discussões, que o exercício de análise de conteúdo não é simples pois 
perpassa pelas nossas subjetividades enquanto estudantes de história. 
Compreendemos que para além dos documentos oficiais oriundos do Movimento Negro 
e que orientam a aplicabilidade da lei 10.639/03, é necessário sempre o exercício da 
reflexão crítica sobre tais documentos de referência e de entendimento da legislação 
que configura a obrigatoriedade de história da África e cultura Afro-brasileira nas escolas 
e livros didáticos. Com os dados que encontramos, foi possível constatar que a maioria 
das questões do ENEM estão abordando a história da África e consequentemente 
auxiliando a aplicabilidade da lei, com uma abordagem atualizada, seguindo o 
documento que é referência para a lei e para a nossa pesquisa. Mesmo com essa 
análise positiva, é preciso pontuar que ainda temos uma boa quantidade de questões 
que abordaram o tema da história da África de maneira tradicional, conservadora, com 
uso de palavras que não estão de acordo com as diretrizes fundamentadas pelo 
Movimento Negro. Concluímos esta pesquisa nos dando conta que ainda há muito a se 
fazer, que é preciso expandir a nossa análise para novos objetos de pesquisa, novas 
fontes e que também precisamos debater e refletir sobre às questões étnicas e 
identitárias que permeiam este trabalho, sendo necessário novas etapas de pesquisa 
que possibilitem que possamos verificar, em novos espaços de produção da História, 
como a lei 10.639/03 vem sendo aplicada através de exames como a Olimpíada 
Brasileira de História e o ENADE, exame que determina as médias dos cursos 
superiores no Brasil. 
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TÍTULO: “COUSAS VELHAS”: VICENTE DE LEMOS E A ESCRITA DA HISTÓRIA NOS 

JORNAIS DE NATAL NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

Resumo 

Durante a Primeira República, houve a emergência de diversos grupos, e com isso a 
construção de diferentes Culturas Políticas republicanas. No Rio Grande do Norte vários 
intelectuais atuaram no processo de construção de uma imagem atinente ao estado em 
perspectiva republicana. Um caso elucidativo sobre essa questão é utilização de 
crônicas, como na coluna “Cousas Velhas” (1902) escritas pelo desembargador e sócio 
fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), Vicente 
Simões Pereira de Lemos. Em suas crônicas é possível perceber um projeto de futuro, 
com a busca de construção de uma leitura homogeneizante de passado, tal cultura 
política construída pela Oligarquia Maranhão e seus apoiadores que também estavam 
presentes no IHGRN. Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho foi analisar as 
crônicas de Vicente de Lemos. Com isso, a pesquisa foi pautada em uma vasta 
documentação, como crônicas, notícias de jornais, Relatório de Presidente da Província, 
Almanaques, Relatório para o presidente da República, Anais do Congresso Nacional e 
as Revistas do IHGRN, que foram consultados por meio dos arquivos onlines da 
Hemeroteca da Biblioteca Nacional e do Laboratório de Imagens da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (LABIM). 
 
Palavras-chave: Historiografia norte-rio-grandense; Vicente de Lemos; Cousas Velhas. 

TITLE: “COUSAS VELHAS”: Vicente de Lemos and the writing of History of Natal 

newspapers in the First Republic 

Abstract 

During the First Republic, several groups emerged, and with that the construction of 
different Republican Political Cultures. In Rio Grande do Norte several intellectuals acted 
in the process of building an image related to the state in a republican perspective. An 
illuminating case on this issue is the use of chronicles, as in the column “Cousas Velhas” 
(1902) written by the judge and founding partner of the Historical and Geographic 
Institute of Rio Grande do Norte (IHGRN), Vicente Simões Pereira de Lemos. In his 
chronicles it is possible to perceive a project for the future, with the search to build a 
homogenizing reading of the past, such a political culture built by Oligarquia Maranhão 
and its supporters who were also present at the IHGRN. Thus, the main objective of this 
work was to analyze the chronicles of Vicente de Lemos. As a result, the research was 
based on extensive documentation, such as chronicles, news from newspapers, Report 
of the President of the Province, Almanacs, Report to the President of the Republic, 
Annals of the National Congress and the IHGRN Magazines, which were consulted 
through the online archives of the National Library and Image Lab of the Federal 
University of Rio Grande do Norte (LABIM). 
 

Keywords: Historiography north-rio-grandense; Vicente de Lemos; Cousas Velhas. 
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À luz de lamparinas e sem eletricidade ainda, o Rio Grande do Norte acompanhava o 
advento da República, esse acontecimento chegava antes do previsto (MONTEIRO, 
2007). Mas para muitos o novo regime continuava a ser a luz de velas, pouco entendido 
na teoria, mesmo com jornais divulgando, pois mais de 80 por cento da população “não 
sabia ler nem escrever”, e quase não visto na prática, pois não trouxe grandes 
mudanças (BUENO, 2016, p. 266-268). A sociedade da Primeira República norte-rio-
grandense foi marcada por desigualdades e por diversidade, e essa última também 
incluía as visões que se construíam do passado e do próprio regime. Mesmo o advento 
da República tendo acontecido sobre a luz tênue de lamparinas, ela não deixou de 
mostrar que o novo regime também possuía diversidade, uma vez que os republicanos 
estavam longe de ser um bloco homogêneo, havia o radicalismo liberal democrático, “o 
romântico”, e o republicanismo oficial (BUENO, 2009). Esses grupos, como outros, 
passavam a tentar construir uma nação republicana, usando para isso, diversos meios, 
como textos publicados em jornais (como crônicas), até mesmo a fundação do IHGRN, 
que estava sobre domínio da Oligarquia Maranhão e incumbido de fomentar a memória 
do Estado (COSTA, 2017, p. 31-217). Longe de ser um passado comum a todos os 
grupos, se trataria de uma luta de representações sobre outrora. De acordo com Roger 
Chartier, essas lutas são tão importantes, como as econômicas, tais mecanismos 
ajudam a entender como grupos se tentam impor ou impõem seus valores e sua 
concepção de mundo. Uma vez que essas descrevem a sociedade como os autores a 
veem ou como ele “gostariam que ela fosse” (CHARTIER, 2002, p. 17-19). Dessa forma, 
o ato de escrever também servia como armar na luta de representações de um passado, 
sendo também um projeto conjunto de futuro e uma leitura comum do passado gestado 
por diferentes grupos (BESTEIN, 1998, p. 350-358), na tentativa de legitimar a cultural 
política que estava sendo incubada. Nessa “luta” com dito anteriormente, O IHGRN foi 
fundado e um dos seus idealizadores foi desembargador pernambucano Vicente 
Simões Pereira de Lemos, que estava participando dessa construção, mas que o seu 
espaço de atuação transcendia o IHGRN, e chegava aos jornais por meio das crônicas. 
O ato de escrever uma crônica pode parece singelo e casual, por trazerem certa, mas 
além de leveza esses pequenos textos, trazem acontecimentos e ideias ligadas 
diretamente ao seu tempo e ao lugar de fala do seu autor, e podem ser vistos como 
fontes (CHALHOUB, 2005, p. 10-19). Assim mesmo que Vicente de Lemos tenha escrito 
sobre luzes tênues, diferente dessas que permitem uma fraca luminosidade, Lemos 
sabia claramente o que estava escrevendo e quais seus objetivos, pois ao expressar 
sua visão de mundo social, pois suas crônicas podem ser vistas como uma maneira 
difusão da cultura política em que estava inserido. Dado que, uma cultura política, não 
é somente uma ideologia, mas vai além, pois traz uma concepção de sociedade ideal, 
um discurso, gestos, representação e palavras chaves realidade (BESTEIN, 1998, p. 
350-358). Assim, as crônicas publicadas por Vicente de Lemos ao longo de 1902, 
podem ser pensadas como narrativas que construíam e disseminavam uma cultura 
política republicana. Ademais, as Culturas Políticas, assim como as crônicas, não 
nascem sem um propósito, mas sim, como respostas à sociedade sobre problemas, 
ajudando a entender sua própria realidade (BESTEIN, 1998, p. 350-358). No caso do 
Brasil Republicano, tentava-se responder a mudança de regime, como resposta a essa 
questão as crônicas de Lemos parecem responder, por meio da construção retórica da 
diferença entre o Império e a República, o laico e o religioso. Dessa forma, o objetivo 
desta pesquisa foi analisar as crônicas de Vicente de Lemos. Para isso realizei o 
levantamento das crônicas e da produção historiográfica de Lemos no RN. Com isso, 
busquei contribuir com a Historiografia norte-rio-grandense. 
 
Metodologia 

 
A metodologia deste trabalho consistiu em um levantamento da produção escrita de 
Vicente de Lemos nos jornais de Natal, como também a análise de seus escritos. 
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Considero o jornal como uma fonte histórica importante e reconhecida, desde a 
renovação historiográfica da Escola dos Annales. De acordo com Jean-Noel Jeanneny 
os meio de comunicação refletem, de certa maneira, “(...) a vida política do 
país”(JEANNENY, p.225, 2003), como por exemplo, os jornais, os quais eram um único 
meio de divulgação capaz de atingir o grande público no Rio Grande do Norte daquele 
período (SOUZA, 2008). Dessa forma, neste trabalho se considera a definição de Prost 
sobre documentos históricos, na qual tudo pode ser uma fonte desde que seja visto 
como tal. Além disso, a produção histórica também possui sua historicidade e tenta 
responder questões próprias do seu tempo (PROST, 2012). Partindo desses 
pressupostos este trabalho foi dividido em duas partes que ocorreram de maneira 
concomitante. A primeira foi a leitura da bibliografia, com o objetivo de situar e garantir 
a profundidade na análise das fontes. A segunda parte consistiu no levantamento das 
fontes nos jornais do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Pernambuco. A delimitação 
espacial foi definida ao considerar a mobilidade de Lemos. Essa pesquisa se tornou 
possível por meio dos arquivos da Hemeroteca digital (Biblioteca Nacional) e dos 
documentos disponibilizados online pelo LABIM. No tocante ao levantamento dos 
arquivos referentes ao estado do Rio de Janeiro, Vicente de Lemos foi citado notícias 
de 18 jornais (53 vezes), além de ter 10 ocorrências no Anuário adm. Agrícola, 
profissional, mercantil e industrial dos EUB, e 5 no Relatório para o presidente da 
República, como também apareceu 4 vezes nos anais do Congresso Nacional. Sobre 
os jornais de Pernambuco, Lemos foi citado em notícias por 5 jornais (sendo citado em 
118 notícias e anúncios) e um Almanaque. Já no Rio Grande do Norte tem 3 publicações 
no RIHGRN, além de ser citado em 11 jornais (553) e no Relatório do presidente da 
província entre 1895 e 1912 e em 1918. Todavia, Vicente de Lemos escreveu e foi 
noticiado mais vezes no jornal “A República”, isso se explica, principalmente, por sua 
aproximação com a oligarquia Maranhão e por esse jornal ter sido oficial do Estado 
durante uma boa parte da Primeira República. Vicente de Lemos escreveu duas colunas 
nesse jornal, a primeira “Cousas Velhas” (1902), a qual consistia em uma coluna de 
crônicas, das quais foi possível localizar 64 publicações (sendo que uma crônica foi 
publicada duas vezes), e a segunda “Papéis Velhos” (1907), no qual publicou 
documentos históricos do Rio Grande do Norte, foram encontrados 10 publicações, mas 
por essas é possível inferir que esse número foi maior, uma vez que datas de 
publicações são citadas, se inferir que uma parte tenha se perdido ao longo do tempo. 
No primeiro conjunto de publicações, pode-se extrair diversas informações sobre a 
Cultura Política que Lemos estava inserido, como também se percebe a visão de 
passado que se tentava inserir, além de um projeto de presente e de futuro, no qual 
tentava se afastar do passado próximo da monarquia. Ademais, as crônicas 
demonstram a percepção de que se tinha sobre as instituições como a Igreja e Império, 
assim como a visão sobre a escravidão. Para isso, a crônica deve ser sempre 
interrogada para que seja possível distinguir a opinião do narrador e dos seus 
personagens, uma vez que essas podem ser diferentes (CHALHOUB, 2005, p. 67). Já 
a coluna de 1907, traz dados sobre a percepção de História em Lemos, como também 
sua ação como um mediador cultural, uma vez que não apenas transcreveu os 
documentos, como também os resumiu por meio de nota ao fim da maioria de suas 
publicações. 
 

Resultados e Discussões 

 
Mas quem foi Vicente de Lemos (1850-1918)? Foi intelectual pernambucano, formado 
na Faculdade de Direito de Recife advogado, juiz de direito, promotor público, 
desembargador, além de sócio fundador e presidente do IHGRN, entre 1910-
1916(COSTA, 2017). Também ocupou o cargo de vice-presidente da instituição entre 
1904-1908, e foi presidente honorífico no ano social 1917-1918. Além disso foi sócio 
correspondente do Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco. Na esfera 
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político-administrativa ocupou cargos públicos no período do Império e durante a 
Primeira República, na oligarquia Maranhão. Se fosse definir uma baliza para a vida 
desse intelectual, essa seria os dois primeiros anos do séc. XX, com as idas ao arquivo 
para procurar documentos comprobatórios da posse do RN na questão dos limites com 
o CE. Essa experiência o faria, anos depois, afirmar: “apaixonei-me deveras (...) pelo 
estudo de papéis velhos” na primeira publicação da coluna que assim foi denominada. 
A chamada “Questões de Grossos”, além de despertar essa paixão em Lemos, o fez 
notar a necessidade de fundar o IHGRN, uma vez que o Ceará tinha o Instituto Histórico 
Geográfico e Arqueológico, que ia colaborando na produção histórica e na 
documentação para comprovar a posse sobre o território em disputa e o RN não tinha 
uma instituição especializada para esse tipo de atividade. Nesse contexto foi fundado o 
IHGRN, que já nasceu marcado pelo vínculo dos homens de letras e da Oligarquia 
Maranhão (FERNANDES, 2016). Dessa forma, as instituições não são neutras 
(RÉMOND, 1994, p.17), como é o caso dos institutos históricos que tinham objetivos 
que iam da coletar documentos, defender os limites territoriais e construir uma 
identidade nacional e/ou regional (GUIMARÃES, 1998, p.5-15). Sobre o levantamento 
documental foi realizado tanto no LABIM, quanto na Hemeroteca digital, os quais 
contêm, respectivamente, os jornais da época em que Lemos viveu e as revistas do 
IHGRN (RIHGRN). Constatou-se que as publicações no instituto estiveram ligadas 
diretamente com a “Questão de Grossos”, como “A picada de Mossoró na Ribeira do 
mesmo nome como limite oficial das Capitanias do Rio Grande do Norte e Ceará” e 
“Apontamentos sobre a Questão de Limites entre os Estados do Ceará e Rio Grande do 
Norte”, esse último escrito em conjunto com Tavares de Lyra. A questão de Grossos, a 
qual Lemos participou ativamente, no qual apresenta os esforços realizados pelo IHGRN 
para fermentar a memória e a história do Estado do RN, que foram imprescindíveis para 
essa questão territorial (FERNANDES, 2016). Outra publicação na RIHGRN foi o 
“Catálogos dos Governadores Gerais do Brasil”, no qual ele escreveu 5 notas de rodapé, 
dentre elas 2 que estavam ligadas à revolução de 1817. Sobre a recorrência desse 
último episódio, foi uma prática comum no período republicano que usaram 1817 como 
também 1824, como nativista, como tentativa de legitimar um passado histórico heroico 
(BUENO, 2009). A posteriori, houve a publicação de seu livro com Tarcísio Medeiros 
“Capitães-mores e Governadores do Rio Grande do Norte”. No tocante aos jornais, 
Lemos publicou apenas no jornal “A República”, em 2 colunas, a primeira de 1902 
intitulada “Cousas Velhas”, a qual foi possível identificar 63 crônicas sendo uma 
publicada duas vezes, nesse conjunto de crônicas, Lemos trata sobre temas de sua 
atualidade e do Império. E a segunda que será tratada adiante, “Papéis velhos” (1907). 
Sobre o primeiro conjunto, 60 das 63 crônicas estão assinadas com o pseudônimo 
“Alfarrabista”, e as demais não foram assinadas. Na coluna publicada em 1907 ele 
assinou como Vicente de Lemos. Pode-se inferir que essa escolha está ligada 
intimamente ao conteúdo dos textos e, possivelmente, fazer críticas e sátiras a 
determinadas instituições não seriam convenientes para a imagem de um 
desembargador. A prática do pseudônimo para esconder a própria identidade, no fim do 
séc. XIX, parece ter sido recorrente, podendo citar a série “balas de estalo”, na qual 
escreviam 12 pessoas, dentre eles Machado de Assis (RAMOS, 2005, p.88-97). A 
escolha desses nomes não eram por acaso, no séc. XIX, segundo a definição de Luiz 
M. S. Pinto, alfarrabista “o que contrata e o livros comprados em segunda mão” ou no 
significado atual colecionador de “livros velhos”, expressando além mais uma vez seus 
interesses pelos arquivos. No tocante, à estrutura de suas crônicas, algumas 
mesclavam, prosas e versos. Geralmente as crônicas não passando de 3 parágrafos, 
que tratavam de modo descontraído temas diversos. Com relação ao período que 
escolheu para trabalhar variam desde a História Antiga até a República. Quando 
divididas as crônicas nas áreas de conhecimento históricos, temos os seguintes: História 
Antiga (2); Moderna e Contemporânea (6); Brasil Colonial (10); Brasil Império (25); Brasil 
Republicano (20). As crônicas dos 2 primeiros períodos contam com uma predominância 
dos chamados vultos históricos, como reis e o poeta Bocage. Sobre o Brasil colonial e 
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imperial, os personagens mais recorrentes foram pessoas ligadas à administração, 
como o próprio imperador, além de padres, poetas e escravizados. Por fim, no período 
republicano, novamente políticos, homenagens, poetas e crenças aparecem com mais 
recorrência. Tais elementos demonstram que as crônicas dirigiram críticas principais às 
instituições. Mas a “paixão” de Alfarrabista também pode ser percebida nas crônicas as 
quais algumas vezes aparecem citações de fontes. Dos seus 63 textos, 4 citam jornais, 
5 documentos oficiais, 3 livros, a Bíblia, além de 2 epigramas e 5 poemas, esses 2 
últimos grupos podem ou não ter sido escrito pelo autor. A utilização de fontes em 24 
crônicas, mostram que o autor tinha certa preocupação com a “verdade” do que estava 
sendo discutido em seus textos, além disso a utilização dos documentos oficiais citados 
pelo autor possivelmente foi fruto do seu trabalho de pesquisa nos arquivos e bibliotecas 
quando estava a procura de documentos relativos à questão dos limites. Outro ponto 
interessante, é que mesmo criticando a Igreja Católica, Lemos sabia trechos da Bíblia 
de maneira que se não houve lido toda sabia trechos decorados, pois cita João 3:10. 
Ademais, se no início do séc. XX, o apego pelo documento escrito, há nas crônicas há 
um espaço delegado a uma espécie de história oral, em 2 crônicas o narrador foi 
testemunha dos acontecimentos, outras 4 histórias o autor afirmou apenas que “existia”, 
e outras 6 “que contaram-me”. Sendo neste último grupo 3 histórias são citados quem 
as teria contado, duas dessas teriam sido pelas ou pela filha do capitão-mor de São 
José de Mipibu. Hipoteticamente se acreditar ser duas irmãs por aparecer como filhas 
do mesmo capitão mais de idades com diferença de 14 anos. E a outra por um 
historiador espanhol. Dessa forma, as crônicas além de tratar de diversas 
temporalidades e temáticas também utiliza diferentes fontes para embasar sua escrita 
e dar “ares de verdade”. Sobre a Igreja Católica suas críticas foram recorrentes. Em 
uma de suas crônicas Lemos narrar uma história que teria sido contada por um 
historiador espanhol, sobre um índio da Califórnia. Este índio segundo a crônica, teria 
se convertido ao cristianismo, após ter escutado de um missionário a história de Cristo, 
e depois disso o índio teria estudado e aprendido sobre a nova religião. Porém, um dia 
esse novo cristão teria ido a um museu, e neste viu uma pintura que representava o 
batismo de Jesus. Ao ver tal imagem, o índio teria exclamado “Muito bem! – ‘tendo 
ouvido contar muitas histórias de mentira e de muitas formas; porém é esta a primeira 
vez que vi uma mentira pintada!”. Neste trecho fica evidente a existência de 2 narrativas, 
a cristã e a não cristão, mostrando que essas narrativas são conflitantes, e questionando 
a veracidade da narrativa da Igreja. Apesar de não ter sido recorrente a presença da 
figura do índio nos textos de Lemos, nessa crônica ele é apresentado como sujeito 
crítico. Ademais, esse texto deixa explícito que Lemos criticava a Igreja Católica por sua 
imposição e não parecia muito acreditar também nos seus sacerdotes, uma vez que se 
eles contassem mentiras não seriam dignos de confiança. Suas críticas sobre a Igreja 
vão além do credo religioso, e falando da própria atitude moral dos padres, como na 
crônica “Venda de Padres”. Tais concepções, possivelmente, são provenientes da 
influência da geração de 1870 do movimento Escola do Recife, ou seja, uma geração 
de intelectuais propõe uma visão de mundo laica, na faculdade de Recife onde Lemos 
se formou (SCHWARCZ, 1993, p. 150). Além desses elementos, a colônia e o império 
foram apresentados por Lemos como períodos repletos de regras e formalidades que 
iam desde “tirar o chapéu na procissão” até definir a alimentação como na crônica “Até 
no Prato”. Ressaltam-se também as crônicas referentes a nomeações. Nesta questão, 
Lemos chega a ser contraditório, uma vez que ele mesmo foi diversas vezes nomeado 
para cargos públicos, mas ele aponta o clientelismo como um dos mecanismos de 
extrema importância para manter as oligarquias (BUENO,2016, p. 45). Estes elementos 
simbolizavam um passado cheio de abusos do poder administrativo e de um poder 
religioso duvidoso. Além de satirizar a imagem do imperador, que em suas crônicas, 
não cumpria as promessas e que não saberia reconhecer uma bíblia protestante. Sobre 
a escravidão Lemos escreveu quatro crônicas, entre as quais destaca-se a que trata do 
livro de ouro de Pernambuco em comemoração a festa de libertação do Ceará da 
escravidão. Parece tratar de uma citação de documento e conclui almejando que a pátria 
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seja livre como homem saiu das mãos do criador, podendo-se inferir que o autor era 
crítico a questão da escravidão. Já a República também não ficou imune às críticas, 
como a crônica do “Onde há erro se desmancha”, na qual estaria o “Alfarrabista” e outros 
apreciadores de “Cousas Velhas” reunidos e discutindo o Hino Nacional, o qual 
concluíram que, na verdade, teria sido o erro republicano de adotar um Hino Imperial de 
D. Pedro II, pois isso confundiria as pessoas. Ademais, sobre a imprensa, há uma 
crônica que trata de apresentações artísticas na rua, e que essas sempre terminavam 
com “palmadas e flores ou assobios e palmadas”, pela polícia, mas segundo a Lemos, 
isso não existia mais, pois as críticas que fariam agora eram impressas, e que o tempo 
da palmada teria acabado. É visível, que Lemos tenta desvincular a República da 
censura que existia no período imperial, mas isso era mais uma leitura retórica ou algo 
que almejava uma vez que na Primeira República continuou a haver perseguições a 
jornais e a oposição (SOUZA, 2008, p.237-238). Por fim, sobre a Coluna “Papéis Velhos” 
foram identificadas 10 publicações. A primeira ele dirige a Dr. Dantas, explica sua 
“paixão documental” e considera importantes os documentos publicados, os quais 
tratam sobre o período colonial e a questão dos limites. Nessa coluna além das 
transcrições de documentos, Lemos escreveu o resumo destes. Se portando como um 
mediador cultural, essa definição possui limites fluidos e abrangentes, mas que pode 
ser definida com um difusor de conhecimentos e que poderia ser criador ou não destes 
e está em transitando em âmbitos diferentes, como por exemplo, a academia e os 
jornais (GOMES, 2016, p.7-13). Destarte, Lemos pode ser entendido como um mediador 
cultural, na medida em que, disponibiliza documentos e os tornando acessível ao maior 
número de pessoas, nas publicações os temas do período colonial como a fundação da 
cidade a invasão de holandesa e a revolução de 1817, mostrando que sua concepção 
de história estava intimamente ligada com IHGRN. Dessa forma, até mesmo o nome 
das colunas também expressam uma sentidos ao terem o adjetivo “velhas(os)”, no 
primeiro caso um afastamento com o passado próximo e uma crítica a esse como meio 
de se diferencia. Já na segunda o adjetivo parece significar uma legitimação daqueles 
documentos que tratam dos limites que estavam em jogo, como também a fundação do 
RN e a construção de seus heróis. 
 
Conclusão 

 
Dessa forma, com a emergente República, também vem interrogações e tentativas de 
tornar inteligíveis aquele novo momento, que desembarcaria na construção de culturas 
políticas republicanas. Mas, essas leituras sobre o presente e o passado não se 
fechavam apenas certos grupos, que estavam nas salas dos Institutos Históricos ou nas 
agremiações partidárias, dentre outros lugares, mas estava circulando na sociedade, 
seja por meio dos jornais, seja por meio das crônicas que estavam inseridas. Portanto, 
Vicente Simões Pereira de Lemos foi um intelectual que atuou como um mediador 
cultural. A questão dos limites serviu para acender sua paixão pelos arquivos o 
aproximou cada vez mais da escrita histórica, tornando-se um alfarrabista. Suas 
publicações, principalmente as crônicas, permitem perceber que além de um passado 
construído em consonância com as demandas do IHGRN, instituição a qual ajudou a 
fundar e se dedicou ao longo da vida. Nas crônicas o passado longínquo foi tratado por 
meio de personagens históricos, com a apresentação da colônia e do império como 
oposição ao que a República deveria ser. As tentativas de afastamento são visíveis nas 
crônicas, principalmente quando o autor afirma que determinadas coisas não ocorrem 
mais hoje. O passado aparece como uma experiência encerrada, algo superado. Esse 
foi retratado em sua escrita como um período onde não havia liberdades, onde a Igreja 
e o Império interferiam demasiadamente na vida das pessoas. Já a República foi tecida 
como um período onde se havia mais liberdades, mas que ainda precisava apagar 
resquícios do ontem. 
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TÍTULO: PRODUÇÕES DISCURSIVAS CONTRÁRIAS AOS DIREITOS HUMANOS EM 

AMBIENTES VIRTUAIS: UM EXAME DE REGULARIDADES LIGADAS À QUESTÃO 

DA DIVERSIDADE SEXUAL 

Resumo 

A discussão sobre a temática dos Direitos Humanos, na realidade brasileira, vem sendo 
marcada por tensões e conflitos, agravando-se com a chegada ao poder de um grupo 
político com forte viés autoritário, declaradamente contrário às pautas sociais, 
principalmente quando relacionadas a minorias políticas. O presente trabalho, nesse 
sentido, tem como objetivo investigar a configuração dos discursos contrários aos 
Direitos Humanos em textos relacionados com a diversidade sexual e que circulam em 
ambientes virtuais. O corpus, com o qual trabalhamos, é constituído de 150 produções 
discursivas extraídas de comentários em portais de informação e de comentários em 
redes sociais digitais, como o Facebook e o Twitter. Privilegiou-se, para isso, um corte 
temporal compreendido entre os anos de 2016 e 2019, período esse relacionado ao 
avanço de discursos de ódio e de fake news. Em relação aos pressupostos teórico-
metodológicos, que conduzirão esta análise, recorremos, de um lado, à Semiótica 
Discursiva e, de outro, aos estudos da argumentação. Os resultados provenientes deste 
estudo demostram uma organização narrativa em torno do processo de sanção, por 
meio do qual o destinador-julgador sanciona cognitivamente o outro, entendido como 
antissujeito. Nesse sentido, não raro, encontramos isotopias não humanas usadas para 
desqualificar o diferente. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos; Diversidade Sexual; Semiótica; Argumentação. 

TITLE: Discursive productions contrary to Human Rights in virtual environments: An 

examination of regularities associated with the issue of sexual diversity 

Abstract 

The discussion about the thematic of Human Rights, in the Brazillian reality, has been 
marked by tensions and conflicts, worsening with the coming to power of a political group 
with a strong authoritarian bias, declaredly contrary to social agendas, especially when 
related to political minorities. The present work, in this sense, aims to investigate the 
configuration of discourses contrary to Human Rights in texts related to sexual diversity 
and circulating in virtual environments. The corpus, with which we work, consists of 150 
discursive productions extracted from comments on information portals and comments 
on digital social networks, such as Facebook and Twitter. For this purpose, a time cut 
between 2016 and 2019 was privileged, a period related to the advance of hate speech 
and fakes news. Regarding the theoretical and methodological assumptions that will lead 
this analysis, we resort, on the one hand, to Discursive Semiotics and, on the other, to 
studies of argumentation. The results from this study demonstrate a narrative 
organization around the sanction process, through which the recipient-judge cognitively 
sanctions the other, understood as anti-subject.In this sense, it is not uncommon to find 
non-human isotopies used to disqualify the different. 
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Introdução 

Em 2018, comemoram-se os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
os 40 anos do movimento LGBTI (Lésbicas. Gays, Bissexuais, Transexuais e 
Intersexuais) no Brasil. Nesse mesmo ano, deparamo-nos, de forma mais acentuada, 
não só na política contemporânea brasileira, como também no ciberespaço, com um 
conjunto de discursos que evidenciou a fragilidade de direitos básicos e essenciais, 
direitos esses que, “apesar de serem desejados, não foram todos eles reconhecidos”, 
principalmente quando relacionados a minorias políticas, como mulheres, negros, 
indígenas, LGBTI, entre outros (BOBBIO, 2004, p.15).  
 
A questão ganha novos contornos com a ascensão ao poder de um grupo com forte viés 
autoritário, para o qual a supressão de direitos e o aniquilamento de opositores são 
peças fundamentais para a constituição de uma sociedade forjada à sua própria imagem 
ou por apenas aquilo que se acredita aceitável, especialmente no tocante à 
heteronormatividade. O problema se agrava quando constatamos o fato de o Brasil ser 
o país onde mais se matam LGBTI, mesmo quando comparado com realidades nas 
quais a diversidade sexual é considerada crime [1]. Na maioria das vezes, tratam-se de 
violações de direitos, de um lado, explícitas, abertas e, de outro, veladas e engendradas 
no tecido social, ambas as formas resultando “da compreensão instituída socialmente 
que considera a heterossexualidade como natural e normal”, compreensão que rechaça 
as manifestações divergentes e contrárias à ordem hegemônica (RODRIGUES, 2007, 
p. 63). Por isso mesmo, o combate a essas violações é algo extremamente complexo.  
 
Considerando a discussão acima, este estudo tem como objetivo investigar a 
configuração do discurso contrário aos Direitos Humanos quando relacionados aos 
LGBTI. Além disso, compreendendo o ciberespaço como o lugar em que a 
disseminação desse discurso é mais evidente, pretende-se examinar enunciados que, 
nos ambientes virtuais de comunicação, sustentam uma rejeição a direitos fundamentais 
para o grupo em questão. Mais especificamente, vamos contemplar comentários 
extraídos de notícias que abordam questões de gênero e sexualidade dos portais de 
informação e das redes sociais. Nosso intuito é, portanto, contribuir com as discussões 
sobre os Direitos Humanos e suas múltiplas relações com os assuntos de gênero e 
sexualidade no campo da linguagem. Nas próximas seções, passaremos em revista os 
procedimentos teórico-metodológicos aplicados à análise. 
 
_____________________________ 
[1] Segundo o levantamento publicado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), o Brasil 
registrou, entre janeiro e maio de 2019, 141 mortes de pessoas LGBTI. Em média, a 
cada 23 horas, uma morte por homofobia é protocolada no Brasil. Apesar da aprovação 
da homofobia e transfobia como crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal, falta 
uma legislação específica e aparelhos legais para punir os agressores, além de 
campanhas educativas. O Estado brasileiro pouco avançou no combate à discriminação 
ligada à orientação sexual e/ou à identidade de gênero. Pelo contrário, adotou, na 
contramão das diretrizes e pactos internacionais de Direitos Humanos, a supressão das 
discussões de gênero e sexualidade do Plano Nacional de Educação (PNE), lei 
n°13.005/2014. 
 
*Informamos que, devido ao pouco espaço que a plataforma do Sigaa disponibiliza para 
a hospedagem do trabalho, optamos por sinalizar os anexos com parênteses. Ex: "(1)". 
 
Metodologia 
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Este estudo adotou como amostra 150 comentários extraídos de notícias publicadas 
nos portais de informação: G1, Terra e Uol. Para acessar comentários produtivos para 
a pesquisa, privilegiaram-se notícias publicadas entre os anos de 2016 e 2019 – período 
de avanço de discursos de ódio e de fake news. Acrescentaram-se, na triagem, 
comentários que foram veiculados em redes sociais digitais, como o Facebook e o 
Twitter. A escolha dos portais e das redes sociais digitais se justifica devido à ampla 
capilaridade deles junto a diferentes classes sociais e regiões do país e, 
consequentemente, aos seus altos índices de acessos e visualizações diárias.  
  
Do ponto de vista teórico, este trabalho se apropriou, em particular, da Semiótica 
Discursiva e dos estudos da argumentação, dialogando, em certa medida, com outras 
áreas das Ciências Humanas.  
  
2.1 Semiótica Discursiva 
A Semiótica Discursiva desenvolveu-se a partir dos estudos do lexicólogo Algirdas J. 
Greimas. Trata-se de um projeto teórico-metodológico metalinguístico, cuja 
preocupação central é aperfeiçoar seu modelo de descrição do sentido. Concebendo 
um processo de “enriquecimento do sentido”, que se dá da passagem de um nível mais 
simples e abstrato até um nível mais concreto e complexo, a Semiótica postula, em seu 
plano de conteúdo, um percurso gerativo de sentido (BRITO; PEIXE, 2012, p. 33). Esse 
percurso, por sua vez, organiza-se em três patamares (fundamental, narrativa e 
discursiva), cada qual com uma sintaxe e uma semântica (1).  
2.1.1 – Nível Fundamental  
O nível mais profundo do percurso se estrutura por meio de categorias semânticas de 
oposição, resumindo, “de forma simples e abstrata, o conteúdo do texto” (BARROS, 
2016, p. 190), e, na sintaxe fundamental, pelas operações de negação e asserção. Em 
outras palavras, a semântica fundamental apresenta o sentido como categorias de 
oposições, que são identificadas por meio de abstração. Os elementos são ainda 
apresentados com traços de positividade (eufóricos) e negatividade (disfóricos). A 
sintaxe fundamental, por sua vez, abarca as operações de negação, que compreendem 
os termos contraditórios, e as operações de asserção, que englobam os termos 
contrários (TATIT, 2018, p. 198). O quadrado semiótico, nesse sentido, permite uma 
síntese dos procedimentos metodológicos adotados no nível fundamental.  
2.1.2 – Nível Narrativo 
As etapas narrativas se organizam de tal modo que compõem uma unidade maior e 
acabada, conhecida como esquema narrativo canônico, que vai da manipulação, 
passando pela competência, chegando à performance e, finalmente, à sanção. Nesse 
esquema, toda etapa de sanção pressupõe uma ação tida como realizada, além das 
etapas anteriores, enquanto toda etapa de manipulação faz prever uma ação, que por 
sua vez pode gerar uma sanção (2). Na manipulação, um jogo de persuasão é traçado 
visando a levar o outro, o destinatário-sujeito, a realizar uma dada performance em 
sintonia com os interesses do destinador-manipulador. Em outros termos, o destinador-
manipulador busca levar o sujeito a um querer ou a um dever fazer (BARROS, 2016, p. 
197). Quando falamos sobre o percurso da ação, falamos na verdade de um percurso 
com duas etapas: a performance, que envolve a ação propriamente dita, e a 
competência, “entendida como a capacitação do sujeito por meio de um /poder/ e um 
/saber/ realizar a ação” (BRITO; PEIXE, 2012, p.23). No programa da sanção, temos a 
análise da atuação do sujeito. Aqui, o sujeito pode ser sancionado em duas etapas 
(cognitiva e pragmaticamente), levando-se em consideração o contrato estabelecido 
entre destinador-manipulador e destinatário-sujeito. Segundo Barros (2016, p. 200), 
trata-se, em suma, do momento em que “o destinador vai dar ao destinatário o 
reconhecimento pelo cumprimento ou não do acordo e a retribuição ou a punição daí 
decorrentes”. Na etapa cognitiva, temos o reconhecimento da ação realizada ou da falta 
dela pelo destinador. Na etapa pragmática, ocorre a retribuição ou a punição ao 
destinatário, levando em consideração os objetivos imaginariamente traçados a priori 
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por ambas as partes.  
2.1.2.2 – As modalizações 
No campo da semântica narrativa, é preciso considerar conteúdos que preenchem os 
arranjos sintáticos. Nesse sentido, é preciso analisar, de um lado, as qualificações do 
sujeito operador que promove as transformações de estado e os estados afetivos que 
incidem na relação entre sujeito e objeto, o que se faz, respectivamente, pelo exame 
das modalizações pelo fazer (modalidades intencionais) e pelo ser (modalidades 
existenciais). A competência modal, nesse sentido, incide sobre os sujeitos, 
qualificando-os para um querer, dever, saber e poder fazer determinada ação. As 
modalidades intencionais e existenciais, quando relacionadas às modalidades de 
existência do sujeito, constituem os predicados ou enunciados modais, querer-ser 
(desejo), dever-fazer (prescrição), não-poder-ser (impossibilidade), entre outros (SILVA, 
2009, p. 49), (3) e (4).  
2.3 – Nível Discursivo  
O nível discursivo é a instância em que os patamares semânticos e sintáxicos se 
aproximam da materialidade textual. De acordo com Brito e Peixe (2012, p.33), “falar 
em nível discursivo é falar em enunciação”, entendida como a instância de mediação 
entre a língua e a fala (BENVENISTE, 1970) (5).A sintaxe discursiva analisa justamente 
as marcas da enunciação no enunciado. Além disso, a sintaxe discursiva se ocupa das 
relações entre enunciador e enunciatário (argumentação), entendidas como os 
mecanismos a que os enunciadores recorrem para persuadir seus enunciatários. A 
semântica discursiva, por sua vez, examina os temas e/ou as figuras que realizam as 
estruturas narrativas e que permitem tratar a realidade respectivamente de modo 
abstrato ou de modo figurativo (FIORIN, 2006, p. 90 e 91). Já as isotopias se 
caracterizam por um processo de construção do sentido que se dá pela recorrência de 
traços semânticos que dão coerência a um texto (BRITO, PEIXE, 2012, 46). 
 
Resultados e Discussões 

 
Os discursos contrários aos DH observados no exame do corpus, de imediato, 
apresenta-nos a Diversidade Sexual como uma prática que coloca em risco a ordem 
heterossexual, como algo de caráter vergonhoso, doentio e pecaminoso. Vejamos, 
inicialmente, um panorama geral de como essas circunstâncias são evidenciadas em 
comentários a respeito da 23ª parada do orgulho LGBTI de São Paulo, extraídos de 
portais de informações, e da criminalização da homofobia como crime de racismo pelo 
STF, extraídos do Facebook [2].  
 
1) Esse fenômeno diabólico é financiado por grupos milionários estrangeiros com a 
finalidade de exterminar as famílias tradicionais. (COM01)  
2) Não quero ser chato, mas... se realmente o meteoro for colidir com a terra... Essa é 
uma ótima oportunidade... E pode começar estraçalhando São Paulo... Que vergonha 
ao meu Brasil! (COM02) 3) Podem aprovar de novo, porque eu não vou mudar meu 
ponto de vista sobre essa vergonha. Sou homofóbico! (COM03)  
4) Essa festa provavelmente é para comemorar o Assassinato Do Menino Jhuan por 
uma Dupla De Lésbicas Comunistas Feminazis LGBT que antes disso haviam Mutilado 
o Genital do menino por causa da Doentia Ideologia de Gênero. (COM04)  
5) É agora que essa raça vai comemorar com toda força. Mas pelo menos as doenças 
se espalham mais rápido e dizimam mais seres desse tipo. (COM05)  
6) Hoje, de manhã, ensinei aos meus filhos que homossexualismo é pecado de inferno. 
(COM06)  
 
A noção inicialmente defendida de que a diversidade sexual é entendida como uma 
afronta a valores de ordem social torna-se bem nítida ao analisarmos o COM01 do 
nosso corpus, segundo o qual a 23ª Parada do Orgulho LGBTI, em São Paulo, é 
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organizada com o intuito de “exterminar as famílias tradicionais”. Corroborando esse 
mesmo ponto de vista, os COM02 e COM03 veem a diversidade sexual como uma 
prática vergonhosa. O COM02, particularmente, recorre à violação do direito à vida e à 
liberdade de expressão na medida que demonstra seu desejo de “estraçalhar” a cidade 
de São Paulo, palco da maior parada do Orgulho LGBTI do mundo. O enunciador do 
COM03, por sua vez, ao orgulhar-se de ser homofóbico, argumenta a respeito da 
aprovação da LGBTIfobia como crime de racismo, o que, para ele, não altera e nem 
interfere no seu ponto de vista.  
 
O COM04, em seguida, descontextualiza uma situação isolada sobre a morte do menino 
Jhuan, de 9 anos, na cidade de Samambaia (GO), em 2019. Esse e outros comentários 
sobre o caso insinuam que determinadas expressões da sexualidade humana, em 
especial a homossexualidade, contribuem para o fomento de práticas horrendas, como 
o assassinato de crianças. Assim, a orientação sexual é tomada como um fator 
determinante para a violência, sendo a homossexualidade frequentemente tomada 
como causa de crimes bárbaros, o que não é evidente quando esses mesmos crimes 
são praticados por heterossexuais. 
 
Ainda nessa esteira, os COM05 e COM06 apresentam a diversidade sexual, 
respectivamente, como doentia e pecaminosa, o que veremos com frequência na 
progressão da nossa análise. O COM05 sinaliza que a sexualidade do outro está 
associada à disseminação de doenças, deixando subentendido que se trata de 
infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), em particular ao vírus HIV, que, nos 
comentários, é representado como simplesmente AIDS, o que demostra 
desconhecimento sobre as etapas da doença por parte do enunciador. O COM06, por 
fim, classifica não só a orientação sexual do outro como doentia, denunciado pela 
utilização do sufixo ismo, associado ao período em que a homossexualidade era 
considerada doença pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como também a toma 
como “pecado de inferno”, em referências ao discurso religioso. 
 
Nesse conjunto de comentários apresentados anteriormente, de COM01 a COM06, 
observamos a categoria semântica construída entre /normalidade/ versus 
/excepcionalidade/, sendo, nos enunciados analisados, o primeiro elemento 
axiologizado como positivo, e o segundo como negativo. Portanto, a excepcionalidade 
é disfórica, e a normalidade é eufórica. Vejamos o quadrado semiótico (6).  
 
Retornaremos, mais adiante, a essa discussão. Por ora, seguindo com nossa análise, 
daremos um passo à diante em direção ao nível discursivo. Nosso intuito, neste 
momento, é analisar os operadores isotópicos com os quais os enunciadores montam 
seus enunciados. Em resumo, estamos nos referindo às tematizações discursivas que 
concretizam a categoria do nível fundamental (/normalidade/ versus 
/excepcionalidade/), já explorada no quadrado semiótico.  
 
Sobre essa questão, observamos que os comportamentos sociais e sexuais dos LGBTI 
são tidos como divergentes dos valores socialmente estabelecidos pelas instituições. A 
diversidade sexual é considerada como o resultado de um processo de desarticulação 
de valores hegemônicos. Por isso, a heterossexualidade situa-se na ordem da 
/normalidade/ (que enquadra as pessoas sadias, equilibradas, corretas, justas, etc.), 
enquanto as demais manifestações da sexualidade humana são relacionadas à ordem 
da /excepcionalidade/ (que reuniria as pessoas loucas, doentes, promíscuas, insanas). 
Diante desse projeto de mundo, as mais variadas expressões de sexualidades são 
colocadas à margem da sociedade e podem ser vistas, portanto, como contra-
hegemônicas. 
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Apresentaremos, com mais detalhes, a utilização desses operadores isotópicos nos 
comentários seguintes. Este próximo conjunto de comentários foi extraído de matérias 
de portais de informação e de redes sociais digitais sobre a 23ª parada LGBTI de São 
Paulo e sobre o ativismo de um líder indígena gay.  
 
7) Milhares de pederastas desocupados, sem pregas e fedorentos. Definitivamente, um 
dos portais do inferno foram abertos ontem (COM07)  
8) Pelas pessoas e suas atitudes nessa manifestação, não tem a mínima condição de 
ver como uma coisa normal. Se o mundo dependesse desse povo, a raça humana seria 
extinta. (COM08)  
9) Nunca serão aceitos. Para sempre, serão a escória da sociedade. (COM09)  
10) Deus criou Adão e Eva. O resto é AIDS. (COM10)  
11) Essa indecência se resume em uma palavra: NOJO! (COM11)  
12) A AIDS agradece a presença de todos. (COM12)  
13) Esse imundos não representam nem a mim, nem a minha família. (COM13)  
14) Um B-21 resolveria boa parte dos problemas do Brasil. (COM14)  
15) Essa doença chegou até nos índios. (COM15)  
16) Tá tudo contaminado. (COM16)  
17) A doença do ser humano chegou às aldeias indígenas... pobres índios, agora serão 
obrigados a conviverem com essa prática sebosa e fingir que é normal. Triste fim para 
a humanidade. (COM17)  
18) Ideologia dos vermelhos, até os índios (pele vermelha), aderiram. É o fim de tudo 
da natureza normal (COM18)  
19) Isso é como praga, dá e nasce em qualquer lugar!... Deus nos livre (COM19)  
20) Índio ainda continua sendo contaminado com o que não presta (COM20)  
21) Essa gente não aceita que está errada. Avisa a esse índio que se os primeiros 
humanos agissem como ele a espécie humana já teria sido extinta pois não teria se 
procriado. Esse próprio índio é prova disso pois se os pais dele fossem homos ele não 
teria nascido. Resumindo, HÉTERO = VIDA, perpetuação e reprodução da espécie, 
HOMO = MORTE, não reprodução da espécie e extinção de todos. Fato. (COM21)  
 
Como explorado anteriormente, os comentários acima apresentam, no nível do 
discurso, isotopias mobilizadas com o intuito de enquadrar o outro na ordem da 
excepcionalidade. Para isso, vemos termos como "contaminados, sebosos, errados, 
imprestáveis, anormais, doentes, fedorentos", que demonstram uma progressão 
isotópica no âmbito da imoralidade, da pecaminosidade, da animalidade, e que nos 
sugerem uma desapropriação da condição humana. O COM05, por exemplo, apresenta 
como medida “profilática” para os problemas do Brasil o Vírus da Síndrome da 
Imunodeficiência Humana, o HIV. Outros comentários, como é o caso do COM08 e 
COM10, corroboram esse pensamento.  
 
Vimos, até o presente momento, como esses operadores concretizam a categoria do 
nível fundamental discutida inicialmente em nossa análise. Agora, cabe ver como esses 
mesmos operadores mantêm também forte relação com as categorias do nível narrativo, 
nível intermediário do percurso gerativo de sentido, em particular com o processo de 
sanção.  
 
Como observamos em relação ao nível discursivo, essas isotopias configuram o outro 
como sujeito digno de abjeção, o que evidencia uma sanção. A partir disso, é possível 
reconstruir as etapas do nível narrativo, que aqui apresenta um destinador que sanciona 
um sujeito por entender que este não obedece a um contrato pressuposto e que, a nosso 
ver, remete às noções de normalidade, de perpetuação de condutas e comportamentos. 
Com efeito, por serem o que são, os LGBTI são julgados como sujeitos de um fazer que 
está em desacordo com valores do destinador, que entendemos ser a sociedade 
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patriarcal e o conjunto de instituições de que ela se vale (Escola, Igreja, Família, Estado, 
entre outros), sendo, por isso, sancionados negativamente.  
 
A sanção reconhecida nos comentários, nesse sentido, pressupõe uma performance 
transgressora, ou seja, um sujeito que, ao apresentar uma conduta diferente da 
esperada pelo destinador, passa a ser representado como desajustado e mesmo como 
não humano, como vimos nos comentários anteriores. A desumanização do outro, por 
sua vez, abre margem para o processo de exclusão, entendido como uma das marcas 
principais do discurso intolerante, como sinalizam os estudos de Barros (2015, p. 65):  
 

"Em síntese, o discurso intolerante considera o “diferente” aquele que rompe pactos e 
acordos sociais, por não ser humano, por ser contrário à natureza, por ser doente e sem 
ética ou estética, e que, por isso mesmo, é temido, odiado, sancionado negativamente 
e punido. A exclusão, do ponto de vista narrativo, faz parte, portanto, do percurso da 

sanção, em suas duas etapas: a cognitiva e a pragmática". 

 

Nesse mesmo sentido, Erick Landowski, na obra Presença do Outro (2002), propõe um 
exame das formas de percepção da alteridade construída nas relações entre os sujeitos. 
Para o autor, a exclusão seria “um gesto explicitamente passional que tende à negação 
do outro enquanto tal”, ou seja, a exclusão, diferentemente de outras formas de 
percepção (assimilação, agregação e segregação), revela um incômodo com a 
presença daquilo que se considera diferente (LANDOWSKI, 2002, p.9). 
 
No caso do processo de exclusão, visa-se não à padronização do outro conforme as 
predisposições do nós e, sim, à eliminação do outro no âmbito do convívio, das práticas 
e dos eventos sociais. Em outras palavras, para utilizar uma citação de Landowski 
(2002, p. 10), os LGBTI, para os enunciadores dos comentários analisados, “tal como 
se apresentam, não têm lugar entre nós” [3].  
 
Vejamos os seguintes comentários que foram retirados de portais de informação sobre 
a criminalização da LGBTIfobia como crime de racismo. 
 
22) Comportamento homossexualismo é detestavel a Deus e uma vergonha para uma 
sociedade. (COM22)  
23) É o fim dos tempos. Ninguém está impune dessa maldição. Salve-se quem puder. 
(COM23)  
24) Uma surra quando mais novo resolveria o problema. Mas agora tudo é crime nesse 
país. (COM24)  
25) Agora é oficial: os caras são difereNtes de Nós. (COM25)  
26) Nunca aceitarei e muito menos respeitarei !!!! - Sem mais !!! (COM26)  
27) O país onde o congresso quer governar e STF quer legislar, e pior o "guardião da 
constituição" destruindo o art 5, não existe mais igualdade no Brasil, a esquerda 
progressista venceu, se vc é homem, branco e heterossexual vc está ferrado, melhor 
sair do Brasil. (COM27)  
28) Pelo que vi, há ditadura de uma minoria, ou seja, dos LGBTs. Se falar QQ coisa, 
prisão no caboclo. Acho q o STF é rápido para atender minorias mas lento para prender 
bandido. É lento para julgar e rápido para legislar. Pera, legislar???? Alguma coisa de 
certo está muito errado. (COM28)  
29) Agora vai começar a inquisição da ditadura LGBTEFGHZYZ+1234566. (COM29)  
30) O STF pode fazer o que quiser, nunca deixarão de ser um motivo de desgosto pra 
família. Eu ainda não vi pais desejarem um filho com essa condição. Muitas outras 
coisas causam desgosto aos familiares e isso também causa. O que os pais fazem é 
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aceitar e acostumar, afinal não há outra opção pra eles. Não se enganem achando que 
seus pais acham isso legal e moderno, ou até mesmo sentem orgulho. Podem sentir 
orgulho do cidadão que alguns se tornam, mas sempre terá esse problema. Essa é a 
real e não é discurso de ódio, apenas minha opinião. (COM30)  
31) Foi Deus quem fez você homem ou mulher. Portanto, você deve abraçar seu sexo 
como um presente de Deus. Seu sexo biológico é uma parte central da vontade revelada 
de Deus para sua vida. Se você é homem, viva como um homem. Se você é mulher, 
viva como uma mulher. (COM31)  
 
Do ponto de vista dos estados passionais, pode-se ver, nos comentários de 28 a 36, 
que os enunciadores demonstram frustração com a aprovação da homofobia como 
crime de Racismo, pelo STF. Esses comentários seguem a configuração do processo 
de sanção, que temos apontando aqui, pois o destinador-julgador toma os LGBTI como 
antissujeitos, por eles realizarem o que se considera como contraprograma narrativo, 
ou seja, um programa que é entendido como contrário ou afrontoso aos valores do 
contrato social estabelecido. Essa sanção, por sua vez, dá a ver uma impossibilidade 
nos planos do destinador-julgador, ou seja, um saber não poder ser, já que os valores 
defendidos, o mundo almejado, onde a eufórica /normalidade/ seja efetivada, não 
ocorrem. Sendo assim, o destinador-julgador frusta-se por, ao ter seu estado anterior 
de relaxamento e de satisfação abalados, encontrar aparelhos legais e jurídicos que 
punam atitudes contrárias aos Direitos Humanos da população LGBTI.  
 
Aqui, voltamos ao nosso ponto de partida, uma vez que o destinador-julgador demonstra 
uma frustração, que articula um querer ser e um não poder ser: quer ser um mundo 
dentro da “normalidade”, dos seus costumes, do que acredita ser certo segundo sua 
religião e sua visão de mundo; mas conjunta-se com um não poder ser, diante da 
diversidade sexual, da /excepcionalidade/, da pluralidade de ideias e dos diversos 
comportamentos. Ou seja, frustra-se por, para empregar as palavras de Bobbio (2004, 
p. 23), não consolidar “o modo de controle que determina o comportamento do outro, 
pondo-o na impossibilidade de agir diferentemente”.  
 
O destinador-julgador, em linhas gerais, gostaria de se ver em um mundo da 
/normalidade/ (querer ser), mas se percebe impossibilitado (não poder ser) disso por 
não ver consolidado seu plano, cuja dinâmica estaria alinhada com os seus valores. Por 
isso, podemos dizer que, no exame aqui realizado, a violência e a opressão são 
colocadas como sanções e medidas “corretivas” em busca de uma conformidade 
sexual.  
 
Para justificar e reforçar o discurso de sanção, os comentários, no campo da oposição 
entre /normalidade/ versus /excepcionalidade/, ancoram-se, sobretudo, no discurso 
religioso (COM32 e COM33) e na identificação com uma figura política conhecida por 
ataques a LGBTI (COM35), que, na mesma ordem, rechaça o gozo do outro. Esse 
procedimento discursivo é utilizado para validar um contrato pré-estabelecido e, por 
meio de sua utilização, justificar a sanção empregada ao diferente. Vejamos os próximos 
comentários retirados do Facebook e do Twitter, respectivamente, ainda sobre a 
criminalização da homofobia como crime de racismo pelo STF e outras temáticas.  
 
32) Desde quando dar é uma questão de cor? É uma questão de falta de vergonha na 
cara e de falta de respeito a Deus. Na bíblia, está escrito que não se deve deitar com 
outro homem... e aquele que pratica está cometendo ato abominável e deverá ser 
punido. É bíblico. (COM32)  
33) E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher 
os criou. Gênesis 1:27 (COM33)  
34) Foi Deus quem fez você homem ou mulher. Portanto, você deve abraçar seu sexo 
como um presente de Deus. Seu sexo biológico é uma parte central da vontade revelada 
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de Deus para sua vida. Se você é homem, viva como um homem. Se você é mulher, 
viva como uma mulher. (COM34)  
35) A ditadura esquerdista a todo vapor, estão tentando controlar nossas vidas em todas 
as áreas. Inaceitável. Bolsonaro para mudar esse país. (COM35) 
 
Como podemos observar, os comentários seguem o direcionamento da exclusão 
daquilo que não se enquadra na lógica de gênero binária e heterossexual. Chama-nos 
a atenção o COM34, onde a imposição comportamental é associada com o que é 
esperado de um homem e uma mulher na sociedade da normalidade, que garante a 
perpetuação da dominação masculina, questões que corroboram os estudos de Pierre 
Bourdieu (2002). Com efeito, busca-se, sobretudo, nesse tipo de argumentação, 
justificar “as paixões do habitus dominado, relação social somatizada, lei social 
convertida em lei incorporada” (BOURDIEU, 2002, p.51).  
 
Isso exposto, é possível dizer que aqueles que, nos comentários, sancionam 
negativamente pessoas LGBTI são sujeitos para quem a diversidade sexual é algo 
indesejável. Trata-se, de um lado, de um efeito de mal-estar com a diversidade sexual 
e, de outro, de bem-estar com os seus próprios valores e com o que entendem, a partir 
de suas crenças, ser manifestação de espírito patriótico e defesa da família e da vida, 
como podemos observar em muitos comentários do nosso corpus. Em síntese, são, no 
que diz respeito aos diferentes, paixões malevolentes, que estariam associadas à 
LGBTIfobia e, no que diz respeito aos iguais, benevolentes, em sintonia com aquilo que 
expõe Barros (2015) acerca do discurso intolerante.  
 
É importante frisar que essas paixões, em portais de informações e em redes sociais 
digitais, desencadeiam o engajamento de outros, que, muitas vezes, compartilham das 
mesmas teses, apesar de não as discursivizarem nas redes. Trata-se da dinâmica da 
terceira fase do consumo, na WEB 3.0, onde os conteúdos são comentados e curtidos 
sem uma reflexão aprofundada da mensagem ou, muitas vezes, da Espiral do Silêncio, 
por meio da qual as opiniões se calam diante de uma dominante e constante. De acordo 
com Rojo e Barbosa (2015, p. 121), os usuários, diante da hipermodernidade [4], 
“curtem e comentam sem refletir o que leem, apenas para não perder a oportunidade 
de se posicionar, na verdade, de aparecer ou de se satisfazer”. Alguns desses 
comentários chegam a ter mais de 200 reações positivas, demonstradas por meio dos 
ícones disponibilizados em portais de informação, como o G1, e de redes sociais, como 
o Facebook. A ideia de impunidade, no campo digital, permite que, diferentemente da 
vida real, os usuários desses espaços exponham seus preconceitos e discursos de ódio. 
 _________________________  
[2] O tratamento do corpus levou em consideração as digitalizações originais dos 
comentários, não alterando erros de ordem gramatical, por exemplo. Privilegiou-se 
também a íntegra dos comentários, não havendo supressão dos textos originais. 
 
[3] O autor explica que a exclusão e a assimilação são faces da mesma moeda por 
promoverem a extinção da diversidade enquanto marca e identidade de determinado 
grupo, povo. Enquanto no primeiro caso, temos a mais passionais das ações que 
excluem o outro; no segundo, há a transformação do outro em nós, “baseado na certeza 
de que o nosso modo de vida e a nossa visão de mundo são melhores e mais razoáveis 
que os dos outros” (BARROS, 2015, p. 62).  
 
[4] Para Rojo e Barbosa (2015), a hipermodernidade busca não a superação da 
modernidade, mas a sua superação mediante novos comportamentos sociais. Nessa 
visão, segundo as autoras, as grandes configurações tradicionais com as quais 
estávamos acostumados perderam sua legitimidade em busca de um projeto maior, a 
exemplo das Jornadas de Junho de 2013, no Brasil, onde a população protagonizou 
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diferentes atos contrários aos rumos políticos mesmo sem a articulação de partidos, 
sindicatos e movimentos sociais. 
 
Conclusão 

 
Os resultados provenientes deste trabalho demonstram que o discurso contrário aos 
Direitos Humanos de LGBTI se configura, do ponto de vista do nível fundamental, a 
partir da categoria semântica /normalidade/ versus /excepcionalidade/, sendo que a 
/normalidade/ é eufórica, enquanto a /excepcionalidade/ é disfórica. A partir dessa 
categoria de base, pudemos observar que os enunciadores montam seus enunciados 
com operadores isotópicos de tal modo que a /normalidade/ englobe os seus 
semelhantes, as pessoas tidas como corretas, justas, sadias e que estão alinhadas a 
um projeto de mundo associado aos padrões de gênero binários (homem e mulher) e à 
manifestação hegemônica da sexualidade (heterossexualidade), em detrimento da 
/excepcionalidade/, que concentraria os divergentes, as pessoas doentes, loucas, 
promíscuas, insanas. Essas isotopias constroem, por sua vez, um percurso temático-
figurativo da intolerância sexual. 
 
Em relação ao nível narrativo, os resultados nos direcionam para o processo de sanção, 
por meio do qual a diversidade sexual é tomada como uma performance transgressora 
diante de um contrato socialmente instituído. Aqueles que são entendidos como 
diferentes, do ponto de vista da sexualidade e do seu comportamento de gênero, são 
sancionados por serem o que são.Nesse sentido, podemos observar que questões de 
gênero e sexualidade se misturam, demonstrando um desconhecimento sobre esses 
conceitos por parte dos enunciadores. 
 
Por idealizarem uma sociedade “normal” e por se depararem com “excepcionalidades”, 
o destinador-julgador, do ponto de vista das paixões, encontra-se frustrado com a 
diversidade sexual. Isto é, ele é tomado por um desejo (querer ser) de uma completa 
homogeneização da expressão da sexualidade, mas isso se mostra impossível (não 
poder ser) por causa da manifesta diversidade sexual. Por isso mesmo, o processo de 
exclusão do outro corriqueiramente é sugerido/incentivado nos comentários. As paixões 
do sujeito que sanciona acusam um mal-estar com a diversidade sexual e um apego a 
valores que desvalorizam a diferença.  
 
O engajamento iconográfico nas redes sociais e nos portais de informações a esse 
discurso contrário aos Direitos Humanos é outro fator que nos chama a atenção, sendo 
reflexo da hipermodernidade e da Espiral do Silêncio. Contudo, com a equiparação da 
homofobia ao crime de racismo, esperam-se aparelhos legais que investiguem e 
condenem aqueles que desrespeitam aos Direitos Humanos quando relacionados à 
diversidade sexual. Se outrora, encontravam, na internet, um campo fértil para a 
disseminação de seus discursos de ódio, agora são considerados criminosos, com 
responsabilidade enunciativa, criminal e jurídica. Ademais, esperamos que possam 
surgir ações de promoção e valorização dos Direitos Humanos da comunidade LGBTI, 
principalmente quando nos deparamos com a expansão do conservadorismo, e que 
outras pesquisas ampliem as discussões sobre essas e outras questões envolvendo as 
relações de poder na/pela linguagem. 
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TÍTULO: O retirante como objeto de análise na iconografia da seca do Nordeste 

Resumo 

A severidade e rapidez das secas que afetam o sertão tem entre as figuras de 
destaque o chamado retirante, por vezes também designado flagelado da seca, 
por ser geralmente o elemento mais fragilizado na hierarquia social e aquele 
que mais depressa é afetado pela ausência prolongada de chuvas na região. A 
nossa proposta integrou um projeto mais abrangente sobre a memória da seca 
na qual a condição de retirante é elemento central de análise a partir de várias 
fontes de informação. Neste caso, recorremos igualmente à literatura 
regionalista identificando várias obras com relatos sobre o tema, no que 
também buscamos saber como a mídia estadual deu visibilidade ao retirante e 
que imagem acabou gerando da sua condição. Nesse sentido, na Hemeroteca 
Digital Brasileira buscamos o termo "retirante" notícias publicadas no  
 
Diário de Natal do Rio Grande do Norte dos anos 1939 a 1989. A pesquisa procurou  
 
dar visibilidade ao problema e recuperar histórica e socialmente essa figura para 
que se reconheça no momento do enfrentamento dos problemas climáticos. 

  

 
 

Palavras-chave: Seca, retirante, literatura regionalista, semiárido, mídia. 

TITLE: Retirante as an object of analysis in the iconography of drought in the Brazilian 

Northeastern hinterland 

Abstract 

This work integrated a project on the memory of drought in which the condition 
of withdrawal is a central element of analysis from various sources of 
information. The severity and speed of droughts that affect the hinterland have 
among the prominent figures the so-called &quot;retirante&quot;, sometimes also called 
the 
drought flagellate, as it is generally the most fragile element in the social 
hierarchy and the one that is most quickly affected by the prolonged absence 
rainfall in the region. We analyzed the regionalist literature identifying several 
works with reports on the theme and we also sought to know how the state 
media gave visibility to the retiree and what image he ended up generating from 
his condition. In this sense, in the Hemeroteca Digital Brasileira we search for 
the &quot;retirante&quot; term in news published of the Diário de Natal, Rio Grande do 
Norte, from the years 1939 to 1989. The research sought to give visibility to the problem  
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and to recover this figure historically and socially so that it is recognized at the moment  
 
coping with climate problems. 

  

 
 
Keywords: Drought. Retirante. Regionalist Literature. Semiarid. Media. 

Introdução 

A seca prolongada no Nordeste Brasileiro e o efeito conjugado da mudança climática 
colocam maior atenção no impacto sobre as comunidades afetadas, às quais as 
políticas públicas, a literatura, a produção artística, a ciência e mídia têm dado atenção. 
Na seca com início em 2012 não se tem falado no drama dos retirantes ou flagelados 
da década, mas esta figura é um ícone de resistência e perseverança do nordestino face 
às adversidades do clima e de condições sociais desiguais, geralmente afetado pela 
fome e morte, razões que obrigam a buscar sobrevivência em outros lugares (SOUZA, 
1909; MARENGO, TORRES & ALVES, 2016; ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2009). 

No histórico da seca é consagrada essa figura que, tal como afirmava Eloy de Souza, 
(1909: 170) é "aplicada a milhares de compatriotas tangidos pelo inominável flagelo da 
seca dos sertões nordestinos" e que em cada seca se deslocava para as cidades do 
litoral e para o norte e sul do país. Sendo que, apesar do trabalho promissor realizado 
durante décadas, "a palavra retirante circulará, sabe Deus, até quando, para o martírio 
dos homens de coração" (SOUZA, 1909: 170). Coincidindo o relato da saída do sertão 
para o litoral com o aprofundar da seca, cuja identificação das primeiras secas coincide 
desde a chegada dos portugueses à região (CUNHA, 2016). 

Até à Grande Seca de 1877-1879 não havia nenhuma política pública de suporte, 
apenas apoio assistencialista com base em peditórios realizados nas grandes cidades. 
A sua saída das cidades afetadas levava ao seu esvaziamento e ao esvaziamento do 
sertão (CUNHA, 2016). Por outro lado, o estigma e o tratamento desta massa de gente 
não favorecia o apoio em situações de carência. Eloy de Souza denuncia o tratamento 
dos retirantes durante esta seca, em que "eram por muitos consideradas criaturas 
desprezíveis e como tais perseguidas e enxotadas do convívio dos afortunados" 
(SOUZA, 1909: 171). A partir da Grande Seca, que provocou mais de 400 mil mortos, 
iniciou-se progressivamente a organização de respostas regionais ao problema, 
colocando parte dos homens na construção de obras públicas, com destaque para as 
estradas de ferro (FERREIRA & FIGUEIREDO, 2017). As grandes secas de 1915 e 1932 
levaram à criação, no estado do Ceará, de campos de concentração para controlar os 
retirantes com o argumento de que iam provocar desacatos e roubos das cidades de 
acolhimento. 

Uma das linhas de pesquisa dá primazia aos retirantes na literatura regionalista na arte. 
Merecendo destaque “O Quinze”, romance de Rachel de Queiroz, publicado em 1930, 
e “Vidas Secas”, romance de Graciliano Ramos, publicado em 1938 (FERREIRA; 
FIGUEIREDO, 2016). Faremos uso de autores do Rio Grande do Norte e coletamos 
notícias da mídia, fazendo uso do arquivo do Diário de Natal, com base no termo 
"retirante" dos anos 1939 a 1989, para se conhecer um pouco mais dessa figura e da 

relevância social do fenômeno da seca. 
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A pesquisa se justificou, de um lado, para resgatar o vínculo com as gerações passadas 
e com determinado lugar ser reforçado com as narrativas daqueles que são os 
guardiões da memória, que ao narrar a história do grupo dão continuidade ao lugar na 
memória das gerações presentes (ALENCAR, 2007). De outro lado, trazendo essa 
aprendizagem e reforço da relação entre memória e lugar, e os espaços simbólicos e 
culturais, para o contexto de mudança, buscando contribuir através desse resgate para 
fortalecer a resiliência e o conhecimento sobre possíveis impactos e respostas. Sabendo 
que o agravamento da seca provocará êxodo das populações e a consequente 
migração, agravando os problemas das localidades de acolhimento, e que as 
populações tradicionalmente mais vulneráveis e menos capacitadas para enfrentar este 

e outros problemas vão ser as mais afetadas (MARENGO, TORRES & ALVES, 2016). 

 
Metodologia 

 
Ao realizar esta pesquisa contribuímos para estimular a memória da seca e do impacto 
social do problema num cenário que, apesar das múltiplas respostas das políticas 
públicas, se pode repetir dada a rapidez das mudanças climáticas, trazendo à discussão 
questões como a justiça climática e o conflito socioambiental. Recuperando a memória 
do passado para o tempo presente, pelo que os objetivos da proposta de trabalho são 
os seguintes: Coletar e analisar informação sobre o retirante e seu lugar de origem e 
chegada Inventariar as principais respostas que historicamente foram sendo dadas 
pelas políticas públicas ao problema dos retirantes da seca Do ponto de vista da 
produção acadêmica e da função social da ciência buscamos igualmente sensibilizar 
para os efeitos sociais da seca em particular de grupos sociais mais vulneráveis 
trazendo para a agenda de pesquisa o potencial de aprendizagem na conscientização 
do problema da seca e fortalecimento da resiliência das comunidades e das instituições 
locais na resposta ao problema. 

Para se concretizarem os nossos objetivos elencamos um conjunto de etapas e 
procedimentos que conjugaram a pesquisa documental com a coleta de informações 
junto do público-alvo selecionado. Damos especial importância à coleta em arquivos 
públicos e documentos privados que possam ser cedidos para análise, designadamente 
fotografias e pequenos livros que relatam na primeira pessoa o fenômeno das secas. 
Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte buscamos publicações sobre os 
retirantes na Biblioteca Central Zila Mamede e no NUT-Seca ̶ Núcleo Temático da Seca 
e do Semiárido. Damos ainda destaque à coleta e análise de notícias da mídia sobre 
retirantes a partir da identificação das principais secas que afetaram o Rio Grande do 
Norte durante o séc. XX. A primeira etapa passou pela identificação das principais secas 
ocorridas no Rio Grande do Norte para coleta de registros da mídia sobre retirantes a 
partir do Diário de Natal, destacando as representações da própria mídia, as políticas 
públicas de apoio, as cidades de proveniência e acolhimento. 

A coleta de informação subsidiou a apresentação e elaboração de artigo em anais no I 
Congresso Internacional de Meio Ambiente e Sociedade e 3º Congresso Internacional 
da Diversidade do Semiárido (I CONIMAS / III CONIDIS): O retirante como objeto de 
análise na iconografia da seca do sertão, de OLIVEIRA, PAIVA, GONÇALVES & 
FERREIRA (2019). Na coleta para este artigo optamos por realizar pesquisa livre no 
acervo do Diário de Natal, através da Hemeroteca Digital Brasileira, com base no termo 
"retirante" dos anos 1939 a 1989. Os artigos coletados permitem traçar uma primeira 
representação do retirante na mídia estadual e que acompanhamos com coleta e análise 
de documentos sobre a temática dos retirantes, entre eles livros, artigos científicos e 
relatórios. 
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A contribuição da coleta e da participação de outros pesquisadores permitiu submeter 
um artigo a uma revista qualificada e realizar uma apresentação no I Seminário 
Internacional Sobre Ambiente e Sociedade. Desafios atuais e trajetórias de mudança, 
realizado na Universidade de Lisboa. Tanto o artigo como a apresentação se debruça 
sobre a temática do retirante na perspectiva de se classificar como um refugiado 
ambiental, uma temática trazida pelo projeto com a colaboração de outros 

pesquisadores. 

 
Resultados e Discussões 

 
No histórico da seca do Nordeste é consagrada essa figura que, tal como afirmava Eloy 
de Souza, (1909: 170) é "aplicada a milhares de compatriotas tangidos pelo inominável 
flagelo da seca dos sertões nordestinos" e que em cada seca se deslocava para as 
cidades do litoral e para o norte e sul do país. Sendo que, apesar do trabalho promissor 
realizado durante décadas, "a palavra retirante circulará, sabe Deus, até quando, para 
o martírio dos homens de coração" (SOUZA, 1909: 170). Coincidindo o relato da saída 
do sertão para o litoral com o aprofundar da seca, cuja identificação das primeiras secas 
coincide desde a chegada dos portugueses à região (CUNHA, 2016). 

Até à Grande Seca de 1877-1879 não havia nenhuma política pública de suporte, 
apenas apoio assistencialista com base em peditórios realizados nas grandes cidades. 
A sua saída das cidades afetadas levava ao seu esvaziamento e ao esvaziamento do 
sertão (CUNHA, 2016). Por outro lado, o estigma e o tratamento, desta massa de gente 
não favorecia o apoio em situações de carência. Eloy de Souza denuncia o tratamento 
dos retirantes durante esta seca, em que "eram por muitos consideradas criaturas 
desprezíveis e como tais perseguidas e enxotadas do convívio dos afortunados" 
(SOUZA, 1909: 171). A doença, entre as quais o tifo e a tuberculose, a fome, a morte e 
a criminalidade somavam-se aos problemas dos retirantes (PAIVA, OLIVEIRA & 
FERREIRA, 2019). 

A partir da Grande Seca, que provocou mais de 400 mil mortos, a preocupação do 
imperador, que chegou a dizer: “Não restará uma joia da Coroa, mas nenhum nordestino 
morrerá de fome” e a atuação do governo do estado do Ceará passam a colocar em 
prática políticas de apoio aos retirantes. Tanto na resposta imediata como na ocupação 
do conjunto de flagelados, essencialmente os homens, que o envio para a Amazônia 
para trabalharem no ciclo da borracha. A Grande Seca impulsionou a organização de 
respostas regionais ao problema, colocando parte dos homens na construção de obras 
públicas, com destaque para as estradas de ferro (FERREIRA, J. G.; FIGUEIREDO, 

2017). 

Uma das linhas de pesquisa pouco explorada dá primazia aos retirantes, que a literatura 
e a arte reconheceram em primeiro lugar. Merece destaque “O Quinze”, romance de 
Rachel de Queiroz, publicado em 1930, na qual a autora cearense narra a experiência 
vivida na sua infância durante a grande seca de 1915; e “Vidas Secas”, romance de 
Graciliano Ramos, publicado em 1938, no qual narra o percurso de uma família 
nordestina afetada pela seca e desigualdades sociais à procura de melhores condições 
(FERREIRA; FIGUEIREDO, 2016). Ambas as obras, adaptadas ao cinema, dão atenção 
ao drama dos refugiados ambientais, conhecidos como os retirantes da seca, 
igualmente retratados pela pintura de Candido Portinari. 

José do Patrocínio, em Os retirantes, romance publicado em 1889, para choque de 
muitos expõe alguns dos problemas das secas, tais como o abandono e a corrupção, 

sobre o qual afirmava: 
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Foi a certeza de tais abusos o que levou o presidente a escassear as remessas de 
gênero e provimentos de dinheiro para o interior, visto como a impossibilidade da 

fiscalização fazia com que eles quase nada aproveitassem aos desgraçados. 

A conseqüência da medida foi incomensuravelmente desastrada. A fome deu alarma 
nas cidades, vilas e povoados, como nos mais humildes casais esparsos pelos 
tabuleiros e pelas charnecas do sertão, e o povo, rápido e ruidoso como a enxurrada, 
afluiu às estradas em demanda do litoral e da sede do governo (PATROCÍNIO, 1889, 
s/p). 

As grandes secas de 1915 e 1932 levaram à criação, no estado do Ceará, de campos 
de concentração para controlar os retirantes com o argumento de que iam provocar 
desacatos e roubos das cidades de acolhimento, entre as quais Fortaleza. Muito 
recentemente, foi tombado um casarão pertencente ao antigo campo de concentração 
de retirantes na zona rural de Senador Pompeu e que serviu para confinar retirantes e 
evitar que eles chegassem a Fortaleza (G1 Jornal Nacional, 2019). 

A saga dos retirantes tem particular interesse pelo fato de não só de trazer os citados 
campos de concentração no Ceará, expondo os limites da condição humana, como 
também de representar o desagregar da ordem senhorial brasileira, na medida em que 
a região se viu sem sua força de trabalho, conduzindo em muitos casos à 
desestruturação das propriedades. Com a agravante do homem pobre habituado à vida 
simples do campo ser obrigado a se adaptar aos novos contextos, acabando por 
aumentar os problemas sociais nas cidades receptoras (NEVES, 2006). Ainda assim, 
por "apego do nordestino à terra natal", "o nordestino enxotado pela seca para terras 
longínquas passada a calamidade retorna ao torrão natal (SOUZA, 1909, 173). Sobre o 
tema Euclides da Cunha afirmava em 1903: "Passam-se meses. Acaba-se o flagelo. Ei-
lo de volta. Vence-o saudade do sertão. Remigra. E torna feliz, revigorado, cantando; 
esquecido de infortúnios, buscando as mesmas horas passageiras da ventura perdidiça 
e instável, os mesmos dias longos de transes e provações demoradas" (CUNHA, 2016: 
138-139). Também Raimundo Nonato (1957) fala do desaparecimento dos vizinhos, 
porém conta que não regressavam todos. 

A pesquisa se justifica, de um lado, para resgatar o vínculo com as gerações passadas 
e com determinado lugar ser reforçado com as narrativas daqueles que são os 
guardiões da memória, que ao narrar a história do grupo dão continuidade ao lugar na 
memória das gerações presentes (ALENCAR, 2007). De outro lado, trazendo essa 
aprendizagem e reforço da relação entre memória e lugar, e os espaços simbólicos e 
culturais, para o contexto de mudança, buscando contribuir através desse resgate para 
fortalecer a resiliência e o conhecimento sobre possíveis impactos e respostas. Sabendo 
que o agravamento da seca provocará êxodo das populações e a consequente 
migração, agravando os problemas das localidades de acolhimento, e que as 
populações tradicionalmente mais vulneráveis e menos capacitadas para enfrentar este 
e outros problemas vão ser as mais afetadas (MARENGO, TORRES & ALVES, 2016). 

A partir desse enquadramento a pesquisa avançou recorrendo a diversas fontes de 
informação, sendo dado maior uso às notícias publicadas no Diário de Natal de 1939 a 
1989 com referência à temática dos retirantes e a documentos sobre o tema. A coleta 
realizada revelou elementos importantíssimos para se compreender o problema e se 
projetar para o novo contexto climático, social e político. Na coleta identificamos cinco 
ideias principais que orientam a análise do tema: rapidez e dramatismo do fenômeno, 
imagem do retirante, êxodo para o Sul, refúgio para as cidades litorâneas e apoio 
assistencialista. 
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As secas anuais e, sobretudo, as que a cada ciclo afetam o sertão não têm calendário 
marcado, mas chegam com rapidez e afetam a economia e o modo de vida das 
populações, que ao longo da história se viram obrigadas a largar tudo para pedir socorro 
numa derradeira tentativa de sobrevivência. A ausência de chuva ou a chamada seca 
verde provocou ciclos de retirantes nordestinos, deixando desertos de gente os sertões, 
que invadiam as cidades litorâneas ou buscavam migrar em anos normais e assim 

antecipar a tormenta. 

Em artigo anterior (PAIVA, OLIVEIRA & FERREIRA, 2019) referimos a existência de 
campos de concentração no Ceará nas grandes secas de 1915 e 1932. Lembramos 
igualmente Raquel de Queiroz e O Quinze, romance em que relata a experiência familiar 

na seca de 1915. 

O jornal Diário de Natal, na sua edição de 18 de setembro de 1939, relata a tentativa de 
um grupo de retirantes cearenses querendo chegar à Paraíba e aí conseguir ajuda. Com 
a manchete de primeira página "Urubús atacam nas estradas os corpos tombados por 
inanição, mas vivos", o artigo descreve de forma dramática essa viagem, descrevendo 
episódios de suicídio no desespero da seca e fome, os navios que não chegam com 
comida e levam ao aumento do preço de produtos alimentares, mais elevado distante 
das cidades. Durante a viagem são os urubus que tomam conta dos corpos deitados, 

sem temor se estão mortos ou vivos. 

Enfatizamos igualmente a questão dos roubos e desordem pública decorrente do 
desespero dos retirantes e de possíveis aproveitamentos por outros grupos. Em 
contrapartida, destacamos imagens do retirante na sua condição de despojado de 
comida e de esperança. Uma das imagens do retirante é dada pelo poeta Orilo Dantas, 
que o Diário de Natal chama de poeta de Oiticica (DN, 28 de maio 1976, edição 10088). 
Diz o poeta: "O retirante faminto, rasgado de pé no chão, é o retrato distinto do 
ressequido sertão". 

Mas esse é campo fértil, não só nessa exaltação do sofrimento e resistência do 
nordestino, mas também no estereótipo. Na sua edição de 28 de março de 1948 o DN 
publica um artigo de Raimundo Nonato mais abrangente sobre o Êxodo rural que afeta 
o sertão, mas no qual o qual o autor deixa um "retrato dos sertões, na época tormentosa 

das sêcas": 

Exposto, deste modo, à inconstância da estação chuvosa, o braço forte do trabalhador 
rural, tão necessário à expansão de nossa rudimentar agricultura, deserta do rincão 
adusto, desgarrando-se dos sítios e da terra de plantar, e como força inútil na região 
onde o trabalho já não produz mais seus rendimentos, o homem transforma-se no pária, 
no retirante que percorre as estradas, desesperado, morrendo de fome à vista da sua 
Canaan abandonada... (DN, 28 de março de 1948). 

Raimundo Nonato publicou o livro Memórias de um retirante, em que relata a sua 
vivência como retirante na seca de 1919, quando ainda menino saiu com a família da 
cidade de Martins, interior do Rio Grande do Norte, em busca de meios de subsistência 
e se ficou na cidade de Mossoró, vindo a exercer várias ocupações. O autor descreve 
vários momentos da viagem a pé, de que destacamos o seguinte extracto que narra a 

saída de Martins: 

No percurso dos solitários viajantes não foi viva alma. Tudo era deserto e triste. 
Abandonado e ermo. 

Ninguém quis dar notícias da partida dos infelizes retirantes. [...]. 
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E por último, ao atravessar o derradeiro quarteirão da Rua baixa, deixando todo quanto 
tinha de mais querido na vida,a cidade tinha desaparecido (NONATO, 1957). 

A imagem estereotipada dos retirantes está bem presente no trato e toda uma imagética 
negativa, que o associa por vezes a bandido, outras monstro ou apenas indigente. Num 
exemplo o Diário de Natal busca desmitificar essa construção através da publicação de 
um pequeno conto - O conto do domingo. Pedro Justino. Conto de Aluísio Furtado - que 
em uma das partes relata o encontro do retirante Pedro Justino com uma criança da 
cidade de Natal: 

̶ Cuma vai o patrãozinho? Tá bão? 

Fiquei parado, imóvel, sem forças para fugir, os olhos pregados que eu mesmo sentia 
estar querendo saltar das órbitas. Os amiguinhos haviam fugido todos e eu estava agora 
sozinho, frente a frente com um homem que "comia figo de menino'. Mas, pouco e 
pouco, fui compreendendo que aquela voz não podia ser de má gente: 

̶ Qual nada, meu santinho! Justino não faz mal a ninguém, Justino pede esmola. Justino 

tem fome (DN, 6 de fevereiro de 1949). 

Na seca de 1939 já se discutia o problema dos atravessadores e vendedores de 
promessas que acabavam enganando quem necessita de ajuda. A notícia também de 
18 de setembro de 1939 destaca o que chama de indústria do transporte em caminhões 
e a necessidade de combater traficantes e agenciadores que transformam uma ilusão 
num drama ainda maior. Um problema que, segundo a notícia, não era recente, mas se 
terá agravado com a abertura da estrada Bahia-Rio de Janeiro. 

Por sua vez, durante a seca de 1951 foi grande a migração para o Sul. Na notícia de 
março de 1951 a comunicação social deu sobretudo conta do número de atingidos pela 
seca que tiveram como destino o estado de São Paulo. Segundo a manchete, em janeiro 
e fevereiro chegaram ao estado, respectivamente 14 mil e 15 mil flagelados, o que 
constituía uma enorme preocupação face à falta de assistência. 

Cerca de um mês depois o drama continua e com tendência para aumentar. A notícia 
publicada a 24 de abril de 1951 teve de novo destaque principal no Diário de Natal. 
Tendo como título principal "Milhares de nordestinos entregues à própria sorte enchem 
cidades do sul" e subtítulo "Como vítimas da deshumanidade de indivíduos sem 
escrúpulos os flagelados vivem um drama terrível. A publicação dá conta de várias 
ações que agravam a condição de fragilidade dos retirantes. Citamos alguns exemplos: 
"ação desumana de indivíduos inescrupulosos que oferecem dinheiro a alguns retirantes 
para que deixem suas filhas moças e esposas em sua companhia"; "crianças gritando 
de fome e desabrigadas, enquanto milhares de mulheres, muitas em estado de gravidez, 
deitam-se pelas calçadas onde amanhecem e anoitecem", por outro lado, certos 
comerciantes aproveitam a oportunidade para aumentar os preços de gêneros 
chegando mesmo a vender uma lata d'água por dez e quinze cruzeiros e alugar árvores 
para a dormida dos retirantes". Os dois últimos relatos são da cidade de Monte Azul, 
região de São Paulo, mas repetiam-se por todo o Brasil. 

A fuga não era apenas para sul e para a Amazônia, como foi observado. Em primeiro 
lugar, eram as grandes cidades a acolher os flagelados, que no Rio Grande do Norte se 
avolumavam em Natal, a capital do estado, como refere a notícia com o título "Avoluma-
se a chegada de retirantes da sêca", salientando que nem no dia de S. José, geralmente 
associado a chuva, se renovará a esperança, uma vez não estar prevista chuva para 
esse dia. 
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A literatura e as políticas públicas mostram que o apoio foi inicialmente apenas 
assistencialista. Também já mostramos (PAIVA, OLIVEIRA & FERREIRA, 2019) existir 
uma preocupação em garantir trabalho para os homens e em monitorar possíveis focos 
de doença nas grandes cidades, que ainda assim se mostravam insuficientes para a 
dimensão da catástrofe. 

A partir da Grande Seca de 1877-1879 o problema foi assumido pelo governo do estado 
do Ceará e em seguida pelo próprio imperador, pelo que a preocupação passou a ser 
em como ocupar os retirantes, sobretudo homens. Como principais opções destacou-
se a exploração da borracha da Amazônia, mas também a mineração, e construção de 
açudes e estradas de ferro. Por exemplo, na notícia do dia 27 de março de 1951, com 
o título "Já não existe flagelados em Santana do Matos", o subtítulo fala em "Trabalho 
para os retirantes nas minas locais. Reunião de governadores, segunda-feira em 
Recife". Outras pesquisas que temos em curso aprofundam a utilização de mão de obra 
em açudes e estradas de ferro. 

A notícia de 27 de dezembro de 1958 descreve participação dos retirantes no ciclo da 
borracha, na Amazônia, informando que em menos de 10 dias 2430 retirantes da seca 
chegaram à Amazônia. A notícia diz ainda que esse número fazia parte de um grupo de 
10.030 cearenses que se encontravam na Hospedaria Getulio Vargas, em Fortaleza, e 

que em desespero saquearam a cidade para que conseguissem algo para comer. 

 
Conclusão 

 
O plano de trabalho contou com a participação de dois bolsistas voluntários, primeiro, 
Gustavo Rodrigues de Oliveira, a partir de 05 de março de 2020, Maria de Lourdes 
Gomes Lira iniciou no projeto, coincidindo praticamente com a declaração de pandemia 
por COVID-19, o que impossibilitou maiores avanços. No entanto, a coleta e discussão 
do tema tinha já bom avanço e é a partir desse avanço que se organiza o relatório na 
componente associada à bolsa, havendo como indicado na metodologia outros 
desdobramentos.    A temática dos retirantes é tanto histórica quanto atual. Percorremos 
algumas das principais fontes partindo da informação difundida no Rio Grande do Norte, 
mas o tema possui muitas fontes para se buscar informação, a nossa proposta é uma 
primeira síntese que, por sua vez, faz parte de um projeto mais abrangente sobre a 
memória da seca na qual se pretende escutar as pessoas, coletar imagens e confrontar 
a informação da mídia e documental. Buscamos no presente texto destacar alguns 
elementos que permitem uma caracterização do retirante e do seu lugar na história do 
Nordeste e do Brasil, considerando que possui elementos pedagógicos essenciais para 
o enfrentamento da atual crise climática. Resgatar a epopeia dos retirantes é contribuir 
para que melhor se conheça a resposta à seca do sertão, recuperando essa figura que 
surge de tempos a tempos, expondo a sua fragilidade social face à condição climática. 
O artigo é o primeiro avanço mas buscamos dar futuros aprofundamentos, sobre os 
quais estamos igualmente realizando entrevistas e coletando imagens antigas. 
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O retirante como objeto de análise na iconografia da seca do Nordeste 
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TÍTULO: Urbanização no/do Nordeste: a geografia dos centros regionais 

Resumo 

Estudos sobre a configuração territorial do Brasil na perspectiva da urbanização são 
relevantes tendo em vista que a população brasileira tornou-se predominantemente 
urbana e foram intensificadas relações sociais e espaciais no contexto da globalização, 
de modo que algumas cidades se destacam como centros regionais. Neste trabalho 
buscou-se compreender a geografia dos centros regionais, a partir das regionalizações 
adotadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE, quais sejam: Regiões 
de Influência das Cidades – REGIC, de 2007, e Divisão Regional do Brasil em Regiões 
Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediarias, de 2017. Nesta 
perspectiva, identificou-se os critérios e a classificação adotados por cada proposição e 
produziu-se representações cartográficas que possibilitaram realizar uma análise 
comparativa. Com isso, pode-se concluir que, embora sejam regionalizações oficiais, 
estas apresentam critérios diferenciados e, por conseguinte, geram recortes e 
representações espaciais também diferentes. 
 

Palavras-chave: Cidade. Urbanização. Centralidade. Centro regional. Nordeste. 

TITLE: Urbanization in/of the Northeast: the geography of the regional centers 

Abstract 

Studies about the territorial configuration of Brazil in perspective of urbanization are 
relevant in view of the fact that the Brazilian population has become predominantly urban 
and social and spatial relations have been intensified in the context of globalization, so 
that some cities stand out as regional centres. In this work we sougth to understand the 
geography of regional centers, based on the regionalizations adopted by the Brazilian 
Institute of Statistical Geography - IBGE: Regions of Influence of Cities - REGIC, of 2007, 
and Regional Division of Brazil into Immediate and Intermediate Geographical Regions, 
of 2017. In this perspective, the criteria and classification adopted for each proposition 
were identified and cartographic representations was produced that made it possible to 
perform a comparative analysis. With this, it can be concluded that, although they are 
official regionalizations, they present different criteria and, therefore, generate cutouts 
and spatial representations that are also different. 
 

Keywords: City. Urbanization. Centrality. Regional center. Northeast. 

Introdução 

Tendo em vista o fenômeno mundial que é a urbanização e a necessidade de conhecer 
como esse processo repercute na configuração territorial do Brasil, a presente pesquisa 
tem por objetivo compreender e identificar os critérios de regionalização adotados pelo 
IBGE ao delimitar as Regiões de Influência das Cidades - REGIC (2007) e a Divisão 
Regional do Brasil em Regiões Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas 
Intermediárias (2017). Esse trabalho está elaborado em dois capítulos. O primeiro 
apresenta a identificação dos critérios de avaliação e o segundo a análise comparativa 
das regionalizações explicitadas nos referidos documentos, bem como as 
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representações de regionalizações do Nordeste; o que propicia o reconhecimento dos 
aspectos comuns e daqueles que as diferenciam tais regionalizações. 
 
Metodologia 

 
Dada a necessidade de se compreender a temática dos centros regionais, para a 
elaboração deste trabalho efetuou-se pesquisas documentais na plataforma virtual do 
IBGE, bem como pesquisas bibliográficas. Buscou-se as bases de dados referentes aos 
trabalhos das Regiões de Influência das Cidades – REGIC, e também da Divisão 
Regional do Brasil em Regiões Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas 
Intermediarias. Tais dados foram posteriormente processados e geraram 
representações cartográficas a partir da utilização de programas de computadores. Na 
sequência procedeu-se interpretação dos dados por meio de análise comparativa, 
efetuando-se assim a construção do segundo capítulo do texto resultante da pesquisa. 
 

Resultados e Discussões 

 
CAPÍTULO I - Critérios de Regionalização adotados pelo REGIC e pela Divisão em 
Regiões Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias do território 
brasileiro Na estrutura organizacional do Brasil, a realização de estudos que resultem 
em proposições de regionalização do território é de responsabilidade do Instituto 
Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). Na segunda metade do século XX, quando o 
Brasil acelerou seu processo de urbanização, o IBGE passou a desenvolver pesquisas 
que resultaram na definição de critérios para a delimitação da área de influência de 
centros urbanos, haja vista a necessidade de se compreender questões importantes da 
dinâmica urbana-regional em tempos de intensificação de fluxos na rede urbana do país. 
Dentre esses estudos destaca-se a Divisão do Brasil em Regiões Funcionais Urbanas, 
publicado em 1972. Esse documento serviu de referência para os estudos realizados 
pelo IBGE no início do século XXI acerca da dinâmica urbano-regional brasileira, 
intensificada no contexto do meio técnico-científico-informacional, resultando na 
configuração das Regiões de Influência das Cidades – REGIC (IBGE, 2007). Mediante 
os critérios adotados pelo REGIC (IBGE, 2007), as cidades de maior nível hierárquico 
são aquelas que assumem a função de gestão territorial, ou seja, cidades onde estão 
localizadas as sedes de empresas e órgãos administrativos do Estado. A identificação 
dos critérios de regionalização do REGIC baseia-se em informações secundárias e 
registros administrativos, tanto de órgãos estatais como de empresas privadas. Estudo 
foram feitos buscando as informações sobre disponibilidade de equipamentos e 
serviços, atividades do comércio, atividades financeiras, ensino superior, serviços de 
saúde, internet, redes de televisão aberta, e transporte aéreo. O conjunto de 
informações serviu de base para a avaliação das ligações entre as cidades, de modo a 
delinear suas respectivas áreas de influência e estabelecer a classificação hierárquica 
dos centros urbanos em Metrópoles, Capitais Regionais, Centros Sub-regionais, 
Centros de Zona e Centros Locais. O REGIC mostrou-se um estudo denso e detalhado 
das relações de influência. Retomando trabalhos anteriormente produzidos, estudos 
esses que se iniciaram em 1972, em seguida 1987 e 2000. Logo, a quarta versão, de 
2007, correspondia ao novo cenário urbano brasileiro, o que o tornou essencial para o 
planejamento do país. Além das investigações, muitos foram os trabalhos em campo 
para produção do documento que oficializou as regiões de influência das cidades no 
Brasil. Em 2017, a nova proposta da regionalização denominada Divisão Regional do 
Brasil em Regiões Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias tratou-
se de uma atualização do quadro regional brasileiro em virtude do rápido processo de 
ocupação e ampliação dos espaços produtivos. O trabalho possui uma metodologia 
diferente dos demais trabalhos já realizados, uma vez que contempla diferentes pontos 
de vista, o conhecimento empírico e os estudos técnicos do IBGE. A importância desse 
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novo modelo está relacionada as transformações que o país vem passando e a 
necessidade de estudos que acompanhem as mudanças, oferecendo elementos 
atualizados para a compreensão da territorialidade do Brasil. A proposta de revisão das 
unidades subestaduais foi baseada, segundo o IBGE (2017, p. 20), [...] na identificação 
de cidades-polo e dos municípios a elas vinculados. A escolha dessa metodologia na 
construção dos recortes regionais teve como ponto de partida os conceitos de território-
rede e território-zona, que ajudam a mostrar a pluralidade das formas de se interpretar 
o espaço e sua relação com os sujeitos sociais, temas discutidos a seguir. O conceito 
de território-rede mostra-se com um caráter dinâmico e de centralidade, haja vista que 
a partir das funções que o território desempenha, ocorrem fluxos das relações e de 
informações. Enquanto o território-zona mostra-se como um espaço contínuo e 
homogêneo de fixos, mas também de fluxos, uma vez que nele há deslocamento diário. 
Duas etapas foram necessárias à construção do recorte regional. A primeira refere-se 
ao levantamento bibliográfico, baseado em estudos anteriormente realizados pelo IBGE 
como o REGIC 2007, Divisão Urbano-Regional 2013, Gestão do Território 2014, 
Logística dos Transportes do Brasil 2014 e Arranjos Populacionais e Concentrações 
Urbanas do Brasil 2016. Esse levantamento do conhecimento produzido tornou possível 
conhecer as regiões e, assim, construir a nova proposta de regionalização do país. A 
segunda, trata-se da avaliação pela Rede de Agências e Unidades Estaduais do IBGE 
e também pelas secretarias e/ou Institutos de planejamento das Unidades da 
Federação. É possível ainda identificar trabalhos de campo e visitas técnicas realizadas 
pelos funcionários do IBGE. Foram vários os critérios utilizados para a divisão regional 
do Brasil realizada pelo IBGE em 2017. Esta se deu, principalmente pela criação de 
Regiões Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias. A primeira, trata 
das regiões que, a partir de centros urbanos próximos, satisfazem necessidades 
imediatas da população, como: comércio, saúde, educação, prestação de serviço 
público, etc. E a segunda corresponde a uma intermediação entre regiões imediatas e 
as unidades da federação, ou seja, um polo de hierarquia superior que que apresenta 
funções mais complexas. Foram analisadas e identificadas as cidades-polo, bem como 
os dados de fluxos de gestão pública e empresarial, deslocamento trabalho e estudo, 
além de considerar o REGIC 2007. Durante a produção, primeiro foram construídas as 
Regiões Geográficas Imediatas para, em seguida, delimitar as Regiões Geográficas 
Intermediárias. Outro critério estabelecido é que cada Região Geográfica Imediata é 
formada por, no mínimo, cinco municípios e máximo vinte e cinco municípios. Deve ter 
classificada, pelo menos, uma cidade como Centro de Zona B. Cada Região Geográfica 
Imediata deve haver um polo articulador, que dará o nome a região; cada unidade da 
federação deve ainda possuir, pelo menos, duas Regiões Geográficas Intermediárias, e 
pelo menos, quatro regiões imediatas, além de respeitar os limites estaduais. Para as 
Regiões Geográficas Intermediária ficou definido que devem respeitar os limites das 
Regiões Imediatas; a divisão das unidades da federação, como também devem ter, no 
mínimo, ser composta por duas Regiões Geográficas Imediatas; cada estado deve ter, 
pelo menos, duas Regiões Intermediárias; e cada uma dessas regiões deve, pelo 
menos, uma cidade classificada como Capital Regional. CAPÍTULO 2 - Analise 
comparativa da configuração territorial do Nordeste. Tendo em vista a necessidade de 
evidenciar os recortes territoriais do Nordeste, buscou-se elaborar estas representações 
a fim de que pudesse obter uma melhor visualização das configurações definidas pelo 
IBGE, nos anos de 2007 e 2017. Os trabalhos possuem características distintas, mas 
compartilham o mesmo objetivo de contribuir para o planejamento e a gestão de 
políticas públicas no país. O REGIC mostrou-se um estudo denso e detalhado de 
identificação e classificação, enquanto o estudo das Divisões Geográficas do Brasil, em 
2017, caracterizou-se principalmente por compartimentar regiões dos estados, 
conforme a influência da cidade-polo. O mapa 1 ilustram os fluxos que articulam as 
áreas as Metrópoles e Capitais Regionais do Nordeste, conforme dados do REGIC 
2007. Mapa 1 – Influência das Metrópoles Nordestinas sobre as Capitais Regionais 
REGIC 2007. (foi construída uma representação cartográfica relativa ao tema) Fonte: 
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IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia, Regiões de Influência das 
Cidades 2007; Malha Digital do IBGE, 2018. O REGIC criou categorias para enquadrar 
os municípios, nesse caso, a representação diz respeito a ligação das Metrópoles com 
as Capitais Regionais A, B e C. Diferentemente, a regionalização estabelecida em 2017 
levou o nome dos municípios. É também possível perceber no REGIC, que os fluxos 
extrapolam os limites estaduais. A representação do Nordeste, de acordo com a 
configuração das Regiões Geográfica Intermediárias pode ser visualizada no Mapa 2. 
Mapa 2 – Regiões Geográfica Intermediárias do Nordeste – IBGE, 2018 (foi construída 
uma representação cartográfica relativa ao tema) Fonte: IBGE, Diretoria de 
Geociências, 2017. A partir da observação do mapa, fica claro que a Divisão Regional 
do Brasil de 2017 considera, ou melhor, respeita os limites das unidades da federação, 
mesmo quando ultrapassa os limites estaduais, formando um arranjo populacional, 
como é o caso de Juazeiro do Norte–CE e Petrolina–PE. Quanto ao REGIC, pode-se 
constatar que não existe controle ou qualquer limitação da quantidade de relações de 
influência entre as cidades, ou seja, uma cidade apresentará influência com diversas 
outras. Essa afirmação está baseada no que revela o mapa 3, ou seja, representações 
espaciais que correspondem a formação de uma certa “teia” ou “rede’. Mapa 3 – 
Influência das Metrópoles nos Centros SubRegionais do Nordeste. (foi construída uma 
representação cartográfica relativa ao tema) Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, 
Coordenação de Geografia, Regiões de Influência das Cidades 2007; Malha Digital do 
IBGE, 2018. Assim como foi com o REGIC, em 2007, a produção de 2017 também não 
alterou ou substituiu a divisão político-administrativo atual, que se dá por municípios, 
unidades da federação e grandes regiões. Nele, os limites estaduais foram mantidos e 
as novas regionalizações foram criadas a partir do que já se tinha estabelecido. A 
representação a seguir mostra a divisões do Nordeste a partir do conceito de Região 
Geográfica Imediata. Imagem 4 - Regiões Geográficas Imediatas do Nordeste – IBGE, 
2017. (foi construída uma representação cartográfica relativa ao tema) Fonte: IBGE, 
Diretoria de Geociências, 2017. O estudo de 2017 foi responsável por grandes 
repartições nas unidades da federação, configurando pequenas regiões. Quanto ao 
REGIC, este não dividiu as regiões, mas definiu uma hierarquia quanto ao nível de 
influência das cidades. O estudo da Divisão Regional do Brasil não foi traçou linhas de 
influência de cidades, como o REGIC. Esse estudo, apresentou um certo controle dos 
números mínimos e máximos das regionalizações, diferentemente do REGIC, onde as 
ligações de influência não foram limitadas. 
 
Conclusão 

 
Esta pesquisa teve como objetivo compreender a geografia dos centros regionais do 
Nordeste, a luz dos trabalhos produzidos pelo IBGE. Sendo assim, identificou-se os 
critérios de regionalização do REGIC (2007) e da Divisão Regional do Brasil em Regiões 
Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias, criou-se as 
representações gráficas a fim de obter uma melhor visualização da configuração 
regional e, por último, analisou-se comparativamente as referidas produções. Logo, 
pode-se chegar as seguintes considerações. O estudo da Divisão Regional do Brasil em 
Regiões Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas Intermediárias mostrou-se mais 
compactado, quando comparado ao REGIC, pois ele considerou a produção anterior e 
foi criado a partir do que já havia feito em 2007. Esses trabalhos apresentam diferenças 
quanto a forma como foram elaborados. O REGIC identificou, classificou o grau de 
hierarquia e elaborou linhas de influência sob o território que ultrapassam os limites 
estaduais. A divisão do Brasil em Regiões Geográficas Imediatas e Regiões Geográficas 
Intermediárias criou novas delimitações regionais a partir da hierarquia já identificada, 
respeitando os limites das unidades da federação e os critérios de divisão. Por fim, 
ambos os trabalhos compartilham o objetivo de oferecer elementos para a compreensão 
da realidade atual do território, bem como contribuir para o planejamento e a gestão de 
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políticas públicas. Importante ressaltar que não alteraram a divisão político-
administrativa do Brasil. 
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TÍTULO: Sobrevoos de Eros na aula de Literatura: uma proposta humanizadora 

Resumo 

O ensino de Literatura é concebido, tradicionalmente, apartado do trabalho com o texto 
literário. Nessa perspectiva, a prática limitada por datas, períodos históricos e biografias 
rouba o espaço da experiência literária na sala de aula, ferindo o que reconhecemos 
como direito inalienável: o acesso à Literatura. Assim, esta pesquisa se propôs a estudar 
a metodologia de ensino por temática, buscando legitimar a presença do texto literário 
na escola. Com o amor como elemento central, o objetivo desse estudo foi analisar a 
presença desse sentimento nas literaturas de língua portuguesa e desenvolver, para 
fins práticos, três sequências didáticas. Nosso estudo é baseado na percepção do amor 
a partir de várias áreas do conhecimento: Psicanálise (GIKOVATE, 2006), Literatura 
(PAZ, 1994), História (ROUGEMONT, 1988), Sociologia (BAUMAN, 2004) e Filosofia 
(NEEDLEMAN, 1998; PLATÃO, 1996). Para produzir as sequências à luz de um ensino 
significativo, ancoramo-nos nas ideias de Candido (2004), Cosson (2018) e Sousa 
(2013). Como resultado, propomos três sequências didáticas para o ensino de Literatura 
no Ensino Médio, que buscam unir a subjetividade dos alunos a teorias estudadas e 
promover uma educação literária plena, capaz de não somente ser ponte de acesso ao 
texto literário, mas também ser uma via de humanização e de estímulo ao amor pela 
Literatura. 
 

Palavras-chave: Ensino de Literatura. Ensino por temática. Sequência didática. Amor. 

TITLE: Eros' overflies in class of Literature: a humanizing propose 

Abstract 

 

The teaching of Literature is traditionally concepted apart from the work with the literary 
text. From this perspective, the practice limited by dates, historical periods and 
biographies steals the space of the literary experience in classroom, hurting what we 
recognize as an inalienable right: the access to Literature. Therefore, this search 
proposed to study the methodology of teaching by themes, intending to legitimize the 
presence of literary texts at school. With love as the main element, the intention of this 
research was to analyse the presence of love in the Portuguese language literatures to 
develop three didactic sequences. Our study is based on the perception of love from 
various fields of knowledge: Psychoanalysis (GIKOVATE, 2006), Literature (PAZ, 1994), 
History (ROUGEMONT, 1988), Sociology (BAUMAN, 2004) and Philosophy 
(NEEDLEMAN, 1998; PLATÃO, 1996). To produce the didactic sequences according to 
a meaningful teaching, we anchored in the ideas of Candido (2004), Cosson (2018) and 
Sousa (2013). As result, we propose three didact sequences to High School teaching 
systems, that seek to join the student’s subjectivity to theories studied in class and 
promote a full literary education, able to be not only a bridge of access to the text, but 
also a way of humanizing the Literature and encouraging students to love it. 
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Keywords: Teaching of Literature. Teaching by theme. Didactic sequence. Love. 

Introdução 

Este plano de trabalho encontra-se vinculado ao projeto “Laboratório do Pensamento 
para o ensino de Literatura: LAPEENLI: processos para ensinar literatura: as 
(con)texturas do saber literário na contemporaneidade”, orientado pela Profª. Drª. Marta 
Aparecida Garcia Gonçalves, do Departamento de Letras, com apoio do CNPq. Em uma 
escala ampla, o projeto busca pensar novas possibilidades metodológicas para o 
trabalho com o texto literário no ensino básico, especificamente, a perspectiva do ensino 
por temática. 
 
Após empreender estudos sobre temas como o riso, o projeto definiu como conteúdo 
norteador de análise para esta etapa do projeto o amor e as diversas representações 
desse sentimento nas literaturas de língua portuguesa. A escolha do tema justifica-se 
pela abrangência do fenômeno amoroso nos diferentes períodos e espaços pelos quais 
a humanidade passou, pelos diversos caminhos trilhados por amantes em direção aos 
seus encontros, refletida nas produções literárias. 
 
Segundo Moisés (1996), o que há de essencial para o homem é o amor; as outras 
sensações e experiências que afirmam nossa vida são apenas anexos para esse 
sentimento nuclear. Nessa perspectiva, se pensarmos os diferentes conteúdos que nos 
são apresentados diariamente, como músicas, livros, filmes ou séries; talvez não seja 
possível elencar a quantidade de materiais cujo motivo é o amor, ou uma representação 
desse fenômeno. Na cultura ocidental, diferentes autores (BAUMAN, 2004; GIKOVATE, 
2006; PAZ, 1994), apesar de utilizarem uma terminologia própria e partirem de lugares 
teórico distintos, recuperam uma visão sobre o fenômeno amoroso que remonta à 
tradição grega, registrada nos diálogos platônicos, como no Banquete (1996). Eles 
enxergam o amor como a busca pelo que nos foi apartado, a eterna procura por nossa 
completude. Para Todorov (2009), somos constituídos pelos discursos ao redor, que, 
por sua vez, chegam por intermédio daqueles que nos cercam; no caso da Literatura, a 
rede de contatos é capaz de elevar-se exponencialmente. Sob essas perspectivas, amor 
e texto literário confluem como espaços de encontro entre um Eu e um Outro. 
 
Quanto à didatização da Literatura, o caso brasileiro apresenta modelos cristalizados 
para os os diferentes níveis. No Ensino Médio, é predominante a redução do ensino à 
apresentação de autores, datas e fatos históricos marcantes dos períodos em que as 
obras foram escritas. Aliado a isso, muitas vezes, não há abertura para que o texto, 
elemento legitimador da disciplina, entre em discussão. Esse problema torna-se mais 
grave ao constatarmos a realidade marcadamente desigual da sociedade brasileira. 
Como Candido (2004), entendemos a Literatura como um bem incompressível, logo, o 
acesso a esse material não pode ser cerceado. Nesse sentido, os encontros em sala 
nas aulas de Literatura devem cumprir a função de assegurar o contato com os textos 
a todos. 
 
Localizamos esta pesquisa em uma perspectiva consoante às ideias do autor, visto que, 
após o estudo multidisciplinar acerca do fenômeno amoroso, propomos três sequências 
didáticas (COSSON, 2018), nas quais o texto figura como elemento central no horizonte 
das atividades desenvolvidas. A escolha do corpus de trabalho foi definida pelas 
representações do amor nas obras e a origem de seus autores; assim, aliamos ao nosso 
tema norteador a pluralidade da língua portuguesa no mundo. Os textos escolhidos 
foram O paraíso são os outros (2018), Três relógios e uma lua cheia (2010) e Diálogo 
(2018), respectivamente, escritos por Valter Hugo Mãe, Ondjaki e Caio Fernando Abreu. 
Além deles, considerados objeto de estudo principal em cada uma das sequências, 
também exploramos leituras complementares, como M e M (2008), poema de 
Conceição Evaristo, e Dueto (2017), canção de Chico Buarque.  
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Metodologia 

 
Como já mencionamos, esta pesquisa é fundamentada pela metodologia de ensino por 
temática. A partir do amor, toda sua construção se volta à conexão de ensino-
aprendizagem de Literatura com a humanização dos sujeitos envolvidos. Por ser 
orientada à prática, foi planejada metodologicamente como uma pesquisa-ação, à luz 
da qual nos pretendíamos, além de estudar e produzir os conteúdos didáticos, avaliar a 
eficiência da proposta na realidade de sala de aula. Na execução, os seguintes passos 
foram seguidos. 
 
Em primeiro lugar, embarcamos na leitura e análise da bibliografia disposta. Nessa fase, 
nos debruçamos sobre teorias acerca da literatura e de seu ensino (CANDIDO, 2002; 
COSSON, 2018; JOUVE, 2012; MOISÉS, 1996; PINHEIRO, 2006; SOUSA, 2013; 
TODOROV, 2009) e sobre estudos de diferentes áreas acerca do amor: Psicanálise 
(GIKOVATE, 2006), Literatura (PAZ, 1994), História (ROUGEMONT, 1988), Sociologia 
(BAUMAN, 2004) e Filosofia (NEEDLEMAN, 1998; PLATÃO, 1996). Para compor a 
reflexão crítica, além da elaboração de fichamentos e resenhas sobre os textos, as 
referências foram discutidas em grupo de modo a pensar suas aplicações práticas. 
 
Em segundo lugar, já no plano da criação de sequências didáticas, nos dispomos a 
analisar o corpus literário, a fim de selecionar as obras que seriam trabalhadas. Nessa 
fase, buscamos conjugar os conceitos de amor estudados nas teorias e validar a 
dimensão significativa do ensino. Por essa razão, escolhemos textos que 
representassem a diversidade do amor e da língua portuguesa, considerando, à vista 
disso, dois parâmetros: a origem do autor e a forma como o amor faz-se presente. Para 
além desses aspectos, também refletimos sobre a aplicabilidade dessa literatura para o 
público do Ensino Médio. 
 
Em terceiro lugar, embasamo-nos na proposta de sequência básica de Cosson (2018) 
para estruturar o nosso plano didático. À vista disso, desenvolvemos três sequências 
didáticas, cada uma composta por motivação, introdução, leitura e interpretação. Em 
todas as sequências, buscamos recuperar os conceitos estudados através da análise 
da construção do amor nos textos. Para isso, propomos aulas dialógicas, capazes de 
abarcar a subjetividade dos alunos e a visão coletiva de mundo, de forma a usufruirmos, 
tanto nas discussões quanto nas atividades, da força humanizadora da literatura. Além 
disso, tendo em vista nossa dupla orientação (amor e lusofonia), antes de explorarmos 
o texto literário por si, consideramos viável a elaboração de uma unidade preparatória 
para a discussão acerca da lusofonia, na qual propomos a apresentação de um 
panorama da distribuição da língua portuguesa no mundo. Por fim, para avaliar a 
execução das atividades, abrimos espaço a uma unidade posterior na qual discentes 
participantes registrariam suas impressões com relação às atividades propostas. 
 
Devido à interrupção das atividades presenciais nas instituições de ensino em 
decorrência da pandemia de COVID-19, as sequências não foram aplicadas e, por essa 
razão, ficamos impossibilitados de analisar os resultados práticos desse estudo. Essa 
ocorrência, de forma alguma, invalida todo o nosso trabalho; ao contrário, aponta para 
a possibilidade de continuação dos estudos na área voltados à análise da prática. 
 
Resultados e Discussões 

 
Apresentamos a seguir as sequências didáticas elaboradas no decorrer do plano de 
pesquisa, cujas partes constituintes corresondem às unidades propostas por Cosson 
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(2018). Com relação à descrição das atividades desenvolvidas, utilizamos elementos 
destacados por Sousa (2013): duração, procedimentos e notações pedagógicas.  
 

1 A língua portuguesa no mundo: unidade prévia para as sequências didáticas 

• Duração: 1 aula. 
• Procedimentos: 

o I) O(a) professor(a) inicia a aula perguntando aos alunos quais países de 
língua portuguesa eles conhecem; 

o II) Com o uso de um retroprojetor, pede-se que os alunos identifiquem 
em mapas projetados os países citados por eles. Em seguida, apresenta-
se um mapa com todos os países de língua oficial portuguesa 
devidamente localizados; 

o III) Utilizando o retroprojetor, o(a) professor(a) apresenta uma linha do 
tempo, na qual estão contidos alguns momentos da expansão da língua 
portuguesa, como: i) a expansão do latim até a Península Ibérica; ii) as 
relações estabelecidas entre a língua latina e outras línguas; iii) a 
expansão marítima portuguesa e o processo de colonização; 

o IV) Como ensejo para iniciar as sequências seguintes, o(a) professor(a) 
apresenta a proposta de trabalho, para a qual convergem os eixos 
temáticos: lusofonia e amor. 

 

2 Retorno à paz do abraço original: O paraíso são os outros, de Valter Hugo Mãe 

MOTIVAÇÃO 

• Duração: ½ aula. 
• Procedimentos: 

o I) O(a) professor(a) escreve a palavra “amor” no quadro branco com uma 
estrutura semelhante a um verbete de dicionário (ex.: a.mor sm); em 
seguida, pede para que os alunos definam “amor”, registrando em uma 
folha; 

o II) Com as definições elaboradas, o(a) professor(a) pede para que eles 
tentem encontrar na sala um(a) colega que entenda “amor” de forma 
semelhante. De preferência, ao final da busca, devem ser formados 
pares; 

o III) O(a) professor(a) discute com os alunos as múltiplas definições de 
amor; 

o IV) A partir da discussão, o(a) professor(a) indica a obra que será 
trabalhada, ressaltando que a narradora também constrói definições 
acerca do amor; 

o V) Por fim, o(a) professor(a) recolhe as definições. 

INTRODUÇÃO 

• Duração: ½ aula. 
• Procedimentos: 

o I) À luz da indicação da obra na motivação, o(a) professor(a) apresenta 
o livro físico aos alunos, chamando a atenção para os aspectos 
paratextuais: capa, sinopse, ilustrações; 
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o II) O(a) professor(a) projeta material contendo foto do autor, capas de 
algumas de suas obras publicadas e, especificamente para o trabalho 
com a obra escolhida, imagens das ilustrações presentes no livro; 

o III) Enquanto a apresentação é realizada, o(a) professor(a) deve passar 
a edição física da obra para que os alunos possam manuseá-la; 

o IV) Ao final desta etapa, o(a) professor(a) distribui para os alunos o 
material para leitura que será trabalhado na sequência didática. 

• Notações pedagógicas: 
o II) Para despertar a curiosidade, o professor pode ler as considerações, 

presentes no final do livro, que o autor tece acerca das ilustrações; 
o III) É interessante também mostrar as redes sociais do autor, uma vez 

que Valter Hugo Mãe é muito ativo nas mídias digitais; 
o IV) O(a) professor(a) recomenda aos alunos a leitura prévia do texto. 

LEITURA 

• Duração: 1 aula. 
• Procedimentos: 

o I) Com auxílio do retroprojetor, apresenta-se o vídeo “Sotaques”, do 
Grupo Porto Editora, que publicou o livro em Portugal, para retomar as 
questões de lusofonia e provocar discussões acerca do texto; 

o II) O(a) professor(a) pede para que os alunos destaquem elementos do 
vídeo, como os países de origem das pessoas que leram a obra ou as 
particularidades percebidas pelos alunos (“o que mais lhe chamou 
atenção”); 

o III) Abre-se espaço para que os alunos apresentem suas primeiras 
impressões acerca do texto literário; 

o IV) O(a) professor(a) direciona as discussões a partir de questões 
relativas a aspectos formais e temáticos, como: i) quem narra a história? 
ii) o que indica o olhar infantil sobre o tema amoroso? iii) qual a 
concepção de amor apresentada na obra? iv) existe uma relação entre 
as ilustrações do autor e o texto verbal? 

INTERPRETAÇÃO 

• Duração: 2 aulas. 
• Procedimentos: 

o I) O(a) professor(a) devolve as fichas com as definições de amor e busca, 
em conjunto, comparar a definição da narradora com aquelas 
apresentadas pelos alunos; 

o II) O(a) professor(a) propõe a atividade de criação que será desenvolvida, 
apresentando os azulejos portugueses aos alunos, inclusive, a 
importância desse bem material para o imaginário português e o 
significado dos azulejos para a narradora da obra estudada; 

o III) Os alunos devem ser orientados na produção de colagens inspiradas 
nos azulejos portugueses a partir de suas definições de amor; 

o IV) A apresentação das colagens é, ao final, disposta em um mural que 
pode ter a forma desejada pelos alunos. 

• Notação pedagógica: 
o IV) Espera-se que a elaboração desse material para exposição torne 

evidente a dimensão cultural do amor. 
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3 Ecos de uma noite infinda: Três relógios e uma lua cheia, de Ondjaki 

MOTIVAÇÃO 

• Duração: 1 aula. 
• Procedimentos: 

o I) O(a) professor(a) entrega para os alunos a cópia impressa do poema 
M e M, de Conceição Evaristo (2008), e, com o auxílio do retroprojetor, 
realiza uma pequena apresentação sobre a autora (fotos e alguns dados 
biográficos), enfatizando sua importância para a produção literária 
brasileira contemporânea; 

o II) A seguir, o(a) professor(a) lê o poema em voz alta; 
o III) Após a leitura, os alunos são convidados a compartilhar suas 

impressões; 
o IV) Com base nas respostas, discute-se questões relacionadas ao texto, 

como: i) o título e sua retomada no corpo do poema; ii) as personagens 
envolvidas na relação descrita; iii) os elementos presentes no texto que 
evidenciam o desejo amoroso entre elas; iv) os empecilhos de uma 
relação homossexual em uma sociedade heteronormativa. 

INTRODUÇÃO 

• Duração: ½ aula. 
• Procedimentos: 

o I) Com base nas reflexões da unidade anterior, o(a) professor(a) 
apresenta informações básicas sobre texto a ser trabalhado; 

o II) O(a) professor(a) projeta um material com foto, biografia básica e 
obras do autor Ondjaki; e, retomando a unidade prévia, apresenta 
Angola, com o auxílio de imagens e mapas; 

o III) Concomitante à exposição, o livro físico E se amanhã o medo deve 
ser passado entre os alunos para o manuseio; 

o IV) Ao fim, o(a) professor(a) entrega o material a ser trabalhado. 

LEITURA 

• Duração: 1 aula. 
• Procedimentos: 

o I) Após um período suficiente à leitura individual, o(a) professor(a) deve 
ler o texto para turma; 

o II) O(a) professor(a) inicia a discussão questionando se, no texto, há 
características de Angola; 

o III) A partir disso, o(a) professor(a) pode falar sobre a universalidade do 
sentimento amoroso, abrindo espaço à discussão sobre as primeiras 
impressões; 

o IV) O(a) professor(a) direciona a discussão sobre a temática do amor 
intenso relacionando-o i) ao erotismo; ii) à sensação de “eternidade”; iii) 
à ansiedade; iv) à subversão das regras sociais; v) à homossexualidade 
e ao preconceito; vi) ao título; vii) à construção narrativa; viii) aos 

elementos simbólicos. 

INTERPRETAÇÃO 

• Duração: 2 aulas. 
• Procedimentos (primeira etapa): 
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o I) Para incitar o debate, o(a) professor(a) propõe um estudo dirigido 
(Quadro 1) e aguarda o tempo da execução. 

o II) O(a) professor(a) convida os alunos a exporem suas respostas e 
retoma aspectos centrais da temática. 

• Procedimentos (segunda etapa): 
o I) O(a) professor propõe que cada aluno escolha uma música, com base 

em suas preferências e experiências, e escrevam em uma folha um 
trecho da música que melhor represente o sentimento amoroso; 

o II) Os alunos apresentam para a turma, apontando as razões pelas quais 
escolheram a música e refletindo sobre a representação do amor na letra; 

o III) Em seguida, o(a) professor(a) pede que os alunos escolham, dentro 
do trecho, a palavra mais significativa na representação temática; 

o IV) Com as palavras escolhidas, a turma deve escrever, coletivamente, 
um texto que melhor traduza o amor (seja descrevendo sensações 
causadas pelo sentimento, seja numa perspectiva social); 

o V) Ao final, uma playlist será criada com todas as canções e um cartaz 
com o texto será exposto na escola. 

• Notação pedagógica (segunda etapa): 
o I) Se considerar favorável para a turma, o(a) professor(a) pode realizar 

as atividades em grupos; 
o II) Caso exista alguma “rádio” na escola, é interessante que a playlist faça 

parte do repertório. 

 

4 Mergulho em incertezas: Diálogo, de Caio Fernando Abreu 

MOTIVAÇÃO 

• Duração: ½ aula. 
• Procedimentos: 

o I) O(a) professor(a) entrega para os alunos a letra da canção Dueto 
(2017), de Chico Buarque ; 

o II) Com o auxílio de um retroprojetor, deve-se mostrar a foto de Chico 
Buarque, para que os alunos possam reconhecê-lo. Concomitantemente, 
o(a) professor(a) apresenta alguns aspectos sobre sua carreira e 
produção; 

o III) Em seguida, a canção é reproduzida; 
o IV) O(a) professor(a) orienta as discussões em torno da canção a partir 

de algumas questões: i) qual a relação entre o título da canção e o 
sentimento amoroso? ii) é possível associar os elementos enumerados 
na canção? iii) pode-se falar de um limite para a ação desses elementos 
na vida das pessoas? iv) por quais espaços contemporâneos o amor 
espalhou-se? 

• Notação pedagógica: 
o I) A canção trabalhada possui mais de uma regravação. Tendo em vista 

a faixa etária do público, escolhemos a gravação de 2017, do disco 
Caravanas, na qual ocorre a inserção de elementos da 
contemporaneidade na letra original. 

INTRODUÇÃO 

• Duração: ½ aula. 
• Procedimentos: 
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o I) A partir dos elementos discutidos na canção, o(a) professor(a) abre 
caminho para a apresentação do texto de Caio Fernando Abreu; 

o II) O(a) professor(a) apresenta material previamente elaborado, contendo 
informações sobre o autor e a obra que será trabalhada; 

o III) Ao final, o(a) professor(a) deve entregar o material literário que será 
trabalhado na sequência didática. 

• Notação pedagógica: 
o I) Dentre os elementos que podem ser destacados, está a data de 

“publicação” dos textos, uma vez que a canção está presente em um 
disco de 1980 e o conto no livro Morangos mofados, de 1982. 

LEITURA 

• Duração: 1,5 aula. 
• Procedimentos: 

o I) O(a) professor(a) disponibiliza alguns minutos para que os alunos 
realizem a leitura do texto; 

o II) Após o momento mais individual, o(a) professor(a) pede para que dois 
alunos assumam as vozes das duas personagens, visto que o conto se 
estrutura como um diálogo; 

o III) É aberto espaço para que os alunos exponham as primeiras 
impressões acerca do texto; 

o IV) O(a) professor(a) orienta as discussões sobre o texto que, dentre 
outros aspectos, podem relacionar-se: i) aos elementos paratextuais 
(título e dedicatória); ii) à identidade das personagens; iii) à expectativa 
sobre o gênero conto; iv) ao uso da palavra “companheiro” e seus efeitos 
de sentido para o texto e para uma concepção de amor; v) ao receio das 
personagens em assumir seus sentimentos; vi) à continuação do conto 

ao infinito. 

INTERPRETAÇÃO 

• Duração: 1,5 aula. 
• Procedimentos: 

o I) Como registro para a interpretação do aluno, apresenta-se a atividade 
de produção de texto narrativo (Quadro 2), cujo objetivo busca mesclar 
elementos presentes no texto e elementos acrescentados pelos alunos. 

• Notação pedagógica: 
o I) Se os alunos estiverem de acordo, o(a) professor (a) pode montar um 

varal com as produções, assim, os textos circulam entre os escritores. 

 

5 Com a palavra, o aluno: unidade de registro de experiência 

Para fins de avaliação das novas práticas pedagógicas atinentes ao ensino de Literatura 
sugeridas neste plano de trabalho, propomos aos alunos participantes a produção 
escrita de um texto livre, que relate a experiência do processo de ensino-aprendizagem. 
Embora de cunho livre, orientamos a elaboração realçando alguns aspectos: i) 
impressões gerais sobre as aulas (textos escolhidos, tema abordado nas obras etc.); ii) 
elogios e críticas ao desenvolvimento do trabalho; iii) experiências subjetivas 
vivenciadas durante as atividades. 
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Conclusão 

 

O amor, analisado enquanto fenômeno sócio-histórico, apresenta faces múltiplas. Na 
cosmovisão ocidental, percebemos a perpetuação de imagens que o figuram, em 
diferentes perspectivas, como uma experiência de alteridade. É o caso, por exemplo, da 
busca pelo outro, da subversão do poder, dos princípios do “amor recíproco-infeliz” e da 
ideia de fusão de dois corpos. Todas essas noções acerca do sentimento revelam o 
amor como um instrumento de humanização, capaz de fazer aparecer o Outro inteiro – 

corpo e alma – e sua liberdade. 

Neste trabalho, essa concepção de amor é coadunada com o poder da literatura, que 
forma e transforma os sujeitos a partir do reconhecimento de si, do Outro e do mundo. 
Nessa perspectiva, a união da literatura e do amor é base para uma escolarização que 
se propõe significativa, humanizadora e transformadora. Nas sequências expostas nos 
resultados, buscamos trazer à pauta reflexões da sociedade e das experiências 
subjetivas dos alunos, à luz das literaturas de língua portuguesa e do tema amoroso. 

Metodologicamente, percorremos, nesta pesquisa, um caminho que se pretendia da 
teoria à aplicação prática. Por essa razão, todas as sequências foram construídas sob 
o olhar de diferentes teorias acerca do amor, da Literatura e de sua escolarização. 
Embasando-se nisso, na primeira sequência, discutimos a heterogeneidade e o 
imaginário social acerca do conceito de amor; na segunda, refletimos sobre a 
intensidade desse sentimento e os princípios do amor-recíproco infeliz; e, na última, 
pensamos a questão da alteridade, trazendo, também, problemas como o “medo do 
amor”. Essas contribuições temáticas são ancoradas no próprio texto literário, ao qual 
demos o devido valor estético e estrutural. Dessa forma, o plano didático harmoniza 
significativamente a teoria à experiência literária, desenvolvendo as dimensões 

socioculturais e subjetivas dos envolvidos. 

No que concerne à prática, ficamos impossibilitados, por causa da pandemia da COVID-
19, de aplicar e avaliar a eficácia das sequências propostas. À vista disso, os resultados 
dessa pesquisa, para além do artigo de divulgação do plano didático, abrem caminho a 

estudos futuros dedicados à aplicação e análise da nossa proposição. 

Ainda atinente aos resultados, esse projeto também se mostrou de grande relevância 
para a formação acadêmica, profissional e humana dos pesquisadores envolvidos. Por 
essa razão, ressaltamos a importância, para os cursos de licenciatura, de pensar a 
educação e o ensino numa dimensão crítica e consciente, a fim de formarmos 
professores-pesquisadores. A respeito do ensino de Literatura, urge a discussão 
continuada acerca da temática e a construção de novas vias de transformação do 
ensino, de modo a legitimar sua presença na sala de aula. Esperamos, por fim, que este 
trabalho seja uma dessas vias e que desperte nos envolvidos o Eros em uma nova face: 
no amor pelo texto literário.  

 
Referências 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 179 

 

ABREU, Caio Fernando.  Contos completos. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. 
 
CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: Vários Escritos. São Paulo: Editora 34 / 
Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2004. p. 169-181.  
 
COMPAGNON, Antoine. Literatura para quê?. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. 
 
COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 
2018. 
 
DUETO. Intérpretes: Clara Buarque e Chico Buarque. Compositor: Chico Buarque. In: 
CARAVANAS. Intérprete: Chico Buarque. Rio de Janeiro: Biscoito Fino, 2017. 1 CD, 
faixa 6.  
 
EVARISTO, Conceição. Poemas de recordação e outros movimentos. Belo 
Horizonte: Nandyala, 2008.  
 
GIKOVATE, Flávio. Ensaios sobre o amor e a solidão. São Paulo: MG Editores 
Associados, 1998. 
 
JOUVE, Vincent. Por que estudar literatura?. São Paulo: Parábola, 2012. 
 
JOUVE, Vincent. A leitura literária como retorno a si: o interesse pedagógico das leituras 
subjetivas. In: ROUXEL, Annie; LANGLADE, Gérard; REZENDE, Neide Luzia de (org.). 
Leitura subjetiva e ensino de literatura. São Paulo: Alameda, 2013. p. 53-65. 
 
MÃE, Valter Hugo. O paraíso são os outros. Rio de Janeiro: Biblioteca Azul, 2018.  
 
MOISÉS, Carlos Felipe. Poesia não é difícil: introdução à análise de texto poético. 
Porto Alegre: Artes e Ofícios, 1996.  
 
NEEDLEMAN, Jacob. Sobre o amor. Rio de Janeiro: Ediouro, 1998. 
 
ONDJAKI. E se amanhã o medo. Rio de Janeiro: Língua Geral, 2010.  
 
PAZ, Octavio. A dupla chama. São Paulo: Siciliano, 1994.  
 
PESSANHA, José Américo Motta. Platão: as várias faces do amor. In: NOVAES, Adauto 
(org.). Os sentidos da paixão. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 83-114. 
 
PINHEIRO, Marta Passos. Letramento literário na escola: um estudo de práticas de 
leitura literária na formação da comunidade de leitores. 2006. Tese (Doutorado em 
Educação) - Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2006. 
 
PLATÃO. Diálogos: Mênon, Banquete, Fedro. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996. 
 
ROUGEMONT, Denis de. O amor e o Ocidente. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. 
 
SOTAQUES. Direção: Miguel Gonçalves Mendes. Porto: Porto Editora, 2017. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=nndGk1Ci2Bo. Acesso em: 22 mai. 2020.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=nndGk1Ci2Bo


XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 180 

 

SOUSA, Henrique Eduardo de. Letramento Literário na escola: o poema na aula de 
língua portuguesa no ensino médio. 2013. 191 f. Tese (Doutorado) - Curso de Programa 
de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, 2013. 
 
TODOROV, Tzvetan. A literatura em perigo. Rio de Janeiro: DIFEL, 2009.  
 
Anexos 

 

 

Quadro 1 - Estudo dirigido 
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Quadro 2 - Atividade de produção textual 
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TÍTULO: Relações étnico-raciais e o Livro Didático de História: uma análise das fichas 

de avaliação do PNLD (2003 – 2015) - Segunda etapa 

Resumo 

Encontrando-se como projeto da Iniciação Científica do CNPq e vinculado às produções 
acadêmicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), este trabalho 
objetiva analisar como o PNLD- a partir das fichas utilizadas na avaliação das coleções 
– tem tratado os critérios referentes à história e cultura da África e dos afro-brasileiros 
entre os anos de 2003 e 2015. Para tanto, Foram analisadas 30% das fichas de coleções 
aprovadas pelo PNLD nos anos de 2010, 2011, 2013 e 2014, e especificamente os 
critérios “cumprimento da lei 10. 639/03” e “ações positivas à cidadania e ao convívio 
social”. Utilizando como método a análise de conteúdo, partimos dos argumentos 
presentes nas fichas avaliativas. Conclui-se, portanto, de acordo com os argumentos 
analisados, a inserção do negro e do índio no livro didático ainda como problemáticas, 
visto que revelam-se principalmente em narrativas eurocêntricas. Desse modo, se 
configuram para o negro e para o índio os papéis secundários da História, 
frequentemente generalistas e estereotipados, desconformidade com o que é exigido 
pela política pública. Apesar dos avanços ainda é necessário refletir no teor eurocêntrico 
percebido nas produções e o motivo para que esse aspecto não seja condenável na 
avaliação. 
 
Palavras-chave: Lei 10.639/03; Programa Nacional do Livro Didático; Ensino de História 

TITLE: Ethnic-racial relations and the History Textbook: an analysis of the PNLD 

evaluation forms (2003 - 2015) - Second phase 

Abstract 

Finding itself as a CNPq Scientific Initiation project and linked to the academic 
productions of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), this work aims to 
analyze how the PNLD - from the files used in the evaluation of the collections - has 
treated the criteria to the history and culture of Africa and Afro-Brazilians between 2003 
and 2015. For that purpose, 30% of the collection files approved by the PNLD in the 
years 2010, 2011, 2013 and 2014 were analyzed, and specifically the criteria 
“compliance of law 10. 639/03 ”and“ positive actions to citizenship and social interaction 
”. Using content analysis as a method, we start from the arguments present in the 
evaluation forms. It is concluded, therefore, according to the analyzed arguments, the 
insertion of the black and the Indian in the textbook still as problematic, since they are 
revealed mainly in Eurocentric narratives. In this way, secondary roles in history are 
configured for blacks and Indians, often generalist and stereotyped, which does not 
conform to what is required by public policy. Despite the advances, it is still necessary to 
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reflect on the Eurocentric content perceived in the productions and the reason why this 
aspect is not reprehensible in the evaluation. 
 
Keywords: Law 10.639/03; National Textbook Program; History teaching. 

Introdução 

O racismo, ao longo dos séculos, tem criado estratégias para manter os negros às 
margens dos direitos que todos os cidadãos possuem de acordo à legislação, dentre 
alguns deles a educação. A ignorância presente nas instituições de ensino sobre a África 
e a cultura africana continua fomentando e renovando posicionamentos e atitudes 
racistas direcionadas aos afrobrasileiros. A aprovação da Lei Nº 10.639 de 9 de janeiro 
de 2003, que torna obrigatório o ensino da História da África e Cultura afro-brasileira 
nas instituições públicas e privadas nos níveis fundamental e médio em todo o país, foi 
uma das conquistas da persistente reivindicação de militantes do Movimento Negro 
presentes tanto no parlamento quanto em outras instâncias que representam o poder 
público, conforme apontado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-raciais e para o Ensino da História da África e Cultura afro-
brasileira (p. 497-502). A partir da aprovação dessa lei, determinou-se que nos 
conteúdos programáticos de todo o currículo escolar seriam incluídos o estudo da 
História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira 
e o negro na formação da sociedade nacional, com o objetivo de resgatar e valorizar a 
importância social, econômica e política dos negros na história do Brasil. Com a 
aprovação dessa lei, além de terem sido modificados os artigos 26 e 79 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/ nº 9304/96), também houve mudanças 
em outras instâncias relacionadas às políticas públicas ligadas à educação no Brasil 
como foi o caso do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). Esse 
programa foi criado em 1985 e tem como objetivo a distribuição de obras didáticas de 
forma gratuita à instituições públicas, atendendo desde os anos iniciais do Ensino 
Fundamental aos anos finais do Ensino Médio. Para que as coleções sejam aprovadas 
e enviadas para essas instituições, antes têm que passar por uma comissão avaliadora 
formada por profissionais de diferentes níveis do ensino, desde formação inicial até 
mestres e doutores. A comissão de avaliadores segue os critérios que são estabelecidos 
pelos editais a cada novo ciclo de inscrição das obras. Os principais instrumentos 
utilizados na elaboração do parecer da comissão avaliadora são as fichas de avaliação, 
formuladas a partir dos critérios estabelecidos por cada edital. Na primeira fase da 
pesquisa foi realizado um levantamento bibliográfico para mapear se existiam trabalhos 
que usam as fichas de avaliação como fonte. Foram analisadas todas as fichas das 19 
coleções aprovadas pelo PNLD no ano de 2015 e construída uma tabela para 
sistematizar e analisar os argumentos encontrados nas fichas que serviu de base para 
a segunda fase. Nessa segunda etapa da pesquisa, o objetivo do trabalho consistiu em 
analisar a aplicação da Lei 10.639/03 nas fichas de avaliação voltadas para a disciplina 
de História, do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Para isso, analisou-se, 
dentre outras coisas, como os avaliadores construíram seus argumentos nas fichas de 
avaliação. Além disso, foi traçado um comparativo dos argumentos presentes nas fichas 
com os pontos apresentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-raciais e para o Ensino da História da África e Cultura afro-brasileira, 
tendo em vista que boa parte dos elementos usados na avaliação podem ser 
encontrados nas diretrizes. Foram analisadas 30% das fichas de coleções aprovadas 
pelo PNLD nos anos de 2010, 2011, 2013 e 2014, e especificamente os critérios 
“cumprimento da lei 10. 639/03” e “ações positivas à cidadania e ao convívio social”. 
Esses dois critérios foram escolhidos pois entendemos que contemplam integralmente 
o objeto do trabalho: a aplicabilidade legal da lei no livro didático e de que maneira esse 
tópico impacta na construção de uma sociedade igualitária, de caráter antirracista e que 
reconheça a história e contribuição dos negros. 
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Metodologia 

 
O percurso de análise deste trabalho toma como referência a obra de Laurence Bardin, 
Análise de Conteúdo (2011). Esta, configura-se como uma metodologia que parte da 
perspectiva quantitativa ao verificar numericamente a frequência de ocorrência de 
determinados termos, construções e referências, mas também qualitativa ao atribuir 
caráter positivo ou negativo a esta frequências para responder a problemática em 
questão. A análise se divide em três pólos cronológicos: pré-análise, exploração do 
material e tratamento e interpretação dos resultados. No primeiro momento escolhe-se 
as fontes e define-se os objetivos. Após isso, explora o material, elenca-se os dados e 
sistematiza as ideias iniciais; como foi feito na pesquisa quando a tabela da análise foi 
preenchida com os dados encontrados nas fichas. Por último, condensa-se as 
informações da tabela em resultados finais. Em síntese, a decodificação da análise é o 
processo em que os dados brutos são agregados sistematicamente. Para averiguar 
esses dados utiliza-se unidades de registro: palavras, temas, objetos ou argumentos 
que aparecem no texto e, depois, apura-se a ausência ou frequência em que essas 
unidades aparecem e o que isso significa. A fim de investigar a originalidade desta 
pesquisa, foi feito um levantamento bibliográfico a partir do Catálogo de Teses e 
Dissertações da CAPES e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD). Buscou-se por produções que abordassem à Lei 10.639/03, às relações étnico-
raciais no Brasil, o livro didático de História e às fichas de avaliação do PNLD. Foram 
encontrados, nessa busca, 21 trabalhos envolvendo esses temas, porém, nenhum que 
usasse as fichas do PNLD como fonte de pesquisa. A partir disso, utilizamos como 
recorte, nesta segunda etapa da pesquisa, os anos de 2010, 2011, 2013 e 2014, uma 
vez que não havia possibilidade para cobrir os demais anos, tendo em vista o número 
de pesquisadores. No total, foram analisadas 30% das fichas aprovadas de cada ano 
mencionado. O referencial que norteia e subsidia esta pesquisa, somado a Bardin, 
relaciona-se ao campo de ensino de História que articula-se com à teoria e à didática 
da História. Nos apropriamos, portanto, das discussões referentes aos valores como 
objetos de aprendizagem e de que modo os livros didáticos são constituídos; temáticas 
estas presentes em textos do professor Itamar Freitas (2016; 2019). Atrelado a essas 
questões, apreendemos a relevância que o PNLD exerceu para a educação quando fora 
construído, em 1985, bem como em suas mudanças nas décadas seguintes, através de 
Jandson Soares e Margarida Dias (2019). Ademais, este projeto de pesquisa propõe-se 
dialogar Didática da História e Espaço Escolar, e observar, através dessa conversa, a 
maneira com que os novos saberes sobre o conhecimento histórico se desenvolvem 
ou/e se constroem. Para isso, dialogamos com Oldimar Cardoso (2019) e Jörn Rüsen 
(2015). Para analisarmos as fichas optamos por dividi-las em 3 etapas. De início, fez-se 
uma leitura sistemática dos textos situados em dois tópicos, presentes em todas as 
fichas de avaliação, localizados no bloco “Formação cidadã”, sendo eles o tópico 
“Cumprimento da lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003 (história e cultura afro brasileira)” 
e o tópico “Contribui para o desenvolvimento de ações positivas à cidadania”. Essa 
leitura fundamentou o preenchimento de uma tabela, a qual foi dividida em 4 colunas: a 
primeira coluna diz respeito ao número e ao nome da coleção aprovada; a segunda diz 
respeito à “menção final” do livro didático, ou seja, o seu parecer; a terceira e quarta 
dizem respeito aos tópicos analisados, sendo a terceira a do tópico Cumprimento da lei 
n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003 (história e cultura afro-brasileira) e a quarta coluna a 
do tópico Contribui para o desenvolvimento de ações positivas à cidadania. 
 
Resultados e Discussões 

 
Registrando-se que todos os argumentos identificados possuem equivalência com os 
pontos estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 
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conclui-se, então, que na avaliação dos livros didáticos de História, nos anos de 2010, 
2011, 2013 e 2014 do Programa Nacional do Livro Didático, os avaliadores se pautam 
na Lei 10.639/03 e no Parecer n.º CNE/CP 003/2004 que a regulamenta. Os objetivos, 
portanto, que buscam cumprir com os dispositivos legais, são: “o direito à igualdade de 
condições de vida e de cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e 
culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes 
da cultura nacional a todos brasileiros” (BRASIL, 2013, p. 497). Na perspectiva de André 
Chervel (1990, p. 187-192), existe uma série de finalidades que são impostas ao ensino 
escolar e que na análise dessas finalidades não se deve basear-se somente em um tipo 
de documentação, principalmente nos períodos de acréscimo de novas finalidades. 
Além disso, o autor afirma que existem “ensinos que não ‘pegaram’, enquanto que 
outros [...] souberam encontrar, ao lado das disciplinas experimentadas, seu lugar no 
sistema de ensino” (CHERVEL, 1990, p. 217). Possibilitando-nos, então, a reflexão de 
que no ensino escolar existem tentativas de inserção de novas finalidades e de novos 
ensinos, e que na análise destes deve se sustentar em diferentes fontes, para que se 
obtenha um quadro mais abrangente de seu processo de implementação. Nesse viés, 
podemos, a partir da análise das fichas de avaliação, contribuir com uma historiografia 
sobre a implementação da Lei 10.639/03, no âmbito do Programa Nacional do Livro 
Didático, identificando como e quais critérios estabelecidos pela legislação têm sido 
apropriados na avaliação das coleções de livros didáticos de História. Podendo lançar 
novas perspectivas sob as pesquisas em relação ao ensino de história e cultura afro-
brasileira e africana, superando, assim, a Historiografia da Falta, como já fora apontado 
pela professora Margarida Dias (2003), em tese de doutoramento. Nesse sentido, para 
a identificação dos argumentos nas fichas foram usadas, ao todo, 11 chaves como 
categorias para agrupá-los, sendo 6 de caráter positivo e 5 de caráter negativo. A 
definição dessas chaves a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
das Relações Étnico-raciais e para o Ensino da História e Cultura Afrobrasileira e da 
África nos permite observar como os avaliadores estão se apropriando das Diretrizes a 
cada ano. A partir da soma das porcentagens de frequências de argumentos positivos 
e negativos que pautam as mesmas exigências, diferenciando-se somente por indicar 
se as atende ou não, nota-se que é exigido principalmente das coleções que: 1) 
apresentem discussões voltadas para as relações étnico-raciais e a compreensão da 
diversidade cultural, com frequência de 26,7%; 2) esteja presente de forma equilibrada 
os conteúdos de história e cultura da África e dos afrodescendentes em todos os 
períodos históricos e volumes da coleção, com 23,9%; e 3) conduza ao conhecimento 
e à valorização da história da cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural 
brasileira, com 20,2%. Sendo estas as principais exigências, então, podemos 
compreender que são também os requisitos considerados mais importantes pelos 
avaliadores para que o livro cumpra com o que obriga a legislação concernente ao 
ensino de história e cultura da África e dos afrodescendentes. No entanto, também é 
necessário ressaltar que, apesar de estas serem o que mais se exige, nos casos em 
que os avaliadores argumentaram que elas não estavam sendo contempladas 
satisfatoriamente, observou-se que não se resultou em uma exclusão da coleção ou em 
uma avaliação como “ausente” dos critérios específicos desses conteúdos. Sendo, o 
critério, classificado somente como “regular” ou “fraco”. No aspecto positivo, verifica-se 
que a chave de maior frequência, com 17%, pauta a compreensão da diversidade dos 
grupos étnicos-raciais que, com suas próprias culturas e história, constroem em 
conjunto a história da nação brasileira. E em segundo, com 14,8%, a chave "Apresenta 
conteúdos e atividades que conduzem ao conhecimento e a valorização da história e da 
cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural brasileira". Sendo a terceira 
maior porcentagem de um argumento positivo de 10,1% para duas chaves: 1) a chave 
em que se exige a presença equilibrada dos conteúdos de história e cultura da África e 
dos afrodescendentes em todos os períodos históricos e volumes da coleção; e 2) a 
chave que pauta que se conduza ao combate e à privação de direitos. E no aspecto 
negativo, o que mais se pontua no decorrer dos anos é ausência de conteúdos sobre a 
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História da África e dos afrodescendentes de maneira equilibrada em todos os períodos 
históricos e em toda a coleção, correspondendo a 13,8% dos argumentos. Em segundo, 
com com 9,7% verifica-se a chave “NÃO apresenta conteúdos e atividades que 
conduzem ao rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de 
comunicação contra os negros”. E, com a mesma porcentagem de 9,7%, a chave que 
diz respeito a ausência de conteúdos e atividades que conduzem a compreensão da 
diversidade dos grupos étnicos-raciais. A partir da exposição desses dados, podemos 
fazer alguns apontamentos: 1) a história e cultura da África e dos afrodescendentes está 
sendo pautada em suas especificidades, no entanto, centra-se em períodos históricos, 
sobretudo Colônia e Império, e tende ao desaparecimento pós-abolição. Isso nos mostra 
que não se rompeu com a historiografia tradicional que já estabeleceu há muito o 
período e o modo específico que vai estudar esse grupo étnico. A partir dessas maiores 
frequências de argumentos positivos e negativos podemos inferir que, em linhas gerais, 
há um lado positivo, pois, ao apresentar conteúdos e atividades que conduzem ao 
conhecimento e à valorização da história da cultura afro-brasileira na construção 
histórica e cultural brasileira, contribui para que os alunos compreendam a relevância 
de estudarem essas temáticas, aliado a isso, a representatividade e, 
consequentemente, os sentidos e significados que os alunos negros irão atribuir ao 
terem acesso a essa história, além do reconhecimento das especificidades da cultura, 
crenças, manifestações artísticas que existiram e existem. Por outro, a discussão fica 
centrada em períodos históricos específicos, e isso torna-se um problema, pois: 1) 
perdura o pensamento de que esses sujeitos históricos estão presos naquele tempo-
espaço, algo que já é estabelecido pela historiografia tradicional; 2) não confere 
visibilidade às ações sociais, políticas, culturais que eles exercem no pós-abolição ou/e 
na contemporaneidade; 3) reforça nos alunos uma visão eurocêntrica, de que a cultura 
branca/europeia é indutora do conhecimento, que essa define a própria construção do 
conhecimento histórico; 4) secundariza à participação dos africanos e afro-brasileiros 
no processo histórico. A respeito da variação da ocorrência de argumentos no decorrer 
dos anos, em duas chaves argumentativas registrou-se uma grande queda. A chave em 
que se exige o desencadeamento do processo de afirmação de identidades, de 
historicidade negada ou distorcida, que possui um crescimento nos anos de 2010 e 
2011, mas que nos anos seguintes não há nenhuma ocorrência desses argumentos. E, 
a chave negativa “NÃO apresenta conteúdos e atividades que conduzem ao rompimento 
com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação contra os 
negros”, que em 2012 teve ocorrência de 22,5% e em 2014 teve 3,3%. Ambos os 
argumentos se relacionam a promoção positiva da imagem de afrodescendentes, pois 
tal é preciso para o desencadeamento de afirmação de identidade e para o rompimento 
de imagens negativas. Dessa forma, como ambas as chaves que tratam desse 
atendimento ou não tiveram uma diminuição, não se explicando assim que uma diminui 
pelo aumento da outra, podemos entender que a promoção de uma imagem positiva 
passou a ser menos pautado pelos avaliadores. E, sobre o aumento de ocorrência de 
uma chave, observa-se que nas fichas de 2010 o argumento “apresenta conteúdos e 
atividades sobre História e Cultura da África e dos afrodescendentes de forma 
equilibrada, em todos os períodos históricos e em todos os volumes da coleção” teve 
uma ocorrência de 9,9%, nos anos seguintes teve uma pequena queda, mas em 2014 
teve a frequência de 29%. No entanto, verificou-se também que a chave negativa de 
maior frequência aponta a ausência desses conteúdos em vários períodos históricos e 
que esta possui pouca variação no decorrer dos anos, indicando que isso é uma 
constância nos livros. Assim, com esse aumento no ano de 2014, podemos entender 
que nos livros desse ano houve uma maior distribuição dos conteúdos de história dos 
afrodescendentes em diferentes períodos, cabendo-se verificar se isso tornou-se mais 
constante nos anos seguintes ou se foi somente um caso isolado. Em suma, as 
exigências que são apropriadas pelas fichas estão, majoritariamente, relacionados ao 
ensino de valores, que, como Itamar Freitas informa, “são conteúdo obrigatório e tais 
conteúdos privilegiam, para toda a população, a formação para a cidadania e a 
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democracia” (FREITAS, 2016, p. 113) Pois, as discussões decorrentes do estudo da 
história e cultura afro-brasileira e africana “dizem respeito a todos os brasileiros, uma 
vez que devem educar-se enquanto cidadãos atuantes no seio de uma sociedade 
multicultural e pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática” (BRASIL, 2013, 
p. 503). 
 

Conclusão 

 
A promulgação da Lei 10.639/03 é imprescindível no sentido de abrir um espaço legítimo 
no ambiente escolar para que possamos estudar a África, os afro brasileiros e sua 
cultura de maneira mais abrangente e menos estereotipada. Os avanços alcançados 
são inegáveis, porém ainda há muito que ser melhorado. Como foi mostrado na 
pesquisa existe a preocupação com a aplicabilidade da lei, e como percebemos há uma 
harmonia com as DCN’s mostrando que cada vez mais as fichas se apropriam desse 
instrumento para analisar os conteúdos presentes nos livros didáticos. Apesar dos 
avanços ainda é necessário refletir no teor eurocêntrico percebido nas produções e o 
motivo para que esse aspecto não seja condenável na avaliação. É possível inferir a 
partir dos anos analisados que além do conteúdo inserido nos livros, é preciso haver 
discussão, se apropriar e problematizar questões étnico-raciais, visando uma educação 
mais democrática e equitária. 
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preliminar: os prêmios literários entre 2013-2015 

Resumo 

Tal como entende Candido (2006), a literatura está intrinsecamente ligada à sociedade, 
sendo dela uma intérprete. Neste trabalho, buscamos investigar o dispositivo da 
memória na literatura brasileira contemporânea a partir dos romances Quarenta dias 
(2014), de Maria Valéria Rezende; Caderno de um ausente (2017), de João Anzanello 
Carrascoza; e Os piores dias de minha vida foram todos (2014), de Evandro Affonso 
Ferreira, à luz das contribuições teóricas, no que tangem a memória, de Pollack (1989), 
Halbwachs (2004) e Gagnebin (2006). A hipótese é de que a presença constante do 
recurso memorialístico revela uma literatura brasileira que, ao invés de aludir ao tão 
falado “país do futuro”, carrega um passado violento e não resolvido. Assim, analisando 
política e esteticamente as obras literárias supracitadas, é possível verificar que a 
memória, além de ser uma constante, traz consigo outros temas que não à toa se 
relacionam com a história do país, como morte, perda, violência e esquecimento. 
 
Palavras-chave: Literatura brasileira contemporânea. Sociedade. Memória. Violência. 

TITLE: REMEMBER TO RESIST: an analysis of memory in the novels Quarenta dias; 

Caderno de um ausente; and Os piores dias de minha vida foram todos 

Abstract 

As Candido (2006) understands, literature is intrinsically linked to society, being an 
interpreter of it. In this work, we seek to investigate the device of memory in 
contemporary Brazilian literature based on the novels Quarenta dias (2014), by Maria 
Valéria Rezende; Caderno de um ausente (2017), by João Anzanello Carrascoza; and 
Os piores dias de minha vida foram todos (2014), by Evandro Affonso Ferreira, in the 
light of the theoretical contributions, in what pertains to memory, by Pollack (1989), 
Halbwachs (2004) and Gagnebin (2006). The hypothesis is that the constant presence 
of the memorial resource reveals a Brazilian literature that, instead of alluding to the so-
called “country of the future”, carries a violent and unresolved past. Thus, analyzing the 
aforementioned literary works politically and aesthetically, it is possible to verify that the 
memory, besides being a constant, brings with it other themes that are not for nothing 
related to the country's history, such as death, loss, violence and oblivion. 
 
Keywords: Contemporary Brazilian literature. Society. Memory. Violence. 

Introdução 

“História não é bula de remédio”, adverte Schwarcz (2019) no livro Sobre o autoritarismo 
brasileiro. Ou seja, a história pode ser contada e recontada de diversas maneiras – não 
há uma única versão. Podemos conhecer algumas dessas versões através da literatura, 
que, como entende Candido (2006), é uma arte que interpreta a realidade na qual está 
inserida. Interessa-nos investigar que versões/interpretações a literatura brasileira 
oferece de seu país. Este trabalho é parte do projeto de pesquisa “‘Narrar é resistir?’: 
literatura brasileira contemporânea e memória, uma análise preliminar”, que, por sua 
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vez, deriva de um projeto anterior, intitulado “Fantasmas do passado, dilemas do 
presente: a ditadura como dado formal da literatura brasileira do século XXI”, 
desenvolvido de 2017 a 2019. A pesquisa anterior verificou que a memória é um recurso 
utilizado exaustivamente quando o tema é ditadura civil-militar brasileira. Para esta nova 
pesquisa, uma das questões basilares é: seria a memória um traço constitutivo da 
literatura contemporânea? O projeto debruça-se sobre romances premiados entre 2001 
e 2018 em três grandes prêmios em Língua Portuguesa: Literário Fundação Biblioteca 
Nacional, Jabuti e Oceanos (antigo Portugal Telecom). Nesse apanhado, foram 
encontrados 57 romances nos quais há memória, de um total de 102 premiados. O 
presente plano de trabalho dedica-se especificamente à amostragem referente aos anos 
2013-2015. Nesse recorte, realizado em 2019.2 pela pesquisadora Giovana Araújo, 
foram encontrados 10 romances com presença da memória , de um total de 17 obras. 
Nesse primeiro momento, por limitações relacionadas ao tempo hábil para leitura e 
análise de textos teóricos e literários, bem como em virtude da pandemia da Covid-19, 
elencamos três entre esses romances, premiados, respectivamente, em 1º, 2º e 3º lugar 
no prêmio Jabuti de 2015: Quarenta dias (2014), de Maria Valéria Rezende; Caderno 
de um ausente (2017), de João Anzanello Carrascoza; e Os piores dias de minha vida 
foram todos (2014), de Evandro Affonso Ferreira, a fim de investigar a memória como 
traço constitutivo da literatura contemporânea. Apresentamos brevemente os autores 
dos romances estudados. Maria Valéria Rezende nasceu em Santos (SP), em 1942, 
mas viveu a maior parte de sua vida no Nordeste. Possui Mestrado em Sociologia. Já 
João Anzanello Carrascoza nasceu em Cravinhos (SP), em 1962, e é Professor 
Universitário da área de Publicidade. E Evandro Affonso Ferreira nasceu em 1945 em 
Araxá (MG) e abandonou a carreira de Publicitário para se dedicar exclusivamente à 
literatura. Quarenta dias (2014) registra a busca de Alice, uma professora aposentada 
que, ao chegar em Porto Alegre, recebe a ligação de uma amiga que pede para que ela 
investigue o paradeiro do conterrâneo Cícero Araújo, desaparecido. Alice embarca 
nessa procura de quarenta dias com entrega e desapego, e acaba realizando, também, 
uma busca por si mesma. Caderno de um ausente (2017), por sua vez, trata-se de um 
longo monólogo tecido por um pai de meia idade a sua filha, Bia, como tentativa de 
suprir sua futura ausência física. Já em Os piores dias de minha vida foram todos (2014), 
uma moribunda vive seus últimos dias em um leito de hospital enquanto, 
imaginariamente, passeia pela cidade, recordando seus dias de vida (quase todos 
ruins). Dessa forma, investigamos nas três obras o componente narrativo da memória, 
analisando de que maneira ele é empregado e quais são as consequências estéticas. 
Além disso, intentamos discutir a influência da coletividade na constituição da memória, 
atentando para as relações entre literatura e sociedade. Para tanto, elegemos como 
aporte teórico as obras Literatura e sociedade, de Antonio Candido (2006); Tempo 
passado: cultura da memória e guinada subjetiva, de Beatriz Sarlo (2007); A memória 
coletiva, de Maurice Halbwachs (2004); Lembrar, escrever, esquecer, de Jeanne Marie 
Gagnebin (2006); e o artigo “Memória, esquecimento, silêncio”, de Michael Pollack 
(1989). 
 
Metodologia 

 
Metodologicamente, o projeto se dividiu em três estágios: etapa quantitativa; etapa 
qualitativa; e reuniões quinzenais, que ocorreram concomitantemente às duas primeiras 
etapas. Na etapa quantitativa, foi realizado inicialmente um levantamento das obras 
premiadas no recorte temporal de 2013-2015, pela pesquisadora anteriormente 
responsável por esse plano, Giovana Araújo; em seguida, foi feito o rastreamento da 
memória nos romances encontrados; depois, foi definido o corpus literário a ser 
analisado no primeiro momento; e, por fim, foi empreendida a leitura dos romances 
escolhidos. Posteriormente, na etapa qualitativa, estudou-se a memória como 
dispositivo narrativo nos romances a partir dos textos teóricos seminais acerca do tema 
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e leu-se a fortuna crítica dos autores/obras analisados. Nesse estágio, desenvolveu-se 
um quadro-base para a pesquisa, que serviu para guiar e organizar as informações 
coletadas e as análises feitas. O quadro reuniu as seguintes questões: 1. Romance 
(título, ano, autor, editora); 2. Dados do autor (nome, idade, sexo, formação, local de 
nascimento); 3. Sinopse da obra (conteúdo); 4. Dados estruturais/formais; 5. Memória 
(como a memória se apresenta, que tipos de memória são percebidos, quem lembra, 
como lembra etc.); 6. Outras possíveis chaves de leitura, além da memória; 7. 
Considerações da fortuna crítica. As reuniões, por sua vez, ocorreram em encontros 
quinzenais do grupo de pesquisa durante o semestre 2019.2, sob orientação da 
professora responsável, para discutir os textos teóricos. No semestre de 2020.1, não 
houve reuniões presenciais, visto que a orientadora estava de licença-maternidade e os 
encontros das demais pesquisadoras foram inviabilizados em função da pandemia do 
Coronavírus. O trabalho se deu de forma remota e constante, com diversas orientações 
individuais e coletivas via e-mail. Dessa forma, o tempo foi dividido entre o levantamento 
dos romances premiados; o rastreamento da memória e a definição dos romances a 
serem analisados; a leitura e a discussão dos textos teóricos; a leitura dos romances; a 
leitura da fortuna crítica específica dos romances/autores; e a análise dos romances. No 
tocante à metodologia adotada, almejamos produzir uma discussão dialética, como é 
comum nos estudos literários que relacionam literatura e sociedade. Assim sendo, 
partimos de um vasto aporte teórico para a construção de uma análise crítica autoral, 
centrada nas especificidades de cada romance. 
 

Resultados e Discussões 

 
Inicialmente, podemos presumir que à memória estão ligadas questões como o 
armazenamento de dados, sejam eles afetivos, históricos, sociais, profissionais etc. 
Lembramo-nos (ou não) do que vivemos quando crianças, da história de nosso país, de 
conhecimentos relacionados aos nossos interesses intelectuais, profissionais etc. No 
campo das humanidades, a fortuna crítica acerca da memória é farta. Aqui, priorizamos 
estudos clássicos que se aproximam da teoria literária, a fim de investigar de que 
maneira a memória adentra na forma literária. Nesse sentido, entendemos a memória 
como o ato de presentificar um acontecimento, dando-lhe uma nova temporalidade 
(SARLO, 2007). É importante destacar que utilizar-se do dispositivo da memória no 
âmbito literário não se trata, pura e simplesmente, de contar uma história que está posta 
no passado. Trata-se, na verdade, de um processo de elaboração individual e coletiva, 
que olha o passado à luz do hoje. Ou seja, efetiva-se, necessariamente, um processo 
de recriação, reelaboração. Interessa-nos especialmente verificar quem lembra e o que 
lembra, além da forma como o faz, a fim de verificar as imbricações existentes entre 
sujeito e coletivo – nesse caso, entre a literatura brasileira e a sociedade brasileira. Em 
um primeiro momento, tendo em vista que trabalhamos literatura nacional 
contemporânea, foram encontrados 17 romances laureados entre 2013 e 2015 nos 
grandes prêmios em questão. Desses, identificamos 10 nos quais o mecanismo da 
memória está presente. São eles: O mendigo que sabia de cor os adágios de Erasmo 
de Rotterdam, de Evandro Affonso Ferreira; Barba ensopada de sangue, de Daniel 
Galera; A maçã envenenada, de Michel Laub; Nossos ossos, de Marcelino Freire; O 
sonâmbulo amador, de José Luiz Passos; O drible, de Sérgio Rodrigues; Mil rosas 
roubadas, de Silviano Santiago; Quarenta dias, de Maria Valéria Rezende; Caderno de 
um corpo ausente, de João Anzanello Carrascoza; e Os piores dias de minha vida foram 
todos, de Evandro Affonso Ferreira. Como antecipado na Introdução, neste relatório 
detemo-nos nas últimas três obras, ficando o restante do escopo para tratamento 
posterior. De imediato, percebemos que cada romance possui suas especificidades 
(estéticas, temáticas, formais etc.), o que ocorre de maneira semelhante com o 
dispositivo da memória. Ainda assim, é possível verificar semelhanças na forma como 
a memória aparece. Nas três obras, prevaleceu a memória individual, sempre evocada 
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pelo narrador em 1ª pessoa. Além disso, outros temas acompanharam a memória, como 
a morte, a lembrança e a perda. Em Quarenta dias, a memória aparece na 
(re)construção do período de busca empreendida pela personagem principal, Alice, bem 
como pela recuperação de sua história de vida (questões como a juventude, o 
magistério, os anos em João Pessoa e o marido, desaparecido político na ditadura). A 
escrita de um diário é, para Alice, como uma “tábua de salvação”. Para a protagonista, 
se lembrar de seus quarenta dias de peregrinação, bem como rememorar toda sua vida, 
é uma forma de investigar-se, entender-se e, assim, manter-se sã. O tipo de memória 
principal nesse romance é a memória individual. No caso, a memória da própria 
narradora, Alice, que é evocada através de flashbacks tanto dos quarenta dias que ela 
passou “peregrinando” quanto de momentos ainda mais remotos, de quando ela vivia 
em João Pessoa ou de quando era professora, por exemplo. A narrativa é construída 
com auxílio de imagens (panfletos, fichas de comida etc.), registros dos lugares por onde 
Alice andou, que auxiliam na ambientação da narrativa e na recuperação da memória. 
Também podemos observar alguns dados formais que se alinham com o dispositivo da 
memória: alguns capítulos ou parágrafos terminam repentinamente, como um flash de 
memória ou uma memória “pela metade”. Além disso, cada parte é iniciada por uma ou 
mais epígrafes, de autoria de escritores de diversas nacionalidades, que ajudam a 
tonificar a narrativa. Discutindo a materialidade da memória, Halbwachs (2004) afirma 
que lembranças/memórias podem ser alocadas, por exemplo, em objetos ou lugares. 
Nessa perspectiva, é válido observar que o processo de perda de 
identidade/esquecimento de Alice se relaciona diretamente à perda de sua memória 
alocada em sua cidade, João Pessoa. A mudança a contragosto é óbvia: “E eu vim, no 
dia marcado pelos outros” (REZENDE, 2014, p. 38) . A personagem viveu a vida inteira 
no Nordeste, onde fez amizades, trabalhou como professora e construiu sua identidade. 
Ao ser forçada a deixar tudo para trás, inclusive a maior parte de seus objetos 
(considerados “velharias” pela filha), ela perde os referenciais sobre si mesma, 
passando a ser sempre “o outro”, vivendo num lugar estrangeiro: “Naquele meu terceiro 
dia na vaga cidade pra onde me transplantaram à força” (p. 54). Para Alice, Porto Alegre 
se divide em duas partes: a superfície e as rachaduras (HERMES; PORTO, 2017, p. 
222). Ela recorre às margens para perscrutar sua identidade: à pobreza, a caminhar 
“sem lenço e sem documento”, como diz a canção de Caetano Veloso, de modo que é 
até confundida com uma mendiga. Nesse contexto, a narrativa traz à tona um racismo 
velado, muito próprio da sociedade brasileira: naquela nova terra, ela é uma ninguém; 
uma estranha entre rapazes “muito[s] branquinho[s]” (REZENDE, 2014, p. 60) e 
“mulher[es] alourada[s]” (REZENDE, 2014, p. 61). Ao lhe recomendar uma empregada, 
o porteiro do prédio revela como o Sul e os sulistas enxergam Alice: “[...] ela é 
brasileirinha, assim como a senhora” (REZENDE, 2014, p. 66). Assim, os quarenta dias 
de busca que nomeiam o romance representam uma procura da personagem por si 
mesma, não (apenas) pelo seu conterrâneo que foi trabalhar na região e nunca mais 
deu notícias à mãe. A motivação inicial de Alice talvez tenha partido justamente de um 
lugar de identificação com a coletividade da qual ela faz parte: Cícero Araújo, seu 
compatrício desaparecido, metonimiza toda uma história de trabalhadores nordestinos 
que vão ao Sul trabalhar na construção civil. Outra motivação é mais individual: Alice 
segue “um rumo vago” (REZENDE, 2014, p. 92), “à deriva de corpo e alma” (REZENDE, 
2014, p. 102), na tentativa de encontrar-se, descastrar-se, libertar-se das decisões de 
sua filha, Norinha: desabitar o apartamento; descobrir a cidade por si só (pelas 
margens); enfim, retomar os prumos de sua vida: Eu nem percebi, naquele dia, quando 
saí de casa atrás de Cícero Araújo, que estava, na verdade, correndo atrás de um coelho 
branco de olhos vermelhos [...] que ia me levar pra um buraco, outro mundo. Também, 
que importância tinha? Acho que eu teria ido de qualquer jeito, só pra cair em algum 
mundo, sair daquele estado de suspensão da minha vida num entremundo, sem [...] me 
perguntar como nem pra onde havia de voltar (REZENDE, 2014, p. 102). Já em Caderno 
de um ausente, a memória é evocada por João na tentativa de recuperar a história da 
família e, assim, permitir que Bia, sua filha, entenda a própria história: [...] aqui estamos, 
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Bia, [...] e já que tu entrastes num certo ponto do mundo, trecho talvez final da minha 
jornada, vais ouvir falar de gente que te antecedeu, e com quem nunca poderás 
conviver, uns nomes bonitos e sonoros, [...] e, então, eu vou te apresentar a eles, porque 
haverá, certamente, algo de um e de outro na cor dos teus cabelos, no teu jeito de sentir 
a pele das horas [...] (CARRASCOZA, 2017, p. 38) . Certo de que perderá grande parte 
da vida da filha, o narrador emprenha-se em escrever um monólogo na tentativa de, 
através da palavra escrita, ter um registro, uma forma de manter-se presente. A memória 
é sempre individual e evocada pelo próprio protagonista. Segundo Azzi (2018), O 
objetivo central do pai não é narrar a própria vida, mas manter um diálogo com essa 
menina, como se lhe mandasse uma carta. Porém, enquanto diário carta, seu escrito 
traz muito de si e de seus próprios entendimentos sobre as coisas, além de sua 
experiência, a qual advém daquilo que viveu e daquilo que vive (AZZI, 2018, p. 56). O 
texto carrega um tom poético e fluido, como se tivesse sido escrito em um curto período 
de tempo, num jorro de emoções, de forma intensa. Em diversos momentos, o narrador 
deixa a entender que a escrita motiva a rememoração: “E pra que servem as 
lembranças? [...] se não existissem, eu não poderia te deixar este legado, porque só 
escrevemos sobre aquilo que se encravou em nossa memória” (CARRASCOZA, 2017, 
p. 99). Há no texto, também, reflexões sobre a própria memória e as lembranças, além 
de uma ideia de que a memória (chamada de “história” pelo narrador) é um tesouro: “A 
tua história, Bia, é o bem mais precioso que tens [...]” (p. 55). De acordo com esse 
raciocínio, o Caderno seria justamente uma tentativa de fazer Bia entender sua história, 
já que, como diz seu pai: “não há como te esterilizar do teu passado (que veio de mim 
e de tua mãe e já se aderiu a teu espírito feito solda)” (CARRASCOZA, 2017, p. 55). 
Nesse sentido, João escreve na tentativa de presentear Bia com uma herança 
memorialista, materializada no Caderno através da evocação da história de diversos 
familiares da menina, bem como das lembranças de seu pai acerca dos acontecimentos 
vividos. E em Os piores dias de minha vida foram todos, a memória é tudo o que resta 
à narradora. Assim como o título sugere, o livro foca em seus dias já vividos e, portanto, 
em sua memória. A narradora (não nomeada) está doente e vive seus últimos dias, 
sempre à espera da morte, num quarto – provavelmente um quarto de hospital. 
Entretanto, transita pela cidade e pelo tempo, o que, na verdade, é um passeio em sua 
própria memória. Nessa viagem, a protagonista recorda perdas (ex-namorados, pai, 
tios, amigo escritor etc.), traumas (assédio ou estupro, por parte do pai; 
condescendência, por parte da mãe) e insucessos (ela conclui que, na vida, só foi boa 
em perder). Para a narradora do romance, as lembranças estão relacionadas ao 
sofrimento, visto que, segundo ela, há pouca coisa boa a recordar. Rememorar, 
portanto, é dar vida a uma “torrente desmesurada de perdas” (FERREIRA, 2017, p. 111) 
. Ainda assim, é justamente esse processo doloroso – até masoquista – que permeia 
todo o livro. A morte da narradora já é um consenso para ela e para os médicos. Assim 
sendo, ela decide passar seus últimos momentos entre lembranças e devaneios, 
passeando entre o espaço geográfico e o espaço psicológico. A narradora não possui 
sequer nome. Seu único amigo, um escritor, já está falecido. Tudo o que lhe resta, como 
já dito, é a memória. Isolada, ela inventa “caminhadas, possivelmente para juntar 
pedaços desconjuntados de mim mesma” (p. 23), em busca de lugares que compõem 
a sua “comunidade afetiva” (HALBWACHS, 2004) e que possam sustentar suas 
lembranças, trazendo uma sensação, mesmo que mínima, de pertencimento – não a 
um grupo, como é mais comum, mas ao mundo, à vida. Ao rememorar esses lugares 
(todos eles situados em São Paulo, como a Av. Paulista, o Viaduto do Chá e o Teatro 
Municipal), essa mulher é tomada por um breve sentimento de segurança, de 
entendimento de si mesma. O sociólogo Halbwachs (2004) discute que tendemos a 
confiar mais na exatidão da nossa memória quando podemos apoiá-la em lembranças 
alheias, pois, dessa forma, é “como se uma mesma experiência fosse recomeçada, não 
somente pela mesma pessoa, mas por várias” (HALBWACHS, 2004, p. 25). O estudioso 
defende que nunca estamos sozinhos, e, ao caminhar por uma cidade, por exemplo, 
nossas lembranças são evocadas por meio de lugares, aromas, momentos etc. Nesse 
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romance, a memória individual se sustenta única e exclusivamente em si mesma e nos 
lugares físicos, faltando outras pessoas (personagens) para, em conjunto, “recomeçar” 
essas experiências. A narradora está doente, reclusa, e, por vezes, delira, confunde o 
real e o imaginado. Ela própria assume estar em um “lugar em que a única saída é olhar 
para trás, digerir o passado, num rastrear quase sempre inútil de acontecimentos 
pretéritos, ou caminhar imaginosa nua pelas ruas desta metrópole apressurada” 
(FERREIRA, 2017, p. 99). No âmbito geral, cabe mencionar que todos os romances 
analisados apresentam em comum a ideia de que a escrita é um canal para a 
rememoração – ou seja, metalinguisticamente, seus narradores escrevem para acessar 
a memória e, posteriormente, esquecê-la, visto que ela é sempre enxergada como 
dolorosa, mas também relevante e necessária. A exemplo: em Quarenta dias, Alice 
afirma saber que ninguém lerá o que ela escreve, mas o faz porque essa seria “a única 
maneira de voltar inteiramente” (REZENDE, 2014, p. 18); João, narrador de Caderno de 
um ausente, também recorre às palavras para lembrar: “estas palavras – e todas as 
outras – incineram-se depois de bem ou mal ditas [...], mas, com elas, é que damos 
corda em nossas recordações” (CARRASCOZA, 2017, p. 104); já a narradora de Os 
piores dias de minha vida, cuja vida se resumiu a “catalogar perdas” (FERREIRA, 2017, 
p. 66), escolhe justamente a palavra para acessá-las. Nos romances analisados, o 
mecanismo da memória esteve diretamente ligado ao tipo de narrador: 1ª pessoa do 
singular. A memória observada com mais frequência, consequentemente, foi a 
individual. Os personagens recorriam à memória para recordar a sua história e a de sua 
família; relembrar situações marcantes do passado – sejam elas boas ou ruins; e buscar 
no passado a identidade de quem se é hoje, a fim de manter alguma sanidade. 
Entretanto, essa memória individual não diz respeito apenas ao indivíduo, mas à 
sociedade como um todo, uma vez que ela é permeada pela memória coletiva. A 
memória individual da personagem Alice, de Quarenta dias, por exemplo, carrega as 
lembranças de seu marido, um desaparecido político da ditadura civil-militar brasileira. 
A memória individual de João, em Caderno de um corpo ausente, carrega as histórias 
de toda uma genealogia. Já a memória individual da narradora de Os piores dias de 
minha vida foram todos é constituída, primordialmente, da memória da cidade e de seus 
traumas pessoais (que necessariamente envolvem, por sua vez, uma série de sujeitos 
e de registros de mazelas da nossa sociedade). 
 
Conclusão 

 
Observamos que temas como morte e perda percorrem todos os romances, ressaltando 
a influência da sociedade – e da memória coletiva – no indivíduo, e, consequentemente, 
em sua memória. Quarenta dias nos revela uma idosa a procura de um conterrâneo. A 
perda da antiga morada – e da antiga vida – é desestabilizadora para Alice, que fica 
sem prumo, a ponto de vagar quarenta dias por uma cidade desconhecida; Caderno de 
um ausente apresenta um pai que, com intensa consciência da finitude da vida, resolve 
escrever o Caderno a fim de preencher sua futura ausência na vida da filha; Os piores 
dias de minha vida traz uma narradora num “antetúmulo” (FERREIRA, 2017, p. 64), que 
cataloga, adoecida e entre devaneios, uma vida de perdas. Para concluir, façamos uma 
analogia a partir do romance Caderno de um ausente. O personagem João recorre à 
história familiar para explicar a sua filha quem ela é. Dessa maneira, a história de uma 
pessoa – o que a precede, seu passado – está inevitavelmente ligada a quem ela é hoje 
e, claro, a quem ela virá a ser. Metaforicamente, podemos estabelecer relação 
semelhante entre um país e sua literatura: o Brasil de hoje é também o de ontem; o 
Brasil do amanhã (o “país do futuro”) é também o Brasil que se apresenta nos dias 
atuais. Assim, defendemos que a memória individual e a memória coletiva estão 
interligadas, da mesma forma que indivíduo e sociedade o estão. As histórias individuais 
das personagens analisadas estão repletas das questões da sociedade e, por isso 
mesmo, manifestam as questões supracitadas. A respeito do estudado, a filósofa 
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Jeanne Marie Gagnebin (2006) defende um “lembrar ativo”, definido como um trabalho 
de elaboração e de luto em relação ao passado, realizado por meio de um esforço de 
compreensão e de esclarecimento — do passado e, também, do presente. Um trabalho 
que, certamente, lembra dos mortos, por piedade e fidelidade, mas também por amor e 
atenção aos vivos (GAGNEBIN, 2006, p. 105). Nesse sentido, entendendo a literatura 
brasileira como uma intérprete do seu país, analisamos que o uso da memória se revela 
como um mecanismo narrativo característico de uma literatura que, ao interpretar seu 
país, aflora questões de um passado violento e não resolvido. De acordo com a nossa 
análise, a literatura brasileira contemporânea elucida o Brasil com um olhar focado em 
temas próprios da história nacional: morte, violência, perda, desaparecimento e 
ditadura. Assim, lembrar seria uma forma de resistir, visto que trazer o passado à tona 
é recusar-se a silenciar e esquecer. Como próximos passos para esse plano de trabalho, 
prevê-se a leitura e análise dos sete romances já mencionados na seção “Resultados e 
discussão”. Interessa-nos também investigar a prevalência das características estéticas 
e temas encontrados, bem como levantar possíveis justificativas para tal. 
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TÍTULO: O papel do conhecimento histórico no Youtube (2005-2019) 

Resumo 

A plataforma do YouTube, hoje, é um dos sites para upload de vídeos com o maior 
número de usuários e a maior diversidade de conteúdo na internet. Dentre estes 
conteúdos, os com temática histórica estão se tornando cada vez mais populares, 
independentemente de ser feito por um profissional da área ou não. Haja vista, também, 
a atual crise de credibilidade que a ciência histórica está passando, esta pesquisa abre 
o debate: os profissionais de História têm se apropriado do espaço do Youtube? Assim, 
seus objetivos são compreender e demonstrar se os historiadores têm estabelecido 
diálogos com a sociedade por meio de espaços não acadêmicos como o Youtube; se 
sim, perceber qual função social tem sido dada pelos historiadores à História no 
Youtube; e analisar o conteúdo produzido por esses profissionais. Para alcançar os 
objetivos e responder a problemática selecionamos os 5 maiores canais, em número de 
inscritos, de historiadores formados ou em formação, utilizando também recortes 
temáticos e de popularidade. Concluiu-se que sim, os profissionais de história ocupam 
a plataforma do YouTube, mas predominantemente com o objetivo de auxiliar com as 
provas de vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que têm caráter 
muito conteudista. No entanto, quando problematizados, contribuem também para a 
construção de um cidadão mais crítico sobre a própria História. 
 

Palavras-chave: YouTube, Propagação Científica, Conhecimento Histórico 

TITLE: The role of historical knowledge on YouTube (2005 - 2019) 

Abstract 

The YouTube platform, nowadays, is one of the sites for uploading videos with the largest 
number of users and the biggest diversity of content on the internet. Among these 
contents, those with a historical theme are becoming increasingly popular, regardless of 
whether it is done by a qualified professional or not. Considering also the current 
credibility crisis that historical science is going through, this research opens the debate: 
have history professionals embraced the YouTube space? Thus, the objectives are to 
understand and demonstrate if historians have established dialogues with society 
through non-academic spaces such as YouTube; if so, to understand what social 
function historians gave to History on Youtube; and analyze the content produced by 
these professionals. To achieve the objectives and answer the problem, we selected the 
5 largest channels, in number of subscribers, graduated historians or history students, 
using thematic and popularity clippings. It was concluded that yes, history professionals 
occupy the YouTube platform, but predominantly with the objective of assisting with the 
entrance exams and Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) which have a very 
contentious feature. However, when problematized, they also contribute to the 
construction of a more critical citizen about History itself 
 
Keywords: Youtube, Scientific Propagation, Historical Knowlede 

Introdução 
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Num contexto de pleno desenvolvimento tecnológico das últimas décadas, a internet, 
cada vez mais acessível, transformou-se num meio essencial para o alcance de 
instrução e informação, numa quantidade que nunca antes tivemos disponível 
prontamente ao nosso alcance; e informações essas que em razão de revoluções na 
dinâmica da internet, com a chamada web 2.0, passaram a poder ser disponibilizadas 
por qualquer usuário, sobretudo nas redes sociais, as quais na atualidade são preferidas 
pela maioria dos usuários no Brasil como fontes de novidades e educação, de acordo 
com uma pesquisa publicada no Estudo Video Viewers (2017), quesitos que o YouTube, 
frente às outras redes sociais e TV aberta e paga, acaba liderando. Isto posto, o 
YouTube como segundo site mais acessado da internet com cerca de 2 bilhões de 
acessos mensais e crescendo (YOUTUBE, 2020), apresenta-se como uma plataforma 
em que os discursos nela veiculados de fato influenciam a sociedade. Um dos fatos que 
permitem tamanha influência é a chamada Cultura Participativa (JENKINS in BURGESS 
e GREEN, 2011), que consiste em uma não passividade por parte do público. Em outras 
palavras, o criador de conteúdo observa e compreende o que o público deseja assistir, 
diferente da era antes da internet, onde não haviam muitas opções de entretenimento e 
o que passasse na televisão, por exemplo, era assistido por todos. Quando se trata de 
uma plataforma tão expressivamente influente como o YouTube para se informar sobre 
o que acontece na sociedade, bem como comunidade acadêmica, é importante alguns 
cuidados e compromisso com a realidade e método científico — requisitos que devem 
ser alcançados através de profissionais formados na área, os historiadores no caso da 
produção de conteúdo histórico —, o que na atual crise generalizada da verdade, vide 
o crescimento e fácil propagação de fake news, bem como a negação do conhecimento 
histórico fomentada por um coletivo de redes sociais, com uma relevância especial para 
o YouTube, fica evidente que não é a realidade. Neste sentido, surge a seguinte 
problemática: os profissionais de História têm se apropriado do espaço do Youtube? 
Essa pergunta central também nos leva a questionar outras coisas como se existe um 
diálogo estabelecido com a sociedade, se há preocupação em refutar as notícias falsas 
sobre a ciência histórica, qual o papel social dado por estes profissionais da história ao 
conhecimento histórico e quais retornos têm sido obtidos a partir disso. Para isso, 
definimos o recorte temporal de 2005 a 2019, período referente ao ano de fundação do 
YouTube até os dias atuais. Em seguida, elencamos cinco canais de historiadores com 
mais inscritos e que cujo conteúdo principal fosse o conhecimento histórico. Definimos 
critérios para atingir nossos objetivos com essa análise, que se subdividiu numa 
caracterização geral dos canais e posteriormente em três análises de vídeos dos canais 
com recortes distintos, o primeiro com cinco vídeos de cada canal que mais possuem 
visualizações e os outros dois recortes voltados a temáticas traumáticas na constituição 
da história brasileira: a colonização e a escravidão africana no Brasil. 
 
Metodologia 

 
A análise de conteúdo, sistematizada por Laurence Bardin (1970), é o principal 
referencial metodológico desta pesquisa. A escolha desta metodologia se justifica por 
permitir uma análise mais aguçada e detalhada do que está sendo dito em um 
determinado discurso, além de permitir a criação de ferramentas, as quais ampliam as 
possibilidades e variáveis de análise. A metodologia de análise de conteúdo exige uma 
leitura — ou assistência, no caso dos vídeos do YouTube — atenta e crítica do que está 
sendo exposto. Para podermos analisar o conteúdo dos vídeos era necessário uma 
série de outras atividades anteriores. Inicialmente, buscou-se referências de temas 
tangentes para melhor entender o assunto, dentre os quais se pode citar a Didática da 
história (RUSEN, 2001), por ser a ciência que estuda as formas, usos, funções e 
sentidos do Conhecimento Histórico; História Pública (LIDDINGTON in ALMEIDA E 
ROVAL, 2011), uma vez que é o discurso histórico sendo levado para locais que não 
são inicialmente pensados para o aprendizado; como última leitura inicial, procurou-se 
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compreender a plataforma do YouTube, chegando ao conceito de Cultura Participativa 
(JENKINS in BURGESS e GREEN, 2011), algo que permite sucesso em vídeos no 
YouTube e gera uma cultura orgânica na plataforma. Em seguida, procuramos por 
estudos sobre ensino de história no YouTube nas plataformas da CAPES, SciElo e 
Google acadêmico, com o intuito de observar o que já estava sendo produzido sobre o 
tema — nenhum trabalho foi encontrado sobre ensino de história na plataforma do 
YouTube. Feito isso, foram criados critérios para a escolha dos canais a serem 
analisados, sendo eles: os 5 maiores canais cuja principal temática fosse História, onde 
o YouTuber fosse um profissional formado na área ou em formação. Tais critérios foram 
estabelecidos buscando responder aos objetivos deste estudo. Com o desenvolver da 
pesquisa tornou-se perceptível a necessidade de afunilar ainda mais a análise do 
conteúdo dos canais, de modo que dividiu-se em três recortes: a temática étnica, 
analisando vídeos que tratem sobre a escravidão no Brasil; a temática da colonização 
brasileira; e o recorte de popularidade, analisando os 5 vídeos mais vistos dos canais. 
Assim, foram criadas 4 ferramentas diferentes, sendo uma para cada um dos recortes 
citados anteriormente e uma para uma análise geral do canal. As ferramentas buscavam 
guiar a análise dos vídeos com base nos critérios de frequência de conceitos, utilização 
de fontes, problematizações pertinentes aos temas, uso de bibliografia, refutação de 
revisionismos, dentre outras mais específicas. A ferramenta de análise do canal, 
tratando-se de uma análise mais externa com um recorte pontual dos últimos vídeos, 
abarcava número de inscritos, idade e local de formação do profissional, tempo de 
duração dos vídeos e dias de postagem, quantidade de likes, deslikes e comentários 
nos vídeos, fundação do canal e principal perspectiva histórica abordada. Todos os 
critérios de análise foram cuidadosamente pensados buscando responder a 
problemática da pesquisa, além de profissionalismo dos historiadores ao utilizarem a 
plataforma, uso do método histórico, conhecimento e preparo para falar sobre os temas, 
engajamento do canal, e aceitabilidade do conteúdo pelos inscritos. Após o 
preenchimento dessas ferramentas, seus dados foram cruzados e interpretados, de 
modo que nos permitiu chegar aos resultados. 
 

Resultados e Discussões 

 
Ao total foram 5 profissionais analisados, de 5 canais diferentes. Destes, 60% possuem 
idade entre 31 e 40 anos, e 40% estão com faixa etária entre 20 e 30 anos, permitindo 
inferir que os profissionais analisados — de maior sucesso em número de inscritos — 
são jovens. Ademais, estes historiadores são formados nas regiões Sul (20%) e Sudeste 
(80%), mostrando que o sucesso de grandes canais ainda está no eixo sul/sudeste do 
país, apresentando, algumas vezes, narrativas históricas centralizadas também nestas 
regiões, não falando de episódios importantes para a História que aconteceram em 
outras localidades do Brasil. Dentre os objetivos do canal, 20% possui como intuito falar 
sobre educação política e atualidades; 20% tem como fim indicar bibliografia sobre 
assuntos históricos; e 60% o propósito principal é auxiliar estudantes com o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), mostrando que este é o segmento onde os 
profissionais de História têm maior sucesso na plataforma do YouTube. No que tange à 
temática de escravidão, 12 vídeos foram analisados ao total. Destes 12, 6 eram do canal 
“Parabólica”; 3 são do canal “Débora Aladim”; e os canais “Leitura ObrigaHistória”, “Se 
liga nessa História” e “Xadrez Verbal” possuíam 1 vídeo sobre a temática, cada um. No 
entanto, os vídeos dos canais “Leitura ObrigaHistória” e “Xadrez Verbal” têm média de 
50 minutos, enquanto o do canal “Se liga nessa história” possui menos de 10 minutos 
de duração. É interessante observar, também, que o Vídeo do canal “Leitura 
ObrigaHistória” é em formato de documentário e o principal objetivo é refutar ideias 
sobre a escravidão presentes na obra “Guia politicamente incorreto da História do 
Brasil”, de Leandro Narloch; o vídeo do canal ‘Xadrez Verbal” busca fazer um apanhado 
geral sobre a escravidão no Brasil; já o canal ‘Se liga Nessa História”, não consegue 
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explicar e problematizar a escravidão em apenas 7 minutos de vídeo. Ademais, em 
66,7% dos vídeos analisados, a escravidão era a principal temática abordada, enquanto 
33,3% dos vídeos tratavam sobre outros assuntos — como História do Brasil Colônia ou 
Império. Foi possível perceber que quando a temática da escravidão é tratada a partir 
de uma temática mais geral, como o recorte temporal citado, não é tão bem 
problematizada nos vídeos, se tornando muito mais um plano de fundo. Também em 
66,7% dos vídeos os youtubers deixaram explícitos quais as fontes ou bibliografias 
utilizadas. Em 83,3% dos vídeos há tentativa de refutar revisionismo histórico sobre a 
temática da escravidão ou sobre o povo negro de modo geral, o que é bastante positivo 
tendo em vista a grande quantidade de notícias falsas sobre esse período histórico que 
ganharam popularidade nos últimos tempos. Com relação à perspectiva histórica 
abordada pelo historiador, 10 dos 12 vídeos analisados tratam a temática a partir de um 
ponto de vista econômico; 5 vídeos tratam a partir de uma perspectiva social; e também 
5 vídeos tratam de um ponto de vista político. Tratar a escravidão a partir de um ponto 
de vista econômico pode resultar, mais uma vez, na objetificação dessas pessoas, no 
entanto é interessante observar que um único vídeo podia tratar a temática a partir de 
mais de uma perspectiva. Quanto aos conceitos, os que mais aparecem são: Quilombo 
(5); Escravidão (4); e Escravizado (3). No que concerne à temática de Brasil Colônia, 55 
vídeos foram analisados ao total, uma discrepância muito grande quando comparado 
com a temática de Escravidão. Essa diferença pode ser explicada por aspectos sobre a 
colonização brasileira serem mais cobrado em provas do que a temática da escravidão 
e, uma vez que o maior objetivo dos canais é auxiliar com o Enem, dão destaque para 
o que é mais cobrado na prova. Dos 55 vídeos sobre História do Brasil Colônia, 19 eram 
do canal “Se Liga Nessa História”, 14 são do canal da “Débora Aladim”, 17 vídeos são 
do “Parabólica”, o “Xadrez Verbal” possui 3 vídeos, e por fim, o canal “Leitura 
ObrigaHistória” com 2 vídeos. No canal da Débora Aladim existe uma playlist específica 
para esses vídeos, chamada “História do Brasil pelo Brasil” sendo cada vídeo com 
duração de 10 a 25 minutos, já no canal “Se Liga Nessa História” os vídeos têm uma 
duração bem menor com cerca 5 a 15 minutos, e quase sempre se iniciam com um 
questionamento pontual que liga o tema ao tempo presente. Outra característica do “Se 
Liga Nessa História” diz respeito a preferência por assuntos ligados a região Sudeste e 
Sul. Por exemplo, das 9 revoltas nativistas descritas, 5 delas pertencem a essas regiões. 
Esse fato muitas vezes concretiza pensamentos já difundidos, como a centralidade na 
história do Sul e Sudeste. Notamos nos canais de discussão histórica como o “Xadrez 
Verbal” e o “Leitura ObrigaHistória”, a ausência de temas e conteúdos substantivos 
específicos do Brasil Colônia como: administração colonial, Chegada da Família Real e 
as Revoltas Nativistas. Esses temas são destinados aos canais do ENEM. Nos demais 
canais prevalece a discussão dos conceitos, como Regionalidade, União Ibérica, 
Escravidão Indígena, Escambo, Exportação, Sesmaria. O exercício do método histórico 
parte de um questionamento, algo que também buscamos observar nos vídeos 
analisados. Dos 55 vídeos assistidos, 23 possuíam um questionamento que suscita 
outros debates. Destes 23, 18 vídeos partem de uma problemática da atualidade, 
relacionando passado e presente. É importante observar, também, que muitos dos 
vídeos utilizavam fontes. Quanto ao recorte dos cinco vídeos mais visualizados, já 
inicialmente percebemos que o destaque mais uma vez é para o conteúdo do ENEM 
com 52%, um valor que se torna muito expressivo quando comparado com o segundo 
lugar, cujo objetivo é explicar conceitos históricos, com 20%. Outros objetivos que 
aparecem, com percentagem pouco expressiva, são Indicação Bibliográfica, Educação 
Política e Atualidades e Discussões Acadêmicas. Dentro dos 52% dos vídeos 
analisados que são voltados diretamente para o ENEM — estes dos canais “Débora 
Aladim”, “Se liga Nessa História” e “Parabólica” — observou-se que 61,5% apresentam 
alguma justificativa de relevância do estudo de tal assunto tratado. Apenas 15,3% dos 
mesmos vídeos citam e/ou explicitam em algum momento debates historiográficos 
acerca da questão tratada. Noventa e dois por cento dos vídeos analisados partem de 
uma perspectiva da História política, apenas 23% dos vídeos partem de um 
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questionamento e nenhuma porcentagem dos vídeos utiliza e/ou explicita as fontes 
abordadas. É interessante colocar os vídeos com o objetivo de auxiliar no ENEM em 
destaque estatisticamente, visto que uma análise deles conclui que 72% apresentam 
alguma justificativa de relevância, 68% têm uma perspectiva de História política, 56% 
dos vídeos partem de questionamentos e 44% abordam e/ou explicitam fontes. Vídeos 
de canais como o “Leitura ObrigaHistória” e “Xadrez Verbal” — únicos que os objetivos 
não são diretamente conteúdos para auxiliar no ENEM — foram majoritariamente os 
que contribuíram com uma análise mais universitária sobre o tema, o que pode ser 
explicado por alcançar, muitas vezes, profissionais formados ou em formação em 
História. Outros aspectos dos vídeos mais vistos como duração do vídeo manteve-se 
numa média geral de 19 minutos, recorte temporal específico mostrou-se como 
unanimidade nos vídeos para o ENEM, que geralmente exploram um período histórico 
ao longo de um vídeo, abordado com referências de diferentes períodos. 
 

Conclusão 

 
Ao final desta pesquisa, é possível observar que conseguimos responder a 
problemática, seguindo os objetivos definidos. Pudemos compreender cientificamente 
que o papel dos profissionais de história na plataforma do YouTube é majoritariamente 
voltado para auxiliar estudantes em provas para a entrada na universidade — 
vestibulares e ENEM. Quando esta atividade é feita de maneira adequada, a 
problematização dos conteúdos contribui também para a formação de cidadãos mais 
críticos, além de também auxiliarem na divulgação científica. Além disso, também 
compreendemos que a historiografia do eixo sul/sudeste ainda é a mais disseminada na 
rede, fato demonstrado a partir dos três recortes temáticos que utilizamos. A partir do 
que expusemos, é possível notar a significativa contribuição desta pesquisa para o 
ensino de história, ainda mais em um momento onde as tecnologias estão cada vez 
mais acessíveis e hospedando conteúdo histórico. As formas, usos, funções e sentidos 
do Conhecimento Histórico é o que o faz extrapolar os limites da universidade, 
alcançado novos espaços, como o YouTube. Tendo em vista a escassez de estudos 
sobre o tema, esta pesquisa se torna rica não somente em inovação, mas também em 
informação, uma vez que a ocupação de espaços não tradicionais é uma pauta urgente, 
posto o contexto negacionista de parte da população com a ciência histórica. Para o 
futuro, esta pesquisa suscita a continuidade de suas atividades buscando compreender 
como atuam e qual o engajamento de profissionais não formados em história, mas que 
produzem vídeos com conteúdo histórico; se profissionais professores de Instituições 
de Ensino Superior ocupam a plataforma e com qual objetivo; se há diferença no 
engajamento de vídeos com conteúdo histórico de profissionais formados e não 
formados na área. Diversas lacunas de pesquisa ainda existem e os estudos sobre o 
ensino de história no YouTube ainda são poucos, tornando este um campo com grandes 
e necessárias oportunidades de pesquisa. 
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TÍTULO: Análise de elementos coesivos em resumos produzidos por estudantes 

universitários a partir de artigos de opinião 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise de elementos coesivos em resumos 
produzidos por universitários a partir de um artigo de opinião. A relevância dessa 
pesquisa reside no fato de que investigar padrões linguísticos em resumos de 
universitários pode contribuir para o aprimoramento do processo de ensino e 
aprendizagem da leitura e produção textual. O referencial teórico teve como base os 
trabalhos de Marcuschi (2002) sobre gêneros textuais; Cavalcante (2012) sobre 
sequências textuais; Goldstein et al (2009) sobre artigo de opinião; Leite (2006) sobre 
resumo; e Koch (2012), Fávero (2006) e Antunes (2005) sobre coesão. O corpus é 
constituído por 28 resumos de um artigo de opinião, que foram redigidos como avaliação 
de reposição das disciplinas da área de Leitura e Produção de textos em 7 diferentes 
cursos entre os anos de 2014 e 2018. A análise revelou dois aspectos: o primeiro 
aspecto foi o uso predominante de conectores de adição, seguidos de conectores de 
causa/consequência e de conclusão. O segundo aspecto sinalizou que a maioria dos 
universitários atribui a responsabilidade enunciativa através de orações e não através 
de conectores de conformidade. Essas constatações podem contribuir para propor 
aprimoramentos nos processos de ensino e aprendizagem de leitura e produção textual, 
sobretudo no que se refeà natureza semântica e estrutural do uso de elementos 
coesivos. 
 
Palavras-chave: coesão; resumo; ensino superior. 

TITLE: ANALYSIS OF COHESIVE ELEMENTS IN ABSTRACTS WRITTEN BY 

UNIVERSITARY STUDENTS CONSIDERING AN OPINION ARTICLE 

Abstract 

The aim os this paper is to present an analysis of cohesive elements produced by 
universitary students considering an opinion article. The relevance of this research is 
based on the fact that investigating linguistic patterns in universitary students’ abstracts 
can contribute to the improvement of the process regarding teaching and learning writing 
and reading skills. Theoretical reference was based on Marcuschi’s (2002) work 
regarding textual genders; Cavalcante (2012) regarding textual sequences; Goldstein et 
al (2009) regarding opinion article; Leite (2006) regarding abstract; and Koch (2012), 
Fávero (2006) and Antunes (2005) regarding cohesion. Corpus is constituted by 28 
abstract considering an opinion article against religious teaching in public schools. The 
abstracts were written as a reposition evaluation in disciplines belonging to the area of 
Reading and Textual Writting in 7 different courses between the years of 2014 and 2018. 
Analysis revealed two aspects: the first one was the predominant use of addition 
conectives, followed by cause/consequence ones and conclusion ones. Second aspect 
indicated that most of the universitary students assign the enunciative responsability 
through phrases and not through conformity conectives These findings can contribute to 
propose improvements in the process of teaching and learning regarding reading and 
writting, mainly considering the semantic and structural use of cohesive elements. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 202 

 

 
Keywords: cohesion; abstract; university teaching. 

Introdução 

A elaboração de resumos costuma ser uma atividade frequente em diversos cursos do 
ensino superior. Entretanto, para redigir textos desse tipo de gênero textual, não basta 
copiar trechos do texto base: é preciso também interpretar os dados e reorganizar 
anotações utilizando elementos coesivos para estruturar e dar sequência as 
informações que estão sendo expressas. Essa atividade de interpretação e 
reorganização é que, muitas vezes, acaba não sendo devidamente elaborada pelos 
universitários que, às vezes, apresentam produções textuais com grandes problemas 
de ordem estrutural e semântica. O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise de 
elementos coesivos em resumos produzidos por universitários a partir do artigo de 
opinião intitulado “As escolas públicas devem ter ensino religioso? NÃO. Escola laica, 
liberdade e igualdade”, de Roseli Fischmann. Nessa análise, buscaremos levantar 
hipóteses sobre as estratégias de enunciação utilizadas pelos universitários, alunos de 
7 cursos distintos (Artes Visuais, Biblioteconomia, Ciências Sociais, Filosofia, 
Pedagogia, Publicidade e Serviço Social), através da compreensão quantitativa e 
qualitativa de conectores utilizados por eles em disciplinas da área de Leitura e 
Produção de Texto Acadêmico. A relevância dessa pesquisa reside no fato de que 
investigar padrões linguísticos, apontando-os em resumos produzidos por universitários, 
pode contribuir para o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem da leitura 
e da produção textual em ambiente acadêmico. Além disso, por meio dessa pesquisa, 
também poderemos compreender quais as principais dificuldades enfrentadas pelos 
alunos durante a produção e estruturação do próprio texto, levantando e discutindo 
hipóteses sobre as suas mais variadas linhas de raciocínio e precisão com a escrita 
acadêmica. O trabalho está organizado da seguinte forma: em primeiro lugar, 
apresentaremos os pressupostos teóricos da pesquisa. Em seguida, explicaremos a 
metodologia que utilizamos para a obtenção dos dados (apresentados de forma 
comparativa entre tabelas e gráficos). Depois, formularemos hipóteses e discussões 
sobre a análise desses dados. Para concluir, tecendo já nossas considerações finais, 
tentaremos apontar possíveis caminhos à solução dos problemas relatados durante as 
análises, a fim de que, com isso, possamos contribuir para um melhor desempenho no 
processo de ensino/aprendizagem dos universitários. 
 
Metodologia 

 
Os 28 resumos analisados – dos cursos de Artes Visuais (2), Biblioteconomia (4), 
Ciências Sociais (8), Filosofia (6), Pedagogia (3), Publicidade (3) e Serviço Social (2) – 
foram produzidos na disciplina da área de Leitura e Produção de Textos da UFRN, sob 
a orientação da professora Erica Reviglio Iliovitz, a partir do artigo de opinião “Escola 
laica, liberdade e igualdade” de Roseli Fischmann. No primeiro momento de nossa 
análise, que levou em consideração tanto os dados quantitativos quanto os qualitativos 
adquiridos, procuramos identificar padrões no uso dos elementos coesivos, a fim de 
que, posteriormente, pudéssemos conjecturar quais tipos de fatores poderiam justificar 
os padrões que foram encontrados, criando, assim, hipóteses sobre o uso de elementos 
coesivos em resumos produzidos por universitários. 
 

Resultados e Discussões 

 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS COESÃO Em linhas gerais, a coesão é considerada um 
fator de textualidade, ou seja, é uma propriedade linguística que garante que um 
enunciado seja considerado um texto. Tanto Koch (2012) quanto Fávero (2006) elencam 
sete fatores de textualidade: coesão, coerência, informatividade, situacionalidade, 
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intertextualidade, aceitabilidade e intencionalidade. Entretanto, para Koch (2012), a 
intencionalidade não recebe tanta importância, enquanto que, para Fávero (2006), todos 
os fatores de textualidade são igualmente relevantes. Mesmo com as distintas bases de 
estudos, ambos apresentam uma compreensão precisa sobre o conceito de coesão. 
Para Koch (2012), a coesão “[...] diz respeito a todos os processos de sequencialização 
que asseguram (ou tornam recuperável) uma ligação linguística significativa entre os 
elementos que ocorrem na superfície textual [...]” (KOCH, 2012, p. 18). Já para Fávero 
(2006), a coesão “[...] refere-se aos modos como os componentes do universo textual, 
isto é, as palavras que ouvimos ou vemos, estão ligados entre si dentro de uma 
sequência [...]” (FÁVERO, 2006, p. 10); Enquanto Koch (2012) e Fávero (2006) 
consideram a coesão um dos sete fatores de textualidade, Antunes (2009, p. 64) 
classifica a coesão como “recurso [...] (de) organização superficial do texto”. Em outro 
trabalho, essa mesma autora define coesão como “propriedade pela qual se cria e se 
sinaliza toda espécie de ligação, de laço, que dá ao texto unidade de sentido ou unidade 
temática” (ANTUNES, 2005, p. 47). Segundo a autora, sua função principal será a de 
“criar, estabelecer e sinalizar” esses laços que, por sua vez, devem conectar todos os 
segmentos do texto, deixando-o bem articulado e encadeado. A coesão permitirá a 
promoção do que Antunes (2005) chama de “continuidade do texto”, a partir de 
sequências textuais bem interligadas, a fim de manter o que ela também chama de “fio 
de unidade” do texto, ou seja, seu objetivo e/ou conteúdo. A partir dessas primeiras 
observações, a autora se propõe a explicar como conseguimos fazer a coesão em um 
texto, ou seja, como conseguir a continuidade, os laços, a boa articulação e o 
encadeamento das ideias do texto. Segundo Antunes (2005), existem três tipos de 
relações textuais que podemos utilizar. São elas: 1. Reiteração: que “ocorre pelas 
retomadas de segmentos prévios do texto ou pelas antecipações de segmentos 
seguintes”; 2. Associação: que “ocorre pela contiguidade semântica entre as palavras”; 
3. Conexão: que “ocorre pela ligação sintático-semântica entre termos, orações, 
períodos e parágrafos”. Segundo a autora, os elementos de conexão apontam um tipo 
de ligação coesiva diferenciada, pois não se concretiza através de uma sequência 
nominal, mas sim por meio de orações e períodos, assumindo a posição de conjunções, 
preposições, locuções adverbiais, locuções preposicionais, locuções conjuntivas e/ou 
advérbios (ANTUNES, 2005, p. 140). Isso acontece porque, segundo ela, “[...] os 
conectores são uma espécie de sinal, de marca que vai orientando o interlocutor acerca 
da direção pretendida. Funcionam, então, como marcadores, que especificam, que 
sinalizam a relação semântica criada, o que é fundamental para que qualquer pessoa 
produza ou entenda um texto [...]” (ANTUNES, 2005, p.144). Cumprindo então essa 
função sinalizadora, as relações semânticas que os conectores sinalizam são 
classificadas, na proposta de Antunes (2005, p.147-161), pela função que exercem na 
concretização da coesão textual. Estas relações, então, se subdividem, segundo a 
autora, em: 1. Adição: quando mais de um argumento é acrescentado a favor de uma 
determinada conclusão; 2. Adversidade: quando um conteúdo se opõe a algo explicitado 
ou implicitado em um enunciado anterior; 3. Alternância: quando as ideias se alternam 
de forma exclusiva – uma anulando completamente a outra – ou de forma inclusiva – 
uma se somando à outra; 4. Causa/Explicação: que, conforme o nome sugere, 
expressam a causa indicada em outra oração ou período; 5. Comparação: quando 
colocamos em confronto dois ou mais elementos, compreendendo a finalidade de 
identificar semelhanças ou diferenças entre eles; 6. Concessão: quando um conteúdo 
se contrapõe a algo previamente explicitado, ou implicitado, em um enunciado anterior, 
mas de modo que a expectativa final é mantida; 7. Conclusão/Consequência: quando 
em um segmento se expressa a conclusão que se obterve a partir de fatos ou conceitos 
expressos no segmento anterior; 8. Condição: que expressam uma condição para o 
conteúdo de um outro período, ou oração, de um jeito que um caso seja verdadeiro o 
outro também tenderá a ser; 9. Conformidade: quando um segmento expressa que algo 
foi realizado de acordo com o que foi pontuado em um outro segmento; 10. Finalidade: 
que expressam o propósito, ou o objetivo, almejado em outro período, ou oração; 11. 
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Tempo/Proporção: expressa questão de tempo e proporção que localizam os eventos e 
as ações em foco no texto; Nesse trabalho, levamos em consideração que o uso de tais 
tipos de elementos coesivos, quando bem distribuiídos, são indispensáveis para garantir 
encadeamento no sentido, sequência de continuidade e progressão textual 
relativamente expressivas à manutenção do tema exposto – fatores que, para Antunes 
(2009), são fundamentais para a compreensão de toda unidade textual. Entretanto, 
como assegura Antunes (2009, p. 69), por mais que a coesão seja um fator de grande 
relevância em todo tipo de texto, consideramos que o processo de criação textual utiliza 
ainda outros “mecanismos” importantes. Conforme nos apresenta a autora, além da 
coesão, fatores situacionais e externos, não precisamente linguísticos, são relacionados 
a informações prévias e ao conhecimento sobre os gêneros textuais durante o processo 
de criação. Diante disso, se faz necessário que também analisemos os gêneros 
investigados neste trabalho: o artigo de opinião e o resumo. GÊNEROS TEXTUAIS: 
ARTIGO DE OPINIÃO E RESUMO Segundo Marcuschi (2002), os gêneros textuais são 
“fruto” de um trabalho discursivo que é coletivo socialmente. Devido a essa natureza 
coletiva, e devido também à sua necessidade de adaptação a uma sociedade com 
heterogeneidade cultural e constantes inovações tecnológicas, esses gêneros hoje se 
encontram em uma quantidade e variedade indefinidas. Para Cavalcante (2012), todo 
gênero textual é constituído de sequências textuais. Essas sequências, para ela, são 
unidades dotadas de estruturas, além de organizadas, compostas pela combinação 
entre uma ou várias proposições, ou enunciados. Cada uma dessas sequências 
textuais, a autora ainda explica, possui uma forma composicional específica, bem como 
busca desempenhar um tipo específico de função. A função exercida pelo artigo de 
opinião é defender uma ideia. Segundo Goldstein et al (2009), o artigo possibilita ao seu 
autor a chance de expor com liberdade, e através de argumentação forte, o seu modo 
de pensar, ou o seu ponto de vista sobre determinado assunto controverso, ou polêmico. 
Essas ditas características podem ser facilmente identificadas no artigo de opinião de 
Roseli Fischmann , o texto em que os alunos se basearam para produzir seus 
respectivos resumos. Para Leite (2006), o resumo compreende a sumarização de 
informações previamente compreendidas pelo seu autor. A capacidade de resumir 
exige, segundo a autora, uma “habilidade mental”, inata ao ser humano por causa 
também de sua capacidade de armazenar grandes quantidades de informações. Para 
ela, resumir é utilizar estratégias cognitivas. Leite (2006) divide tais estratégias 
cognitivas em duas tipologias: seleção e construção. Segundo ela, a seleção é 
responsável pela compreensão das ideias relevantes do texto fonte, e 
consequentemente da retirada das irrelevantes, e a construção seria a substituição de 
uma sequência por outra. Utilizando-se dessas estratégias, os alunos deveriam formular 
um resumo que não somente abarcasse os principais argumentos de Fischmann, mas 
que também o fizessem demonstrando o entendimento e a habilidade necessários para 
a utilização correta, do ponto de vista organizacional, de continuidade sequencial textual 
e de sentido propostos por Antunes (2009), dos tipos de elementos coesivos. A partir de 
então, pretendíamos que eles atingissem algo parecido com o seguinte modelo: 
MODELO DE RESUMO ESPERADO Roseli Fischmann é contrária ao ensino religioso 
nas escolas públicas. Ela argumenta que religião deve ser ensinada pela família e pelas 
comunidades religiosas, pois depende do interesse particular das pessoas e não deve 
ser oferecida pelo governo. A autora também questiona possíveis conseqüências 
negativas de estudos religiosos contrários aos conteúdos ensinados na família. Além 
disso, ela afirma que a religião não ajuda a combater a violência e que pensar assim é 
subestimar a própria fé. Segundo Roseli, a proposta de um acordo a respeito dos 
conteúdos que devem ser ensinados na escola cria mais problemas do que soluções 
porque, mesmo que fosse possível ensinar todas as religiões, ateus e agnósticos seriam 
desrespeitados. O fato é que, segundo ela, não é possível tratar as religiões de forma 
neutra. Ela defende que o ensino religioso como história das religiões só é adequado 
para jovens e não para crianças. Outro problema seria o professor ensinar de acordo 
com o que ele acredita. Conforme a autora, a escola pública deve superar 
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discriminações. Ela conclui dizendo que o argumento de que a maioria tem direito de 
impor as próprias crenças religiosas na escola é crueldade com a minoria. Nesse 
modelo de resumo, podemos observar a presença de termos que constituem a 
sequenciação textual defendida por Antunes (2005) e que, a partir disso, reforçam as 
ideias do texto fonte e garantem a continuidade e a fluidez necessária para estabelecer 
o encadeamento, a cada novo argumento, do tema principal. Para tanto, foram usados 
os seguintes elementos coesivos de conexão: conjunções aditivas e (5x), também, além 
disso; conjunções explicativas pois, porque; conjunções de conformidade segundo (2x) 
de acordo com, conforme; locução concessiva mesmo que. A partir da análise deste 
modelo de resumo, vimos que os três tipos de conectores mais usados foram o de 
adição (50%), seguidos pelos conectores de conformidade (28,5%) e causa/explicação 
(14,2%). Uma hipótese para a explicação desses resultados é a seguinte forma de 
raciocínio adotada durante a criação do texto: informações são acrescentadas (adição) 
seguidas da atribuição da responsabilidade enunciativa à autora do artigo 
(conformidade) e são destacadas explicações para os fatos (causa/explicação). Tais 
expectativas promoveram um texto no qual o uso de elementos de coesão foi preciso, 
ao ponto de contribuírem para uma sequenciação textual progressiva e eficiente dentro 
de sua responsabilidade: a missão de sintetizar as principais ideias do texto fonte. Tendo 
essa compreensão em mente, partimos para análise dos resumos produzidos pelos 
alunos, a fim de constatar e discutir qual linha de raciocínio eles seguiram durante a 
elaboração de seus textos, e também observar se tal linha foi eficiente para o 
cumprimento assertivo da atividade proposta. ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÕES 
No primeiro momento de nossa análise, que levou em consideração tanto os dados 
quantitativos quanto os qualitativos, procuramos identificar padrões no uso dos 
elementos coesivos, a fim de que, posteriormente, pudéssemos conjecturar quais tipos 
de fatores poderiam justificar os padrões que foram encontrados, criando assim 
hipóteses sobre o uso de elementos coesivos em resumos produzidos por universitários. 
Nossa pesquisa começou com a contagem total dos elementos de coesão que 
encontramos nos 28 resumos analisados. Nesta contagem, concluímos que os alunos 
utilizaram 393 elementos coesivos com o objetivo de tentar resumir o conteúdo exposto 
no texto fonte, o texto de Fischmann. A quantidade significativa de elementos de adição 
entre os resumos produzidos pelos universitários demonstra um padrão que representa 
uma unanimidade: todos os resumos demonstraram utilizar a soma de argumentos à 
perspectiva sequencial apresentada no texto fonte. Isso pode ter acontecido por um fato 
embasado na oralidade: na fala cotidiana, os elementos de adição são mais frequentes, 
visto que compõem o que é necessário para a narrativa e a descrição de fatos comuns. 
De forma geral, também podemos observar que os universitários também utilizaram 
muitos elementos do tipo causa/explicação e que, portanto, demonstraram compreender 
e dominar a necessidade de explicar as informações trazidas do texto fonte. Embora 
muitos alunos não tenham seguido um número de elementos do tipo conformidade, 
vimos que uma boa parcela deles utilizou outros meios de atribuir responsabilidade 
enunciativa à autora do artigo de opinião que lhes serviu de base, o que é um ponto 
muito positivo. O foco atribuído à estrutura engessada do texto (introdução, 
desenvolvimento e conclusão) parece ter sido numeroso entre os alunos, o que também 
não é um mau sinal. A preocupação com esse tipo de estrutura textual implica a busca 
para empregar elementos coesivos que interliguem os conceitos, correspondendo à 
ideia de manter uma abordagem sequencial, durante a composição de seus respectivos 
resumos. De forma geral, também podemos observar que tanto o nosso modelo de 
resumo quanto os alunos de todos os cursos utilizaram muitos elementos do tipo 
causa/explicação e que, portanto, demonstraram compreender e dominar a 
necessidade de explicar as informações trazidas do texto fonte. Logo após uma análise 
aos dados gerais da pesquisa, direcionamos nossos estudos para uma análise 
fundamentada na comparação entre os sete (7) cursos estudados. Encontramos, 
através desse estudo, dois aspectos que puderam ser considerados particularmente 
interessantes. O primeiro aspecto é referente a uma semelhança e uma diferença entre 
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os elementos presentes na estrutura textual dos resumos do curso de Publicidade e os 
elementos presentes na estrutura textual do modelo de resumo. A semelhança é que 
tanto o modelo de resumo quanto os resumos de Publicidade utilizaram os mesmos 
tipos de conectores: adição, causa/explicação e conformidade (correspondente à 
atribuição da responsabilidade enunciativa). A diferença foi referente à quantidade de 
conectores de conformidade: o modelo de resumo apresenta esses elementos em maior 
quantidade do que o curso de Publicidade. O segundo aspecto interessante que pode 
ser observado é o mesmo uso de tipos de conectores nos cursos de Ciências Sociais e 
Serviço Social. Os resumos dos dois cursos utilizaram predominantemente conectores 
de adição, causa/explicação e adversidade, correspondentes a uma mesma estrutura 
textual de acréscimo de dados, justificativas e oposições. 
 
Conclusão 

 
Em nossa pesquisa, constatamos que cada curso apresentou uma forma de raciocínio 
diferente para a produção dos seus respectivos resumos. Além disso, apontamos dois 
aspectos que merecem ser destacados: a) os tipos de conectores mais utilizados nos 
resumos e b) a forma de atribuição da responsabilidade enunciativa. Em relação aos 
tipos de conectores mais utilizados, vimos que foram os de adição, seguidos pelos 
conectores de causa/consequência e conclusão. Isso parece indicar uma articulação 
entre a escolha dos conectores e uma função textual que apresenta acréscimo de 
informações (sinalizado pelo uso de conectores de adição), explicações para os fatos 
(com o uso de conectores de causa/consequência) e a conclusões (com conectores 
conclusivos). A escolha por essa estrutura, por sua vez, pode indicar que houve a 
intenção de utilizar elementos coesivos que relacionassem as ideias apresentadas, de 
modo que ela ainda imprimem uma sequencialidade ao texto, uma organização 
relacionada à maneira de raciocinar sobre a sumarização das ideias. Já no que se refere 
à forma de atribuição da responsabilidade enunciativa, o uso de conectores de 
conformidade (que cumprem a função de atribuir responsabilidade enunciativa ao texto 
fonte) ficou abaixo do que era esperado (conforme expressa o nosso modelo de resumo 
na Tabela 1 e no Gráfico 1). Apesar disso, muitos substituíram o uso desse tipo de 
conector coesivo por orações referenciais como “a autora afirma”, sinalizando a 
responsabilidade enunciativa de outra maneira. Durante a análise dos resultados, 
também observamos que grande parte dos alunos apresentou dificuldades no uso dos 
elementos coesivos. Muitos utilizaram de maneira repetitiva um mesmo elemento, como 
é o caso do exemplo de Ciências Sociais 2014.1 – R6 (p. 16), onde os elementos 
“porém” e “já que” foram utilizados mais de uma vez. Entretanto, estamos cientes de 
que problemas de produção textual acadêmica podem estar relacionados à falta, ou à 
ineficácia, de práticas de leitura e de escrita desenvolvidas durante o processo de 
letramento dos alunos. Levamos em consideração que resumir, segundo Leite (2006), 
é uma capacidade que pode ser desenvolvida, ou aprimorada, através da busca por 
aperfeiçoamento nas estratégias cognitivas e que, portanto, os alunos investigados 
podem se inserir ainda nas práticas iniciais de um longo processo de letramento 
acadêmico. Sendo assim, talvez seja importante desenvolver mais atividades 
relacionadas ao uso de conectores nas universidades, destacando principalmente sua 
relevância na composição de textos. Com isso, poderiam ser elaboradas questões 
didáticas específicas como alguns exercícios que, por exemplo, evidenciassem e 
classificassem os elementos coesivos em textos previamente publicados, assim como 
também seria possível propor tarefas de preencher lacunas. Enfim, acreditamos que 
seja importante compreender a relevância dos conectores no texto e, a partir disso, 
desenvolver propostas para trabalhá-los em sala de aula. 
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TÍTULO: A iniciação científica e o processo de contrução do pesquisador 

Resumo 

A pesquisa objetivou elucidar a dinâmica do mercado de trabalho em Natal/RN e 
situação da juventude frente ao contexto da modernização do trabalho. Para o seu 
desenvolvimento, foram realizadas leituras do referencial bibliográfico a respeito das 
categorias que embasaram o estudo como: mercado de trabalho, reestruturação 
produtiva, Revolução 4.0, Reforma Trabalhista e Juventude. Ademais, o Relatório Anual 
de Informações Sociais (RAIS) do Banco de Dados do Ministério do Trabalho foi 
consultado para realizar o levantamento ocupacional da juventude e os recursos 
técnicos como entrevistas semiestruturadas e questionários foram construídos para 
obtenção de dados primários. Constatou-se que a cidade de Natal/RN acomoda um 
panorama de desigualdades de renda e oportunidades de emprego bem complexo. O 
mercado de trabalho, que somatiza os problemas decorrentes de uma conjuntura de 
recessão e encolhimento do PIB pelo qual passa o país, assinala um crescimento nas 
ocupações de características mediana e inferior, manual e tradicional. Aqui se identifica 
a ampliação do subemprego e da informalidade, além da elevação do desemprego. 
Quanto à juventude, concluiu-se que esse grupo se acomoda a um mercado de trabalho 
cada vez mais distante daquele referenciado no clássico modelo de contratação. 
Ademais, tornou-se comum identificar jovens trabalhando por meio de contratos 
alinhados com os aprovados pela Reforma Trabalhista: flexíveis e por tempo 
determinado, embora com registro em carteira. 
 
Palavras-chave: Juventude; Trabalho; Revolução 4.0; Reforma Trabalhista. 

TITLE: The dynamics of the Natal/RN job market and the situation of the youth. 

Abstract 

The research aimed to understand the dynamics of the job market in Natal/RN and the 
situation of the youth within the context of modernization of work. To achieve the 
objective, it was made readings of bibliografical materials concerning to the categories 
that based the study, such as: job Market, productive restructuring, Industry 4.0, Labor 
Reform Law and youth. Moreover, the Social Information Annual Report (RAIS) from the 
Ministry of Labor Database was consulted in order to accomplish the occupational survey 
of youth. Resources such as semi-structured interviews and surveys were also utilized. 
It was verified that Natal/RN shows a very complex context of income inequality and 
oportunity inequality. In that city, the job market, that suffers the problems originated by 
the context of recession and GDP decrease, shows a growth in the occupations with 
medium, inferior, manual and traditional features. It is possible to identify not only the 
raising of underemployment and infomality, but also the growth of of the unemployment. 
Concerning to youth, it was found that that group is inserted in a job market far distant 
form that classical model of hiring. Furthermore, it became common finding young people 
working by contracts aligned with that ones aproved by the Labor Reform, which means, 
the flexible and the temporary ones, although legally registred. 
 
Keywords: Youth; Work; Industry 4.0; Labor Reform. 
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Introdução 

Conforme plano de trabalho, o objetivo da pesquisa foi oportunizar um discente 
regularmente matriculado no Curso de Ciências Sociais, a vivência na pesquisa por 
meio do projeto intitulado “ A dinâmica do mercado de trabalho em Natal/RN e a situação 
da juventude”. Para tanto, o bolsista assumiu o compromisso de 20 horas semanais 
para acompanhar a pesquisa em suas diversas fases: leituras, consulta nos Bancos de 
dados do Ministério do trabalho, construção de recursos técnicos de coletas de dados, 
análise do material, construção de textos, etc. Essas etapas foram vivenciadas em fases 
distintas por dois bolsistas, uma vez que houve substituição. 
 
Metodologia 

 
Para o seu desenvolvimento, foi adotado um planejamento envolvendo leituras e 
fichamentos do material bibliográfico a respeito das categorias que embasaram o estudo 
como: mercado de trabalho, reestruturação produtiva, Revolução 4.0, Reforma 
Trabalhista e Juventude. Ademais, o Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) do 
Banco de Dados do Ministério do Trabalho foi consultado para realizar o levantamento 
ocupacional da juventude. Variáveis como vínculo empregatício, escolaridade, faixa-
etária e salário foram coletadas, tabuladas, tratadas e analisadas. Recursos técnicos 
como entrevistas semiestruturadas e questionários foram construídos e as informações 
foram coletadas por meio desses recursos. Os questionários foram respondidos por 194 
jovens trabalhadores via on-line e as entrevistas foram realizadas com 19 deles. Deu-
se início a construção de um artigo a partir dos dados levantados, porém em razão do 
computador da bolsista ter quebrado não foi possível conclui-lo, ficando essa produção 
pendente. 
 
Resultados e Discussões 

 
Constatou-se que em Natal o mercado de trabalho é caracterizado por baixos salários. 
Esta capital acomoda um panorama de desigualdades de renda e oportunidades de 
emprego bem complexo para os cidadãos potiguares. A cidade é cindida por quatro 
zonas administrativas, o que sinaliza certa segregação social a partir da variável renda 
no que diz respeito às famílias que habitam as distinas áreas da cidade. Nesta cidade, 
o mercado de trabalho, que somatiza os problemas decorrentes de uma conjuntura de 
recessão e encolhimento do PIB pelo qual passa o País, assinala, nos últimos anos, um 
crescimento nas ocupações de caracteristícas mediana e inferior, manual e tradicional, 
demandado pelo crescimento e dinamismo do setor de serviços, que comumente se 
apresenta como a área de menor valor da força de trabalho. Aqui não somente se 
identifica a ampliação do subemprego e da informalidade, como também a elevação do 
desemprego. Segundo dados recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
Contínua (PNADContínua/2018), o Estado registra uma das maiores taxa de 
desemprego do País, com aproximadamente 500 mil pessoas sem trabalho. Com 
relação à participação dos jovens nas ocupações formais na cidade, identificou-se a 
partir dos dados extraídos da RAIS (2018) que o setor em que os jovens obtiveram maior 
participação foi o dos serviços (70,92%) e o de menor participação foi o da agropecuária, 
extração vegetal, caça e pesca (6,10%). Nesta cidade, tem-se no geral um total de 
46.392 postos de trabalho ocupados por jovens de faixa etária entre 25 a 29 anos, sendo 
o setor de serviços o que mais empregou, com 18.748, e o setor de extrativa mineral 
com a menor oferta de empregos (137). Em termos de rendimentos do trabalho, essa 
população empregada, referenciando-se nos dados do RAIS nos anos de 2010 e 2018, 
recebe as menores remunerações. A média dos rendimentos brutos variou entre 1,01 a 
1,50 salário mínimo, identificando, inclusive, salários abaixo de 1 mínimo. Cabe salientar 
que a média desses rendimentos permanece na realidade potiguar, ainda que tenha 
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ocorrido certa alteração no volume das ocupações devido ao processo contínuo de 
reestruturação do capital. Em suma, a diminuição da população juvenil no emprego 
formal parece refletir a conjuntura recessiva pela qual passa o Brasil, o que provoca 
efeito direto no mercado de trabalho a partir do aumento dos desligamentos. Esse 
resultado negativo, consequentemente, rebate nas condições de vida e no 
empobrecimento da classe trabalhadora, que passa a ter grande dificuldade de 
permanência nos empregos. Diga-se que a juventude vai se acomodando a um mercado 
de trabalho cada vez mais distante daquele referenciado no clássico modelo de 
contratação. Tornou-se comum se identificar, na capital do Rio Grande do Norte, jovens 
trabalhando por meio de contratos alinhados com os aprovados pela Reforma 
Trabalhista, diga-se, flexíveis e por tempo determinado, embora com registro em 
carteira. 
 
Conclusão 

 
A pesquisa buscou apresentar um cenário da realidade do mercado de trabalho na 
cidade do Natal, cujo intuito maior foi demarcar a situação do jovem, de faixa etária entre 
25 a 29, na estrutura ocupacional. No momento, o Estado apresenta uma das maiores 
taxas de desemprego registradas no primeiro semestre de 2018, conforme dados da 
CAGED. Além do aumento da desocupação, assiste-se a ampliação dos contratos de 
trabalhos flexíveis e da informalidade. No tocante à juventude empregada, identifica-se 
que ela é mais absorvida no setor de serviços e recebe remunerações que variam entre 
1,01 a 1,50 salário mínimo. Contudo, chama-se a atenção para a questão da qualidade 
do emprego, assunto que ganha relevância no plano nacional, quando o Governo 
Federal, desde o ano de 2003, assumiu o compromisso de construir uma agenda 
nacional de trabalho decente para uma juventude trabalhadora, que tem assumido cada 
vez mais ocupações caracterizadas pela precariedade. Não se deve esquecer que a 
natureza da qualidade do emprego é resultado de uma construção histórica. No caso do 
Brasil, o desenvolvimento do mercado de trabalho traz a marca da heterogeneidade, 
diversidade e complexidade, com destaque nas ocupações “atípicas”. Não obstante, as 
situações de subempregos tipificam o mercado de trabalho no País e atingem 
majoritariamente os jovens trabalhadores. O desdobramento da ampliação dos 
contratos flexíveis e do subemprego, no que concerne aos vínculos empregatícios, 
tende a impulsionar cada vez mais uma sociedade marcada por uma desigualdade 
ainda mais exacerbada e por um trabalhador cada vez mais distante do emprego 
regular, normativo e com renda satisfatória. Destaca-se, neste caso, a população juvenil. 
 
Referências 

 
BARCELAR, Tânia. Reflexões sobre conjuntura socioeconômica. 
In:www.sintepe.org.br/site/v1/index.php/component/content/article/89 CASTEL, Robert. 
A metamorfose da questão social: uma crônica do salário. Petropólis: Vozes,1998. 
HARVEY, David. Condição pós-moderna. 6.ed. São Paulo: edições Loyola,1992. 
KREIN, José Dari (org). Dimensões críticas da Reforma Trabalhista no Brasil. 
Campinas: SP: Curt Nimuendajú, 2018. PESSOA, Zoraide Souza; DIAS, Ana Patrícia. 
O perfil sócio-ocopacional da Região Metropolitana de Natal: análise 2000 e 2010. In 
Natal: transformações na ordem urbana. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. 
POCHMANN, Marcio. O trabalho no Brasil pós-neoliberal. Brasília: Liber livros, 2011. 
REINECKE, Gerhard. Qualidade de emprego e emprego atípico no Brasil. In. 
POSTHUMA, Ana Caroline (org.). Abertura e ajuste do mercado de trabalho no Brasil: 
políticas para conciliar os desafios de emprego e competitividade. Brasília: OIT e MTE, 
São Paulo: Ed. 34, 1999. SALES, Ana Patrícia Dias. A terceirização e a maldição da 
precarização do trabalho. In: cartapotiguar.com.br/2017/04/05. SALES, Dias Ana 
Patrícia; SALES, Francisco José Lima. Terceirização e segregação dos trabalhadores. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 211 

 

In: Canto do Assum Preto, Fortaleza: Edições UFC, 2018. SENNETT, Richard. A cultura 
do novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2006. VASSAPOLO, Luciano. O Trabalho 
Atípico e a Precariedade. São Paulo: Expressão Popular, 2005.. MARX, Karl. O Capital: 
crítica da economia política, livro I: o processo de produção do capital. Tradução: 
Rubens Enderle. 2. Ed São Paulo: Boitempo, 2013. BRAGA, Ruy. A rebeldia do 
precariado: trabalho e neoliberalismo no sul global. 1. Ed São Paulo: Boitempo, 2017. 
ANTUNES, Ricardo. Proletariado digital, serviços e valor. In: ANTUNES, Ricardo (org.). 
Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil IV: trabalho digital, autogestão e expropriação 
da vida. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2019. cap. 1, p. 15 - 24. SCHWAB, Klaus. A Quarta 
Revolução Industrial. 1. ed. São Paulo: Edipro, 2017. DRUCK, Graça. Trabalho, 
precarização e resistências: novos e velhos desafios? Caderno CRH, 24, p. 37-57, 2011. 
BRAGA, Ruy. A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista. 1. Ed São 
Paulo: Boitempo Editorial, 2015. MIRANDA, Gabriel. Juventude, crime e polícia: vida e 
morte na periferia urbana. / Gabriel Miranda, Ilana Paiva. Curitiba: CRV, 2019. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 212 

 

CÓDIGO: HS0142 

AUTOR: JULIANA DE SOUZA XAVIER 

ORIENTADOR: JOSÉ GOMES FERREIRA 

 

 

TÍTULO: AGENDA 2030: ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

A temática do desenvolvimento sustentável tem sido largamente discutida e mensurada 
em várias escalas. A realização da Conferência do Rio de Janeiro, realizada em 1992, 
marcou definitivamente a tomada de consciência da ligação entre o desenvolvimento 
econômico e as questões ambientais e da necessidade de transição para um novo 
modelo de desenvolvimento que satisfaça as necessidades do presente sem 
comprometer as possibilidades futuras. A partir dos anos 2000, os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio traçam metas globais e encorajam o envolvimento dos 
países. Em 2015, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) reforçam a 
necessidade de não só se dar resposta à crise ambiental, mas igualmente às crescentes 
desigualdades geográficas e sociais. Os ODS não indicam apenas um caminho, são 
igualmente um importante instrumento de acompanhamento e aprimoramento das 
políticas públicas. O artigo apresenta os resultados da coleta e análise de indicadores 
de desenvolvimento sustentável nos municípios do Rio Grande do Norte, nos anos 2017 
e 2018, com incidência no ODS 6, bem como a metodologia utilizada. Ainda que muitos 
deles necessitem ser melhorados pelos gestores tanto na disponibilização de 
informações quanto na ação concreta dos serviços de abastecimento de água, esgoto 
tratado e esgotamento sanitário. 

 
 
Palavras-chave: Indicadores. ODS 6. Desenvolvimento Sustentável. Rio Grande do 

Norte. 

TITLE: 2030 AGENDA: WATER SUPPLY AND SANITATION IN THE MUNICIPALITIES 

OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

This article presents the results of the collection and analysis of sustainable development 
indicators in the municipalities of Rio Grande do Norte, during the years 2017 and 2018, 
focusing on SDG 6. The theme of sustainable development has been widely discussed 
and measured at various scales. The realization of the Rio de Janeiro Conference held 
in 1992 definitely marked the awareness of the link between economic development and 
environmental issues and the need to transition to a new development model that meets 
the needs of the present without compromising future possibilities. Beginning in the 
2000s, the Millennium Development Goals set global goals and encourage countries to 
get involved. In 2015, the Sustainable Development Goals (SDGs) reinforce the need to 
not only respond to the environmental crisis, but also to the growing geographic and 
social inequalities. The Sustainable Development Goals indicate a path and are also an 
important instrument for monitoring and improving public policies. The analysis showed 
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that many programs need to be improved by managers, both in the provision of 
information and in the concrete action of water supply, treated sewage and sewage 
services. 
 
Keywords: Indicators. SDG 6. Sustainable Development. Rio Grande do Norte. 

Introdução 

A temática do desenvolvimento sustentável tem sido largamente discutida e mensurada 
globalmente desde a década de 1970. A Conferência do Rio de Janeiro, realizada em 
1992, marcou definitivamente a tomada de consciência da ligação entre o 
desenvolvimento econômico e o meio ambiente, assim como o compromisso dos 
governos internacionais na necessidade de transição para um novo modelo de 
desenvolvimento que satisfaça as necessidades do presente sem comprometer as 
possibilidades futuras. Nos anos 2000, as Nações Unidas convidaram a sociedade civil 
e os governos a olharem os desafios que o planeta enfrentava e a envolverem-se para 
traçar metas amplas acerca dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM). Em 
2015, por sua vez, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) reforçaram a 
necessidade de não somente se dar resposta à crise ambiental, mas igualmente de dar 
resposta às crescentes desigualdades geográficas e sociais, constituindo os ODS um 
importante instrumento de acompanhamento e aprimoramento das políticas públicas, 
bem como, de definição de metas mais específicas a se alcançar.  
 
A proposta dos ODS não é um ato isolado. O debate na academia, na sociedade civil e 
em diversos fóruns tem procurado ir além do conceito de desenvolvimento sustentável 
enquanto valor e preocupação com as gerações futuras. Por outro lado, também na 
prática têm despontado ações alternativas, quer na aplicação de tecnologias e 
procedimentos, como em políticas públicas. Mas também o surgimento de comunidades 
epistêmicas, que na sua prática cotidiana se organizam a partir de uma relação 
diferenciada com a natureza e com os membros da comunidade. Nos referimos neste 
último caso a movimentos como os de transição ecológica, mas também a práticas 
específicas que vão ganhando força, entre elas a que apela para se alcançar “Zero 
Resíduos”, e o fim do uso dos plásticos, ou ‘Zero Carbono” com o fim de energias 
fósseis. Outra das iniciativas e debates é centrada na possibilidade de se alcançar 
desenvolvimento sem crescimento (JACKSON, 2013), por meio de propostas como as 
da economia circular ou economia do bem comum. Não esqueçamos igualmente o 
debate sobre a felicidade com base no índice inspirado a partir do exemplo do Butão.  
 
Dada à importância da escala local e regional da sustentabilidade, e das transformações 
que estão ocorrendo na forma de encarar a natureza e dela tirar proveito sem gerar 
dano e impulsionar, assim, novas possibilidades de desenvolvimento, nossa análise se 
justifica pelo conhecimento que pretende gerar junto de alunos e professores, mas 
também dos gestores públicos, especialistas, mídia e comunidade no momento de sua 
apresentação e divulgação. Sendo importante também, pelo debate teórico e 
mapeamento de iniciativas sustentáveis, atualização de indicadores e aprofundamento 
de alguns casos. O processo de aprendizagem inclui também o suporte que pode dar 
na avaliação de políticas públicas, no que se constitui como um desafio e uma 
importante experiência para quem estiver envolvido no projeto.  
 
O projeto compõe um recorte de uma pesquisa mais abrangente e para que seja 
possível avaliar se à escala local a implementação de políticas setoriais e medidas no 
sentido da concretização dos ODS está dando os resultados esperados na melhoria da 
qualidade ambiental e redução de desigualdades, os objetivos principais do presente 
trabalho são coletar, analisar e divulgar dados estatísticos recentes, entre os anos 2017 
e 2018, organizados a partir dos objetivos, metas e indicadores específicos dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas à escala municipal. 
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Reconhecemos, portanto, as dificuldades de obtenção de informação locais, mas 
acreditamos na possível contribuição que podemos dar para se conhecer mais e melhor 
sobre nosso estado. 
 
Metodologia 

 
No sentido de se cumprirem nossos objetivos, necessitamos em primeiro lugar, realizar 
uma ampla coleta e análise de literatura sobre as temáticas da sustentabilidade e 
desenvolvimento regional, para se consolidarem conceitos e perspectivas sobre a 
temática. Quase em simultâneo, coletamos dados estatísticos que permitem o recorte 
municipal dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Rio Grande do Norte 
por meio de suas dimensões e indicadores. Primeiramente, selecionamos os 
indicadores disponíveis com base na referência geral das Nações Unidas (2015), 
pesquisando depois os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do IBGE - Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística e organizados pelo IPEA - Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (SILVA; PELIANO; CHAVES, 2018). A partir da coleta e análise de 
dados, mas também dos temas que marcam as agendas da mídia e política, 
selecionamos estudos de caso para aprofundamento, dando ênfase ao binômio 
ambiente e desenvolvimento no Rio Grande do Norte, em temas como o acesso aos 
serviços de água e saneamento.  
 
A partir da escolha do Objetivo 6 – Água Potável e Saneamento – que tem como meta 
buscar garantir até 2030, disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento 
para todos, apresentando como possíveis indicadores a proporção da população que 
utiliza serviços de água potável gerenciados de forma segura e a proporção da 
população que utiliza serviços de saneamento gerenciados de forma segura. Dessa 
forma, necessitamos buscar outras fontes de dados secundários, no qual foram obtidos 
a partir dos dados do SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – 
bem como, da ANA (Agência Nacional de Águas) entre outros.  
 
Com base nos documentos da Agenda 2030 (2015) e da ANA (2019) acerca do ODS 6 
no mundo e no Brasil, tomamos para estudos mais específicos, as metas 6.1, 6.2 e 6.3 
das Nações Unidas e os indicadores 6.1.1 (proporção da população que utiliza serviços 
de água potável de forma segura) e que se refere ao IN055 (Abastecimento de Água) 
no SNIS, o 6.2.1 (proporção da população que utiliza serviços de esgotamento sanitário 
geridos de forma segura, incluindo instalações para lavar as mãos com água e sabão), 
competente ao IN056 (Esgotamento Sanitário) no SNIS e o 6.3.1 (proporção de águas 
residuais tratadas de forma segura), ou seja, o IN046 (Esgoto Tratado) para o SNIS. Os 
dados coletados para o Brasil, o Nordeste e os municípios do Rio Grande do Norte foram 
analisados e apresentados em suportes gráficos, designadamente mapas (apenas RN) 
e tabelas. Para isso foram utilizados os softwares QGIS, versão 3.10.9 e, Excel Microsoft 
365.  
 
Resultados e Discussões 

 
Acreditamos ser da maior relevância a pesquisa apresentada, na medida em que 
constitui um esforço em fazer o recorte estadual e municipal dos dados estatísticos a 
partir da proposta dos objetivos apresentados na Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, envolvendo para tal discentes de diferentes graus. O artigo analisa à escala 
municipal alguns dos indicadores do Objetivo 6 – Assegurar a disponibilidade e gestão 
sustentável da água e saneamento para todos. Trabalhamos total ou parcialmente, com 
as metas que buscam: 
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6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para 
todos. 

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para 
todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as 
necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade. 

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo 
e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à 
metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente 
a reciclagem e reutilização segura globalmente (NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

O mapa produzido na Figura 1 (vide Anexo) resulta da coleta de dados do SNIS relativos 
ao aos indicadores IN046_AE - Índice de esgoto tratado referido à água consumida, 
IN055_AE - Índice de atendimento total de água e IN056_AE - Índice de atendimento 
total de esgoto referido aos municípios atendidos com água, todos em valores 
percentuais, dando uma panorâmica geográfica de como está a cobertura por município 
no Rio Grande do Norte em uma comparação entre os anos de 2017 e 2018, que são 
os mais recentes disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento. 

Em relação ao IN055, para o Brasil temos uma cobertura 83,47%. Esse percentual, 
porém não se aproxima da universalização no Nordeste, com 73,25% e igualmente no 
Rio Grande do Norte com 77,87% para os dados do ano de 2017. No RN o indicador 
mostra que persistirem algumas manchas, sendo as de azul mais claro com cobertura 
inferior a 20,57% e que acrescem 21 municípios sem dados disponibilizados. 

Dos municípios que preencheram o diagnóstico anual do SNIS destacam-se pela 
negativa Extremoz (2,86%), Serra do Mel (5,09%), Touros (7,33%), São Miguel do 
Gostoso (10,87%), Acari (10,92%), Ielmo Marinho (14,27%), Ipanguaçu (15,66%) e 
Venha-Ver (18,32%). Pela positiva se destacam os municípios que afirmam possuir 
100% de cobertura: Angicos, Bom Jesus, Fernando Pedroza, Ipueira, Lagoa de Velhos, 
Montanhas, Parnamirim, Rio do Fogo, São Gonçalo do Amarante, Severiano Melo, 
Tibau e Timbaúba dos Batistas. 

Na contrapartida, no ano 2018 houve um leve aumento nos índices, sendo para o Brasil 
83,62%, ainda menos no Nordeste com 74,21% e um pouco melhor no Rio Grande do 
Norte com 87,09%. Assim sendo, temos apenas 6 municípios sem informações, o que 
mostra uma melhora bastante significativa no quesito abastecimento de água. Um 
destaque especial para Almino Afonso, Bodó, Cruzeta, Francisco Dantas, Itajá, Jardim 
do Seridó, José da Penha, Marcelino Vieira e Santana do Matos, que passaram de 
nenhuma informação para mais de 70% de cobertura em seus abastecimentos. Poucos 
municípios tiveram uma variação negativa em seus dados, o que comprova que o RN 
realmente tem bons e ótimos índices em relação ao IN055. 

Outro indicador sobre o qual coletamos dados e organizamos para se elaborarem os 
elementos gráficos foi o IN056. No Brasil o atendimento total de esgoto não ultrapassa 
52,36% da população, percentual que cai abruptamente para 26,87% no Nordeste e 
para apenas 23,37% no Rio Grande do Norte. 

No estado do Rio Grande do Norte a coleta de esgoto apresenta resultados muito 
desfavoráveis na sua cobertura por municípios. Primeiro, ao apresentar 109 municípios 
sem quaisquer dados na base do SNIS. Não sabendo como está a aplicação da política 
de saneamento nestes. Segundo, dos municípios que preencheram a plataforma 28 
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apresentam percentual abaixo de 30,43% de cobertura do serviço de coleta. São alguns 
deles: São José de Mipibu (0,61%), Alto do Rodrigues (1,39), Macaíba (3,05%), 
Parnamirim (3,93%), Monte Alegre (5,43%), José da Penha (7,02%), Caicó (8,43%), 
Santo Antônio (8,77%), Campo Redondo (9,52%), Goianinha (11,07%), Espírito Santo 
(15,08%), São Paulo do Potengi (15,59%), Presidente Juscelino (16,52%), Pau dos 
Ferros (18,35%), Doutor Severiano (18,69%), Jucurutu (19,54%), Pedro Velho (19,98%) 

e Antônio Martins (20,13%). 

Inversamente, destacam-se pela positiva os seguintes municípios: Venha-Ver (100%), 
Viçosa (95,26%), Acari (86,24%), Santana do Seridó (83,38%), Florânia (82,46%) e 
Santa Cruz (82,23%). Como podemos constatar, alguns destes municípios coincidem 
com aqueles que mais problemas manifestam no abastecimento de água, de modo que 
será mais um dado a observar no futuro, se temos esgotamento a seco ou a menor 
vazão de esgoto implica em menores recursos. 

Já em 2018, o panorama se deu da seguinte maneira: no Brasil temos 53,15% de 
esgotamento sanitário, 28,01% no Nordeste e 23,85% no Rio Grande do Norte, 
indicando que houve avanços, por menores que sejam. 

Vale destacar no estado que 7 municípios tiveram uma melhora significativa, acima de 
10% em relação aos dados anteriores, ou seja Doutor Severiano, Olho-d’Água do 
Borges, Parelhas, Riachuelo, São José do Seridó e, com destaque especial para Jaçanã 
e Timbaúba dos Batistas que, obtiveram respectivamente, as diferenças positivas mais 
interessantes, saindo de sem informação para 38,78% e 75,28%. Porém, o Rio Grande 
do Norte ainda apresenta grandes déficits em coleta de esgoto, pois muitos municípios 
mantêm a ausência de informações ou o pouco tratamento desse serviço tão essencial 
para a população. 

Por último, apresentamos os dados referentes ao IN046, de acordo com a categorização 
do SNIS, para todos os municípios do RN. No Brasil, em 2017, 46% do esgoto foi 

tratado, no Nordeste tem-se 34,73% e no Rio Grande do Norte obteve-se 29,71%. 

Do mesmo modo, não temos dados sobre 109 municípios, o que mostra a lacuna do 
saneamento, em que sem informação as políticas pouco ou nada podem fazer. Do total 
de municípios do estado, 24 apresentam cobertura com esgoto tratado inferior a 
31,03%, com exceção daqueles que afirmam ter 0%, sendo alguns deles: Alexandria, 
Cruzeta, Jardim de Piranhas, Ouro Branco, Tangará, Venha-Ver e Viçosa. Destacando-
se igualmente entre os municípios com menor cobertura temos São José de Mipibu 
(0,96%), Alto do Rodrigues (1,35%), Carnaúba dos Dantas (2,16%), Parnamirim 

(3,64%), Monte Alegre (6,88%), Ceará-Mirim (7,04%) e Caicó (7,42%). 

Para 2018, o cenário é bem parecido com as questões citadas anteriormente sobre 
esgotamento sanitário, nas quais as mudanças não foram significativas ou se 
mantiveram. No Brasil temos uma cobertura de 46,25% de esgoto tratado, no Nordeste 

36,24% e no Rio Grande do Norte 32,22%. 

Dos 167 municípios do RN, 16 deles tiveram uma diminuição em seus dados e a grande 
maioria se manteve igual para a falta de informações disponíveis, ou seja, continuamos 
na batalha de serviços dignos e adequados por parte do Poder Público, em especial de 
seus gestores. Os destaques se dão para Passa e Fica (-100%), Santa Cruz (-78,01%) 
e Serra Negra do Norte (-86,33%), isso provavelmente se deu porque os dados não 
foram lançados na plataforma do SNIS, já que estão zerados na tabulação. Por outro 
lado, 5 municípios têm índices acima de 90%, chegando até 100%, são eles: Acari, 
Currais Novos, Florânia, Macau e Parelhas. E, outros 4 tiveram aumentos positivos, 
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ainda que os indicadores estejam regulares ou bons, Antônio Martins (+15,40%), São 
Rafael (+16,88%), Tibau do Sul (+17,75%) e Goianinha (+18,95%). 

A coleta e análise de indicadores é uma atividade dinâmica e de permanente 
atualização, com um contributo importante na avaliação das políticas públicas. Sobre 
esta matéria, estamos ainda discutindo o modelo analítico que mais se ajusta aos 
indicadores de base local no estado do Rio Grande do Norte. A primeira opção recaiu 
pelo modelo Pressão Estado Impacto Resposta (PEIR), um dos desenvolvimentos do 
modelo Pressão Estado Resposta tradicionalmente usado na análise de indicadores 
socioambientais; porém mais completo, pois permite conhecer o impacto que a ausência 
de política está tendo e com a implementação de medidas permite monitorar se se 
verifica uma alteração ou se é necessário proceder a ajustes. A aplicação deste modelo 
permite uma interconexão entre diversos setores e atores sociais, suprindo diversas 
lacunas na aplicação dos indicadores na escala nacional e, sobretudo municipal, 
buscando através de indicadores "atestar a existência e a efetividade de políticas 
públicas que busquem assegurar, de forma integrada, crescimento econômico, inclusão 
social e sustentabilidade ambiental" (JANUZZI, 2019, p. 21). 

Temos observado que o modelo DPSIR - Força Motriz-Pressão-Estado-Impacto-
Resposta reforça a nossa análise na definição de indicadores e espectro analítico. O 
modelo foi adotado pela OCDE de modo a perceber as ligações entre o ambiente e a 
sociedade através do desempenho ambiental identificado através de indicadores, 
permitindo igualmente avaliar a eficácia e eficiência das respostas em contínuo a partir 
do diagnóstico inicial e do acompanhamento posterior das políticas públicas e de seus 

impactos(KEMERICH, RITTER & BORBA, 2014). 

Essa opção poderá trazer mais informação aos tomadores de decisão, assim como ao 
público em geral, sendo primordial na definição de prioridades e construção de novas 
agendas, assim como na participação social com base em pesquisas científicas mais 
próximas das escalas dos acontecimentos e dos problemas. Designadamente por se 
tratar de ferramentas que alcançam largo consenso nacional e internacional e refletem 
a diversidade dos fenômenos.  

 

Conclusão 

 

Através do artigo, apresentamos a nossa pesquisa sobre a aplicação dos indicadores 
de desenvolvimento sustentável no Rio Grande do Norte, realizando, primeiro, uma 
reflexão sobre o histórico e as dimensões da sustentabilidade, para depois se 
apresentar alguns resultados relativos ao Objetivo 6 – Assegurar a disponibilidade e 
gestão sustentável da água e saneamento para todos. Os bancos de dados de que 
fizemos uso são de autopreenchimento pelos municípios, sem verificação pela 
coordenação do SNIS, de modo que suscitam sempre algumas dúvidas sobre sua 
credibilidade. Ainda assim, permitem traçar um panorama sobre a prestação de três 
serviços de saneamento básico fundamentais: abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgoto. Os resultados, por sua vez, mostram o enorme atraso face ao 
país, sobretudo em matéria de esgoto tratado e esgotamento sanitário. 

Apesar das dificuldades na coleta de dados na escala municipal, acreditamos que se 
trata de uma ferramenta importante de apoio e suporte das políticas públicas, 
nomeadamente de monitoramento e avaliação, assim como de debate sobre temas mais 
abrangentes em termos de teoria social. Por outro lado, é também um produto que 
servirá de suporte à sensibilização da opinião pública, mas também da mídia, das 
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empresas e diversos setores no sentido de conhecerem mais sobre o nosso estado, 
podendo funcionar como mais um impulso para a mudança de práticas com vista ao 

caminho da sustentabilidade e dos desenvolvimentos municipal e regional. 

Cabe ainda destacar que, o projeto faz parte de um plano de trabalho mais abrangente 
intitulado “Indicadores e estratégias de desenvolvimento sustentável no Rio Grande do 
Norte” e que poderá ter continuidade a partir de novas pesquisas acerca da temática, 
sobretudo em relação à Agenda 2030 no RN, bem como à questões ligadas ao acesso 
da população a esses serviços essenciais em meio a um contexto pandêmico, dentre 
tantas outras abordagens que podem ser estudadas. 
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FIGURA 1 - Indicadores de Desenvolvimento Sustentável nos municípios do Rio Grande 
do Norte 
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TÍTULO: O comportamento grotesco: uma análise psicanalítica de A Vida Que Você 

Salva Pode Ser a Sua, de Flannery O'Connor. 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta uma análise dos personagens principais do curta literário A Vida 
que Você Salva Pode Ser a Sua (1955), de Flannery O'Connor, através da crítica literária 
psicanalítica, a fim de compreender melhor o comportamento grotesco das personagens 
principais, especialmente Mr. Shiftlet. Para tanto, tomam-se por base os fundamentos 
teóricos do grotesco, da crítica literária psicanalítica e da psicanálise de Jaques Lacan. 
Esta pesquisa adota uma análise não experimental, qualitativa e interpretativa. Ao final 
deste trabalho, será possível: (1) observar quais ações e comportamentos de Mr. Shiftlet 
podem ser considerados grotescos e identificar elementos da psicanálise de Lacan 
nessas ações; (2) checar a aplicação das ideias de Lacan também em outros 
personagens; e (3) verificar a possibilidade de realização de uma crítica literária 
psicanalítica presente na narrativa curta de O’Connor. 

 
 

Palavras-chave: Grotesco. Lacan. O’Connor. Crítica Literária Psicanalítica. 

TITLE: The grotesque behavior: a psychoanalytic analysis of Flannery O'Connor’s The 

Life You Save May Be Your Own. 

Abstract 

 

This paper presents an analysis of the main characters in the short story The Life You 
Save May Be Your Own (1955) by Flannery O'Connor through Jaques Lacan’s 
psychoanalytic criticism so the reader can better understand the main characters’ 
grotesque behavior, particularly Mr. Shiftlet. In order to do so, this paper is grounded on 
the theoretical framework of the Grotesque, psychoanalytic criticism, and Lacan’s 
psychoanalysis. This research adopts a non-experimental, qualitative and interpretative 
type of analysis. By the end of this paper, it will be possible to (1) observe which of Mr. 
Shiftlet’s actions and behaviors can be considered grotesque and identify elements of 
Lacan’s psychoanalysis in them; (2) check the operation of Lacan’s ideas in other 
characters as well in relation to Mr. Shiftlet; and (3) verify the possibility of a 
psychoanalytic literary criticism present in O’Connor’s short narrative. 

 
 

Keywords: Grotesque. Lacan. O'Connor. Psychoanalytic Literary Criticism. 

Introdução 
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This research aims at analyzing the grotesque behavior of the characters in Flannery 
O'Connor’s short story The Life You Save May Be Your Own (1955), in order to identify 
the operation of Lacanian psychoanalytic principles in them. There is a lot of controversy 
surrounding the psychoanalytic literary criticism; however, since our story is somehow 
considered realistic and filled with grotesque characters, we were curious about the 
possibility of an interpretation outside the usual schools of literary criticism, and the 
psychoanalytic school was the one that caught our attention, because it concerns with 
the reasons why the characters act and behave in certain ways, for instance; however, 
its concern is not superficial because it attempts to find a reason underneath the surface, 
many times looking for the works of the unconscious, which we will explain later. 
The major focus of our research is on Mr. Shiftlet and his behavior concerning not only 
himself, but also the other main characters: Mrs. Crater (mother) and Lucynell Crater 
(daughter). We decided to keep our attention on Mr. Shiftlet because he is the main 
character, so he is also the one with more material to work on a psychoanalytic level. 
The concept of grotesque that we have applied in this research is the one related to 
distortion, which means the use of the concrete, the real, in a drastic way, or in a way 
that seeks to combine discrepancies, making the short story both comic and violent 
(O'CONNOR, 1960, p. 3-4). It is the grotesque that causes nervous laughter in the 
reader, who does not know if they should laugh, be shocked, or both. The Life You Save 
May Be Your Own is that kind of story, and the reason for that is in the characters’ 
actions, particularly Mr. Shiftlet’s. 
Since we are dealing with grotesque behavior, those reactions from the readers are 
intrinsically related to identification or recognition of themselves in the characters in 
O’Connor’s narrative. Or, as Kayser (apud ANIAMA, 2002, p. 228) has observed, we can 
simply admit that “[t]he grotesque world is our world”, which is what O’Connor also used 
to speak about, as we can notice from the reading of her lecture Some Aspects of the 
Grotesque in The Southern Fiction (1960). That proximity and similitude allow us, 
therefore, to seek in human psychology principles that could be applied in the characters 
object of our analysis, in order to better interpret the story. 
However, it is known that psychoanalysis has many different schools. So, after our 
studies about psychoanalytic criticism, we looked into the text again and, there, we 
encountered certain grotesque situations that could be analyzed through Jacques 
Lacan’s (1901 - 1981) principles. Our research, then, decided focused only on some of 
his main ideas concerning the unconscious, "the mirror stage", "imaginary order", 
"symbolic order", "desire of the mother", the big "Other” and the small other, which will 
be later explained. 
Thus, in order to analyze the application of these psychoanalytic principles in The Life 
You Save May Be Your Own, we are going to review some definitions regarding Lacan’s 
principles. After that, we are going to analyze Mr. Shiftlet’s and the other characters’ 
behaviors based on these ideas, confronting the text with the aforementioned principles. 
By the end of this paper, the readers will be able to: 1) observe which of Mr. Shiftlet’s 
actions and behaviors can be considered grotesque and identify elements of 
psychoanalytic literary criticism in them; 2) check the operation of Lacan’s ideas in other 
characters as well; 3) verify the possibility of a psychoanalytic literary criticism. 
For academic purposes, this paper is divided in other four sections, besides this 
introduction: methodology; theoretical review about psychoanalytic criticism; the short 
story analysis, which is sub-divided in a section on Mr. Shiftlet’s grotesque behavior and 
another section about the grotesque behavior of the Craters; and the conclusion. 
 
Metodologia 

 
In order to analyze the grotesque elements in the short story through a psychoanalytic 
perspective, this research adopted a non-experimental, qualitative and interpretative 
type of analysis. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 223 

 

First, we had a theoretical discussion about the concepts of grotesque behavior, 
psychoanalytic criticism and what they represent from a literary perspective. After that, 
the theoretical material was reviewed and summarized. Later, O’Connor’s short story 
became the object of our study and, finally, we reached our conclusion. 

As we analyzed the text of The Life You Save May Be Your Own, we looked for patterns 
of grotesque behavior in the characters, especially in Mr. Shiftlet’s, and tried to apply 
Lacan’s psychoanalytic principles on these characters, or identify such principles 
throughout the text. After that, we analyzed the short story to see if and how the 
application of the aforementioned psychoanalytic concepts could help us better 
understand O’Connor’s story. 

The analysis of the literature review about the psychoanalytic criticism and its application 
in the short story, with its conclusion, will be seen next. 

 
Resultados e Discussões 

 
THEORETICAL REVIEW 
According to Lois Tyson (2006, p. 11), Psychoanalysis can help us better understand 
literary texts, because it talks about human behavior. There is a pattern in human 
behavior that reveals our desires, dreams, motivations, fears, needs and conflicts, which 
we may be aware of it or not. That pattern can also be identified in literary texts, 
particularly in the characters. As we look into a character’s patterns of actions, for 
example, we are able to understand not only his/her desires and motivations, but we can 
also find out an inner conflict acting at a deeper level related to another character, which 
can be connected to the operation of psychoanalytic ideas. 
It is important to mention here that these psychoanalytic principles may be inserted in 
the narrative on purpose, but they can also be present in the narrative as a product of 
creation of which the author is unaware. The principles are just there because of their 
verisimilitude with reality. In our perspective, this is the case of The Life You Save May 
Be Your Own, since we could not find any mention in the literature about the influence 
of psychoanalytic principles in O’Connor’s works. However, as we have mentioned, her 
focus was on the real world and on real people, so we believe that the psychoanalytic 
concepts that we were able to identify in her grotesque story are there simply as 
refraction of our own reality. 
Through a psychoanalytic perspective, grotesque behavior is caused by repressed 
desires, fears, feelings, etc. Everything that is repressed, in its turn, stays in our 
unconscious, which is a kind of structure where we can find, not only our memories but 
also those desires, feelings and experiences, usually traumatic, that we don’t remember 
or don’t want to face, because we can be overwhelmed by them (TYSON, 2006, p. 12). 
However, even what we cannot remember can influence our personality and behavior, 
sometimes leading us to certain destructive paths. According to Psychoanalysis, there 
is always a reason for us to do what we do, even if we are not aware of it. In that case, 
psychoanalysts, such as Sigmund Freud (1856 - 1939) and Lacan, believe that the 
answer is in the unconscious (TYSON, 2006, p. 13). 
Before we can understand Lacan’s concept of the unconscious, it is important to highlight 
that most of his studies are based on the sense of lack or loss (manque) in people's lives, 
which creates a constant search for something or someone that could fulfill this feeling, 
or, we may say, a constant desire, which can never be fulfilled, as we are going to 
discuss. Lacan believed that, up to six or eight months, babies cannot differentiate 
themselves from the world (TYSON, 2006, p. 27). After that, and until they have acquired 
language skills, they enter a stage in their lives which they first perceive the other and, 
later, begin to have a sense of self-connection to their mothers, as their object of desire. 
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This phase is called “the mirror stage”. It is usually a stage of “fullness, completeness 
and delight because the child sense of itself as a whole comes the illusion of control over 
its environment” (2006, p. 27). During this period, babies have strong ties with their 
mothers, which is usually corresponded by them, and Lacan refers to this two-way 
experience as the “desire of the mother” (2006, p. 27). However, since they still do not 
have language skills, the world is perceived as images, which is why Lacan called it the 
“imaginary order”. When babies acquire language skills, they enter the “symbolic order”, 
which is the perception of the world through language. Through language, the child 
enters a world that is much bigger than they realize, where there is no control over what 
the other desires and where they must live by social and governmental rules. And the 
first rule that they learn, according to Lacan, is the rule that their mothers belong to their 
fathers, not to them (TYSON, 2006, p. 30-31). Hence, the child understands that they 
are not the only object of desire of the mother. Tyson goes on to explain that “[o]ur 
entrance into the Symbolic Order thus involves the experience of separation from others” 
(2006, p. 28), especially from the mother, which represents the biggest loss in our lives, 
according to him, creating a permanent sense of lack (manque), which will unconsciously 
determine our actions, desires and the search for compensation. 
As a result of our entrance in the Symbolic Order, then, there is the creation of our 
unconsciousness. Not only because “the unconscious is created by our initial repression 
of our desire for the union with our mother we felt we had prior to the advent of the 
Symbolic Order” (TYSON, 2006, p. 29), but also since “the unconscious is structured like 
a language” (1993, p. 167), which is a concept that Lacan borrowed from Ferdinand de 
Saussure (1857 - 1913). However, differently from Saussure, Lacan understood 
language as a system of signifiers, not of signs, because even the signified ended up 
being a signifier, creating, as a result, a chain of signifiers (NO SUBJECT, 2020). This 
chain, nonetheless, is always incomplete because of what is missing in the person, of 
that sense of permanent loss, which words cannot quite grasp. Thus, according to the 
Lacanian principles, the unconscious can be comprehended as the place where all the 
signifiers are stored after the acquisition of language skills. 
Furthermore, these signifiers are always provided by the interaction with the “Other”. The 
“Other” or the big "Other” is linked to language, or, we may say, to understand the world 
through language, and, when we start to get to know the world through it, we enter the 
symbolic order, as aforementioned. Language, it is important to remember, can be 
understood as a conventional symbolic system adopted by a group of people, or we may 
affirm, by society. Therefore, as Lois Tyson explains (2006, p. 31): "the Symbolic Order 
consists of society’s ideologies: its beliefs, values and biases; its system of government, 
laws, educational practices, religious tenets and the like. And it is our responses to our 
society’s ideologies that make us who we are. This is what Lacan means when he 
capitalizes the word other when discussing the Symbolic Order. Other refers to anything 
that contributes to the creation of our subjectivity, or what we commonly refer to as our 
‘selfhood’.". 
As previously explained, the sense of lack caused by the perception of separation with 
the mother, as the child enters the symbolic order, unconsciously influences the undying 
pursuit of something that could replace that manque and creates an object of desire. The 
symbolic order, or society ideology, in its turn, offers us lots of options to replace this lost 
object of desire, but those options are always in the world, in the outside or in a 
signifier/Other that cannot fulfill our desire because we no longer have that sense of 
union that stayed back on when we perceived the world through the imaginary order 
(TYSON, 2006, p. 28). 
About the object of desire, it is also important to note that Lacan makes a distinction 
between the big and the small "other". The first one, as explained, is related to language 
and to the interaction with the world perceived through the symbolic order. “The small 
other” is the actual object of desire that brings the sense of control and unity with the 
mother and with the world or “anything that puts me in touch with my repressed desire 
for my lost object” (TYSON, 2006, p. 28). It is personal and private in opposition to the 
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big "Other”, which comes from the outside. 
After the explanations about Jacques Lacan’s psychoanalytic principles, it is important 
to clarify how they are linked to the Grotesque. As we have mentioned before, the short 
story object of our analysis works with distortions, or, we may affirm, with exaggerated 
and strange patterns of behavior. According to Lacan, everybody has some kind of 
“mental issue”, which he calls “clinical structure”, because "'mental health' is an illusory 
ideal of wholeness which can never be attained because the subject is essentially split" 
(NO SUBJECT, 2020). It is related to that sense of incompleteness: the person can never 
achieve that main signifier, which represents himself, or he cannot “know himself 
completely, but will always be cut off from his own knowledge” (NO SUBJECT, 2020). 
The focus of our research was not in identifying such structures in the characters; 
however, it is important to understand that Lacan probably saw the human being as 
strange and grotesque in its core because of this constant sense of loss and the 
impossibility to know itself or to understand the world as it really is. Thus, it is possible to 
link Lacan’s theories and principles to the idea of the Grotesque with which we have 
been working, because it reveals how the human mind and its processes are grotesque 
in themselves. 
Hence, our research seeks to bring a new and deeper look into the grotesque behavior 
of literary characters by analyzing the characters of The Life You Save May Be Your 
Own through Lacanian psychoanalytic principles. 
 
THE GROTESQUE BEHAVIOR THROUGH A PSYCHOANALYTIC PERSPECTIVE 
The Life You Save May Be Your Own is a short story filled with grotesque characters. 
Mr. Shiftlet, one of the protagonists, can be considered a grotesque because he poses 
as a man of the world who believes he knows everything about it, but deep down he is a 
man who has unresolved issues with his mother, which probably made him a conman 
who takes advantage of an old woman and her deaf daughter to get a car. Mrs. Crater 
is also a grotesque because she negotiated her daughter’s hand in marriage to Mr. 
Shiftlet in exchange for a car. Lucynell Crater, the daughter, is an almost thirty-year-old 
deaf woman who behaves like a little girl because she never left her mother’s side and 
was never taught how to speak and communicate. 
As the reader can see, even though the characters are initially portrayed as common 
people, their behavior is distorted up to the point of being bizarre, which makes them all 
grotesques. However, as mentioned, through psychoanalytic literary criticism, it is 
possible to reach a deeper level of comprehension, as we are going to discuss along 
with the essay. 
 
Mr. Shiftlet 
In order to analyze Shiftlet’s grotesque behavior, it is important to consider his desire to 
possess Mrs. Crater’s car. His interest in the car is shown from the beginning of the story, 
right after he arrived on Mrs. Crater’s farm: “Mr. Shiftlet’s pale sharp glance had already 
passed over everything in the yard —[...]—and had moved to a shed where he saw the 
square rusted back of an automobile. ‘You ladies drive?’ he asked” (O'CONNOR, 1971, 
p. 157). After that, he took the job to work as a handyman on the farm, and, once he 
fixed lots of things there and taught Lucynell Crater, who was deaf, to speak her first 
word (1971, p. 160), he told Mrs. Crater that he was going to fix the car, which he did 
(1971, p. 162). However, in order to keep the car, he married Lucynell, pretended that 
he was going to take her on a honeymoon trip and then abandoned her in a diner on the 
road, while she slept (1971, p. 165). Hence, the grotesque behavior was not in the fact 
that Shiftlet stole Mrs. Crater’s car, but what he did to have it. 
Through a psychoanalytic point of view, it is possible to affirm that Shiftlet’s grotesque 
behavior came from that permanent sense of lack caused by the separation from his 
mother and his entrance in the symbolic order. As we learned in the second part of the 
story, after Mr. Shiftlet abandoned Lucynell and gave a ride to the unnamed hitchhiker, 
he had abandoned his mother when he was younger and seems to regret it. 
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During a conversation with the hitchhiker, Shiftlet reveals that he “never rued a day in 
[his] life like the one [he] rued when [he] left that old mother of [his]” (O'CONNOR, 1971, 
p. 166). The psychological trauma caused by the entrance in the symbolic order was so 
strong, as an infant, that Shiftlet probably had to run away as a boy, in order to seek what 
he was missing. This statement is justified by the fact that, according to Shiftlet, he had 
been in a lot of places and had done a lot of things (1971, p. 159), but, as we have seen, 
he could not settle down. It is as if he was always looking for something, changing places, 
jobs, just as his own name suggests. Shiftlet comes from shift, which, according to the 
Merriam-Webster Dictionary (2020), means not only a deceitful scheme, which is also 
appropriate here but also a change or replacement. Mr. Shiftlet may put the blame on 
his behavior on his spirit (1971, p. 163), but we believe, based on our psychoanalytic 
studies, it was an action of the unconscious. 
The car, in its turn, is the object on which Shiftlet projects his desire, the big "Other”. As 
previously discussed, the big "Other” can be represented as the object of desire of an 
individual. The car, as it is known, is a symbol of success in our society, an object that 
every man must have; thus, it is comprehensible that Shiftlet desires it so badly, also 
because an automobile can give him all the freedom he needs to shift from place to place 
more easily. Symbolically, the character’s interest in the car represents his spirit that is 
always on the move. As Tyson explains (2006, p. 28): "[w]e will spend our lives 
unconsciously pursuing it in the Symbolic Order [...] but we will never be able to sustain 
a feeling of complete fulfillment. Why? Lacan explains that it’s because the kind of 
fulfillment we seek, though we don’t realize that we’re seeking it, is that feeling of 
completeness, plenitude, and union with our mother/our world that disappeared from 
conscious experience when we entered the Symbolic Order, that is, when we acquired 
language.". 
Nonetheless, possessing the car was not enough, it did not give him the sense of 
completeness that he was seeking, as we can observe from the following quote, which 
happens right after he abandons Lucynell, the “angel of God”, in the diner: “He was more 
depressed than ever as he drove on by himself” (1971, p. 165). We notice that Shiftlet 
feels that way because the words and things offered by the world in replacement of what 
he was actually missing have never been enough. They never are. As we have seen, 
according to Lacan’s principles, there is not anything in the world that can fulfill that 
manque entirely. Not only repulsed by what he has done to get the automobile, Shiftlet 
has moved into the spirit realm now by driving it. He must keep moving. 
Shiftlet keeps running way all his life. His escapes, it is important to note, are another 
grotesque behavior that deserves our analysis. In case, he seems to be always running 
away from his own salvation, as the title of the short story ironically suggests. The Life 
You Save May Be Your Own should be a story about salvation, after all, Shiftlet has 
given a chance of starting over with a new family, a new mother acquired by marriage, a 
wife that is compared to an angel (1971, p. 165), just like he describes his own mother 
(1971, p. 166), but he refuses this reality. The reason for that, through a Lacanian point 
of view, is because he already knows that they could not give what he needs, they could 
not fulfill the lack inside him, as he had already learned that from his own mother, so his 
focus was always on the car, which, as we have analyzed, cannot complete him, after 
all. Thus, he decides to save himself the only way that he knows, which is running away. 
The title of the narrative comes from a public service advertisement in the 1950s asking 
drivers to slow down so that they can save a life, which just may be their own. O’Connor 
makes a pun with this title and Shiftlet’s crazy driving at the end of the story when drives 
off toward Mobile, in “his” automobile. The author’s description allows the character to 
pray at the end of this comic short narrative. Disgusted with what the world has become 
after World War II, he prays that the slime be washed from the earth. No sooner does he 
say this prayer then great laps of thunder resound, and the rain pouring down the back 
of the car washes Shiftlet and his spirit-car right out of that town. 
In the short story object of our research, Shiftlet makes the car his object of desire, 
however, the car could not make him happy or complete and he ends up feeling 
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miserable and running away once again. It is, then, a short story about a grotesque and 
troubled man that keeps escaping from his own salvation. 
 
The Craters 
Besides Shiftlet, another character in which it is possible to observe the operation of 
Lacan’s psychoanalytic principles is Lucynell Crater. As aforementioned, she is almost 
thirty years world, but she is portrayed in the story as a little girl, as we can read in the 
following quote: “The daughter, a large girl in a short blue organdy dress, saw him all at 
once and jumped up and began to stamp and point and make excited speechless 
sounds” (O'CONNOR, 1971, p. 156). She is mentally challenged and deaf, never uttered 
a world before - there is also no information in the story that she knows any sign language 
or any other form of communication - and has never been apart from her mother (1971, 
p. 164). For these reasons, it is possible to affirm that Lucynell, before Shiftlet’s arrival, 
had been perceiving the world mainly through images, as in the imaginary order. As we 
have analyzed previously, the imaginary order is a stage before the acquisition of 
language in which the child is deeply connected to its mother, such as we can observe 
in Lucynell. 
However, Shiftlet is the one responsible to introduce Lucynell to the symbolic order, 
because he taught her to say her first word: “bird” (1971, p. 160). After that, Lucynell’s 
connection with her mother is finally broken as Shiftlet becomes her object of desire, as 
we may verify in the following quote: “The big rosy-faced girl followed him everywhere, 
saying “Burrttddtddbirrrttdt,” and clapping her hands” (1971, p. 160). Not only that but, 
after her wedding with him, as she is leaving for their honeymoon, Lucynell is in the car 
and doesn’t even look at her mother to say good-bye: “Lucynell looked straight at her 
and didn’t seem to see her there at all” (1971, p. 165). We can see, then, that she is no 
longer connected to her mother, and her desire has now completely shifted towards 
Shiftlet. 
Therefore, Lucynell’s grotesque behavior is caused by the fact that even though she is 
a woman, she still perceives the world as babies do, through the imaginary order, and 
Shiftlet is the one responsible to break the connection with her mother and introduce her 
to the symbolic order. After that, Shiftlet becomes Lucynell’s object of desire; however, 
as we have seen, he does not accept this chance of salvation and keeps his focus on 
his object of desire, which is the car, and abandons his wife in a diner during their 
honeymoon trip. Since she was sleeping when he abandoned her, the story did not tell 
us how she later reacts to that. 
On another hand, Mrs. Crater’s grotesque behavior - represented by the fact that she 
negotiates her daughter’s hand in marriage in exchange for a car, with a man that she 
barely knew - is actually a reflection of her own desire for a son-in-law, for someone that 
could take care of her property and her daughter, as stated by the narrator in the following 
quote: “She was ravenous for a son-in-law” (1971, p. 160). Shiftlet, then, becomes her 
object of desire as she does everything in her power to manipulate him into marrying her 
daughter. The old woman allows him to fix her late husband’s car, and gives him money 
to buy what he needs for the car and for his honeymoon with her daughter (1971, p. 162-
164). However, as previously mentioned, his interest was always the car, so he did not 
stay. Besides these considerations, our research could not find much else to work with 
related to the mother. 
 
Conclusão 

 
The Life You Save May Be Your Own is a story in which we can see the operation of the 
unconscious through the object of desire of the characters. The research has found out, 
then, that their actions, so they could get what they wanted, were not just grotesque per 
se, but had a deeper understanding related to Lacan’s psychoanalytic principles. 
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Through Lacan’s psychoanalytic perspective, Shiftlet can be considered a grotesque 
character unconsciously driven by the separation to his mother and the loss caused by 
his introduction in the symbolic order. Because of that, he is never able to stay in one 
place thinking that he could solve this emptiness inside him by stealing a car from Mrs. 
Crater. We can notice that the car was a symbol of success in modern society, according 
to society ideology, which could represent the big "Other” for the character. Nonetheless, 
the car cannot fulfill that manque in him, which is why he keeps feeling miserable at the 
end of the story and runs away once again, refusing his own chance of salvation, as the 
title of the short story suggests. 

Lucynell the daughter is the representation of Lacan’s idea of the imaginary order in the 
story, since, initially, she could not speak or communicate in any form and she was 
deeply connected to her mother, even though she was nearly thirty years old. However, 
after she met Mr. Shiftlet and he taught her to speak her first word, the connection with 
her mother was broken and she was introduced to the symbolic order, which explains 
her sudden desire towards Shiftlet. Once again, nonetheless, her desire cannot be 
fulfilled, as she is abandoned by Shiftlet. 

Last, we discussed the mother, Mrs. Crater, which is the character that our research had 
not enough material to work on a psychoanalytic level. The only thing that we were able 
to identify was the fact that she made Shiftlet her object of desire by projecting on him 
her desire for a son-in-law and someone that could take care of her daughter and her 
farm. Because of that, she did a bizarre thing in the story, which was to trade her 
daughter's hand into marriage for an old car that she had and Mr. Shiftlet wanted. 

Therefore, as we may observe, it is possible to analyze a literary work through 
psychoanalytic principles, in order to take a different perception about the story that can 
enrich our interpretation. Many stories, such as the object of our study, are about people 
and their lives, their behaviors, vices, desires, etc. They contain a refraction or a piece 
of our reality, and the characters many times contain patterns of behavior that are very 
similar to our own or someone we know, and, because of that, it is possible to look at it 
through psychoanalytic lenses. 
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TÍTULO: Referenciais teórico-metodológicos na Psicologia Ambiental Latino-

Americana: importação ou inovação? 

Resumo 

Este trabalho analisa questões trazidas em estudos bibliométricos e revisões de 
literatura sobre a área de PA na América Latina a partir da produção científica nos anos 
de 2018 e 2019. Por meio de um levantamento inédito na área, buscamos realizar um 
diagnóstico do desenvolvimento da integração de pesquisadores do continente e a 
adequação dos temas investigados às especificidades da região. Para isso, coletamos 
artigos nas bases de dados de acesso aberto (SciELO e Redalyc), produzidos na área 
de PA por psicólogos latino-americanos. Em seguida, tabulamos cada citação feita nos 
artigos levantados, tendo obtido 1060 citações. Posteriormente, utilizamos as categorias 
de autoria, país de filiação do primeiro autor, ano de publicação, título do trabalho, tipo 
de material e fonte da publicação para caracterizar as citações levantadas. De posse 
dessas informações, pudemos visualizar quais países são referenciados pela produção 
local em PA e qual o nível de integração dos autores latino-americanos, medida pela 
quantidade de citações feitas a pesquisadores da própria região. Para critério de 
comparação, realizamos o teste-T nas médias de citações locais dos artigos publicados 
na área na década de 1990 e as publicações mais recentes, de modo a inferir se as 
diferenças encontradas são significativas estatisticamente. Por fim, utilizamos métodos 
de contagem para identificar ilustrar os temas mais tratados na área. 
 

Palavras-chave: psicologia ambiental; bibliometria; análise quantitativa 

TITLE: Referenciais teórico-metodológicos na Psicologia Ambiental Latino-Americana 

Abstract 

This report considers questions brought up in bibliometric studies and literature reviews 
on the area of Latin America Environmental Psychology (EP). Our sample consisted in 
the scientific production in the years 2018 and 2019, and also the production of the 1990s 
for comparative purposes. Through the collection of data never analyzed before in the 
area, we seek to diagnose the integration of researchers in the subcontinent and the 
adequacy of the themes to the specificity of the region. Thereunto, we collected in the 
open access databases (SciELO and Redalyc) articles produced in EP by Latin 
American pyschologysts. Then, we tabulated each quote in the articles sampled, which 
totaled 1081 citations. Subsequently, we used as categories: author; country of first 
author's affiliation; year of publication; title of work; type of material and source of 
publication to characterize the citations collected. With this information, we were able to 
identify which is origin of the authors referenced in local EP research, and which is level 
of integration of Latin American authors, measured by the amount of citations to Latin 
American authors. As a comparison criteria, we performed the T-test on the average of 
local citations of articles published in the area in the 1990s and the most recent 
publications, in order to infer whether the differences found are statistically significant. 
Finally, we use counting methods to identify the most discussed topics in the area. 
 

Keywords: environmental psychology; bibliometrics; quantitative analysis 
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Introdução 

Muitos debates tem sidos realizados acerca da adequação da PA latino-americana às 
especificidades que a região possui (Corral-Verdugo & Pinheiro, 2009; Wiesenfeld, 
2005). Em especial, o modelo abstracionista tem sido questionado, não pela abstração 
em si, mas por sua incapacidade de considerar todas as abstrações relevantes para o 
resultado final. Nesse sentido, a forma como um objeto é organizado é tão importante 
quanto seu conteúdo (Ackrill, 2009; Santos, 2014). Este trabalho assume a hipótese de 
que uma produção regional de PA mais integrada, medida pela quantidade de citações 
feitas a autores da própria região, condiciona os pesquisadores a pensarem em 
soluções para os problemas locais a partir das especificidades deste lugar. Desse modo 
iremos analisar o conteúdo das citações dos trabalhos produzidos na área em 2018 e 
2019, comparar com o que foi produzido na década de 1990, e se houver diferença 
significativa, analisaremos o conteúdo desses artigos atrás de pistas que revelem como 
a forma com que os temas são tratados se modificou nesse meio tempo. No total, 
utilizamos 31 artigos, que totalizaram 1060 citações. Essa análise de citações da forma 
como é feita é inédita na área, provavelmente porque é muito trabalhosa, já que um 
pequeno número de artigos tem potencial de gerar milhares de linhas de citação, as 
quais precisam que ser tabuladas e tratadas.  
 

Metodologia 

 
Para a realização do estudo sobre a produção científica de Psicologia Ambiental na 
América Latina, foi acessada a base de dados SciELO e Redalyc. Optou-se por utilizar 
artigos completos publicados em periódicos científicos, uma vez que são os principais 
instrumentos de divulgação de pesquisas científicas atuais, além de serem submetidos 
a critérios de qualidade para serem aceitos nos periódicos. As buscas foram feitas a 
partir do termo psicologia ambiental e foi utilizado como critério de seleção a relação do 
artigo com a Psicologia Ambiental, além de, pelo menos, um dos autores ser da 
Psicologia e, pelo menos, um dos autores ter vinculação a alguma instituição da América 
Latina. Dados tais como título do artigo, ano de publicação, autores, idioma de 
publicação, vinculação institucional de cada autor, país de vinculação dos autores e das 
revistas, revistas utilizadas para publicação e descritores utilizados foram registrados 
numa planilha eletrônica e posteriormente analisados. Posteriormente, programamos 
uma Regex para identificar o conteúdo das referências bibliográficas dos artigos 
levantados no formato ABNT e APA. No total, identificamos 1081 referências e, em 
seguida, checamos linha por linha a saída do algoritmo para corrigir eventuais 
irregularidades na formatação que o autor do artigo analisado pudesse ter cometido e 
uniformizar o formato de citação. Adicionalmente às informações obtidas nos artigos, 
coletamos através de mecanismo de busca como Google Scholar, Science Direct, entre 
outros, o país de filiação do primeiro autor de cada artigo citado nas referências. 
Produzimos um mapa e um histograma para melhor visualização dos dados obtidos. 
Esse dado é importante para mostrar com quais países os pesquisadores latino-
americanos estabelecem relações. Contudo, identificamos que para alguns tipos de 
análise, o dado obtido acarreta um viés, pois alguns autores chegam a citar mais de 70 
referências, enquanto outros citam apenas 15. Portanto, trabalhos de revisão 
bibliográfica, por exemplo, que naturalmente citam muitos autores exerceriam um peso 
desproporcional na amostra. Para resolver essa questão, calculamos para cada artigo 
a razão entre as referências latino-americanas e aquelas dos demais países do globo. 
Obtemos então duas amostras: uma dos artigos publicados na década de 1990, e uma 
daqueles publicados em 2018 e 2019. Em seguida realizamos um teste estatístico para 
confirmar que há diferença significante na integração entre autores latino-americanos 
nos últimos dois anos quando comparado com a década de 1990. Por fim, usamos um 
algoritmo que contou as palavras dos artigos completos publicados nos dois períodos 
analisados, excluímos as stopwords e montamos uma nuvem de palavras, tendo em 
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vista identificar padrões na produção da área e checar se a diferença estatística 
encontrada nas citações manifesta-se também no emprego dos termos. 
 
Resultados e Discussões 

 
No Mapa 1, temos uma visão da distribuição geográfica dos países de filiação dos 
autores mais citados por pesquisadores latino-americanos da área de PA nos anos de 
2018 e 2019. Para critério de comparação, exibimos os dados da década de 1990. Nas 
Figuras 1 e 2, a mesma informação é apresentada em forma de histograma para facilitar 
a visualização dos nomes dos países. Apenas a visualização dessas figuras já nos 
mostra que houve uma mudança no padrão das citações. Contudo, para evitar o viés 
que aludimos na sessão de Metodologia, realizaremos um teste de significância 
estatística. Primeiramente, atribuímos a cada artigo um número entre 0 e 1 
correspondente a porcentagem de autores latino-americanos citados. Um ponto 
interessante é que, para a década de 1990, obtemos o gráfico de distribuição 
apresentado na Figura 3. Como podemos ver, há um artigo que se destaca dos demais 
e causa uma protuberância na distribuição. Ao tirarmos esse artigo, apenas para ver o 
que acontece, obtemos a distribuição da Figura 4. O artigo que causa essa 
protuberância é o da pesquisadora venezuelana Esther Wiesenfeld (uma autora 
literalmente fora da curva para sua época). Realizamos o teste de Shapiro-Wilk nos 
dados da década de 1990 (N = 7) para checar se possuem uma distribuição de Gauss. 
Como o p-valor foi maior que 0,05, então provavelmente a distribuição é gaussiana, de 
modo que podemos realizar testes paramétricos de significância (com Wiesenfeld: 
p=0,307; sem Wiesenfeld: p=0,976. A hipótese de normalidade confirma-se em ambos 
os casos). Durante a década de 1990, a proporção de citações entre autores latino-
americanos e os de demais países foi de 23%. Repetimos o mesmo procedimento para 
os dados dos anos de 2018 e 2019 (N = 24). O teste de Shapiro-Wilk indica uma 
distribuição gaussiana em nossos dados (p=0,785). Na Figura 5, podemos observar a 
distribuição. Nos anos de 2018 e 2019, a proporção de citações a autores latino-
americanos e de demais países foi de 44%. Notamos uma grande diferença, mas 
precisamos confirmar se ela é significante estatisticamente (p<0,05). O teste de 
significância que realizamos foi o teste-T de Welch, pois as amostras tinham diferentes 
tamanhos e variâncias (N = 7 e N = 24). Encontramos p = 0,0213. Com esse resultado, 
fomos capazes de rejeitar a hipótese nula e afirmar que há diferença significativa na 
proporção em que autores latino-americanos são citados. Com isso, conseguimos 
comprovar empiricamente o argumento de Corral-Verdugo & Pinheiro (2009), isto é, os 
pesquisadores latino-americanos da área de PA estão citando mais uns aos outros, o 
que é indicativo de uma maior integração. Outra afirmação feita em Corral-Verdugo & 
Pinheiro (2009) é a de que apesar da grande presença da PA na América Latina, 
nenhum livro-texto havia ainda sido publicado na região na época em que aquele artigo 
fora escrito. Em 2011, foi publicado o livro “Temas Básicos em Psicologia Ambiental” 
pela Editora Vozes e, a partir de nossos dados, é possível ver o impacto que o material 
teve na área, sendo livro mais citado da região por autores de PA como podemos ver 
na Tabela 1. Além disso, dos 1046 materiais considerados na análise, 562 eram artigos 
e 398 eram livros. Já na Tabela 2, podemos ver os autores mais citados da área. Para 
ser contabilizado, o autor só precisava aparecer na citação feita no artigo, independente 
de ser primeiro autor. Todos, com exceção do geógrafo Milton Santos (1926-2001), são 
psicólogos ambientais ativos na área. Na Figura 6, vemos uma nuvem de palavras com 
os principais termos usados nos artigos publicados durante a década de 1990. Os 20 
termos mais recorrentes são: Psicologia = 352, Ambiental = 345, comportamento = 264, 
área = 89, setting = 85, CPA = 85, bairro = 68, social = 66, Dossiê = 62, Universidade = 
61, vida = 59, Barker = 53, análise = 48, problemas= 47, cidade = 47, diferentes = 42, 
competência = 40, processo = 40, pessoas = 39, construção = 39. Na Figura 7, vemos 
uma nuvem de palavras com os principais termos usados nos artigos publicados em 
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2018 e 2019. Os 20 termos mais recorrentes são: ambiente = 1295, social = 883, 
Psicologia = 598, sustentabilidade = 365, espaço = 339, cidade = 292, vida = 277, 
pessoas = 267, comportamento = 248, políticas = 190, água = 180, São Paulo = 152, 
território = 152 relação = 134, Brasil = 128, público = 124, consumo = 119, sentido = 
117, campamentos = 106, Chile = 105, estudo = 103. Pela análise da frequência de 
palavras, notamos que alguns termos que apareciam com grande frequência na década 
de 1990 tornam-se incomuns nos trabalhos mais recentes, como setting e Barker (Roger 
Barker foi quem criou o termo behavior-setting, um conceito de grande relevância na 
Psicologia Ambiental). Também nota-se que há uma presença maior de locativos (São 
Paulo, Chile, Brasil, campamentos), o que aponta para uma maior quantidade de 
estudos voltados para o lugar concreto, em vez de uma abstração. Outra diferença 
interessante é que, além do termo ambiente, passou-se a utilizar outros termos, como 
território e espaço, para referir-se ao locus de interação humana. Esses conceitos são 
importados por meio de uma abordagem multidisciplinar com a Geografia e a Psicologia 
Social. Também é possível notar que a palavra “social” assume um grande peso, bem 
como a palavra “políticas”. Desse dado, podemos inferir que tem havido uma 
preocupação maior com a análise e proposição de políticas sociais, o que é revelado 
também por uma maior presença de documentos, como leis, estatísticas sociais, e 
resoluções de organismos multilaterais entre os trabalhos citados. 
 
Conclusão 

 
A partir das investigações realizadas por este trabalho, é possível afirmar que há uma 
maior integração dos pesquisadores latino-americanos na área de PA. Ademais, nota-
se uma maior interdisciplinariedade com a Geografia e a Psicologia Social, além de uma 
maior preocupação com políticas sociais. Os autores mais ativos na área, conforme 
estudo anterior de Abraham et. al. (2015), são também os mais citados. A exceção fica 
por conta do geógrafo brasileiro Milton Santos, que faleceu em 2001. Mais estudos com 
o enfoque nas citações deveriam ser feitos, de modo a notar a evolução no padrão de 
citações ano a ano e identificar possíveis “choques de integração”, correlacionados com 
eventos importantes da área. Assim, seria possível inferir que eventos possuem maior 
potencial integrador dos pesquisadores da PA. 
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TÍTULO: A CURA COMO ASSASSINATO: A APROPRIAÇÃO DO MORAL 

ENHANCEMENT PELO NEOLIBERALISMO COMO TÉCNICA DE DOMINAÇÃO 

PSICOPOLÍTICA 

Resumo 

 

A questão do moral enhancement vem emergindo no seio das discussões filosóficas 
contemporâneas. Nesse contexto, os autores Persson e Savulesco alertam para os 
possíveis desafios os quais serão encontrados pelas atuais democracias liberais para a 
implementação de medidas que visem ao aprimoramento moral de seus cidadãos e – 
sobretudo - o risco que o moral enhancement tem de cair no dual use e acabar se 
tornando um mal ao invés de um benefício. Nessa perspectiva, defenderemos, neste 
trabalho, com fundamentação na teoria do filósofo contemporâneo Byung-Chul Han, a 
ideia de que o moral enhancement já está sendo apropriado pelo neoliberalismo atual 
como forma de técnica de poder psicopolítica a qual visa àotimizaçãodo desempenho e 
daprodutividadedos indivíduos e, assim, sustenta a engrenagem do sistema. 

 
 
Palavras-chave: Moral enhancement; neoliberalismo; psicopolítica; poder; otimização. 

TITLE: THE CURE AS MURDER: THE APPROPRIATION OF MORAL ENHANCEMENT 

BY NEOLIBERALISM AS A PSYCHOPLOTICAL POWER TECHNIQUE 

Abstract 

 

The topic of moral enhancement has been emerging from contemporary philosophical 
discussions. Authors such as Persson and Savulesco alert us about the possible 
challenges that current liberal democracies will face in order to implement policies that 
aim at a moral enhancement of their citizens. They also warn about the risks of moral 
enhancement falling into dual use and becoming an actual harm instead of a benefit. 
Based on Byung-Chul Han’s theory, we defend that the idea of moral enhancement has 
already been taken by current neoliberalism as a form of psychopolitical power technique 
aiming at optimizing the individuals’ performance and productivity, thus sustaining the 
installed system. 

 
 

Keywords: moral enhancement; neoliberalism; psychopolitics; power; optimization. 
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Nos anos anteriores, esta pesquisa se debruçou sobre a questão do aprimoramento 
moral (tradicional e biotecnológico) e, mais estritamente, das possibilidades reais de 
aplicabilidade do moral bioenhancement nos seres humanos, investigando pontos 
como: o modo pelo qual isso poderia ser realizado, bem como as justificativas e os 
argumentos favoráveis e contrários a tal método de aprimoramento moral. Além disso, 
mais recentemente, também foi contemplada a questão da liberdade inserida no 
contexto da aplicabilidade do aprimoramento moral biotecnológico. Para isso, foi 
utilizada uma bibliografia basilar a qual abarcava, sobretudo, autores que se destacaram 
na discussão supracitada: John Harris, Ingmar Persson, Julian Svulescu e Thomas 
Douglas. 

A continuidade da pesquisa, no ano de 2020, se direcionou para a questão do dual use 
dentro da possibilidade de aplicação do aprimoramento moral. Se, por um lado, temos 
diversos motivos para acreditar que o aprimoramento moral seria a única solução para 
garantirmos a continuidade das atuais democracias liberais e lidarmos de forma eficiente 
com ameaças como armas de destruição em massa, mudanças climáticas 
antropogênicas e degradação ambiental – como afirmam os autores Persson e 
Savulesco – por outro lado, podemos afirmar que o aprimoramento moral já tem sido 
utilizado pelo regime neoliberal como forma de dominação na sociedade psicopolítica 
vigente com o intuito de otimizar a produtividade dos indivíduos e, consequentemente, 
sustentar a estrutura do sistema. 

Desta forma, este trabalho visa construir, com fundamentação na obra do filósofo 
contemporâneo Byung-Chul Han, uma análise do modo pelo qual o neoliberalismo se 
apropria do moral enhancement em benefício próprio para modelar a psique dos 
indivíduos e, assim, perpetuar e otimizar a lógica do sistema. 

 
Metodologia 

 

Este trabalho seguiu a metodologia tradicional de pesquisas filosóficas constituída de 
levantamento bibliográfico, leitura, análise crítica, produção de fichamentos e 
comparação de obras relevantes no assunto aqui tratado. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os autores Ingmar Persson e Julian Savulescu – mais precisamente no livro Unfit for 
the future: The need for the moral enhancement – constatam que a psicologia moral 
humana é adaptada para uma vivência em pequenas sociedades nas quais os 
indivíduos se conhecem e podem traçar uma relação de confiança e empatia (como 
costumava ser nos primórdios da humanidade). Entretanto, nos últimos séculos houve 
um avanço substancial da tecnologia científica e, com isso, parece ter havido uma 
fissura entre o avanço científico e a evolução moral dos seres humanos. Passou a existir 
uma disparidade significativa entre essas duas – visto que a tecnologia avançou de 
forma exponencial e a moral dos indivíduos parece ter permanecido praticamente 
estagnada ou realizado poucos avanços, os quais são insuficientes para a construção 
de uma sociedade hodierna moralmente efetiva. Sendo assim, infere-se que somos 
moralmente inaptos para resolver questões que surgem dos desdobramentos da forma 
de vida que levamos nas sociedades atuais: hiperglobalizadas, com bilhões de 
habitantes e nas quais as pessoas estão equipadas – devido à tecnologia científica – 
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para exercer influência a nível global de modo a alcançar, até mesmo, o futuro. 
(PERSSON e SAVULESCU, 2017, p.15). 

Nessa continuidade, os autores afirmam que nossa psicologia moral possui inúmeras 
deficiências que se dariam como empecilhos para a construção de uma sociedade 
moralmente boa. Algumas delas seriam: responsabilidade baseada na causalidade, ou 
seja, nos sentimos responsáveis pelo o que causamos na proporção de nossa 
contribuição causal,falta de preocupação com o futuro remoto e pessoas 
desconhecidas, maior propensão humana para causar danos do que para causar 
benefícios e maior tendência adesenvolver empatia por indivíduos isolados.(PERSSON 
e SAVULESCU, 2017, p. 67). 

Essa constatação explicita o fato de que o nosso altruísmo e senso de justiça são 
deficitários a nível de impedir o engajamento em um agir comum , na construção de um 
pensamento de coletividade.Em razão disso, seria necessário que houvesse uma 
intervenção no senso moral dos cidadãos para que estes tivessem melhores motivações 
para agir e, assim, pudessem se engajar na construção de um projeto político global 
que contemplasse a todos de maneira justa e igualitária. 

Persson e Savulesco dirão, ainda, que, no momento atual, mais do que nunca, é 
absolutamente perigoso que os seres humanos possuam tantas debilidades no senso 
moral – visto que, com o aparato das novas tecnologias científicas, pessoas ou grupos 
mal intencionados podem chegar a causar até mesmo o dano último. Dessa forma, para 
que grandes tragédias não venham a acontecer, além de ser urgente o aprimoramento 
moral dos indivíduos, os autores propõem, também, que as democracias liberais devem 
abrir mão de uma parcela da liberdade de seus cidadãos com o intuito de garantir uma 
vigilância mais intensiva, culminando, desse modo, na diminuição das possibilidades de 
ocorrência de um ataque terrorista ou qualquer evento do gênero. Entretanto, no que 
tange a esse aspecto, não iremos tratar neste trabalho. 

No tangente à questão do dual use, em alguns trechos do livro Unfit for the future, os 
pensadores demonstram preocupação com o risco que o moral enhancement tem de 
cair no dual use – sobretudo em relação à ameaça de grupos terroristas. Nessa 
perspectiva, os autores propõem uma política de vigilância e algumas restrições à 
privacidade dos indivíduos e da imprensanas democracias liberais(PERSSON e 
SAVULESCU, 2017, p.181). Porém, o que parece ter escapado à análise dos autores é 
a possibilidade de que o moral enhancement –ou, pelo menos, sua ideia - já tenha caído 
no dual use e esteja sendo utilizado pelo sistema neoliberal como forma de potencializar 
a produtividade e o desempenho dos indivíduos em benefício da perpetuação e 
otimização do próprio sistema. A fim de analisar mais precisamente tal questão, 
evocaremos a obra do filósofo Byung-Chul Han intitulada Psicopolítica- O neoliberalismo 
e as novas técnicas de poder. 

No livro supracitado, Han inicia tecendo uma análise acerca da dialética na qual a 
liberdade se encontra no contexto do atual sistema neoliberal: uma liberdade convertida 
em coerção. O chamado “sujeito de desempenho” não está mais submetido a um 
sistema extrínseco de opressão e exploração – a exemplo do que acontecia na antiga 
sociedade disciplinar de Foucault na qual as instituições exerciam a privação da 
liberdade dos sujeitos - , agora, o próprio indivíduo se autoexplora de maneira voluntária; 
o servo e o senhor residem na mesma pessoa (HAN, 2018, p. 14). 

Nessa continuidade, o neoliberalismo realiza um trabalho absolutamente eficiente no 
que diz respeito à exploração da liberdade. Exercer o poder de forma direta e coercitiva 
– como acontecia na sociedade disciplinar - é muito menos eficiente visto que torna o 
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rendimento mais baixo, além de deixar brechas para uma possível rebelião. Dessa 
forma, a exploração da liberdade gera um lucro muito maior e ainda consegue garantir 
a estabilidade do sistema na medida que, ao fracassar, o indivíduo só irá culpar a si 
mesmo e não se voltará contra o sistema (HAN, 2018, p.16). Ademais, a atual sociedade 
digital, a medida que faz um uso intensivo da liberdade, condiciona para um excesso de 
comunicação e trocas de informações. As pessoas se expõem frenética e 
voluntariamente nas mídias digitais em nome da chamada transparência – dispositivo 
neoliberal de dominação. Logo, esse “excesso de liberdade” se transforma em 
monitoramento e controle. 

Em suma, Han aponta para o surgimento de uma nova forma de subjetivação cunhada 
pelo sistema neoliberal: a construção de um novo tipo de sujeito. O poder na sociedade 
neoliberal de controle não é mais diretamente proibitivo, coercitivo e censor. Ele explora 
a liberdade e, dessa forma, o sujeito nunca tem consciência de sua própria submissão. 
Assim, o poder neoliberal atua diretamente na psique dos indivíduos. Ele não assume 
mais as formas proibitivas e censoras do poder disciplinar. Agora, ele busca ser positivo, 
agradar e, desse modo, explorar as boas emoções a seu favor. Ou seja, de forma 
absolutamente eficiente e sem grande esforço, o poder psicopolítico molda indivíduosos 
quais se autoexploram, autoexpõem e, sobretudo, o fazem acreditando estar em 
liberdade. Assim, o indivíduo deixa de ser sujeito (como era na bioplítica vigente na 
sociedade disciplinar) e passa a ser projeto no atual governo psicopolítico do regime 
neoliberal. 

Nessa perspectiva, Han aponta para o desenvolvimento do neuro-enhancement – 
técnica neoliberal que aumenta, através de psicotrópicos, o rendimento psíquico – e, 
então afirma: 

em vez de superar resistências corporais, processos psíquicos e mentais são otimizados 
para o aumento da produtividade. O disciplinamento corporal dá lugar à otimização 
mental. Assim, o neuro-enhancement se diferencia fundamentalmente das técnicas 
psiquiátricas disciplinares” (HAN, 2018, p.40). 

Ou seja, a técnica de poder do regime neoliberal transforma o enhancement, inclusive 
o moral enhancement, no meio pelo qual se explora e domina, de forma eficiente, a 
psique dos indivíduos na medida que os condiciona para uma otimização de si ilimitada 
e constante. “o sujeito neoliberal como <<empresário de si mesmo>> explora-se 
voluntária e apaixonadamente.”(HAN, 2018, p.44). Dessa maneira, o poder do regime 
neoliberal se coloca de forma amena, garantindo, assim, que o indivíduo aja por si só 
de modo que reproduza o contexto de dominação internamente e interprete como 
liberdade (HAN, 2018, p. 44). 

É preciso enfatizar, entretanto, que o moral enahancement, como foi proposto 
originalmente, ainda não foi colocado em prática. Por isso, ao falarmos, aqui, de sua 
apropriação, entende-se, mais precisamente, a apropriação de sua ideia e não da coisa 
em si. A subversão da ideia de aprimoramento moral parece ser um fenômeno intrínseco 
ao sistema neoliberal na medida que este penetra e explora todas as esferas de nossas 
vidas, até mesmo nossa dor, e converte tudo em otimização sistêmica ilimitada. No que 
tange a isto, Han afirma: “O imperativo da otimização sem limites explora até mesmo a 
dor […] é tolerada apenas a dor que possa ser explorada em favor da otimização” (HAN, 
2018, p.48). 

Nesse viés, enfatizando a definição de enhancement de Cinara Nahra, filósofa a qual 
ganhou notoriedade nos estudas da área,que diz que “Enhancement seria então não 
apenas uma melhoria, ou um avanço tecnológico, mas todo e qualquer tipo de 
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intervenção mecânica ou biotecnológico em nosso corpo destinada a melhorar nossas 
capacidades e habilidades corporais” (NAHRA, 2012, p.4), podemos constatar que o 
que Han denomina por neuro-enhancement seria nada mais do que um aprimoramento 
moral “às avessas”, seria a própria ideia de moral enhancement subvertida, na qual o 
sujeito é motivado a otimizar a si mesmo de forma frenética em prol do sistema. 

Nesta dinâmica, o aprimoramento moral ao invés de causar uma melhoria nas 
motivações do indivíduo para que este possa agir de maneira mais consonante com sua 
racionalidadee, consequentemente, propiciar uma melhoria social a nível global – o qual 
é seu propósito originário , acaba por se assenhorar da psique dos indivíduos de modo 
a suprimir o exercício genuíno de seus espíritos e, dessa forma, transformá-los em seres 
cada vez mais padronizados e subservientes às demandas do sistema. Ou seja, ao ser 
apropriado pelo neoliberalismo, o moral enhancement(ou sua ideia) perde seu posto de 
“cura” para as deficiências da psicologia moral humana, e passa a ser o “assassino”da 
própria alma humana 

Posto isso, com o fito de garantir uma otimização constante, o sistema neoliberal cria 
meios de exploração bastante eficientes como workshops de gestão pessoal, 
seminários de desenvolvimento pessoal, treinamento de inteligência emocional, etc. 
Tudo isso visando “a otimização pessoal e o aumento da eficiência sem limites” (HAN, 
2018, p. 45). Han enfatiza que o movimento de promover essa otimização serve 
unicamente para o funcionamento perfeito do sistema e em nada se compromete no 
que tange à boa vida das pessoas: 

o imperativo neoliberal de otimização pessoal serve apenas a um funcionamento 
perfeito do sistema. Bloqueios, debilidades e erros devem ser removidos 
terapeuticamente para melhorar a eficiência e o desempenho. Assim, tudo é 
comparável, mensurável e está sujeito à lógica do mercado. (HAN, 2018 p.45). 

Tendo em vista tudo que foi discutido até então, podemos inferir que o moral 
enhancement - na atual era psicopolítica neoliberal - caiu no dual use na medida que foi 
apropriado pelo sistema de modo a condicionar a psique dos indivíduos para a 
otimização pessoal ilimitada em prol da perpetuação e potencialização do próprio 
sistema e em detrimento da própria alma humana a qual parece ter sido totalmente 
esvaziada em nome da lógica de mercado. Sobre isso, Han afirma “O sujeito do regime 
neoliberal perece com o imperativo da otimização de si, ou seja, ele morre da obrigação 
de produzir cada vez mais desempenho. A cura se torna assassinato.” (p.48). 

 

Conclusão 

 

Diante das questões analisadas até então, é possível concluir que o aprimoramento 
moral (biotecnológico e tradicional) se apresenta, de fato, como um artifício essencial 
para a construção de indivíduos moralmente melhores e, por conseguinte, o 
desenvolvimento de sociedades mais justas e igualitárias. Todavia, fica claro que para 
que o moral enhancement seja aplicado de maneira assertiva – e não caia no dual use 
– são necessários alguns pré-requisitos. Estes apontoam, sobretudo, para a construção 
de um senso de coletividadee um processo de despsicologização dos indivíduos. 

O primeiro, se mostra fundamental na medida que é evidente que não podemos pensar 
em um plano de aprimoramento moral o qual não contemple a construção de um projeto 
global coletivo de superação das inúmeras deficiências socias as quais enfrentamos 
atualmente. 
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O segundo, por sua vez, se apresenta como método pelo qual desarma-se a 
psicopolítica como meio de submissão. (HAN, p. 107). É preciso que os indivíduos 
tenham acesso a um campo de imanência de acontecimentos. A conexão digital atual e 
a comunicação exacerbada potencializam a coerção para a conformidade. Por essa 
razão, é rejeitado tudo aquilo que se coloque como empecilho à comunicação ilimitada 
com o outro. “A comunicação atinge sua velocidade máxima onde o Mesmo reage ao 
Mesmo” (HAN, p. 111). Sendo assim, a prática a qual Han se refere como idiotismo seria 
a própria prática de libertação de um sistema de coerção da comunicação e da 
conformidade. O idiota é aquele que, por natureza, é desligado, desconectado e 
desinformado. Ele é o moderno herético, o qual se desvia da ortodoxia e livra-se da 
obrigação da conformidade. (HAN, p. 112). Dessa forma, o idiota opõe-se à dominação 
neoliberal na medida que tem acesso a um conhecimento completamente distinto. “O 
plano de imanência, ao qual ele tem acesso, é a matriz da dessubjetivação e da 
despsicologização. (HAN, p.117). 

Posto isso, infere-se, portanto, que para que possamos nos desvencilhar das amarras 
do neoliberalismo atual e construir um projeto sociopolítico global – por meio da 
aplicabilidade assertiva do moral enahncemnt –devemos, sobretudo, nos permitir ser 
idiotas. 
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TÍTULO: Cobertura midiática da transposição do rio São Francisco em jornais do Ceará, 

Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte 

Resumo 

O objetivo do plano de trabalho era analisar como cada estado a mídia abordava a 
questão da transposição. Mostrando as diferentes visões dos estados em relação à 
temática. A metodologia de pesquisa recorreu a cobertura midiática, no que se refere 
às matérias veiculadas em jornais durante os anos de 2017 e 2018, nos jornais Tribuna 
do Norte, Diário do Nordeste, Diário do Sertão e Diário de Pernambuco. A coleta 
possibilitou uma análise das representações sobre o tema e da evolução do processo 
de execução das obras. Durante a trajetória de implementação, surgiram grandes 
entraves, sendo eles de ordem burocrática, casos públicos de corrupção e interferências 
política, episódios de conflito e injustiça socioambiental, assim como atraso na 
articulação de planos e obras na escala local. Pela sua pertinência no RN, a coleta e 
análise envolveu igualmente notícias sobre a barragem de Oiticica, de que resultou uma 
apresentação e artigo em anais no CONIMAS: Políticas Públicas e Conflitos Ambientais 
no processo de Construção da Barragem da Oiticica, de ALVES, OLIVEIRA & 
FERREIRA (2019). Os dados coletados e a análise prévia mostrou diferentes 
representações sobre a transposição e participação de a atores sociais nos quatro 
estados, em resultado, designadamente, do fato da água ter chegado (estados da 
Paraíba e Pernambuco), ainda assim sem dar resposta às demandas de todas as 
comunidades; ou o atraso em se concretizar ser matéria recorrente por parte de 
representantes do RN e Ceará. 
 
Palavras-chave: Transposição. São Francisco. Seca. Mídia. Nordeste brasileiro. 

TITLE: Media Coverage of the São Francisco River water transfer in newspapers from 

Ceará, Paraíba, Pernambuco and Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

This work aimed to analyze how the media approached the issue of the São Francisco 
River water traansfer in each state of the Brazilian Northeast. The analysis was about 
the different views of the states about to the theme. The research methodology used 
media coverage in articles published in the Tribuna do Norte, Diário do Nordeste, Diário 
do Sertão and Diário de Pernambuco newspapers during the years 2017 and 2018. The 
trajectory of the implementation of the policy were verified from analysis of the 
representations on the theme and the evolution of the process of execution of the works 
and obstacles, being of bureaucratic order, public cases of corruption and political 
interference, episodes of conflict and socio-environmental injustice, as well as the delay 
in the articulation of plans and works at the local scale. The collection and analysis also 
involved news about the Oiticica dam due to its relevance in the state of Rio Grande do 
Norte, which resulted in a presentation and article in annals at CONIMAS. The data was 
collected and the previous analysis showed different representations about the 
transposition and participation of social actors in the four states of the fact that the water 
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has arrived (Paraíba and Pernambuco states), still without responding to the demands 
of all communities; or the delay in materializing to be a recurring matter on the part of 

representatives of Rio Grande do Norte and Ceará states. 

 
 
Keywords: Water transfer. San Francisco. Drought. Media. Brazilian Northeast. 

Introdução 

O Nordeste brasileiro tem historicamente sofrido com a seca, gerando morte e perdas 
no campo. A região apresenta ciclos de fortes estiagens e secas prolongadas e alto 
potencial de evaporação da água. E é uma das regiões semiáridas mais populosas do 
planeta e com uma das mais extensas redes de açudagem. A transposição das águas 
do rio São Francisco como solução no enfrentamento da seca do Nordeste brasileiro é 
uma proposta que vem desde a colonização portuguesa, datando a primeira proposta 
de 1818. Sendo que, na forma como tem sido apresentada surge como a principal 
solução para a escassez de água características do semiárido nordestino, mas também 
como uma promessa de desenvolvimento regional (FERREIRA; PENHA, 2018). O 
processo sofreu vários revezes, até que, em 2003 foi enviado ao Congresso Nacional o 
plano de investimentos para o período 2004-2007, que contemplava o Projeto de 
Transposição do Rio São Francisco para a região do Semiárido Nordestino. Em 2004 
foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto 
Ambiental, que tiveram aprovação no ano seguinte pelo Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos, ficando conhecido como Projeto de Integração do Rio São Francisco com as 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Após vários avanços e recuos, em 2017 
foi inaugurado o Eixo Leste da obra, levando a água aos estados de Pernambuco e 
Paraíba. Em junho de 2020, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou, no chamado Eixo 
Norte, a chegada das águas ao Ceará, faltando a conclusão das obras que vão trazer 
água ao Rio Grande do Norte através do rio Piranhas-Açu, completando o sistema a 
barragem de Oiticica. O Plano de Trabalhos propôs analisar a cobertura midiática da 
transposição nos quatro estados receptores de água, dando destaque às controvérsias, 
impasse dos empreendimentos, intervenção das instituições públicas e organizações da 
sociedade civil e principais atores sociais, no que se constitui como uma ferramenta de 
auxílio ao monitoramento e avaliação da obra a ser alargada posteriormente com 
recurso a outras metodologias. Para o efeito optou por se selecionar um jornal em cada 
um dos estados receptores da água do projeto da transposição, para assim se ter a 
cobertura com suas notícias da agenda pública e política nos eixos dois identificados. A 
coleta e posterior análise das notícias foi realizada procedendo primeiro à pesquisa 
online dos artigos publicados nos anos em 2017 e 2018. A análise destaca a 
proeminência do tema, os principais problemas, os troços mais referidos e os atores 
sociais mais interventivos, permitindo igualmente a reconstrução pormenorizada dos 
acontecimentos, nos quais se incluindo a festa da chegada as águas ou as dificuldades 
de acesso de algumas comunidades próximas aos canais. Dada a sua centralidade, 
adicionalmente, pesquisamos sobre o histórico e importância para o desenvolvimento 
do Rio Grande do Norte da barragem de Oiticica. A pandemia não permitiu a análise de 
toda a informação, mas que fica disponível para o projeto e para os seus pesquisadores. 
 

Metodologia 

 
A metodologia utilizada já foi testada e aplicada em pesquisas anteriores no referente à 
cobertura midiática e acompanhamento da agenda política (FERREIRA, 2016). O 
recurso à mídia se justifica por ser uma importante fonte de informação, com enorme 
potencial para alcançar os variados públicos, promovendo assim o debate público e 
sendo capaz de fornecer a possibilidade de cada um formular uma opinião sobre os 
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temas, consolidando-se como principal fórum de debate público, atenuando a escassez 
de outras fontes. Por outro lado, sabemos que tem predileção por situações de conflito 
e em dar visibilidade a atores socialmente organizados. Não devemos igualmente 
esquecer a possibilidade que nos deixa em reconstruir acontecimentos praticamente 
quotidianos, que pela sua repetição necessitamos de recorrer a uma fonte de 
informação que possua esse registro. Em concreto, coletamos através de pesquisa 
online os artigos sobre a temática da transposição da água do rio São Francisco 
publicados, em 2017 e 2018, em um jornal publicado no Ceará (Diário do Nordeste), um 
portal de notícias da Paraíba (Diário do Sertão), um jornal publicado em Pernambuco 
(Diário de Pernambuco) e um jornal do Rio Grande do Norte (Tribuna do Norte). Na 
sequência da coleta inserem-se os registros das notícias em um banco de dados 
formato SPSS Statistical Package for the Social Sciences usando entre as categorias a 
localização, principais atores sociais envolvidos e seu contributo. Assim será possível 
analisar proeminência do tema, os principais problemas, os troços mais referidos e os 
atores sociais mais interventivos. Será igualmente possível proceder à reconstrução 
pormenorizada dos acontecimentos, nos quais se inclui a festa da chegada as águas, 
dificuldades de acesso de algumas comunidades próximas aos canais e principais 
episódios de conflito. Resumidamente, a metodologia incluiu as seguintes 
etapas/tarefas: - Coleta online de notícias sobre a transposição nos sites dos referidos 
jornais ou no Google usando como palavras chave" transposição + nome do jornal". - 
Inserção de registros das notícias em banco de dados SPSS com base em uma planilha 
com categoriais classificatórias de cada dimensão analítica. - Análise quantitativa das 
notícias a partir dos resultados do banco de dados. - Análise qualitativa de algumas 
notícias a partir da seleção de alguns episódios que se destaquem, por exemplo, por 
terem levado á suspensão das obras ou a uma situação de conflito. - Elaboração de um 
cronograma de acontecimentos registrado nos dois anos em análise e nos quatro jornais 
utilizados. O histórico e importância da barragem de Oiticica foi igualmente feito com 
recurso à mídia, mas também buscando documentos oficiais e da mobilização popular 
contra o empreendimento, designadamente do Movimento dos Atingidos por Barragens 
no Rio Grande do Norte, em particular no município de Jucurutu, onde se localiza a 
barragem. 
 
Resultados e Discussões 

 
Na leitura dos resultados demos primeiro destaque às notícias que dão conta do 
agravamento da seca em todo o Nordeste. Sobre a temática, o Diário do Sertão de 20 
de Fevereiro de 2017 publica a notícia "Nordeste corre contra o tempo para salvar 
cidades assoladas pela seca". Três meses depois, a 4 de Maio de 2017, “A situação na 
Paraíba já é de emergência. A transposição precisa atender à maioria dos municípios 
do Estado”, afirma o senador José Maranhão, para quem “a transposição não levará 
água direto a todos os municípios. Além do problema da seca, o Diário do Sertão 
também destaca problemas como lentidão, desvios de recursos e contaminação das 
águas que chegam ao estado da Paraíba. A matéria divulgada em 18 de janeiro de 
2018, diz: “Secretário do Ministério da Integração Revela que Eixo Norte pode atrasar 
mais uma vez”. Apesar dos problemas, a transposição causa grandes expectativas aos 
nordestinos. Dois meses depois, em 24 de abril de 2018 o mesmo jornal publica que 
“Folha de São Paulo traz matéria sobre a seca e lista a cidade de Souza como uma das 
mais atingidas” ressaltando assim, a importância que as águas do são Francisco têm 
para aquele estado, e demonstrando o quanto essa política pode mudar a realidade de 
muitos municípios do Nordeste. A expectativa pela chegada das águas é um assunto 
recorrente em todos os jornais pesquisados. O Diário de Pernambuco publicou em 10 
de julho de 2018 que “Dez Municípios do Agreste vivem a expectativa de libertação da 
seca”. A transposição também é desejada por setores da economia, em 09 de dezembro 
de 2018 o Diário de Pernambuco noticia que “Com a transposição, agronegócio aposta 
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em recuperação para 2019”. No entanto, apesar do anseio pela conclusão da 
transposição, os estados que serão beneficiados são forçados a lidar com os atrasos 
que ocorrem por diversos motivos, dentre eles,identifica-se também problemas técnicos. 
O Diário do Nordeste no dia 29 de dezembro de 2018 destaca que “Transposição do 
São Francisco: Camilo Santana prevê entrega do Eixo Norte para Janeiro”. Devido 
problemas com vazamento, a entrega do eixo norte ficaria para o ano 
seguinte,retardando assim a conclusão do eixo. A chegada das águas e o agravamento 
da seca trazem associado o mito da transposição das águas do São Francisco como 
solução da seca do Nordeste. A 5 de Maio de 2017, o Diário do Sertão usava o título 
"Águas do São Francisco garantem paz e progresso, afirma Deca". Para em 29 de Julho 
de 2017 destacar que a "Seca causa choro e sofrimento a famílias de Cajazeiras e 
agricultores veem transposição como ‘salvação’", anunciando que a Câmara de 
Vereadores de Cajazeiras realizaria uma sessão extraordinária com o tema : “As águas 
do Rio São Francisco em Cajazeiras. O que fazer?”. Com a inauguração do Eixo Leste 
quisemos destacar igualmente as notícias sobre o impacto da chegada da água nas 
comunidades. Alguns registros dão conta das ações a projetar após a chegada das 
águas. É o caso da notícia "ALPB debate projetos com as águas do Rio São Francisco 
em comunidades rurais de S. J. de Piranhas" (Diário do Sertão, 22/08/2017), dando 
conta que a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) realizou uma audiência pública, 
em Boa Vista, distrito de São José de Piranhas, proposta pelo deputado Jeová Campos 
(PSB), com o principal objetivo debater projetos de irrigação em vilas produtivas rurais 
da comunidade com as águas da transposição do Rio São Francisco. Para o presidente 
da Associação da Vila Produtiva Rural Cacaré, Cláudio Dias, as comunidades estão na 
expectativa da chegada das águas para colocarem em prática vários projetos e 
produzirem riquezas. O momento da inauguração merece ampla atenção. A Tribuna do 
Norte publica em 6 de março de 2017 a notícia "Etapa paraibana da transposição do 
São Francisco será inaugurada no sábado", na qual nos diz que, "apesar do rompimento 
parcial no reservatório Barreiro, ocorrido na última sexta-feira (3) no município de 
Sertânia (PE), a passagem de água para o restante do trajeto do Eixo Leste do Projeto 
de Integração do Rio São Francisco será feita e a água seguirá para a Paraíba". 
Adiantando que o “ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, visitou hoje (6) a 
barragem danificada e disse que está confirmada para o sábado (11) a cerimônia que 
marca a chegada da água na Paraíba, no município de Monteiro, com a presença do 
presidente Michel Temer”. O Diário do Sertão faz uma ampla cobertura da inauguração, 
com imagens, vídeo e texto. As imagens são de festa e de enchimento dos açudes com 
água do São Francisco. Foi assim publicada a notícia "Após transposição, açude de 
Poções dobra de volume em três dias na PB" (Diário do Sertão, 13/03/2017). Nos dias 
seguintes são publicadas mais imagens e relatos das reportagens sobre a chegada da 
água da transposição na Paraíba. Expressiva é a afirmação de um dos entrevistados ao 
ter contato com a água, ao afirmar “A gente agora tem vida. Nós agora somos gente” 
(Diário do Sertão, 27/03/2017). A euforia da chegada das águas é indissociável do 
processo de politização nacional e regional da inauguração do projeto de integração. As 
notícias referem, por um lado, que o "Senador Raimundo Lira ressalta ‘momento 
histórico’ na transposição e projeta conclusão do Eixo Norte" e que "Lira acompanhou o 
presidente Temer em solenidade realizada em Campina Grande, no Complexo Aluísio 
Campos, e depois seguiu para Monteiro (Diário do Sertão, 11/03/2017). Por outro lado, 
que "Moradores comparam Lula a Deus e a Frei Damião após chegada das águas da 
transposição no Cariri", relatando a chegada das águas e o que mudou no dia-a-dia dos 
paraibanos através da TV Diário do Sertão, que percorreu a Borborema e o Cariri 
(29/03/2017). Quando tudo parecia estar correndo bem as obras do Eixo Norte foram 
suspensas por causa do processo de escolha da empresa que ficou em terceiro lugar 
na licitação, cujo resultado foi questionado pelas outras empresas envolvidas na 
licitação. Segundo a Tribuna do Norte, de 26 de Abril de 2017, "Tribunal suspende a 
licitação para obras do Eixo Norte da transposição do São Francisco", referindo que o 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) concedeu uma liminar suspendendo a 
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licitação das obras do Eixo Norte da transposição. Para reverter o impasse, vários 
políticos da região, designadamente da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, 
organizam a Caravana das Águas, que exige a retomada das obras do Eixo Norte. 
Organizando uma "Manifestação pela retomada das obras do Eixo Norte (Diário do 
Sertão, 02/06/2017). Ficamos a saber através da notícia da Tribuna do Norte, de 20 de 
junho de 2017, que a "Caravana das Águas consegue promessa de retoma das obras", 
após decisão do Supremo Tribunal federal, para a retomada das obras do Eixo Norte da 
transposição do rio São Francisco. Nesta mobilização o deputado estadual Fernando 
Mineiro (PT) defendeu a necessidade de investimentos no Rio Grande do Norte para a 
chegada das águas, incluindo investimento em drenagem, saneamento e estrutura 
hídrica. E o engenheiro José Guilherme Palhares, coordenador do Eixo Norte, informou 
que o Ramal do Apodi já possui Projeto Executivo, aguardando licitação. Outra noticia 
aborda um dos temas polêmicos da transposição, o dos custos da água. A Tribuna do 
Norte publicava a 1 de setembro de 2017 a notícia "Águas do São Francisco custarão 
R$ 48 milhões" por ano, pois segundo o secretário-adjunto de Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte, Mairton França, haverá uma parcela fixa de R$ 
14,792 milhões e uma parcela variável que pode chegar a R$ 33,296 milhões. Outro 
tema bastante polêmico, e que se vem arrastado, é o da construção da barragem de 
Oiticica, em construção desde 2013 no município de Jucurutu. A barragem deveria ter 
sido concluída em 2015. A obra não faz parte da transposição, mas será usada como 
reservatório de apoio à barragem Armando Ribeiro Gonçalves e permitirá a prática 
agrícola no seu entorno. A barragem terá uma capacidade para armazenar 566 milhões 
de metros cúbicos de água, que irá beneficiar 350 mil pessoas em 17 cidades do RN. O 
valor original de R$ 241,7 milhões apresentava-se, em 2017, 130% mais cara, saltando 
para R$ 559 milhões (Tribuna do Norte, 24 de dezembro de 2017). Quanto à barragem 
de Oiticica, situada no interior do estado do Rio Grande do Norte, tem vindo a ser 
apontada desde a década de 1950, tem sido apontada com um dos eixos de 
desenvolvimento e segurança hídrica, porém, o processo de construção foi sofrendo 
sucessivos atrasos motivados por diversos episódios de conflito, pelo que a construção 
da infraestrutura hídrica somente avançou em 2013. Em anos mais recentes o atraso 
da obra se deve tanto a novos conflitos para as dificuldades para obtenção de 
investimento. Possíveis lacunas no planejamento resultaram em um aumento dos 
custos, parte dos quais implicados na realocação da comunidade Barra de Santana e 
na catalogação das gravuras rupestres identificadas na área de alagamento da 
barragem. Com o avanço da transposição aumentou o interesse pela barragem, na 
medida em que funcionará igualmente como reservatório de reserva da barragem 
Armando Ribeiro Gonçalves, pelo que está ao dispor da agricultura irrigada do Baixo 
Açu, ao mesmo tempo em que a montante os agricultores e o Movimento dos Atingidos 
pela Barragem Oiticica, Sindicatos dos Agricultores Rurais e a própria Igreja se 
mobilizaram no sentido de beneficiarem da água que será acumulada pela barragem, 
que servirá também várias cidades. Após vários conflitos e situações de injustiça 
socioambiental identificadas em nossa pesquisa o projeto avança no sentido de sua 
conclusão, podendo ser ainda inaugurado em 2020. 
 
Conclusão 

 
Quando se fala de transposição, as perspectivas de análise são diversas,dada a 
importância que a obra representa para o Nordeste,bem como os problemas de ordem 
política, socioambiental, econômicos e tantos outros que envolvem o processo. A 
cobertura midiática permite tirar conclusões sobre a forma diferenciada como a 
transposição se apresenta nos quatro jornais regionais. Os resultados mostram ser 
grande a expectativa gerada pela obra, dando igualmente conta de alguns problemas 
no arranque da fase de operação, e desalento pelo adiar do chamado Eixo Norte, que 
este ano inaugurou a chegada das águas ao Ceará, mas se mantém em atraso na 
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chegada ao Rio Grande do Norte. A grande visibilidade da politização da inauguração 
contrasta com a invisibilidade dos variados temas que permeiam como a fatura da 
transposição. A chegada das águas ao Eixo Leste e ao Ceará ao Eixo Norte cumpre o 
sonho dos nordestinos, profetizado pelo padre Cícero, de que o Sertão ia virar mar, mas 
também o sonho de muitos idealizadores que quiseram consolidar o São Francisco 
como o rio da integração nacional. As notícias mostram a euforia da chegada das águas, 
com imagens da inauguração oficial pelo presidente Michel Temer e da inauguração 
popular por Lula da Silva. Estas narrativas colocam a obra no campo das disputas 
políticas e não apenas das opções técnicas, exaltando cada ator social o seu contributo 
na solução do problema da seca do Nordeste e o papel da transposição no futuro 
desenvolvimento da região. As imagens contrastam com o desalento motivado pelo fato 
de nem todas as cidades garantirem acesso à água, assim como do rompimento de 
canais e da elevada evapotranspiração. No Rio Grande do Norte o desalento advém do 
adiamento da conclusão da barragem de Oiticica. Dada sua centralidade, acabamos 
pesquisando igualmente sobre a barragem de Oiticica discutindo a obra a partir das 
Ciências Sociais e das políticas públicas trazendo questões como o conflito ambiental, 
sua visibilidade, papel dos atores institucionais e seu repertório levando-o a um debate 
mais alargado sobre a necessidade de se produzir bons diagnósticos na fase de projeto 
de grandes infraestruturas, que sejam amplos e socialmente participados. Concluímos 
que o conflito de Oiticica poderá ter atrasado a conclusão da obra, mas foi uma 
oportunidade para envolver a comunidade na busca de soluções e se conhecer mais 
sobre aquela parte do território da bacia hidrográfica, mas esse trabalho de 
envolvimento e busca de informação e ampla visão deveria ser anterior. 
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TÍTULO: Progressão do conhecimento histórico na segunda versão da BNCC 

Resumo 

Diante dos avanços no campo científico que estuda o ensino e a aprendizagem, surge 
a necessidade da área de Ensino de História no Brasil pautar questões sobre a 
progressão do conhecimento histórico. Inseridos nesse contexto, investigamos o tema 
a partir da segunda versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Utilizando 
como aparato metodológico a Análise de Conteúdo, proposta por Laurence Bardin 
(2011), realizamos a pesquisa de três formas: buscando marcadores de progressão no 
texto geral do documento; analisando os objetivos propostos para a transição do Ensino 
Fundamental ao Ensino Médio, com o auxílio da taxonomia de Bloom revisada por Lorin 
Anderson et al (2001); buscando produções em diversos centros da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que possam colaborar com o nosso tema. A 
partir disso, conseguimos estruturar como a progressão do conhecimento histórico pode 
ser percebida no documento e montarmos um panorama sobre as pesquisas que 
tangenciam o ensino e a aprendizagem na UFRN. 
 
Palavras-chave: Progressão do conhecimento histórico. BNCC. Análise de conteúdo. 

TITLE: Progression of historical knowledge on the second version of BNCC 

Abstract 

In view of the advances made by the scientific field that studies teaching and learning, 
there is a need for the History Teaching area to debate questions about the progression 
of historical knowledge. In this context, we investigated the theme using the second 
version of Common National Curriculum Base as basis. Using as methodological 
apparatus the Content Analysis, proposed by Laurence Bardin (2011), we made this 
research in three different ways: searching for clues of progression in the general 
document text; analyzing the proposed objectives for the transition of the Elementary 
School to the High School, with the help of Bloom’s taxonomy revised by Lorin Anderson 
et al (2001); searching productions on many centers of Federal University of Rio Grande 
do Norte (UFRN) that could collaborate with our theme. From this, we were able to 
structure how the progression of historical knowledge can be perceived in the document 
and set up an overview of the researches in reference of teaching and learning in UFRN. 
 
Keywords: Progression of historical knowledge. BNCC. Content Analysis. 

Introdução 

A expansão do campo de pesquisa do ensino de História trouxe uma série de novas 
demandas as quais devem ser estudadas pelos historiadores, entre elas, por exemplo, 
estão as questões que envolvem a aprendizagem histórica. É nesse contexto também 
em que surgem os primeiros trabalhos acerca da progressão do conhecimento histórico. 
Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo contribuir para a área tanto da 
aprendizagem histórica, quanto, mais especificamente, da progressão do conhecimento 
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histórico, dando continuidade ao estudos que tiveram início com o trabalho “Progressão 
e complexização do conhecimento histórico na primeira versão da BNCC”. Posto isso, 
inicialmente a pesquisa analisou a estrutura da progressão do conhecimento histórico 
na segunda versão da Base Nacional Comum Curricular, com foco no Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio, bem como os objetivos propostos para uma série de 
cada segmento. Nessa perspectiva, a escolha dessa fonte tem em vista que a BNCC é 
o documento responsável, em uma instância federal, por nortear a produção dos 
currículos das escolas e a atuação dos profissionais da educação. Logo, nela é possível 
observar a forma com que a progressão está estruturada em um documento que é o 
ponto de partida para a produção curricular no Brasil. Em um segundo momento, a 
pesquisa voltou-se também para o Repositório Institucional da UFRN e o SIGAA, no 
qual foram feitos levantamentos acerca das produções desenvolvidas no CCHLA/UFRN 
sobre questões relacionadas à aprendizagem e/ou à progressão do conhecimento. Essa 
etapa visava ter um panorama geral da produção desse centro da UFRN acerca do 
campo de pesquisa da aprendizagem. Nesse sentido, voltou-se para o CCHLA em 
específico visto que ele é o centro que concentra o maior número de licenciaturas. Para 
subsidiar as discussões sobre a progressão do conhecimento histórico teve-se como 
referência a produção de Flávia Caimi (2019), sobretudo o seu verbete sobre a 
progressão do conhecimento histórico no Dicionário de Ensino de História. Além disso, 
a pesquisa teve como base também a obra de Itamar Freitas (2014), no que diz respeito 
à análise de currículos escolares e à progressão do conhecimento histórico. Não 
obstante, para compreender as especificidades da BNCC e seu histórico de produção 
foi estudado Margarida Oliveira e Itamar Freitas (2018), bem como Marcos Neira, Wilson 
Aviano Júnior e Déberson Almeida (2016). Por fim, a metodologia utilizada na pesquisa 
é a análise de conteúdo, desenvolvida por Laurence Bardin (2011). 
 

Metodologia 

 
Nesta pesquisa a análise da segunda versão da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) foi feita por meio da metodologia da análise de conteúdo, sistematizada por 
Laurence Bardin (2011). Tal método pressupõe que existem valores, ideias e 
concepções em todas as mensagens e discursos, contudo esses não estão explícitos 
no texto, sendo necessário um olhar aguçado para poder identificá-los. Nesse sentido, 
a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos, o qual visa aguçar 
o olhar para que seja possível encontrar o conteúdo implícito das mensagens e dos 
discursos (BARDIN, 2011). Posto isso, a análise de conteúdo fornece diferentes etapas 
de trabalho e ferramentas de análise, as quais podem variar de acordo com o tipo textual 
com o qual se trabalha, bem como podem ser diferentes a depender dos objetivos de 
cada análise. A análise de conteúdo foi executada nas partes da BNCC direcionadas ao 
Ensino Fundamental e ao Ensino Médio. Com a leitura flutuante, foi possível observar a 
aparição da palavra “progressão” algumas vezes no decorrer documento. A partir de 
então, a própria palavra progressão foi selecionada como índice da pesquisa, 
ferramenta a qual auxilia a localização do que se pretende encontrar na mensagem. 
Definiu-se também que as unidades de registro seriam os parágrafos nos quais a 
palavra progressão estivesse contida. Assim, para obter mais precisamente o número 
de vezes em que esse conceito é citado, em um documento da BNCC em formato de 
PDF utilizou-se a ferramenta de pesquisa ctrl+f para identificar as situações ao longo do 
texto. No total, foram observadas 33 citações da palavra progressão. Uma vez recolhido 
o número de vezes que cada índice aparecia, foram selecionadas 8 categorias nas quais 
seriam classificadas as unidades de registro encontradas. As categorias são: letramento 
e capacidade de aprender; solidariedade e sociabilidade; ética e pensamento crítico; 
leitura do mundo natural e social; pensamento crítico e projeto de vida; intervenção no 
mundo natural e social; progressão como ferramenta organizacional; e progressão 
dentro de um conteúdo disciplinar. Concomitantemente, analisamos os objetivos 
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propostos para o 9º ano do Ensino fundamental e Unidade I do Ensino Médio, seguindo 
os passos da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), porém, somando a ela a 
Taxonomia de Bloom revisada por Lorin Anderson et al (2001), substituindo as etapas 
de construção de índices e categorização das unidades de registros e, a partir dela, 
foram feitas as inferências. A taxonomia utilizada consiste na classificação de objetivos 
educacionais em uma tabela bidimensional (ANDERSON et al, 2001). No plano 
horizontal da tabela temos a dimensão dos processos cognitivos, que estão dispostos 
por ordem de complexidade, da esquerda para a direita, correspondendo aos números 
1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente, os seguintes processos: lembrar, entender, aplicar, 
analisar, avaliar e criar. Já no plano vertical, temos a dimensão do conhecimento, que 
também é ordenada por níveis de complexidade, de cima para baixo, utilizando as letras 
A, B, C e D, respectivamente, para corresponder aos seguintes conhecimentos: factual, 
conceitual, procedimental e metacognitivo. Tendo em vista esse modelo de tabela, 
primeiro definimos qual processo cognitivo e qual conhecimento cada objetivo 
contemplava, podendo contemplar mais de um deles. Após isso, colocamos o objetivo 
no espaço da tabela que representasse a intersecção das duas dimensões, às vezes 
ocupando mais de um espaço. Como o documento organiza os objetivos entre 
“Conhecimentos Históricos” e “Linguagem e procedimentos de pesquisa”, decidimos 
que para cada série seria produzida uma tabela de cada subdivisão e uma tabela geral. 
Em conseguinte, para que pudéssemos fazer as inferências, produzimos gráficos 
percentuais de cada dimensão da taxonomia para cada tabela feita. No que diz respeito 
ao percurso metodológico específico utilizado no levantamento das produções 
desenvolvidas no CCHLA/UFRN, uma série de etapas foi desenvolvida até que 
chegássemos à análise de conteúdo propriamente dita, sendo a primeira delas referente 
a delimitação de onde seria buscado o material para subsidiar essa investigação. 
Entendendo que o SIGAA e o Repositório Institucional (doravante RI) são onde as 
produções intelectuais da UFRN se encontram registradas e disponíveis ao acesso da 
comunidade universitária, delimitamos que as produções seriam pesquisadas a partir 
desses dois locais. Os critérios utilizados para a análise inicial do diálogo ou não das 
pesquisas com as áreas de ensino e aprendizagem dizem respeito à busca pela 
aparição desses termos nos títulos, resumos, palavras-chave e objetivos dos planos de 
pesquisa disponibilizados pelo SIGAA. Com o fim desta etapa, escolhemos como 
amostragem os três maiores produtores acerca do nosso tema de interesse para uma 
análise qualitativa de suas produções. Em seguida, analisamos caso a caso as 
pesquisas realizadas pelo CCHLA e pelo CCS para descobrir como - e se- as pesquisas 
desenvolvidas por esses centros dialogavam com a progressão do conhecimento. O 
segundo momento desta investigação se deu a partir da busca no Repositório 
Institucional da UFRN. Para tal, inicialmente repetimos os critérios utilizados na busca 
no SIGAA buscando uma análise mais ampla. No entanto, ao buscar uma possibilidade 
de diálogo com a progressão do conhecimento, inserimos novos parâmetros de análise 
(tempo de aprendizagem, adequação ou elaboração de conceitos ou metodologias para 
o ensino, análise entre expectativas e resultados de aprendizagem, aprendizagem 
relativa à idade, conceitos relacionados à aprendizagem e progressão e, por fim, 
metodologias para diferentes níveis de ensino). Por fim, o terceiro passo desta pesquisa 
foi a análise e o cruzamento dos dados encontrados nas duas fontes de busca, o que 
deu origem a gráficos, tabelas e às conclusões alcançadas por este trabalho. 
 
Resultados e Discussões 

 
Dando início as pesquisas realizadas no SIGAA, o primeiro centro utilizado como filtro 
foi o objeto principal deste estudo, o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - 
CCHLA. Foram encontradas 13 pesquisas em desenvolvimento sobre a temática, um 
número alto em relação aos outros centros, mas baixo se considerarmos a realidade 
dos cursos do CCHLA, que são, em sua maioria, oferecidos na modalidade da 
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licenciatura. Além disso, boa parte dos cursos é atendida pelo Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, que deveria ser mais um incentivo para a 
reflexão acadêmica e a produção de pesquisas tendo o ensino e a aprendizagem como 
objetos de estudo. No entanto, o que se percebe é que grande parcela dos 
pesquisadores do centro negligencia a área de ensino, reforçando a visão de que esta 
é uma área inferior ou destinada aos pesquisadores da área de pedagogia. A pesquisa 
seguiu com o Centro de Ciências da Saúde, que embora possua apenas um curso na 
modalidade da licenciatura (educação física), surpreendeu pela quantidade de 
pesquisas relacionadas à temática que norteia este estudo. Não só a quantidade, mas 
a distribuição das pesquisas foi interessante: dos 9 cursos sediados no centro, 5 
possuem pesquisas em andamento a respeito do tema. Outro ponto que merece ser 
levantado é de que os cursos que mais concentram essas pesquisas (enfermagem, com 
4 e fonoaudiologia com 3) não possuem a modalidade de licenciatura, o que mais uma 
vez suscita uma discussão acerca da importância que as licenciaturas vêm dando aos 
tópicos que se relacionam ao ensino e à aprendizagem. Ao lado do CCHLA, o centro 
possui um grande volume de pesquisas relacionadas (12) em execução. O Centro de 
Educação, como já era esperado, devido a presença do curso de graduação em 
pedagogia e diversas pós-graduações na área de educação, concentra um alto número 
de pesquisas sobre ensino e aprendizagem, totalizando 13, assim como o CCHLA. 
Enquanto isso, o Centro de Ensino Superior do Seridó - CERES concentra 12 pesquisas 
dentro dos critérios deste trabalho, majoritariamente desenvolvidas pelos 
departamentos de geografia e educação, cada um com duas pesquisas sobre o tema. 
Já no Centro de Biociências, foram encontrados apenas 4 projetos que poderiam 
dialogar com as temáticas de ensino e aprendizagem e, assim, com o tema da 
progressão da aprendizagem. A maioria massiva de pesquisas realizadas pelo centro 
demonstra um caráter bacharelesco no curso de Ciências Biológicas, que possui tanto 
a modalidade da licenciatura quanto do bacharelado, mas poucos indícios de interesse 
na área de ensino e aprendizagem. Uma hipótese possível para este fato se deve 
também ao fato de apenas um dos quatro cursos sediados no centro possuir a 
modalidade de licenciatura. A Escola de Música da UFRN - EMUFRN, assim como o 
Centro de Biociências, possui 4 pesquisas em desenvolvimento no que diz respeito às 
temáticas de ensino e aprendizagem. Embora o número de pesquisas, no geral, seja 
baixo (o SIGAA retornou 47 resultados para a busca por projetos de pesquisa em 
execução na EMUFRN, ao passo que nos outros centros esse número se encontra 
contabilizado em centenas), esperava-se que o curso de música, que é oferecido nas 
modalidades de bacharelado e licenciatura, desenvolvesse um número maior de 
pesquisas na área, sobretudo pelos projetos de extensão que são oferecidos a grupos 
como crianças carentes e pessoas com necessidades especiais. Assim como os dois 
últimos citados, a Escola Multicampi de Ciências Médicas, a EMCM, conta também com 
4 resultados de pesquisas relacionadas ao ensino e aprendizagem, resultado esse que 
foi inesperado devido ao fato de a EMCM abrigar o curso de medicina, uma área que 
geralmente não possui tantas produções acerca do tema. Dentre os restantes, 
surpreende que locais como o IMD, o CT, e a ECT estejam produzindo sobre o tema, 
visto que não possuem nenhuma licenciatura. O CCET e o IC, por sua vez, surpreendem 
negativamente com a pouca quantidade de pesquisas no tema, tanto pelo fato do CCET 
possuir a licenciatura em matemática quanto pelo Instituto do Cérebro possuir aparato 
para o desenvolvimento de pesquisas que versem sobre cognição e demais áreas afins 
à aprendizagem humana a partir do estudo do cérebro. Com o objetivo de nos 
aprofundarmos um pouco mais nas produções de cada centro, escolhemos como 
amostragem os três maiores produtores acerca do nosso tema de interesse (CE, 
CCHLA e CCS) para uma análise qualitativa das produções desenvolvidas. Para tanto, 
levamos em consideração os objetivos elencados nos planos de pesquisa e 
classificamos os trabalhos em assuntos para que pudéssemos compreender em quais 
áreas, especificamente, de ensino e aprendizagem, estavam sendo desenvolvidas 
essas pesquisas, levando em consideração que o ensino e a aprendizagem se 
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constituem como campos de estudos com bastante amplitude. A classificação realizada 
deu origem a 3 quadros resumo e 1 gráfico, que demonstraram que dentre as 38 
pesquisas realizadas pelos centros deste estudo de caso, as temáticas que aparecem 
com maior frequência são estratégias de ensino e aprendizagem/estratégias 
metodológicas e formação de professores, com 5 pesquisas cada, e estratégias de 
ensino e aprendizagem para pessoas com necessidades especiais, com 3 pesquisas. 
As outras 25 pesquisas se dividem em 18 temáticas que aparecem com baixa frequência 
(1 ou 2 pesquisas por tópico). Tendo como base os resultados encontrados nas 
pesquisas realizadas no SIGAA, decidiu-se que as pesquisas a serem realizadas no 
Repositório Institucional da UFRN teriam como filtro os 3 centros onde haviam mais 
projetos de pesquisa em execução que dialogavam com o ensino e a aprendizagem, 
sendo eles o CCHLA, elemento central desta investigação, o CCS e o CE para efeitos 
de comparação. Sistematizando os resultados encontrados neste segundo momento de 
busca, as mudanças em relação a classificação dos centros foram pouco significativas. 
A ordem, do centro que mais produz dentre os 3 que fizeram parte da busca, permanece 
a mesma da pesquisa realizada no SIGAA, a saber: CCHLA, CE e CCS. No entanto, ao 
passo que CCHLA e CE empatam na busca do SIGAA com 13 pesquisas, no 
Repositório Institucional o CCHLA lidera com 21 resultados, enquanto o CE possui 15 e 
o CCS possui 13. No que diz respeito à distribuição das produções por centro, isto é, 
qual o formato do que está sendo produzido, o CCHLA se mostrou o menos diverso dos 
centros. 20 das suas 21 produções são artigos de periódicos, ao passo que apenas uma 
diz respeito ao formato de livro eletrônico. O CCS segue este mesmo padrão, 10 das 
suas 13 produções dizem respeito a artigos de periódicos; as outras 3 são livros 
eletrônicos. O CE, nesse critério de análise, se mostrou mais diverso, com 8 artigos de 
periódicos, 4 livros eletrônicos, 1 trabalho apresentado em evento, 1 dissertação e 1 
publicação em anais de evento, o que desperta uma possibilidade que não pode ser 
ignorada: a de que, embora possua quantitativamente um número inferior de produções 
em relação ao CCHLA, suas produções estão ocupando espaços onde os outros centros 
não estão chegando. O último passo para a análise das produções diz respeito à 
aplicação dos parâmetros que podem nos indicar o diálogo - ou não, do que está sendo 
produzido dentro da área de ensino e aprendizagem com a progressão do 
conhecimento, objeto deste plano de pesquisa como um todo. A partir do uso dos 
critérios anteriormente citados, chegamos a um resultado pouco esperado ao 
estabelecermos novamente uma ordem entre os centros. Enquanto o CCHLA possui 8 
produções que estabelecem diálogo com a progressão, o segundo lugar, com 6 
produções, é referente ao CCS. O CE, embora mais diverso no que produz, pouco 
dialoga com a temática deste plano, possuindo apenas 2 trabalhos que atendem aos 
pressupostos estabelecidos. Dispondo os dados anteriormente encontrados no formato 
de porcentagem, temos que 61,9% das produções do CCHLA não dialogam com a 
produção do conhecimento, ao passo que 38,1% realizam diálogo. No CCS, as 
porcentagens são, respectivamente, 53,8% e 46,2%. Por fim, no CE, temos que 86,7% 
das produções não estabelecem diálogo com a progressão e apenas 13,3% o fazem. 
Assim, com base nos dados apresentados por esta pesquisa, podemos afirmar que o 
Centro de Ciências da Saúde é o centro que mais possui trabalhos acadêmicos em 
diálogo com a temática da progressão do conhecimento, embora não possua cursos da 
área de ciências humanas em sua estrutura administrativa. Passando para a análise do 
documento tido como fonte principal deste trabalho, após a categorização dos índices, 
os eixos e as unidades de registro associadas a eles foram: letramento e capacidade de 
aprender com 9 unidades; solidariedade e sociabilidade sem unidades; ética e 
pensamento crítico sem unidades; leitura do mundo natural e social com 12 unidades; 
pensamento crítico e projeto de vida sem unidades; intervenção no mundo natural e 
social com 1 unidade; progressão como ferramenta organizacional com 6 unidades; e 
progressão dentro de um conteúdo disciplinar, com 5 unidades. As categorias de 
classificação possuem sentidos próprios, logo cada uma delas engloba as unidades de 
registro nas quais a palavra progressão aparece em um sentido que coincide com o da 
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categoria. O primeiro eixo é o de letramentos e capacidade de aprender, o qual diz 
respeito à participação do aluno no mundo letrado, à construção de novas 
aprendizagens, ao envolvimento em diferentes práticas de letramento, ao 
desenvolvimento de condições socioemocionais, à participação de diferentes situações 
artísticas, culturais e científicas e à aprendizagem de variados tipos de linguagem. Posto 
isso, compreende-se que as progressões associadas a esse classificador estão no 
sentido de progredir da vivência de experiências mais próxima às mais distantes da 
realidade do aluno, do aprimoramento gradual da habilidade de comunicar o 
conhecimento por meio de linguagem adequada ao contexto, da crescente capacidade 
de compreensão dos elementos que compõem situações diversas, do desenvolvimento 
progressivo das habilidades socioemocionais dos alunos. Já o segundo eixo é o de 
leitura do mundo natural e social, o qual engloba índices que estão no sentido de 
mobilizar operações cognitivas cada vez mais complexas, do desenvolvimento da 
sensibilidade para aprender, atuar e se expressar no mundo em que vivem, da 
ampliação da compreensão do mundo natural e social e da relação do ser humano entre 
si e com a natureza. Nesse eixo, a progressão indica a mudança da forma de atuação 
no mundo, a mobilização de operações cognitivas cada vez mais complexas e a 
crescente capacidade de compreensão dos elementos que compõe as relações entre 
os seres humanos e a natureza. O terceiro classificador é o da progressão como 
ferramenta organizacional, utilizado como categoria na pesquisa para enquadrar as 
unidades de registro nas quais a palavra progressão é utilizada como base para definir 
o encadeamento dos conteúdos e/ou dos objetivos de conhecimento de cada disciplina. 
Nesse sentido, a progressão aparece como o “ritmo” em que os conteúdos e os objetivos 
de aprendizagem devem ser apresentados. Por fim, o quarto classificador, a progressão 
como um conteúdo disciplinar, enquadra as unidades de registro nas quais a palavra 
progressão encontra-se dentro de um conteúdo de uma disciplina. Sendo assim, a 
progressão não está no sentido da progressão do conhecimento, mas faz parte de um 
conteúdo disciplinar, como é o caso da progressão textual, da Língua Portuguesa, ou 
da progressão aritmética, da Matemática. Todavia, é preciso compreender que os 
parâmetros que marcam a progressão podem variar de acordo com a situação de 
aprendizagem. Nesse sentido, os parâmetros de complexidade ou de proximidade, por 
exemplo, são relativos e devem ser analisados antes de se estabelecer relações de 
progressão a partir deles. Contudo, a variação subjetiva desses parâmetros não os 
desqualifica como referências para a análise da progressão. Nesse caso, em documento 
que possui um amplo quadro de referência, como a BNCC, por exemplo, que se 
pretende nacional, esses parâmetros são utilizados para distinguir os níveis de 
complexidades dos conteúdos, habilidades e competências de cada série escolar, bem 
como para estabelecer uma relação de progressão entre essas séries, no sentido da 
acumulação, da complexização, da aproximação ou distanciamento, etc. Nesse caso, é 
preciso distinguir o que é mais simples e mais complexo não para determinar um modelo 
universal, mas para estabelecer os critérios que marcam a progressão do conhecimento 
na análise de uma documentação. Já no tocante à classificação dos objetivos de acordo 
com a revisão da taxonomia de Bloom (ANDERSON et al, 2001), como citado 
anteriormente, produzimos uma tabela para cada divisão proposta pelo documento e 
uma geral de cada série, gerando um gráfico percentual de cada dimensão após isso. 
A primeira tabela produzida, então, diz respeito aos objetivos do 9º ano para a categoria 
“Conhecimentos históricos”, que conta com 22 objetivos distribuídos em 23 nichos 
(devido a repetição de um deles em dois conhecimentos). Nesse sentido, temos 4, 13 e 
6 objetivos distribuídos entre os processos cognitivos lembrar, entender e analisar, 
respectivamente. Na outra dimensão, temos 19 no conhecimento factual e 4 no 
conceitual Percentualmente, os processos lembrar, entender e analisar representam, 
nessa ordem, 17%, 57% e 26% (os valores foram arredondados para o número inteiro 
mais próximo) de distribuição. Do mesmo modo, o conhecimento factual representa 83% 
e o conceitual 17%. Ressaltamos que os objetivos contidos em “Conhecimentos 
históricos” representam a parte mais conteudista da disciplina e, como demonstrado 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 259 

 

pelo percentual, o foco está no processo cognitivo entender e no conhecimento factual, 
não havendo uma exploração de processos e conhecimentos que visem uma autonomia 
maior do aluno, como os processos aplicar, avaliar, criar e o conhecimento 
metacognitivo. A segunda tabela feita se refere à categoria “Linguagem e procedimentos 
de pesquisa” do 9º ano, que conta com 9 objetivos. Desses, 2 estão na coluna do 
processo cognitivo lembrar, 4 na entender, 1 na aplicar e 2 na analisar; 
simultaneamente, 4 estão na linha referente ao conhecimento factual, 2 na conceitual e 
2 na procedimental. Em percentagem, lembrar, entender, aplicar e analisar, equivalem 
a 22%, 44%, 11% e 22%, nessa ordem; enquanto os conhecimentos factual, conceitual 
e procedimental significam, ordenadamente, 56%, 22% e 22%. Podemos perceber 
ainda um foco no processo entender e no conhecimento factual, em contrapartida, há o 
aparecimento do processo aplicar e do conhecimento procedimental A partir dessas 
duas tabelas, produzimos, então, uma geral para o 9º ano. Nela, os objetivos se dividem 
da seguinte forma quanto aos processos cognitivos: 6 no lembrar, 17 no entender, 1 no 
aplicar e 8 no analisar. Já na dimensão do conhecimento, estão do seguinte modo: 24 
no factual, 6 no conceitual e 2 no procedimental. Distribuindo percentualmente, os 
processos lembrar, entender, aplicar e analisar representam, respectivamente, 19%, 
53%, 3% e 25%, enquanto o conhecimento factual equivale a 75%, o conceitual 19% e 
o procedimental 6%. Assim, vemos que, realmente, existe uma maior proporção do 
processo cognitivo entender e do conhecimento factual, que pode significar uma 
redução do ensino de história ao repasse de fatos e datas para os alunos. Passando 
para os objetivos da Unidade I do Ensino Médio (ou 1º ano), a quarta tabela produzida 
nessa etapa da pesquisa foi feita a partir da seção “Conhecimentos históricos” para essa 
série. Nela, a coluna do processo cognitivo lembrar tem 5 objetivos, enquanto a do 
entender tem 6, a do analisar 2 e a do avaliar 1; passando paras as linhas, a do 
conhecimento factual conta com 12 objetivos, e as do conceitual e metacognitivo contam 
com 1 em cada. Em porcentagem, os processos citados representam 36%, 43%, 14% 
e 7%, respectivamente; já o conhecimento factual equivale a 86%, o conceitual e o 
metacognitivo representam 7% cada um. Comparando à tabela 1, já podemos perceber 
uma certa progressão, uma vez que há o aparecimento do processo cognitivo avaliar e 
do conhecimento metacognitivo, mas ainda persiste uma ênfase no processo entender 
e no conhecimento factual, tendo o processo lembrar também uma grande 
representatividade nessa seção. Na tabela 5, resultante da subdivisão “Linguagem e 
procedimentos de pesquisa” para o 1º ano, temos apenas 3 objetivos que preenchem 
quatro intersecções dela, estando um na coluna entender, 2 na avaliar e 1 na criar, ao 
mesmo tempo temos na linha conceitual, 1 na procedimental e 1 na do conhecimento 
metacognitivo. Em valores percentuais, os processos entender, avaliar e criar 
representam, nessa ordem, 25%, 50% e 25%, enquanto os conhecimentos conceitual, 
procedimental e metacognitivo representam, respectivamente, 50%, 25% e 25%. Nessa 
tabela podemos perceber com mais evidência uma progressão entre as duas séries, 
uma vez que são explorados mais processos e conhecimentos e a ênfase muda para o 
processo avaliar e o conhecimento conceitual. Assim, se justifica a importância de 
apresentarmos esses dados separadamente, pois na tabela geral esses números já não 
aparecem de forma expressiva. Por fim, produzimos a tabela 6, com todos os objetivos 
da Unidade I que, na dimensão do processo cognitivo organizam-se assim: 5 no lembrar, 
7 no entender, 2 no analisar, 3 no avaliar e 1 no criar. De forma síncrona, a dimensão 
do conhecimento tem a seguinte organização: 12 no factual, 3 no conceitual, 1 no 
procedimental e 2 no metacognitivo. Em porcentagem, o processo lembrar representa 
28%, o entender 39%, o analisar 11%, o avaliar 17% e o criar 6%, enquanto o 
conhecimento factual equivale a 67%, o conceitual 17%, o procedimental 6% e o 
metacognitivo 11%. De um modo geral, mesmo que o 9º ano e o 1º deem foco ao mesmo 
processo cognitivo e conhecimento (entender e factual), podemos afirmar que há sim 
uma progressão entre as duas séries que marcam a transição do Ensino Fundamental 
para o Ensino Médio na 2ª versão da BNCC, o que responde ao objetivo principal desse 
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plano de trabalho. Tal progressão pode ser observada à medida que o 1º ano trabalha 
com mais tipos de processos cognitivos e conhecimentos, inclusive, os mais complexos. 
 
Conclusão 

 
A partir do levantamento das produções dos centros da UFRN em relação ao tema do 
ensino e da aprendizagem, observamos o quanto as pesquisas na área ainda são 
incipientes, sobretudo nas licenciaturas, que deveriam oportunizar com mais afinco 
reflexões acerca do ato de ensinar e aprender. Levando em consideração o fato das 
poucas produções sobre a área dentro das humanidades, é perceptível o quanto os 
cursos de graduação ainda possuem um caráter conservador e bacharelesco, 
privilegiando projetos particulares, temáticos e disciplinares em detrimento de 
programas interdisciplinares. Quando essas produções esporadicamente existem, o que 
se pode perceber é também uma certa negligência no que diz respeito ao processo de 
aprender, enfoque deste plano de trabalho, ao passo em que as reflexões acerca das 
práticas de ensino e da busca por uma fórmula milagrosa sobre como “transmitir” 
conhecimento aos alunos seguem recebendo maior atenção da academia. Ainda, com 
base no que foi exposto, compreende-se que os sentidos da progressão na BNCC 
dependem do seu contexto de uso. De modo geral, esse índice aparece indicando: a 
vivência de experiências mais próxima às mais distantes da realidade do aluno; o 
aprimoramento gradual da habilidade de comunicar o conhecimento por meio de 
linguagem adequada e pertinente ao campo; a crescente capacidade de compreensão 
dos elementos que compõe situações diversas; o desenvolvimento de habilidades 
socioemocionais; a mudança de postura quanto a forma de ver e atuar no mundo; a 
mobilização de operações cognitivas cada vez mais complexas; a sofisticação de 
habilidades; e a crescente capacidade de compreensão dos elementos que compõem 
situações diversas. Junto a isso, a progressão observada entre os objetivos para o 9º 
ano e 1º ano contribuem para a não caracterização de um ensino de história descrito 
ainda como apenas “tradicional”. Ao mesmo tempo, o fato de a progressão ser mais 
evidente entre os objetivos de “Linguagem e procedimentos de pesquisa”, que se 
distribuem de forma mais diversa no modelo proposto, enquanto os “Conhecimentos 
históricos” se prendem ao processo cognitivo entender e no conhecimento factual, 
sintomático de um currículo ainda engessado no modelo quadripartite cheio de fatos 
históricos que devem ser repassados aos alunos. Ressaltamos que os objetivos 
propostos em uma base comum devem ser apropriados de acordo com cada realidade 
escolar, havendo uma autonomia do profissional de história em sala de aula. Além disso, 
compreendemos que as possibilidades de progressão na segunda versão BNCC não 
se esgotam nas que foram expostas, visto que as estruturas da progressão identificadas 
foram as que estão associadas a presença explícita do conceito de progressão e, 
também, por meio de análise segundo um modelo de taxonomia. Nossa intenção, neste 
estudo, foi de contribuir para o avanço das pesquisas sobre progressão do 
conhecimento histórico em nosso país. 
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TÍTULO: A SUBVERSÃO SÁFICA: ANÁLISE DE “SYMMACHOS” NA ODE A 

AFRODITE 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo a análise do termo grego “symmachos”, em 
português “aliado a, luta junto de” (LIDDELL e SCOTT, 1996), que é utilizado pela poeta 
grega, Safo, no fragmento 1, também conhecido como “Ode a Afrodite”. Em outros 
autores da literatura grega, como em Coéforas, de Ésquilo, a mesma expressão é usada 
por Orestes para invocar uma aliança a Hermes e posteriormente, a Zeus, para que 
estes sejam seus aliados pela vingança da morte de seu pai. Como também, nos 
Heráclidas, de Eurípides, o termo aparece mais uma vez, feita pelo coro – anciãos 
atenienses – propondo uma aliança, novamente, com Zeus. A poeta se refere à deusa 
utilizando uma terminologia militar, usada até então por homens, numa perspectiva 
diferente. A partir daí, Safo revela uma resistência a valores até então vigentes 
(GREENE, 1996), apresentando Afrodite, outrora considerada fraca, por seus atributos: 
artimanhas e persuasão. As armas utilizadas para esta batalha, distinta das outras em 
que a expressão fora utilizada, outro tipo de combate que Safo propõe, são elas: 
sedução e palavras com malícia (DECKER, 2019). Dessa forma, Safo desconstrói o 
imaginário geral de uma deusa impotente, já que suas virtudes são consideradas por 
muitos, sinal de fraqueza. Ela prova que nem todo o poder está na força bruta, mas 
também, naquilo que a deusa já conhece, na persuasão, na sedução, de uma forma 
mais abrangente, nas palavras.  
 
Palavras-chave: Literatura clássica. Estudos diacrônicos. Lírica grega. 

TITLE: THE SAPPHO SUBVERSION: ANALYSIS OF "SYMMACHOS" IN THE HYM TO 

APHRODITE 

Abstract 

The present work aims at the analysis of the Greek term "symmachos", in English "allied 
to, fight together" (LIDDELL and SCOTT, 1996), which is used by the Greek poet, 
Sappho, in fragment 1, also known as "Ode to Aphrodite". In other authors of Greek 
literature, as in Coéforas, of Aeschylus, the same expression is used by Orestes to 
invoke an alliance with Hermes and later to Zeus, so that they may be his allies for the 
revenge of his father's death. As well, in Heraclides of Euripides, the term appears once 
again, made by the choir – Athenian elders – proposing an alliance, again, with Zeus. 
The poet refers to the goddess using a military terminology, used until then by men, in a 
different perspective. From there, Sappho reveals a resistance to values until then in 
force (GREENE, 1996), presenting Aphrodite, once considered weak, for its attributes: 
tricks and persuasion. The weapons used for this battle, distinct from the others in which 
the expression was used, another type of combat that Sappho proposes, are: seduction 
and words with malice (DECKER, 2019). Thus, Sappho deconstructs the general 
imaginary of an impotent goddess, since her virtues are considered by many people, 
signs of weakness. She proves that not all power is in brute force, but also in what the 
goddess already knows, in persuasion, in seduction, in a more comprehensive way, in 
words.  
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Introdução 

No presente trabalho será tratado a respeito de Safo, mais especificamente, do 
fragmento 1, bem como as possíveis interpretações que uma única palavra possibilita. 

Nesse caso, o vocábulo a ser analisado é o termo “symmachos”. 

De acordo com Katz (2000), a natureza dos estudos na área de clássicos mudou 
significativamente a partir de pesquisas realizadas por mulheres, acima de tudo, 
feministas. Estas deram ênfase em questões de gênero, ideologia e sexualidade. 

Num estudo realizado por DeJean (1989), fica nítido como o sexismo e a homofobia 
limitaram por séculos as reconstruções dos poemas sáficos, bem como parte de sua 
biografia. 

De Acordo com Ward (1996), as estratégias feministas de interpretação são úteis para 
uma releitura desses textos próprios da antiguidade clássica e para identificar neles 
traços de resistência às construções hegemônicas da mulher dentro do patriarcado. 

Grande parte das suposições feitas a respeito das mulheres da antiguidade clássica se 
dá pela condição destas na sociedade, sem direitos legais e políticos, com uma 

educação e acesso às esferas públicas extremamente limitado. 

A relativa obscuridade do conhecimento histórico em torno dos textos greco-latinos 
convida a um grau mais alto de especulação do que os textos literários modernos em 
geral. Ainda assim, os textos de mulheres na Grécia e Roma antiga apresentam desafios 
especialmente difíceis. Mais óbvio, a condição fragmentária de muitos dos escritos de 
mulheres existentes na antiguidade Greco Romana torna particularmente suscetível a 
ambiguidade. (GREENE, 2005, p. XI, tradução nossa). 

Até o século XX muitos pesquisadores acreditavam que não haviam muitas obras de 
autoria feminina na antiguidade, em razão das mulheres possuírem uma inclinação 
natural a se preocupar apenas com trivialidades domésticas. 

Estudiosos do início do século XX frequentemente focavam nas biografias femininas, 
assumindo que havia pouca arte poética para descobrir e que as mulheres naturalmente 
se preocupavam apenas com as "trivialidades" de suas vidas privadas. (GREENE, 2005. 
p. XII, tradução nossa). 

Contudo, hoje se tem o esclarecimento de que muitas destas obras não sobreviveram 
até a modernidade, algumas chegaram extremamente fragmentadas. Muito foi 
produzido, considerando a suposta dificuldade que as mulheres encontraram para 
produzir literatura, tendo em conta a escassez de informação e cultura que elas tinham 
acesso, comparando com a educação dos homens. 

De acordo com Ellen Greene (2005), Apesar da exclusão da vida pública, sem contato 
com decisões políticas, ciente apenas dos eventos ocorridos no seu lar, as poetas da 
Grécia e Roma antiga certamente tinham contato com cultura e literatura, além de 
formas de expressão utilizadas na esfera pública, até então por homens. 

Greene (2005), afirma que apesar das restrições de seu próprio meio, as poetas através 
de suas reformulações inovadoras de mitos e apropriações de formas vigentes, não 
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imitaram apenas uma tradição masculina, mas descobriram sua própria forma de arte 
dentro de gêneros literários já estabelecidos. 

O que será tratado aqui, é um exemplo dessa insubmissão e perspicácia das mulheres 
que mesmo com as adversidades (re)criaram uma forma literária. 

 
Metodologia 

 

No presente trabalho, foi tratado a respeito do fragmento 1, de Safo, o único que chegou 
completo até nós. Mais especificamente, analisou-se o uso do vocábulo “symmachos”, 
na obra da poeta, bem como suas possíveis ocorrências em outras obras de autoria 
masculina e em quais contextos a palavra foi utilizada. 

Primeiramente, buscou-se o significado do termo “symmachos”, foi utilizado o dicionário 
“A Lexicon Abridged From Liddell and Scott's Greek-English Lexicon”, Liddell e Scott 
(1996) para a tradução do termo do grego para o português. Em seguida, procurou-se 
as ocorrências da palavra em outras obras, sempre observando o contexto em que era 

utilizada. 

Então, foram selecionadas duas obras para comparar com o fragmento 1, as obras são: 
Coéforas, de Ésquilo e Os Heráclidas, de Eurípides. Na primeira obra, Orestes suplica 
a Zeus, pedindo a ele uma aliança. Na segunda obra não é diferente, o Coro, composto 
por cidadãos atenienses, expõe a confiança em Zeus, afirmando que ele é seu aliado. 
Em ambos os casos se verifica a aliança de um deus com outros homens, a relação 
envolve apenas membros do sexo masculino. 

Depois de verificar o uso do termo, tratado aqui, nas duas obras, foi realizado uma 
comparação com a ocorrência deste na obra de Safo. Sempre analisando o que o uso 

deste termo implicava na obra da poeta. 

 
Resultados e Discussões 

 

1. Sobre Safo 

“Cada era possui a sua própria Safo” (Greene, 2005, tradução nossa). 

Pouco se sabe sobre Safo, e o que sabem não há certezas. Há a possibilidade de Safo 
ter sido uma mulher que viveu na cidade de Mitilene, ilha de Lesbos. Ter vivido entre o 
fim do fim do século VII a.C. até o início do século VI a.C. 

É provável que tenha sido exilada na Sicília, por motivos políticos, o que aponta o 
envolvimento de Safo na vida pública. De acordo com Greene (2005), muito 
provavelmente por fazer parte de determinada família ou nutrir antipatia por determinada 
família, politicamente influente em Mitilene. 

Safo foi musicista, compôs mélica e é considerada a décima musa grega, porém, toda 
a sua música se perdeu. Não se sabe ao certo se sua poesia foi escrita ou oral, no 
entanto ela sobrevive, mesmo que fragmentada, até hoje. 
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Alguns pesquisadores, como Flores (2017) supõe que ela teria uma espécie de escola 
para mulheres, nesta instituição haveria um tipo de pederastia baseada na pedagogia 
ateniense em que a professora seria amante de sua aluna. Ainda cita a possibilidade de 
haver uma heteria feminina, em oposição a heteria masculina que se referia a vinculação 
de partidos políticos. Na feminina, surgiria uma relação de sororidade. 

Ainda, associa-se até hoje a ideia de uma Safo romântica, cercada por mulheres e 
distante de qualquer envolvimento com a vida pública, um mundo totalmente a parte dos 
homens. “Contudo, a poesia de Safo ultrapassou a tradição patriarcal, em que cabia 
apenas a homens a criação da música e a poesia, e alcançou um patamar divino.” 
(FLORES, 2017) 

“O que resta, então, é uma figura de fato mítica: uma mulher, compositora e poeta, num 
mundo arcaico patriarcal.” (FLORES, 2017) 

 

2. Fragmento 1  

Texto original 

ποικιλόθρον' ἀθανάτ Ἀφρόδιτα, παῖ 

Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε, μή μ' 

ἄσαισι μηδ' ὀνίαισι δάμνα, πότνια, 

θῦμον, 

ἀλλὰ τυίδ' ἔλθ', αἴ ποτα κἀτέρωτα 

τὰς ἔμας αὔδας ἀίοισα πήλοι ἔκλυες, 

πάτρος δὲ δόμον λίποισα χρύσιον 

Ἦλθες 

ἄρμ' ὐπασδεύξαισα· κάλοι δέ σ' 

ἆγον ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς 

μελαίνας πύκνα δίννεντες πτέρ' ἀπ' 

ὠράνωἴθε- ρος διὰ μέσσω· 

αἶψα δ' ἐξίκοντο· σὺ δ', ὦ μάκαιρα, 

μειδιαίσαισ' ἀθανάτωι προσώπωι 

ἤρε' ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι δηὖτε 

κάλημμι 
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κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι 

μαινόλαι θύμωι· τίνα δηὖτε πείθω 

μαισ' ἄγην ἐς σὰν φιλότατα; τίς σ', ὦ 

Ψά]πφ', ἀδικήει; 

καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει, αἰ 

δὲ δῶρα μὴ δέκετ', ἀλλὰ δώσει, αἰ δὲ 

μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει κωὐκ 

Ἐθέλοισα. 

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον ἐκ 

μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι θῦμος 

ἰμέρρει, τέλεσον, σὺ δ' αὔτα σύμμαχος 

ἔσσο 

  

Tradução de Guilherme Gontijo Flores 

Multiflorearmente Afrodite eterna 

Zeus te fez ó roca-de-ardis e peço 

deusa não permita que dor e dolo 

domem o meu peito 

venha aqui se um dia ao ouvir meu pranto 

longe sem demora você me veio 

logo que deixava teu lar paterno 

plenidourado 

sobre o carro atado e velozes aves 

te levaram várias à negra terra 

numa nuvem de asas turbilhonantes 

na atmosfera 
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junto a mim no instante você sorrindo 

deusa aventurada de face eterna 

perguntou-me por que de novo sofro 

chamo de novo 

por que ainda deixo nascerem chagas 

sobre o peito quem eu de novo devo 

seduzir e dar aos amores? quem ó 

Safo te assola? 

pois se agora foge virá em breve 

se presentes nega dará em breve 

se desama agora amará na hora 

mesmo que negue 

venha agora aqui me livrar das longas 

aflições conceda os afãs que anseio 

neste peito e seja aliada nesta 

linha de luta 

 

3. Symmachos 

Na última estrofe do fragmento 1, encontramos no texto original a palavra “symmachos”, 
analisada aqui. De acordo com o dicionário A Lexicon Abridged From Liddell and Scott's 
Greek-English Lexicon, Liddell e Scott (1996), “symmachos” significa aliado a, ligado a, 
lutando junto de (Liddel e Scott, 1996, tradução nossa). É relevante para este trabalho 
ressaltar que as ocorrências do radical “μάχ-” são referentes, apenas, a homens em 
batalhas, como veremos a seguir. Na tradução de Flores (2017) a palavra corresponde 
a “aliada”. 

Como dito anteriormente, foram selecionados dois trechos de obras que apresentam o 
uso da mesma palavra. Os fragmentos que se utilizou pertencem a Coéforas, de Ésquilo 
e Os Heráclidas, de Eurípides. 

Em Coéforas, segundo volume da Orestéia, Orestes convida Zeus e, posteriormente 
Hermes, para ser seu aliado. O termo que aparece neste momento é o mesmo utilizado 
por Safo, contudo, com um sentido diferente do empregado por ela. Na tradução de 
Lôbo Vilela (2002), a palavra escolhida para substituir “symmachos” foi “auxilio”, como 
se pode ver no seguinte fragmento “Ah! É Electra, é minha irmã, reconheço-a pela sua 
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profunda tristeza. Ó Zeus, faze que eu possa vingar a morte de meu pai! vem em meu 
auxilio!” (ÉSQUILO, Coéforas, p. 22. Tradução do autor). 

Em Os Heráclidas, é possível observar a ocorrência da mesma palavra. Desta vez 
utilizada pelo coro, composto por cidadãos atenienses, diferentemente da obra tratada 
anteriormente, estes têm convicção de que Zeus, novamente, será seu aliado. Na 
tradução de Claudia Raquel Cravo da Silva, da mesma forma que na tradução de Flores 
(2017), ela faz a tradução para “aliado”, “Zeus é meu aliado, não tenho medo. E com 
razão Zeus me é benevolente: pela minha parte, jamais <os deuses> parecerão 
inferiores aos mortais” (EURÍPIDES, Os Heráclidas, p.135. Tradução do autor). 

Em ambos os casos, os envolvidos se encontram numa situação de combate físico, 

como na obra de Ésquilo, em que Orestes convida Zeus para vingar a morte de seu pai. 

É curioso observar que nas duas obras, a proposta ou mesmo a certeza de tal aliança, 
se dá com deuses do sexo masculino, somado a isso, nos dois casos a aliança é 
proposta a Zeus e também Hermes, na Orestéia. É necessário enfatizar que na obra de 
Safo, o pacto é feito com uma deusa, uma figura feminina. Com isso, foi possível chegar 
a um novo significado que a poeta deu a palavra “symmachos” e as possíveis 
conclusões com esse ressignificado. 

 

4. A subversão Sáfica 

De acordo com Ellen Greene (2005), Safo se apropria de uma tradição já estabelecida 
e cria a sua própria, como tantas outras escritoras femininas da antiguidade fizeram. Um 
ótimo exemplo disso são as escolhas de palavras do fragmento 1, quando ela se utiliza 
do termo symmachos para se referir a Afrodite, palavra esta que era até então usada 
por homens em contextos que cabiam somente a eles: a vida pública. 

O convite feito por Safo, para Afrodite ser sua aliada, é uma apropriação explícita de 
uma terminologia militar, contudo mudando o sentido e a perspectiva da palavra 

(DECKER, 2019, P.401, tradução nossa). 

Nas culturas patriarcais antigas e contemporâneas, estratégias de falsa conformidade e 
subversão são metodologias feministas cruciais para minar a violência da opressão 
patriarcal. (DECKER, 2019, p.45, tradução nossa) 

Segundo Decker (2019), No “Hino a Afrodite”, Safo se dirige à deusa com uma voz 
surpreendentemente íntima, pedindo que ela seja sua aliada, seu “symmachos”, mais 
literalmente, sua companheira de batalha. 

Ao encontrar a palavra em um contexto diferente do que se espera, ficam claros os 
objetivos da poeta. Safo não desejava apenas uma aliança com Afrodite, mas expor, 
ainda, todos os atributos da deusa. 

Safo adota uma voz homérica ao cantar a guerra, mas astutamente faz mudanças 
significativas no conteúdo; por exemplo, a carruagem de Afrodite não é carregada por 
cavalos de guerra comuns, mas por “pardais velozes sobre a terra negra batendo suas 
asas no céu”. (DECKER, 2019, p.39, tradução nossa) 

A aliança de Safo e Afrodite vai além do físico, uma vez que nesta batalha são utilizadas 
outros tipos de armas. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 269 

 

As armas de Afrodite não são espadas e lanças, mas persuasão e ardileza. Safo está 
numa aliança com Afrodite em um tipo diferente de batalha, seu plano de ataque é com 

malícia e duplo sentido, sedução e astúcia (DECKER, 2019, p.40, tradução nossa) 

Segundo Decker (2019), Se for considerado que Safo, além de utilizar uma palavra 
usada apenas entre homens, se dirigiu a outra mulher, isto é, subestimou o poder dos 
outros deuses e elevou a deusa a outro nível superior, já que ela deixa subentendido 

que apenas Afrodite seria capaz de ajudá-la. 

Além de se apropriar de uma palavra terminantemente falada apenas por homens, Safo 
a utiliza entre mulheres, nesse caso, ela e Afrodite. Além disso, propõe um pacto com a 
deusa, este que muda totalmente o sentido literal da palavra, de uma batalha física, 
sendo agora psíquica. Dessa forma, Safo faz o que Greene evidenciou: dentro de seu 
contexto de submissão criou a sua própria forma. 

 

 

 
Conclusão 

 

A partir dessa breve análise do fragmento 1, é possível perceber a relevância de um 
trabalho que vem sendo realizado há séculos: estudos realizados por mulheres, 

sobretudo na área de clássicos da literatura greco-latina. 

No presente trabalho, analisou-se o uso do vocábulo “symmachos” na obra de Ésquilo 
e Eurípides, reconhecendo que estes deram o uso comum a palavra, isto é, falada 
somente por homens e entre eles. Já na obra de Safo, objeto deste estudo, demonstrou-
se o uso da mesma palavra, contudo num ambiente e com um sentido incomum. Sendo 
esta dirigida a uma deusa, propondo uma aliança numa batalha, diferente das outras. 
Dessa forma, ficou claro a subversão de Safo ao se apropriar de um costume masculino, 
além de dirigi-lo à deusa do amor. 

Pesquisas feitas por estudiosas como Greene e Decker, possibilitaram a construção 
deste trabalho e tantos outros que mostraram a resistência, não só de Safo como de 
outras poetas à opressão de mulheres dentro de uma sociedade patriarcal que a partir 
disso puderam construir sua própria tradição. 
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TÍTULO: Perspectiva textual-interativa: um estudo histórico a partir de dissertações e 

teses 

Resumo 

Esta pesquisa é desdobramento de um projeto maior sobre a História da Perspectiva 
Textual-Interativa (PTI), desenvolvido pelo Professor Doutor Clemilton Lopes Pinheiro, 
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O objetivo é analisar teses e 
dissertações que apresentassem como aporte teórico a PTI. Realizou-se, portanto, uma 
busca no Banco Nacional de Teses e Dissertações (BDTD), defendidas no período de 
1999 a 2019). Foram encontrados vinte e quatro trabalhos. A análise das teses e 
dissertações permitiu a construção das seguintes afirmativas sobre a PTI: a) o número 
de teses e dissertações fundamentadas na PTI, no Brasil, é baixo; b) há uma 
irregularidade temporal na produção; c) Na maioria dos casos, a abordagem da PTI foi 
realizada em conjunto com outras teorias; d) de modo geral, os princípios e categorias 
de análise da PTI são reiterados; e) o aporte teórico da PTI vem contribuindo nas 
pesquisas sobre a história da língua; Desse modo, esta pesquisa demonstra o potencial 
dos pressupostos teóricos da Perspectiva Textual-Interativa, e evidencia a necessidade 
de difundi-los nas universidades brasileiras. Palavras-chave: História das ideias 
linguísticas; Perspectiva textual-interativa; Texto; 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: História das ideias linguísticas; PTI; Texto. 

TITLE: Textual-interactive perspective: history, epistemology, development 

Abstract 

This research is the result of a larger project on the History of Textual-Interative 
Perspective (ITP), developed by Professor Clemilton Lopes Pinheiro, at the Federal 
University of Rio Grande do Norte (UFRN). The objective is to analyze theses and 
dissertations that would present PTI as a theoretical contribution. Therefore, a search 
was made at the National Bank of Theses and Dissertations (BDTD), defended from 
1999 to 2019). Twenty-four papers were found. The analysis of the theses and 
dissertations allowed the construction of the following statements on ITP: a) the number 
of theses and dissertations based on ITP in Brazil is low; b) there is a temporal irregularity 
in the production; c) in most cases, the ITP approach was performed together with other 
theories; d) in general, the principles and categories of ITP analysis are reiterated; e) the 
theoretical contribution of ITP has contributed to the researches on the history of the 
language; thus, this research demonstrates the potential of the theoretical assumptions 
of the Textual-Interative Perspective, and highlights the need to disseminate them in 
Brazilian universities. 
 
Keywords: History of linguistic ideas; PTI; Text. 

Introdução 

A Perspectiva Textual-interativa (doravante PTI) é uma proposta teórica de explicação 
de funcionamento do texto (Koch, 1995). Esse arcabouço teórico foi desenvolvido no 
interior de um projeto criado, em 1987, intitulado projeto de gramática do português 
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falado (PGPF). O PGPF teve como objetivo a análise gramatical descritiva do português 
culto falado no Brasil. O PGPF contou com a colaboração de pesquisadores de diversas 
universidades brasileiras. Para atender a essa finalidade foram desenvolvidos cinco 
grupos de trabalho. A PTI foi proposta para fundamentar teoricamente os trabalhos de 
um desses grupos o da “Organização textual-interativa.” Segundo Jubran (2006, p. 28), 
“A perspectiva textual-interativa concebe a linguagem como uma forma de ação, uma 
atividade verbal exercida entre pelo menos dois interlocutores, dentro de uma 
localização contextual, em que um se situa reciprocamente em relação ao outro, levando 
em conta circunstâncias de enunciação.” A PTI propõe a integração da análise da 
construção textual a fatores interacionais. Essa análise deve definir regularidades de 
processamento de construção do texto e investigar as marcas que sistematizam esses 
procedimentos no uso concreto da linguagem. Para mobilizar a análise dos processos 
de construção do texto, a PTI objetivou a criação de uma categoria analítica: o tópico 
discursivo. Com base nessa categoria, são identificados os seguintes processos de 
construção de texto: a Topicalidade, a Parentetização, a Referenciação, o 
Parafraseamento, a Repetição e a Correção. Os marcadores discursivos, por sua vez, 
são as expressões linguísticas, que não chegam a constituir processos de construção, 
mas elementos que os gerenciam. Em Jubran e Koch (2006), esses processos são 
explicados e estudados. Por Parentetização, entendem-se as inserções de informações 
paralelas ao desenvolvimento do tópico, sendo assim, os parênteses produzem desvios 
momentâneos do quadro de relevância tópica de um segmento textual. Os desvios 
tópicos apresentam marcas típicas que permitem precisar sua identificação e 
delimitação. A Referenciação é um processo discursivo, cuja criação se dá na dinâmica 
interacional. Os referentes são concebidos como objetos-de-discurso. Dessa forma, é 
abordada a progressão referencial a qual diz respeito à maneira como os referentes são 
introduzidos, conduzidos, retomados e identificados no texto. A Paráfrase é um 
enunciado linguístico que reformula, na sequência do texto, um enunciado anterior que 
é denominado matriz. Esses dois enunciados mantêm entre si uma relação de 
equivalência semântica, e é possível focalizar essa relação nos níveis semântico, formal 
e funcional. A Correção compreende um processo de formulação retrospectiva. Isso 
implica dizer que o interlocutor objetiva apagar o enunciado fonte por considerá-lo 
inadequado por qualquer razão. A Repetição é a reprodução de segmentos textuais 
idênticos ou semelhantes, duas ou mais vezes no âmbito de um mesmo evento 
comunicativo. Há, então, um segmento tópico também denominado de matriz que 
servirá de base para a construção de outro segmento semelhante ou igual. Esta 
pesquisa constitui um desdobramento de um projeto maior sobre a História da PTI, que 
pretende discutir as questões sobre as bases teóricas, os problemas/fenômenos 
textuais abordados e o estado da arte. Nesse sentido, buscou realizar um levantamento 
de dissertações e teses, nos últimos 20 anos, tendo em vista a contribuição para uma 
reflexão histórica sobre a PTI. Dessa forma, pretende-se também apresentar um estado 
da arte parcial dos estudos desenvolvidos, no Brasil, sobre a fundamentação da PTI, e 
identificar temas recorrentes de estudos fundamentados na PTI. 
 
Metodologia 

 
Natureza da pesquisa A pesquisa é concebida como do tipo qualitativa, já que pretendeu 
mostrar a complexidade histórica e epistemológica da PTI, situando-a como um 
fenômeno singular. Nesse sentido, não foram pertinentes recursos e técnicas 
estatísticas. Quanto à natureza, trata-se um trabalho teórico, ou seja, pretende-se 
oferecer uma discussão acerca do tema, sem necessariamente oferecer aplicação 
prática. Por fim, como procedimento, recorre-se basicamente ao levantamento 
bibliográfico. Procedimentos Os procedimentos da pesquisa se organizaram em três 
etapas, a saber: a) Etapa de organização dos dados - Busca no Banco Nacional de 
Teses e Dissertações (BDTD) de dissertações e teses, defendidas no período de 1999 
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a 2019, que utilizam a PTI como fundamentação teórica. b) Etapa de sistematização de 
dados: - Leitura dos resumos dos trabalhos e identificação do tema e dos objetivos, de 
modo a capturar a caracterização da pesquisa pelos autores. 
 
Resultados e Discussões 

 
A pesquisa no BDTD foi realizada utilizando-se o termo “perspectiva textual-interativa”, 
e o filtro temporal: 1999-2019. O resultado apresentou 29 trabalhos. Realizamos, então, 
de início um mapeamento bibliométrico, enfocando natureza do trabalho (dissertação 
ou tese), Estado e ano de produção. No que diz respeito à natureza, foram 21 
dissertações e 08 teses. Em relação aos anos de publicação, constatou-se que o ano 
de 2018 apresentou o maior número de publicações (quatro), seguido de 2009 e 2010 
(três cada um), já entre os anos de 2000 e 2005 não houve nenhuma publicação, assim 
como no ano de 1999. Em, 2013, 2014, 2016 e 2017 foram publicados dois trabalhos 
em cada ano. Nos demais anos houve apenas uma publicação em cada. No que se 
refere ao Estado, observou-se que os trabalhos foram produzidos em apenas seis 
estados brasileiros. O estado de São Paulo (dezesseis trabalhos), o Rio Grande do 
Norte (três trabalhos) e o Paraná (dois trabalhos). Já Minas Gerais, Rio Grande do Sul 
e a Paraíba tiveram apenas um caso cada um. No que diz respeito à abordagem e ao 
tema dos trabalhos, os trabalhos podem ser divididos em três grupos: o primeiro engloba 
trabalhos que aplicam a PTI tal como ela foi desenvolvida originalmente e exploram sua 
proposta de análise da construção do texto; o segundo diz respeito aos trabalhos que 
utilizam a PTI para fundamentar estudos e discussões sobre a história da língua; e o 
terceiro compreende as teses e dissertações que exploram a PTI associada a outras 
teorias. Apenas oito fazem parte do primeiro grupo. Um deles é a tese a “A 
parentetização: estratégia de construção textual-interativa do chat educacional” (Paiva, 
2011). Considerando a parentetização uma estratégia de construção textual como 
fundamentado na PTI, a autora da tese descreve a parentetização em uma conversação 
síncrona mediada por computador, voltada para a esfera educacional, escrita em 
espanhol por participantes brasileiros - o chat educacional. Em relação ao segundo 
grupo foram encontrados cinco trabalhos, dentre eles a tese “Diacronia do processo de 
parentetização em contexto de assim: uma comunicação por cartas” (Lopes-Damásio 
2010), é resultado de uma pesquisa desenvolvida no subgrupo do “projeto para a 
história do português paulista” que focaliza a investigação da diacronia dos processos 
constitutivos do texto. O objetivo central corresponde ao desenvolvimento de uma 
análise qualitativa, sob a perspectiva teórica textual-interativa, do funcionamento de 
“assim”, em contexto de parênteses, no processo de construção textual da carta entre 
os períodos dos séculos XVIII, XIX e XX. Dessa maneira, percebemos que, mesmo a 
perspectiva textual-interativa sendo uma teoria pensada, inicialmente, para a descrição 
sincrônica do texto, ela se expandiu para o contexto dos estudos sobre a história da 
língua. No que se refere ao terceiro grupo, as teses e dissertações que exploram a PTI 
em conjunto com outras teorias apresentam um predomínio em relação às demais. 
Foram onze trabalhos encontrados. Algumas teses e dissertações compreendem outras 
teorias em um primeiro momento e a Perspectiva Textual Interativa (PTI) em um 
segundo momento, como é o caso da tese “Marcadores discursivos e articulação tópica” 
(Penhavel, 2010). Por outro lado, outras teses e dissertações exploraram o aporte 
teórico da PTI associado à outras teorias sem separá-los em partes distintas. Como é o 
caso da dissertação “Marcadores discursivos e sequências textuais: uma análise das 
ações de textualização em programas midiáticos” (Mariano, 2014). Esse estudo 
objetivou a investigação da medida pela qual os recursos do nível textual são 
formatados e, de certo modo, formatam as situações de uso. Nesse caso, foram 
analisadas as textualizações realizadas por participantes do programa de televisão 
“Manos e Minas”. A autora da tese assumiu a noção de marcadores discursivos da PTI 
juntamente com a noção de sequência textual. 
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Conclusão 

 
Após a análise dos 24 trabalhos, entre teses e dissertações, publicados no período de 
1999 a 2019 e com o objetivo de compreender a articulação de temas sobre o texto à 
luz da PTI, podemos chegar as seguintes observações: a) Se levarmos em 
consideração o contexto de pesquisa brasileiro, é baixo o número de teses e 
dissertações fundamentadas pela PTI encontradas em um período de 20 anos, uma 
média de 1 trabalho por ano. Sendo assim, percebemos que esse tipo de abordagem 
não é uma referência de grande alcance no país; b) Há uma irregularidade temporal das 
publicações. No período entre os anos de 1999 a 2019, alguns anos não registraram 
nenhuma tese ou dissertação subsidiada pela PTI, enquanto em outros houve uma 
concentração de trabalhos; c) Nem sempre as teses e dissertações recorreram 
exclusivamente ao aporte teórico da PTI. Na grande maioria dos casos, essa abordagem 
foi realizada em conjunto com outras teorias; d) De maneira geral, os autores das teses 
e dissertações reiteram os princípios e categorias de análise do arcabouço teórico da 
PTI; e) Os pressupostos teóricos da PTI vêm contribuindo para a compreensão dos 
estudos da história da língua. Com base nessas observações, podemos concluir que, 
em um período de vinte anos, a PTI contribuiu para os estudos do texto, servindo de 
aporte teórico para o desenvolvimento de diversas investigações. Entretanto, ainda se 
percebe um número pequeno de trabalhos subsidiados pela teoria ao levarmos em 
conta tantos anos de história. Observa-se, portanto, o potencial dos pressupostos 
teóricos da perspectiva textual para a consolidação dos estudos do texto, mas que ainda 
se encontra pouco difundida nas universidades brasileiras. Sendo assim, outras 
pesquisas podem ser necessárias para compreender os fenômenos dessa base teórica 
ainda não explicados. 
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TÍTULO: Bolsonarismo VS Juventude: Os "Ismos" da nova direita e o combate aos 

movimentos sociais 

Resumo 

A conjuntura política no Brasil pós-golpe de 2016 pode ser interpretada como o resultado 
de uma movimentação política que teve seu auge nas manifestações de Junho de 2013. 
Com a ascensão de discursos ideológicos de direita sendo reproduzidos pelas massas 
e ganhando força enquanto projeto de governo nacional, a direita voltou ao poder após 
a aplicação questionável, porém bem-sucedida, de um processo de impeachment contra 
a então presidente Dilma Rousseff. Esses discursos estavam relacionados a questões 
de segurança pública, onde se era proposto um projeto de ação mais radical e violento 
no combate à criminalidade; a uma maior expansão de ideais cristãos, ligados a 
agendas anti-minorias que afetavam principalmente as comunidades LGBTs e os 
direitos das mulheres; a um projeto econômico neoliberal, que trazia ideias de redução 
da máquina estatal e privatização de grandes corporações nacionais; e a promoção da 
descrença em movimentos sociais historicamente ligados à esquerda, como por 
exemplo, o movimento estudantil e o negro. Dentro de todo esse contexto, e utilizando 
uma metodologia essencialmente qualitativa, o artigo se propõe a analisar a partir dos 
conceitos de populismo e fascismo, como se deu a ascensão dessa nova direita e de 
que forma as juventudes dos movimentos sociais foram atacadas por ela. Também se 
propõe a analisar quais os repertórios e estratégias de resistência e enfrentamento 
adotadas por essas juventudes a partir dessa nova conjuntura. 
 
Palavras-chave: Bolsonarismo; populismo; fascismo; movimentos sociais; juventudes. 

TITLE: Bolsonarism vs Youth: The 'Isms' from the new right-wing and the battle against 

the social moviments 

Abstract 

The political conjuncture at the post coup Brazil of 2016 may be interpreted as the result 
of a political moviment that had its peak at June's manifestations of 2013. With the 
ideological speachs' rise from the right-wing being reproduced by the masses and 
achieving strength while nacional governmet project, the right side came back to the 
powe after a questionable application although well succeded of a impeachment process 
against the former presidente Dilma Rouseff. Those speeches were related to public 
security matters where was proposed a more racial and violente action project against 
crimes rates; a bigger expansion of cristian ideals connected to anti minorities agendas 
tha affected mainly the LGBTs comunnities and women's rights; a neoliberal economic 
project that brought ideas of state machine reduction and privitization of big nacionals 
corporations; and the promotion of desbelief in historicals social moviments connected 
to the left-wing, such as the black and student moviment. Inside this hole context and 
using a essencialy qualitative methodology this paper proposes tho analyse from the 
concepts of populism and facism how it happed the rise of this new right-wing and how 
the youths from the social moviments were attacked by her. Also it proposes to analyse 
which repetoires and resistance and coping strategies adopted by these youths from this 
new conjuncture. 
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Keywords: Bolsonarism; populism; facism; social moviments; youth. 

Introdução 

Desde a redemocratização do Brasil após a ditadura militar, a esquerda tem dominado 
o campo do confronto político, no que diz respeito a ocupação de espaços não 
institucionais para reivindicar suas pautas e propagar suas ideais. Isso foi possível pela 
articulação de fortes organizações políticas, instituições sindicais e movimentos sociais, 
que possuíam grande poder de mobilização das massas (TATAGIBA, 2017; TATAGIBA, 
2018). No entanto, a conjuntura política da última década (2011 - 2020) apresentou uma 
ascensão de atores à direita do espectro político, que se valeram das mesmas 
estratégias e técnicas de articulação e mobilização social historicamente usadas pelos 
movimentos sociais ligados ou simpatizantes da esquerda para permear esses espaços 
de discussão e embate político em defesa de suas agendas (TATAGIBA, 2017). Essa 
mudança de atuação da direita se deveu à construção de uma narrativa sobre 
corrupção, amplamente denunciada pela grande mídia nacional na década anterior, 
onde um governo de esquerda e suas mais notórias lideranças foram constantemente 
ligados a escândalos de corrupção que eclodiam das relações entre os vários atores 
que compunham a formação política da época (TATAGIBA, 2018). Nesse sentido, os 
primeiros protestos, ocorridos em 2011, centralizaram suas ações no combate e 
denúncia da corrupção no governo petista, assim como também trouxeram para o 
campo de debate outras questões que estavam diretamente ligadas à interesses 
conservadores e fundamentalistas (como pautas antiaborto e antidireitos das minorias) 
(TATAGIBA e GALVÃO, 2019). Aqui nós temos um cenário onde a insatisfação da 
população com o governo e com as instituições democráticas tradicionais, vistas como 
inertes e/ou cúmplices do cenário caótico, gerou uma articulação entre diversos grupos 
de um mesmo campo político (à direita do espectro), de forma que eles superassem – 
ainda que momentaneamente – suas diferenças internas e focassem seus esforços em 
um inimigo comum. Dentro da Ciência Política, é possível enquadrar esse cenário em 
diversas perspectivas conceituais de análise, mas o objetivo aqui, é analisá-las a partir 
de duas ópticas principais: o populismo e o fascismo. De acordo com Rodrigues (2018), 
a insatisfação da população com um governo e/ou com o Estado devido à incapacidade 
dos mesmos em atender as demandas exigidas, e a consequente transformação dessa 
população (um conceito sociológico) em “povo” (um conceito político), lutando contra 
um inimigo em comum, transparecendo um contexto de ‘nós’ (o povo) contra ‘eles’ (o 
inimigo) é o primeiro elemento de construção do fenômeno político conhecido como 
populismo. Todavia, para caracterizar, ainda que de forma genérica, tal contexto 
enquanto populismo, era preciso que essa população convertida em povo direcionasse 
essas insatisfações para uma figura política carismática, que se apresentasse como 
uma liderança disposta a mudar o cenário em favorecimento dessas massas em troca 
de seu apoio incondicional. Durante anos, esses grupos de direita intensificaram a 
pressão sob o Estado e as instituições, obtendo até certo êxito, como a conquista do 
Impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Contudo, esse populismo ‘incompleto’ só 
pôde se materializar em algo mais notável diante dos esforços de análise quando essas 
forças à direita encontraram em Jair Messias Bolsonaro, a figura política que absorvia e 
sintetizava suas agendas e interesses, ou seja, o ‘líder’ que tanto almejavam. A primeira 
parte desse artigo propõe analisar a ascensão de Bolsonaro sobre duas perspectivas 
conceituais: populismo e fascismo. Para tal, é preciso investigar a conjuntura política 
recente e analisar os seus discursos e narrativas, observando em cada ponto até onde 
é possível avançar numa caracterização do fenômeno Bolsonarista à luz desses dois 
conceitos. A segunda parte procura entender as estratégias e narrativas das juventudes 
desses movimentos sociais, em especial do movimento estudantil e negro, diante desse 
novo quadro 
 
Metodologia 
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A metodologia para esse trabalho será essencialmente qualitativa. A coleta de dados foi 
composta, prioritariamente, de entrevistas em profundidade com jovens militantes que 
fazem parte de movimentos sociais historicamente ligados à esquerda, como a União 
Nacional dos Estudantes (UNE), o Movimento Revolucionário Trabalhista (MRT) e do 
Movimento Negro, com representantes de coletivos de negritude feminista. 
Referendando tanto a análise dos discursos, quanto a análise de conteúdo, expressos 
nas entrevistas, busca-se traçar a forma como importantes ativistas desses movimentos 
demonstram as narrativas moldadas a essa nova realidade da política nacional, que 
desde o início da década, em 2011, já mostrava seus primeiros sinais de emergência, 
mas que se concretizou enquanto projeto político reacionário a partir do impeachment 
da presidente Dilma Rousseff. Durante o processo de investigação, contudo, o 
cumprimento da metodologia e do alcance proposto pela mesma foram comprometidos 
pela pandemia do Coronavírus (Covid-19). Dessa forma, entre as dificuldades 
apresentadas por essa conjuntura, esteve: a) a impossibilidade do pesquisador de 
conseguir entrar em contato com todos os militantes sociais dos movimentos que eram 
pretendidos; b) a impossibilidade do pesquisador de obter, através das entrevistas até 
então realizadas, uma análise mais profunda que expressasse de forma mais fidedigna 
a realidade da conjuntura atual; c) a impossibilidade do pesquisador de se aprofundar 
melhor nas discussões teóricas e conceituais a respeito da bibliografia selecionada, 
devido ao fato de não possuir, em seu ambiente domiciliar, um local favorável aos 
estudos e a leitura. Dessa forma, embora os dados aqui apresentados possam ser um 
indicativo, ou até de certa forma, representativos da realidade atual, eles ainda podem 
parecer um tanto vagos e escassos na visão de alguns leitores, seja pela discussão 
teórica, que possivelmente não atingiu o nível de profundidade pretendida pelo 
pesquisador; ou pela natureza das informações empíricas obtidas através das 
entrevistas realizadas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os governos de esquerda dos anos 2000 e da primeira metade da década de 2010 
foram pautados por grandes conquistas sociais, sejam para os movimentos sociais ou 
para a sociedade em geral. Todavia, também foram marcados por grandes escândalos 
de corrupção, como o Mensalão e a Lava-Jato. A temática da corrupção, para além de 
um problema político nacional, tornou-se com o passar dos anos, e com a aparente 
incapacidade dos grupos alocados à direita do espectro político de voltarem ao poder, 
uma importante arma na construção de uma narrativa de culpabilização e criminalização 
dos atores políticos à esquerda do espectro. O auge desse confronto, se deu na eleição 
de 2014, quando o candidato Aécio Neves (PSDB) – aqui representando os interesses 
da direita. – perdeu a eleição para Dilma Rousseff (PT), a candidata reeleita da 
esquerda, que com tal feito, consagrava o quarto governo seguido da esquerda no 
Brasil. Na época, o candidato derrotado chegou a convocar eleitores insatisfeitos com o 
resultado, para irem as ruas, poucas semanas após o resultado ser divulgado, e de tal 
forma, exigir a anulação da eleição por fraude junto a cassação da presidente recém 
eleita . Essa nova etapa do confronto político, no entanto, não surgiu em 2014. Já em 
2011, parcelas da sociedade brasileira foram as ruas, usando como discurso essa 
mesma narrativa da corrupção, para protestar contra uma perceptível piora das 
condições de vida e a cumplicidade das instituições democráticas com o cenário em 
questão (TATAGIBA, 2017). Tal conjuntura, na realidade brasileira, aparenta ser inédita, 
pois desde o período de redemocratização no país, a esquerda assumiu, de forma 
hegemônica, o protagonismo das ações coletivas no confronto político (TATAGIBA, 
2018); mas a partir de 2011, e pelos anos que se seguiram, vimos grupos sociais que 
facilmente poderiam ser alocados a direita do espectro, utilizando desse mesmo campo 
de confronto (as ruas) para propagar seus ideais e reivindicar suas demandas 
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(TATAGIBA, 2017). Entre os indivíduos que participaram dessas ações coletivas nessa 
primeira metade da década de 2010, destaca-se a predominância de homens brancos, 
de classe média, na faixa dos 40 anos, com ensino superior e alta remuneração salarial, 
que detêm negócios próprios (empresários) e que possuem alguma preferência 
partidária por partidos de direita (TATAGIBA, 2018). Já sobre as demandas expostas e 
exigidas nesses protestos, podemos destacar o combate a corrupção como a principal 
pauta, que em momentos distintos, encontrou-se com outras questões. Nos primeiros 
anos dessa inédita ascensão da direita ao campo de confronto político, a pauta da 
corrupção veio acompanhada de questões como saúde, educação, salário e melhores 
condições de vida em geral, recebendo um forte apoio de instituições religiosas cristãs. 
(TATAGIBA, 2017). Nos anos seguintes, a pauta da corrupção ganhou o complemento 
de questões como pautas liberais e econômicas, fortemente apoiadas por instituições 
ligadas ao mercado, como a FIESP , o Comando Nacional dos Transportes e alguns 
sindicatos (ibid, pg. 89); pautas conservadoras (ligadas a religião), que atacavam o 
direito das mulheres e demais minorias sociais; e também de pautas autoritaristas, que 
através de um discurso de fácil assimilação e aceitação sobre a defesa da ordem, 
pautavam a legitimidade da ditadura e seu “necessário” retorno diante do caótico cenário 
vivido, bem como o fechamento de instituições democráticas, a redução da maioridade 
penal e o ataque aos direitos de greve e manifestação (ibid. pg. 91). O pico dessa 
ascensão da direita e seu avanço em direção da tomada do protagonismo nas arenas 
de confronto político ocorreu em Junho de 2013, onde os atores e lideranças envolvidas 
conseguiram articular uma mobilização entre os diversos grupos que compõem esse 
campo da direita, conseguindo fazê-los, ainda que momentaneamente, superar suas 
divergências internas e focar em um inimigo comum: a esquerda e o PT. Os protestos 
de Junho de 2013 levaram milhões de manifestantes as ruas e permitiram que a direita 
compreendesse o confronto político como uma parte fundamental da estratégia de 
construção política (TATAGIBA, 2018). Esse cenário foi fundamental para o surgimento 
de uma narrativa híbrida, que por vezes é político-eleitoral e por outra é sócio-política e 
que foi apropriada pela direita e vendida como o objetivo central de toda a luta que ali 
ocorria: uma luta do bem contra o mal, onde o bem era a direita e o mal a esquerda. 
Uma luta contra os agentes do mal (as lideranças da esquerda) e sua principal 
representação (o PT). Essa narrativa ficou conhecida como o ‘antipetismo’. (TATAGIBA, 
2018). O resultado de tudo foi que com a manutenção dessa estratégia e dos eventos 
de protestos, que também ganharam apoio das instituições (judiciário, legislativo e a 
chamada ‘grande mídia’), que tomaram para si um papel de ‘ativismo político’, a 
presidente democraticamente eleita, Dilma Rousseff, sofreu processo de impeachment 
em 2016. É importante aqui, pensar nesse sentimento de insatisfação de grupos e 
atores políticos da direita, e em como se deu a construção de toda essa conjuntura. A 
narrativa sobre corrupção gerou o desgosto dessas parcelas da população com o 
Estado e o Governo, considerando-os incapazes de lidar com o cenário político e 
macroeconômico vivido pelo país. Sozinhos, nada foram capazes de fazer para reverter 
o quadro, a menos que se organizassem em uma força política com maior credibilidade 
e poder de persuasão para pressionar as instituições. Dessa necessidade, lideranças e 
atores surgiram para organizar esses segmentos da população em algo maior, e tal 
modo, observamos que esse “algo maior” foi a ideia central de “povo”. A ideia do “povo”, 
enquanto força política, é uma das ideias centrais por trás do conceito político chamado 
de Populismo (TORMEY, 2019). Sendo assim, buscaremos analisar a conjuntura 
política em questão a luz desse conceito. As lideranças de movimentos e atores da 
direita sentiam a necessidade de organizar esses pequenos grupos insatisfeitos com a 
gestão – que na época, era de esquerda – em uma força política mais forte e com mais 
capacidade de atuação nas arenas de confronto. Dessa forma, observamos a 
conversão, a partir de uma articulação que em parte, se deu através de um forte ativismo 
pró-direita nas redes sociais, de um conceito sociológico de “população”, em um 
conceito político de “povo”, ou mesmo de “massas”. Essa ideia da transformação e 
organização de grupos em uma grande massa ou em um “povo” é um dos primeiros 
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indícios teóricos que caracteriza um fenômeno ou estratégia de construção política 
como populismo (RODRIGUÊS 2018; WEFFORT, 1980). Outro forte indício do 
populismo em uma conjuntura política é a forma como as massas e/ou o “povo” se 
articulam de forma combativa a um “inimigo comum”. Esse inimigo, geralmente, é o 
Estado, ou as elites políticas que administram o Estado (RODRIGUÊS, 2018; TORMEY, 
2019). Na experiência brasileira da última década, o inimigo a ser combatido era o 
governo do PT e as instituições democráticas que eram vistas como cúmplices de sua 
gestão. Até então, observamos a existência de dois dos três elementos que compõe o 
populismo: a) a insatisfação da população com as elites governantes (aqui vistas como 
o PT e suas lideranças) por não atenderem as suas demandas, e que 
consequentemente, foram articuladas e sintetizadas de forma psicossocial num único 
fenômeno: o antipetismo; b) a transformação dessa população, através de articulações 
das liderança e movimentos reacionários numa ideia central de “povo”, onde a vontade 
do povo não estava sendo cumprida e onde o povo deveria ser ouvido. Contudo, para 
que o fenômeno em questão se caracterizasse completamente enquanto populismo, era 
preciso que essas insatisfações e demandas exigidas fossem sintetizadas também pela 
figura de um líder. Esse líder deveria ser uma pessoa política carismática (RODRIGUES, 
2018), cujo discurso falasse a toda essa categoria de “povo” construída. Alguém em que 
esse “povo” pudesse depositar sua fé e confiança, e com quem se identificariam mesmo 
em situações de escopo negativo (WEFFORT, 1980). Esse líder surge da demagogia 
dos discursos propagados pelas lideranças e atores que organizaram esse “povo”. E de 
tal forma, torna-se representante da ideologia por esse “povo” defendida, legitimando-a 
e efetivando-a através de ações que posteriormente são vistas como princípios daquilo 
que é preterido (ibid, pg. 40-41). Na conjunta brasileira, a direita enquanto “povo” 
construído por lideranças e movimentos do mesmo espectro, encontrou em Jair Messias 
Bolsonaro o líder carismático e demagogo que sintetizava seus anseios ideológicos e 
demandas socioeconômicas em uma única figura. Desde 2017, até as eleições de 2018, 
o “mito” de Bolsonaro foi difundido, construído e legitimado por ações coletivas nas ruas 
e nas redes sociais, chegando então a vencer a eleição em 2ª turno e assim assumir a 
presidência do Brasil . Bolsonaro é um político de extrema-direita, com ideias autoritárias 
e que, em certo grau, flertavam com ideologias extremistas como o fascismo. Assumiu 
a posição de político anti-establishment, reunindo sob sua figura os anseios e demandas 
da direita brasileira, caracterizando-se assim como um político populista. Sua lógica 
populista, levando em conta a visão de Jan-Werner Müller descrita por Tormey (2019), 
é excludente da pluralidade de ideias, antidemocrática e que prestigia a intolerância. 
Com Bolsonaro, vemos a velha estratégia da política do “nós” contra “eles”, que pode 
ser considerada tanto como populista, quanto como fascista (RODRIGUÊS, 2018; 
STANLEY, 2019). Nas palavras de Ghiraldelli Júnior (2019), podemos entender 
Bolsonaro como um político populista ideal para a direita porque: “Bolsonaro é o 
presidente de leis de trânsito, salários dos policiais, amor a caminhoneiros e bravatas 
anti-intelectualistas. Mas o que ele gosta mesmo de fazer é fustigar as esquerdas. Ou 
melhor: fustigar tudo aquilo que ele pensa que é de esquerda. Bolsonaro atua como 
criança pirracenta. Se algo lhe é apresentado como tendo algum vínculo com a 
Esquerda, então ele fala contra” (GHIRALDELLI JÚNIOR, 2019, p. 37). Tal colocação 
deixa claro o porquê a direita enquanto “povo” se identificou tanto com Bolsonaro, seja 
por seu carisma, seja pela forma como ele sintetiza o antipetismo, que não é somente 
o ódio ao PT, mas a toda a esquerda. Quando o “mito” de Bolsonaro passou a ser 
construído pelo populismo de direita, e ele se mostrou como a alternativa ideal para 
assumir o posto de figura política carismática para essas massas recém-construídas, a 
esquerda de forma geral, assim como grande parte da comunidade intelectual logo 
tratou de bradar aos quatro ventos (em especial, nos ventos das redes sociais): 
Fascista! Os elementos para tal caracterização, dentro dos discursos do próprio 
Bolsonaro, ou mesmo dos componentes do “Bolsonarismo” são bastante claros e 
explícitos, no entanto, devemos ter cuidado ao usar o termo, pois isso pode levar a um 
reducionismo conceitual do que o fascismo realmente significa, afinal, nem toda 
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movimentação reacionária ou de defensoria dos interesses das classes dominantes por 
discursos energéticos e vias autoritárias pode ser considerado como fascista (KONDER, 
2009). Mas para entendermos até onde Bolsonaro, ou mesmo o Bolsonarismo enquanto 
fenômeno político e/ou ideologia conversa, flerta ou se familiariza com o fascismo, é 
preciso entender, em primeiro momento, o que é o fascismo. Para Konder (2009), o 
fascismo é: [...] uma tendência que surge na fase imperialista do capitalismo, que 
procura se fortalecer nas condições de implantação do capitalismo monopolista de 
Estado, exprimindo-se através de uma política favorável à crescente concentração do 
capital; é um movimento político de conteúdo social conservador, que se disfarça sob 
uma máscara “modernizadora”, guiado pela ideologia de um pragmatismo radical, 
servindo-se de mitos irracionalistas e conciliando-os com procedimentos racionalistas-
formais de tipo manipulatório. O fascismo é um movimento chauvinista, antiliberal, 
antidemocrático, antissocialista, antioperário. Seu crescimento num país pressupõe 
condições históricas especiais, pressupõe uma preparação reacionária que tenha sido 
capaz de minar as bases das forças potencialmente antifascistas (enfraquecendo-lhes 
a influência junto às massas); e pressupõe também as condições da chamada 
sociedade de massas de consumo dirigido, bem como a existência nele de um certo 
nível de fusão do capital bancário com o capital industrial, isto é, a existência do capital 
financeiro. (KONDER, 2009, p. 53). Essa caracterização de Konder sobre o fascismo, 
diz respeito as experiências da Alemanha e da Itália na primeira metade do Século XX. 
No caso do Bolsonarismo, embora muitas das características clássicas do conceito 
possam ser enxergadas no presente, é perceptível que alguns dos elementos 
apresentados por Konder não são visíveis na experiência Brasileira, o que a torna mais 
próxima da experiência chilena com Pinochet (CHAVES, 2019) do que propriamente 
das manifestações clássicas do fascismo na Europa. A natureza desse trabalho não 
permite avançar em profundidade na discussão sobre o fascismo, que é bastante ampla, 
contudo, apenas a exemplo, é interessante se pensar em como o Bolsonarismo lida com 
a característica ‘anti-liberal’ do fascismo. É prioritário descobrir qual a vertente do 
liberalismo que é renegada e combatida pelo fascismo. Será o liberalismo político? 
Provavelmente, uma vez que o fascismo é antidemocrático. Mas há dúvidas, por 
exemplo, a respeito do liberalismo econômico, uma vez que o fascismo, em sua 
manifestação clássica, usurpou e deturpou ideais do Marxismo para, através de sua 
ideia central de ‘nacionalismo’, tentar implementar um forte Capitalismo de Estado 
(KONDER, 2009). No que diz respeito as demais características do fascismo, o 
Bolsonarismo apresenta a grande maioria delas de forma bastante expressiva, como 
relata Chaves (2019) ao pontuar cada um deles: [...] aspectos que permeiam o centro 
da ideologia fascista e que podemos facilmente identificar na realidade[...]: a) Aspecto 
antijurídico: tem sido a pauta de recorrentes manifestações dos bolsonarista o 
fechamento do STF, por exemplo; b) Aspecto elitista: no avanço contra direitos 
trabalhistas; c) Aspecto racista: política de extermínio da população negra; d) Aspecto 
nacionalista: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”; e) Aspecto militarista: forte 
adesão da classe militar e presença no atual governo; f) Papel importante à família: 
apelo público pelas formas familiares tradicionais patriarcais-monogâmicas, ataque ao 
que se convencionou chamar de “ideologia de gênero”; g) Educação: defesa do ensino 
pelos modelos de escolas militares e do projeto “escola sem partido”, utilização de 
reformas de ensino para a consolidação de sua ideologia; h) Obscurantismo e anti-
intelectualismo: atualmente temos, de ministros de Estado que defendem a tese da terra 
plana, um astrólogo como principal intelectual ligado ao governo e um questionamento 
constante de dados públicos e constatações empíricas; i) Corporativismo: repressão 
violenta na luta de classes e sua subordinação aos interesses do capital (CHAVES, 
2019, p. 4-5). O Bolsonarismo também apresenta forte aspecto anti-
socialista/comunista, bastante presente nas colocações do ex-ministro da Educação 
escolhido pelo governo, Abraham Weintraub, ao declarar que em sua gestão, um dos 
pontos prioritários seria o combate ao que ele chama de ‘Marxismo Cultural’ nas 
Universidades, e também as “pesquisas ideologizadas”. (CHAVES, 2019). Nessa forte 
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ofensiva contra as esquerdas, o Bolsonarismo atacou os movimentos sociais 
historicamente alinhados a esse espectro político, muito por compreender que davam 
visibilidade a discussões que visavam interesses contrários aos interesses políticos e 
econômicos das elites, como também por puro revanchismo, visto que esses 
movimentos se puseram na linha de frente contra as investidas da direita. Em 
entrevistas realizadas com as alas da juventude dos movimentos estudantis e 
movimento negro, podemos averiguar com os relatos, um forte aumento do 
autoritarismo e da repressão no governo Bolsonaro e no anterior, do Michel Temer. Um 
trecho da fala do representante do MRT (Movimento Revolucionário Trabalhista) nos 
conta um pouco sobre isso: “O que a gente como organização sofria mais, tá mais 
vinculada a entrada da Polícia Federal no Sindicato dos Trabalhadores da USP em São 
Paulo, com o objetivo de vasculhar documentos e vasculhar coisas e etc. É... ainda 
durante o governo Temer a gente teve uma detenção completamente arbitraria de um 
dirigente da nossa organização que é o Marcelo Pablito, que é um trabalhador do RU, 
Restaurante Universitário da USP, que foi preso ele mora no Rio Pequeno, que é a 
favela ao lado da USP e ele estava entrando pelo Rio Pequeno para USP e foi preso, 
do nada, bem próximo do dia 28 de abril de 2017, inclusive.”. A entrevista realizada em 
2019, nos conta também um pouco do contexto que eles viveram na ocasião: “A gente 
foi bastante afetado também durante as eleições do ano passado quando a policia 
federal invadiu a Universidade Federal de Campina Grande, é… por causa dos nossos 
materiais. [...] inclusive por isso a gente defende que existam mobilizações para que o 
Lula seja solto, a gente participou das mobilizações que existiram em defesa da Preta 
do MST que foi presa”. Para a juventude do movimento negro e feminista, o principal 
ataque do Bolsonarismo a esses grupos perpassa pelo corte dos direitos e pela 
propagação do racismo. Contudo, um episódio em particular marcou muito, que foi o 
assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. “Então, com o governo Bolsonaro os 
direitos foram de mal a pior né?! Desde a campanha dele extremamente racista, a gente 
já sabia que o que esperava por nós não iria ser fácil né? E aí veio o assassinato de 
Marielle que foi só... fez a gente se fortalecer ainda mais, porque era uma mulher de 
referência no poder, né? E essa informação quando chegou pra gente só fez a gente 
criar mais forças pra isso. [...] com essa pandemia só fez piorar essas coisas, porque o 
governo Bolsonaro ele fecha os olhos, ele não olha para as nossas necessidades, se 
dependesse dele tava todo mundo ai nas ruas, perdido, sem poder trabalhar, porque 
não teria esse auxílio, porque esse auxílio não veio dele né? O pessoal diz que foi dele, 
mas não é dele, não foi um projeto dele, ele só assinou porque ele sabia que se não 
assinasse ele ia se “fuder” (risos) desculpa a palavra, mas pra muitas coisas ele fecha 
os olhos e quando se fala de direitos ele faz questão de vetar vários direitos e de lá pra 
cá só foi de mal a pior né?” Já para a União Nacional dos Estudantes (UNE), a situação 
ocorre assim: “Oposição que é muito perigosa ao governo, porque ele sabe que a gente 
é capaz de mobilizar pessoas, e os estudantes... é nítido nos atos que aconteceram 
agora em 2019, que nós, a juventude foi protagonista desses atos, em qualquer estado 
do país. [...] Diante disso, a gente vê os ataques, aos próprios presidentes, na época 
era a Mariana Dias, que era presidente da última gestão, agora ao Iago e ao Pedro Gorki 
que é o presidente da UBES, e o que sofreram dentro da câmara, eles foram agredidos 
não só verbalmente, mas fisicamente.” Como estratégia de combate, os movimentos 
foram uníssonos ao revelarem a necessidade da construção de uma frente ampla entre 
eles para se organizarem e construírem atos de resistência. 
 
Conclusão 

 
Como descreveu Tatagiba (2017, 2018), a direita emergiu para o confronto político de 
forma inédita na última década, tomando da esquerda o protagonismo da ação política 
nas ruas e compreendendo esse fator como vital na estratégia de construção política. O 
Populismo de direita, através de uma forte estratégia de transformação do conceito de 
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“população” em “povo”, com discursos demagogos e inimigos fabricados de forma 
mítica, herdou do fascismo a premissa dos “nós contra eles”, sintetizando no antipetismo 
uma série de pautas combatidas que permitiu a construção de um “povo” cada vez 
numeroso e energético na defesa de suas demandas. Para se caracterizar 
completamente enquanto populismo, era preciso, contudo, que um líder carismático 
surgisse, tomando para si a responsabilidade de atender a essas demandas exigidas 
por esse “povo” construído. Essa figura apresentou-se como Jair Messias Bolsonaro, 
um político demagogo com mais de 30 anos de vida pública, já conhecido pelos 
discursos extremistas alocados à direita e por sua capacidade de fustigar as esquerdas. 
Uma vez convertido no “mito” do “povo” da direita, Bolsonaro chegou ao poder, com 
acalorados discursos anti-esquerda, anti-comunismo, anti-intelectualistas e que 
assumiam o compromisso de levar as pautas da direita a centralidade de sua gestão. 
Agressivo e autoritário, Bolsonaro portava-se de forma pouco ética e moral para com 
seus adversários, o que serviu como base da construção de um fenômeno sociopolítico 
conhecido como Bolsonarismo. O Bolsonarismo enquanto fenômeno político-ideológico, 
foi visto pela oposição a Bolsonaro e por parte dos intelectuais como uma variante do 
fascismo, já que possuía muitas características em comum com essa ideologia. Embora 
esteja longe desse trabalho a intenção de ser conclusivo sobre essa questão, é correto 
afirmar que o Bolsonarismo apresenta inúmeras similaridades com elementos 
constituintes do fascismo, embora também seja divergente em outros aspectos. 
Bolsonaro foi eleito pelo populismo de direita e sua estratégia de mantimento da base 
aliada perpassa por flertes com o fascismo, assumindo muitas características do 
mesmo, tanto em seus discursos quanto em suas ações. No que diz respeito a oposição, 
Bolsonaro assumiu uma posição de “guerra ideológica” contra a esquerda, que em 
muitos momentos, se traduziu num aumento do autoritarismo estatal e da violência 
institucional contra os movimentos sociais. Como estratégia de resistência e 
enfrentamento, os movimentos sociais, reprimidos de forma antidemocrática e 
autoritária pelo presidente, concordam que é preciso articular uma união entre as 
esquerdas, de modo que divergências ideológicas e partidárias possam ser superadas, 
e que uma grande organização possa ser promovida, tanto em prol da conscientização 
da classe proletária, quanto em prol da construção de atos de oposição nas arenas de 
confronto político. 
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TÍTULO: Metáforas no contexto na retórica neopentecostal: a persuasão em torno das 

práticas financeiras em perspectiva longitudinal (2007-2018) 

Resumo 

Segundo Hunt (2000), as igrejas neopentecostais têm grande capacidade de adaptação 
sociocultural. Pensando nisso, o objetivo deste projeto é investigar se a transformação 
do contexto sociopolítico nacional influencia na produção textual-interativa dos sermões 
neopentecostais e, consequentemente, nas estratégias argumentativas neles utilizadas. 
Considerando que a metáfora funciona como estratégia argumentativa na retórica 
neopentecostal (MARTINS, 2011; 2015), utilizamos como categoria de análise: a noção 
de metáfora conceitual (LAKOFF & JOHNSON, 1980); e a ideia de contexto cunhada 
por Hanks (1999). Para alcançar os resultados, analisamos a relação entre a 
conceituação metafórica em torno da categoria PROSPERIDADE e o contexto 
sociopolítico em dois cultos. Um deles, gravado em 2007 e outro em 2018. Os resultados 
mostram que em 2007 o locutor conceituou metaforicamente a categoria 
PROSPERIDADE em termos de TER UMA TERRA PRODUTIVA, pois ele esperava que 
a preocupação do auditório fosse a de multiplicar os bens materiais que já possuíam. 
Já em 2018, o locutor conceituou PROSPERIDADE em termos de RESTITUIR OS 
VALORES DA FAMÍLIA, pois ele esperava que a preocupação do auditório de restaurar 
os valores familiares diante da ameaça da “esquerda”. Em suma, este estudo conclui 
que, na retórica neopentecostal, a incorporação do contexto sociopolítico ao discurso 
produz efeitos na construção de estratégias argumentativas para persuadir o público a 
aderir às suas práticas financeiras. 
 
Palavras-chave: neopentecostalismo, metáfora, contexto. 

TITLE: METAPHORS IN THE CONTEXT IN NEOPENTECOSTAL RHETORIC: THE 

PERSUASION AROUND FINANCIAL PRACTICES FROM A LONGITUDINAL 

PERSPECTIVE (2007-2018) 

Abstract 

Hunt (2000) says that neo-Pentecostal churches have a great capacity for socio-cultural 
adaptation. With this in mind, the objective of this project is to investigate whether the 
transformation of the national socio-political context influences the textual-interactive 
production of the neo-Pentecostal sermons and, consequently, the argumentative 
strategies used in them. Considering that metaphor works as an argumentative strategy 
in neo-Pentecostal rhetoric (MARTINS, 2011; 2015), we used as a category of analysis: 
the notion of conceptual metaphor (LAKOFF & JOHNSON, 1980); and the idea of context 
coined by Hanks (1999). To achieve the results, we analyzed the relationship between 
the metaphorical conceptualization around the category PROSPERITY and the socio-
political context in two cults. One of them, recorded in 2007 and the other in 2018. The 
results show that in 2007 the speaker metaphorically conceptualized the PROSPERITY 
category in terms of HAVE PRODUCTIVE LAND, as he expected the audience's concern 
to be to multiply the material goods they already had. In 2018, the announcer 
conceptualized PROSPERITY in terms of RESTORING FAMILY VALUES, as he 
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expected the auditorium's concern to restore family values in the face of the threat from 
the “left”. In short, this study concludes that the incorporation of the socio-political context 
into the discourse has effects on the construction of argumentative strategies to 
persuade the public to adhere to its financial practices. 
 
Keywords: Keywords: Neo-Pentecostalism, metaphor, context. 

Introdução 

A ligação entre linguagem e cognição é uma questão que levanta debates desde a 
Grécia Antiga com Aristóteles e chega até hoje, com teorias da Linguagem que 
adicionam a essa relação um novo membro: as experiências socioculturais. Dentre as 
várias linhas de pesquisa no âmbito da Linguística que pensam essa relação, a que 
esse trabalho se insere, a saber, a abordagem sociocognitiva da Linguística Textual, 
parte do princípio de que as práticas sociais humanas são altamente responsáveis pela 
“modulação da experiência linguístico-cognitiva” (MORATO, 2010, p.99 apud MARTINS, 
2015 p. 73). Diante disso, partimos do pressuposto de que a linguagem não é apenas 
parte constitutiva do pensamento, como também é construída pelos sujeitos em suas 
experiências. Estas que não são apenas sensório-motoras, mas também historicamente 
situadas a um grupo e a um contexto social específicos. Dessa forma, torna-se possível 
dizer que a nossa cognição é construída sócio historicamente e que, portanto, há pouco 
de pré-determinado e de individual nela. Já que a construção da cognição se dá também 
pela língua, ela cumpre esse papel por meio de textos, visto que é a partir deles que 
interagimos e, assim, compartilhamos e adquirimos conhecimento. A noção de texto que 
iremos seguir neste trabalho compreende-o como “evento comunicativo no qual 
convergem ações cognitivas, discursivas e sociais” (BEAUGRANDE, 1997, p. 96). 
Portanto, o texto constitui-se como locus de construção do conhecimento, de forma que 
é através dele que, sociocognitivamente situados, construímos e compartilhamos 
nossas versões sobre o mundo. A partir disso, sendo o texto um evento comunicativo, 
Sandig (2009) afirma ser a função comunicativa o traço mais prototípico da categoria 
texto, visto que é essa característica que define a razão de ele existir. Para atingir esse 
fim, a produção textual deve envolver sujeitos cognoscentes que, quando em atividade 
mutuamente constitutiva na produção de sentidos, são dotados de um telos, isto é, de 
um projeto de dizer (GERALDI, 1991 apud BENTES, REZENDE, 2014). A produção e o 
processamento textual são, portanto, estratégicos. As estratégias de processamento 
textual implicam a mobilização online de diversos sistemas de conhecimento (KOCH, 
2005). É isso que faz com que o sujeito, mesmo inconscientemente, pense estratégias 
no texto, de acordo com seus objetivos. Com base nisso, considerando os cultos 
neopentecostais como atividades sociais nas quais emergem textos, as estratégias 
argumentativas utilizadas em sua retórica, desde a década de 1990, no Brasil, eles têm 
sido bastante eficazes em cumprir sua finalidade comunicativa, a qual corresponde à 
manutenção dos já adeptos ao discurso neopentecostal e à adesão de novos a ela 
(MARTINS, 2011). É pensando nisso que neste projeto iremos observar o papel das 
metáforas na retórica neopentecostal, mais especificamente em cultos transcritos de 
uma das igrejas de maior relevância no cenário neopentecostal brasileiro: a Igreja 
Internacional da Graça de Deus (IIGD). A investigação no período entre os anos de 2007 
a 2018, pois, levando em conta a grande capacidade de adaptação sociocultural das 
igrejas neopentecostais (HUNT, 2000), a nossa hipótese, já aventada em Martins 
(2015), é a de que o desenvolvimento do contexto sociopolítico nacional influencia a 
produção textual-interativa geral dos sermões neopentecostais, bem como as 
estratégias argumentativas neles utilizadas. Além dos aportes teóricos já citados, iremos 
nos valer da noção de contexto postulada por Hanks (1999), como forma de 
compreender as prováveis influências das mudanças ocorridas no cenário sociopolítico 
brasileiro (2007-2018) sobre os textos produzidos nos cultos. Além disso, iremos nos 
utilizar da noção de metáfora conceptual cunhada por Lakoff & Johnson [1980] e, a partir 
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disso, do papel pedagógico da metáfora em ambientes argumentativos de Amossy 
(2000), para analisarmos como se dá a relação entre metáfora e contexto. 
 
Metodologia 

 
Para a realização da pesquisa, foi necessária a construção do corpus de análise, o qual 
é composto por dois cultos televisionados da IIGD. A escolha por essa igreja se deu por 
ela ser uma das primeiras denominações neopentecostais brasileiras (1981), e pelo fato 
de, se comparada a outras denominações evangélicas, ela é uma das que comporta 
maior número de fiéis, de templos e de veículos midiáticos, de forma a revelar grande 
expressividade no cenário religioso nacional (MARTINS, 2011). Definida a igreja, foram 
selecionados dois cultos televisivos para a análise, um deles de 2007 e o outro de 2017, 
ambos gravados para o programa Show da Fé, que vai ao ar no horário nobre de duas 
emissoras: a Rede Bandeirantes e a RedeTV!. A diferença entre os anos foi escolhida 
devido a esse ser um período de fortes transformações, principalmente no cenário 
sociopolítico brasileiro, cujos efeitos reorganizaram, nesse período, a economia e os 
hábitos de consumo da população brasileira de modo geral. Dessa forma, levando em 
conta que se trata de uma análise comparativa, esse intervalo de tempo proporcionaria 
um resultado mais visível das prováveis diferenças nas estratégias utilizadas no 
discurso de cada um dos cultos. Selecionados os cultos, foi realizada a transcrição e, a 
partir disso, a seleção de trechos em que fosse possível observar metáforas ligadas ao 
conceito de PROSPERIDADE, ideia central para a Teologia da Prosperidade difundida 
nos cultos neopentecostais. Por se tratar de uma pesquisa de natureza qualitativa, os 
trechos selecionados foram analisados, como forma de investigar como foi construída 
pelo interlocutor a relação entre metáfora e o contexto, os quais se configuram como 
nossas categorias de análise. Como noção de contexto, nos valemos da cunhada por 
Hanks (1999), a qual ignora as abordagens que são apenas individualistas e pensam 
apenas no contexto efêmero, assim como as globalistas, que pensam apenas no nível 
macro. A noção de contexto de Hanks (1999) propõe duas dimensões inseparáveis: a 
emergência e a incorporação. A emergência, diz respeito ao curso da interação em que 
o contexto se organiza nos níveis da situação, cenário e campo semiótico; e a 
incorporação, refere-se aos traços de cada um dos níveis que vão sendo incorporados 
para a formação e, assim, a construção de um novo contexto. Em relação ao culto, ele 
não se reduz ao nível da situação em que é considerada apenas a presença mútua de 
interlocutores (HANKS, 1999), mas sim a um nível mais estruturado de contexto, o 
cenário. Isso quer dizer que olharemos para o culto pensando o contexto como um 
evento comunicativo em que há camadas na situação, como os atos socialmente 
identificáveis, as expectativas, a compreensão mútua entre as partes, e um sistema de 
relevância (HANKS, 1999). Cenário que, quando a ele é atribuído significado na forma 
de signos, é instaurado um nível mais estruturado ainda, o campo semiótico. Assim, ao 
entender o contexto em termos de campo semiótico, entende-se que o orador do culto 
é capaz de não só perceber a presença de seu interlocutor, como também, criar 
expectativas sobre ele para, estabelecer sistemas de relevância e, a partir disso, 
produzir seu discurso. O campo semiótico, assim como todos os outros níveis de 
contexto, não existe em um vazio social, por isso, Hanks (1999) traz a noção de campo 
social como o espaço delimitado de posições e de tomadas de posição por meio das 
quais valores circulam. Diante disso, em relação ao “campo social religioso” em que o 
culto está inserido, ele prevê certas posturas em relação ao próprio culto, pois é 
composto pela figura do pastor, o qual detém o poder unilateral de fala, e o auditório, 
composto por fiéis, aos quais não é cedido o turno de fala, o que faz com que contribuam 
com a interação apenas de forma indireta. Em relação especificamente ao 
neopentecostalismo, esse campo social religioso se configura como um campo em que 
valores econômicos, como a noção de consumo, investimento e retorno são 
incorporados aos valores religiosos, o que aparece em seu discurso. As expectativas 
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que implicam na projeção de seu interlocutor são ancoradas na percepção que o locutor 
tem do groundedness (HANKS, 1999), isto é, do assentamento do cenário em quadros 
maiores, os quais correspondem ao macro nível do contexto, isto é, ao cenário sócio-
histórico em que o locutor pensa que o interlocutor está inserido. Diante disso, ao 
discurso que emerge na interação entre locutor e interlocutor, é incorporada a projeção 
que o locutor faz sobre seu interlocutor. A partir disso, mesmo que inconscientemente, 
o orador irá enquadrar o seu discurso e estabelecer o sistema de relevância, de forma 
a determinar quais as estratégias formais que serão ou não utilizadas e como elas serão 
utilizadas para a argumentação e, por conseguinte, quais serão mais eficazes. Dentre 
as estratégias formais utilizadas nesses cultos, destacam-se as metáforas, as quais 
emergem no campo simbólico (HANKS, 1999) do cenário e, no contexto da retórica 
neopentecostal, possuem grande poder argumentativo. Estamos partindo da noção de 
metáfora, não como ferramenta de adorno para textos, principalmente de cunho literário, 
mas como um processo cognitivo que permite a transferência de planos concretos da 
nossa experiência para que possamos atribuir sentido e, assim, compreender as coisas 
pertencentes aos planos abstratos (LAKOFF & JOHNSON, 2002 [1980]). A metáfora 
também funciona como um elemento fundamental na organização, à medida que 
“associa universos de discurso nunca antes associados, colhendo-os numa nova 
síntese, que exprime revelação cognitiva e catarse emocional” (LOPES, 1986, p.100). 
Diante disso, a escolha pela análise das metáforas no campo simbólico, se dá devido 
ao fato de esse ser um poderoso recurso argumentativo e persuasivo comumente 
utilizado na retórica neopentecostal, à medida que é capaz de interpretar valores 
neoliberais do cotidiano à luz de metáforas bíblicas. 
 
Resultados e Discussões 

 
A partir disso, partindo para o culto de 2007 da IIGD, o primeiro quadro maior em relação 
ao cenário que se pode perceber diz respeito ao campo demonstrativo, que Hanks 
(1999) define como o aqui-agora-eu. O aqui, seria o culto gravado em umas das igrejas 
da IIGD e que será transmitido na televisão; o agora, seria o ano de 2007; e o eu, seria 
de um lado o pastor R. R. Soares, também líder e fundador da referida Igreja, e do outro 
um auditório composto por pessoas já adeptas à igreja e outras que podem estar 
assistindo ao seu primeiro culto. Diante disso, para fazer a projeção do seu auditório, às 
expectativas do orador foi incorporado o groundedness (HANKS, 1999) do agora que 
pode ter sido baseado em alguns eventos sociais, políticos e econômicos de relevância 
ocorridos naquele ano de 2007 e que sobre ele tiveram ressonância. Alguns deles 
foram: • A alta de 6,1% do PIB em relação ao ano anterior, a maior alta desde 1986, 
como resultado, dentre outros fatores, da atuação do governo que, em 2006, além de 
atuar para reforçar o aumento das rendas mais baixas, também facilitou o acesso ao 
crédito para consumo da parte de todos trabalhadores formais, em atividade ou 
aposentados (IPEA, 2015). Esta última ação influenciou o crescimento do comércio em 
8,4%, principalmente na aquisição de automóveis e de imóveis (IBGE, 2009); • Criação 
e regulamentação do Cadastro Único (CadÚnico), através do decreto n° 6135 (BRASIL, 
2007), publicado em 26 de junho daquele ano e assinado pelo então presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, como base de dados única para cadastrar os beneficiários de todos 
os programas assistencialistas do governo, como Fome Zero e Bolsa Família; • Entre 
2003 e 2006, 381419 famílias foram assentadas pela Reforma Agrária, maior 
desempenho do INCRA em seus 36 anos de história (INCRA, 2007 apud FARIA, 
RIBEIRO, 2008). A partir de tudo isso, ao incorporar suas projeções do agora, o locutor 
projeta o pathos do auditório como formado por pessoas que tiveram um aumento 
significativo em sua renda e, devido a isso, aliado à facilitação de crédito pelo governo, 
possuem maior poder de compra, inclusive, para adquirir bens de consumo duráveis, e 
não só bens de necessidade. Além dessa, outra informação contextual que o orador 
incorpora é a dos impressionantes números da reforma agrária, para projetar um 
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auditório que, se não tiver sido beneficiário da reforma, tem expectativas de ser. Essa 
projeção do auditório pode ser percebida em vários momentos do culto, dentre eles, um 
que fica mais evidente é quando o orador, ao introduzir a parábola do semeador, tema 
que será tratado em todo o culto, cita um exemplo, para explicá-la, de que não adianta 
o indivíduo ganhar a terra se não saber como plantar. Isso pode ser observado, em 
seguida, no Trecho 1. (1) Esses dias nós estamos estudando... Mateus... cap. 13... 
estamos na parábola do semeador... já vimos outra parábola que foi muito importante 
para nós... a parábola do joio e do trigo... essa do semeador provavelmente a gente vai 
terminar neste culto... mas tem muito material... num sei se vai dar... porque nós 
estamos entendendo aqui que devemos entender.. de nada adianta... você ganhar uma 
fazenda do governo e ganhar os equipamentos se você não entende nada de plantar e 
de colher... qualquer você vai fazer lá? Vai plantar na hora errada... num vai colher 
nada... Nesse trecho, pode ser observado que o orador projeta um auditório que possui 
propriedades (informação incorporada do contexto macro da reforma agrária) e bens 
materiais duráveis (informação incorporado do contexto macro do aumento da renda), 
aqui ativados metaforicamente pelos referentes “fazenda” e “equipamentos”. A 
incorporação do contexto macro por trás da emergência dessa construção metafórica 
fica mais evidente quando, em seguida, o locutor determina a origem desses bens 
pertencentes aos interlocutores, ao dizer que eles ganharam do governo. Diante disso, 
essa construção metafórica que emerge no campo simbólico do cenário atua como um 
índice para a projeção de auditório realizada pelo orador, como formado por pessoas 
para as quais ter terras conseguidas do programa de Reforma Agrária e bens materiais 
conseguidos a partir do aumento da renda proporcionado pelos programas 
assistencialistas do governo é sinônimo de prosperidade. Após realizar essa projeção 
do auditório, ele invalida essa concepção de prosperidade dos interlocutores ao afirmar 
que “de nada adianta (..) se você não entende nada de plantar e de colher”. Essa 
construção metafórica, que alimenta o nicho metafórico já criado no campo simbólico, 
pode ser entendida em termos de o que a Teologia da Prosperidade chama de uma 
“aliança com Deus”. Segundo a Teologia da Prosperidade, o único modo de tornar-se 
um verdadeiro herdeiro de Deus e, assim, garantir sua prosperidade, é ter com ele uma 
aliança. Dessa forma, o locutor desautoriza a concepção de prosperidade que projeta 
ser a do auditório ao afirmar que não adianta ter bens (“equipamentos”) e propriedades 
(“fazenda”), se não há uma aliança com Deus, já que não haverá resultados 
(produtividade do plantio) se não haver a benção que só um herdeiro de Deus é capaz 
de ter. Em seguida, como pode ser visto no trecho 2, logo em seguida, o locutor discorre 
acerca do que é preciso fazer para conseguir a verdadeira prosperidade. (2) a palavra 
de Deus... ela é como se fosse uma fazenda riquíssima para nós... agora temos que 
entender o que é nosso... fora da palavra não há salvação... fora da palavra não tem 
ajuda de Deus... fora da palavra só tem sofrimento... Como pode ser observado, o 
locutor faz uso de um recurso do campo simbólico, um símile, para comparar a palavra 
de Deus a uma fazenda riquíssima. Quanto à expressão “palavra de Deus”, “palavra”, 
na lógica financeira da Teoria da Prosperidade, atua como uma expressão metafórica 
que pode ser entendida em termos de uma “aliança” ou uma “sociedade” com Deus 
(MARTINS, 2011). Já em relação à “fazenda riquíssima”, essa expressão está 
incorporada ao nicho metafórico descrito no trecho anterior (trecho 1), já que estabelece 
com ela uma comparação em que enquanto na fazenda dada pelo governo não havia 
produtividade, esta é adjetivada como “riquíssima”. Dessa forma, as expressões 
metafóricas “conhecimento”, no trecho 1, e “palavra”, no trecho 2, tem a elas 
incorporadas o campo social que representam as Igrejas Neopentecostais ao fazer 
referência à “aliança” prometida segundo uma das principais crenças da Teologia da 
Prosperidade, a saber, a crença no Segundo Batismo. Segundo essa crença, após a 
conversão, é apresentada na vida do sujeito uma mudança, já que ele é elevado à 
categoria de beneficiário dos Auspícios da Aliança (MARTINS, 2015). Entendendo a 
“palavra de Deus”, ou a aliança, como um lugar, já que a compara com uma fazenda 
riquíssima, em seguida, o locutor utiliza o verbo “fora” junto ao substantivo “palavra”, em 
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uma metáfora espacial de CONTÊINER (LAKOFF, JOHNSON, 1980), em que a 
“palavra” é entendida em termos de um lugar em que é possível estar dentro ou fora. 
Dessa forma, fora da fazenda (palavra), isto é, da sociedade com Deus, não há a ajuda 
de Deus, seu sócio, para te agraciar tornando a fazenda produtiva e, assim, rica, para 
que a riqueza seja dividida com o herdeiro. Além da aliança com Deus adquirida no 
Segundo Batismo, o locutor aponta outro requisito para a prosperidade, ainda 
incorporando as metáforas anteriores relacionada a produtividade da terra. Como pode 
ser observado no trecho 3 a seguir: (3) Deus pode chamar você pra Senhor uma pessoa 
rica... mas ele fará você... mas se você é uma pessoa é... tocada por essas coisas... 
pelos cuidados da vida e pela sedução das riquezas... abre os olhos... isso são espinhos 
no seu coração... na sua terra... que vão sufocar a palavra... ela não vai produzir... Nesse 
trecho, é apontado que por mais que haja uma aliança com Deus que torne o indivíduo 
herdeiro, e, portanto, próspero, se ele não for desprendido dos bens materiais, ele não 
irá conseguir manter a prosperidade. O locutor faz esse apontamento através da 
emergência de algumas expressões metafóricas: “espinhos na terra”; “sufocar a 
palavra”; “não vai produzir”. Incorporadas às metáforas já emergidas no contexto da 
interação, os espinhos na terra podem ser entendidos como os bens materiais de que o 
sujeito não tem desprendimento; a palavra sufocada, como a sociedade com Deus 
abalada; e a falta de produção da terra como a falta de benefícios adquiridos dessa 
sociedade, ou seja, as riquezas como herdeiro de Deus. A necessidade de 
desprendimento dos bens materiais, na Teologia da Prosperidade, faz-se devido à 
lógica de investimento que está intrínseca a ela, em que para ser herdeiro das riquezas 
de Deus, não basta ter uma sociedade com ele, é preciso investir nessa sociedade, o 
que é feito através das práticas dizimistas. Isso fica claro, a seguir, no trecho 4. (4) “o 
que foi semeado em boa terra... então esse coração... que se aplica a compreender... a 
humilhar-se perante o seu Deus... esse coração ele vai dar fruto... vai dar dez mil por 
cento... vai dar seis mil por cento... vai dar três mil por cento... que é demais pessoal... 
qualquer pessoa que planta um colhe trinta... que maravilha!” Nesse trecho, é possível 
notar que a colheita, metáfora que emerge no texto a partir do índice metafórico “vai dar 
fruto”, é entendida em termos de resultados materiais positivos, quando o indivíduo 
“humilha-se perante o seu Deus”, submissão que, na Teologia da Prosperidade, ganha 
sentidos financeiros ao dizer respeito às práticas dizimistas. A lógica de investimento é 
reforçada pelas expressões ligadas a ideia de “lucro” que emergem no discurso do 
orador e que são próprias do campo social econômico, são elas, “dez mil porcento, seis 
mil por cento, três mil por cento”. Dessa forma, para ter como resultado a prosperidade, 
é necessária não só a aliança com Deus através do Segundo Batismo, mas também 
investir, através das práticas dizimistas, nessa relação, para, só assim, tornar-se um 
verdadeiro herdeiro. A partir disso, é possível observar que, com o intuito de melhor 
adaptar as estratégias argumentativas para levar à persuasão em relação às práticas 
persuasivas, o orador projeta um perfil de pessoas, com base no contexto social, político 
e econômico do Brasil. Ao fazer isso nesse culto, ele conceptualiza a PROSPERIDADE 
em termos de TER UMA TERRA PRODUTIVA, já que entende que, por essas pessoas 
já possuírem bens materiais e terra, o importante para eles pode ser a multiplicação 
desses bens ou mesmo a capacidade de mantê-los. Diante disso, a prosperidade só é 
adquirida através do “conhecimento” ou da “palavra”, expressões metafóricas utilizadas 
para falar da “sociedade com Deus”. Dessa forma, investir, através de práticas 
dizimistas, nessa relação, é uma forma de ter conhecimento para manusear os bens 
materiais que foram dados pelo governo e, assim, mantê-los e multiplica-los. Doravante, 
em relação ao culto de 2018 da IIGD, no cenário, relativo ao campo demonstrativo 
(Hanks, 1999), o aqui corresponde ao templo onde é gravado o programa Show da Fé. 
Já em relação ao agora não ser mais o ano de 2007 e sim o de 2018, isso implica várias 
mudanças ocorridas no contexto macro referente aos campos político, econômico e, 
consequentemente, social. As alterações sofridas dentro desses campos sociais, 
podem não alterar as bases do discurso do campo religioso em análise, mas alteram os 
sujeitos participantes dessa forma de interação que é o evento comunicativo “culto”. 
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Diante disso, podemos compreender que a alteração em um dos aspectos do campo 
demonstrativos, a saber, o agora, consequentemente, implica alterações no aspecto eu. 
Isso, porque, por mais que ainda seja um pastor disposto a falar e um auditório disposto 
a ouvir, os sujeitos que compõem esse auditório não são mais os mesmos, pois a 
organização social, isto é, o contexto macro (HANKS, 1999) ao qual estão incorporados, 
após 11 anos não é a mesmo. O contexto do Brasil em 2018 era de um país imerso em 
uma crise econômica iniciada em 2015, com a contração do PIB, que já estava baixo, 
em termos reais, de 3,8%, e seguiu em 2016, com queda de 3,6% (PAULA, 2019). 
Juntamente a isso, há um cenário de crise política que começou em 2014, com a 
insatisfação de parte da sociedade, cada vez mais polarizada, em relação à eleição da 
presidente Dilma Rousseff; depois da eleição, veio o descontentamento, mesmo 
daqueles que nela votaram, pois suas ações contrariavam o que defendeu em sua 
campanha, alinhando-se a políticas de governos mais de direita (JINKINGS, 2016) e, 
para irromper com total força a crise política, em 2016 houve o impeachment da Dilma 
e a posse do vice-presidente, Michel Temer, cuja tomada de poder foi considerada por 
muitos como um golpe de estado. As passeatas pró-impeachment feitas, sobretudo, 
pelos grupos de direita, em 2015 e 2016 já mostravam a reemergência de eixos 
discursivos que pregavam a defesa da “meritocracia”, a denúncia dos “vagabundos” e o 
saudosismo manifestado em frases como “eu quero meu país de volta” – todas formas 
de expressão de repulsa pelos programas de inclusão social (MIGUEL, 2018). Em 2018, 
ano de eleições presidenciais, ecoavam com bastante força as ideias difundidas pelo 
discurso populista de extrema-direita, principalmente aquelas ligadas ao 
conservadorismo, isto é, centradas em valores culturais, como educação, família e 
moralidade. Tamanha força dessas ideias e aceitação delas por grande parte da 
população se deu, segundo Carapanã (2018), devido à criação de uma teoria da 
conspiração de que a esquerda queria instaurar algo chamado de “marxismo cultural”, 
que teria a pretensão de destruir o cidadão de bem, ameaçar sua família, sua 
propriedade e sua vida. Diante disso, incorporando esse contexto macro em suas 
projeções de quem seriam os indivíduos a compor aquele auditório, a emergência de 
escolhas textuais no campo simbólico, com essas projeções incorporadas, é vista a 
seguir, no trecho 5. (5) ... se você é um patrocinador... você vá... por favor... ao banco e 
deposite nas próximas horas que nós precisamos... e se não é e sente a chamada... 
você vai escrever pela fé... vai preencher os seus dados... e aqui atrás você vai colocar 
os seus pedidos de orações... os maiores... põe o que você quer... casa própria... você 
quer a renda própria... Nesse trecho, o orador, ao se referir ao auditório como 
“patrocinadores da fé”, instrui-os a ir ao banco e preencher seus dados bancários para 
depositar uma quantia. Em seguida, o orador esclarece que o que se está colocando 
dentro do envelope, supõe-se, na verdade são os “maiores pedidos de orações”, como 
“casa própria” e “renda própria”. Diante disso, além de claramente o orador, com isso, 
tratar das práticas dizimistas, há incorporadas a essas falas o campo social financeiro, 
visto que o dinheiro que será depositado é encarado como um investimento para que, 
como resultado, o patrocinador receba um valor muito maior, na forma, por exemplo, de 
uma “casa própria”. Além disso, a essa fala também é incorporado o contexto macro 
relativo à crise econômica do país, uma vez que o ele categoriza “casa própria” e “renda 
própria” como “maiores sonhos”, presumindo, assim, que as pessoas que compõem o 
auditório sofrem com o desemprego e ainda não conquistaram esse bem material 
durável. Dessa forma, essa projeção se mostra diferente da observada no culto anterior, 
em que o orador projetou um auditório que possuía não só renda própria, como 
suficiente para ter bens materiais, e também possuíam sua própria propriedade. Em 
seguida, o orador evoca em seu discurso a ideia da Teologia da Prosperidade de 
“aliança” ou “sociedade” com Deus, como pode ser observado no Trecho 6 a seguir. (6) 
sua família vai lhe respeitar quando você passar a vencer com Deus... irmão... tem que 
preparar... tem que orar... nós temos que ser uma família unida... de busca de Deus... 
mas aquela busca constante... incessante... até que a gente tenha certeza. Nesse 
trecho, a ideia de “aliança” emerge no discurso em termos de “vencer com Deus”, em 
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que a preposição “com” atua indicando a companhia de Deus. A emergência da palavra 
“vencer” é incorporada a outra crença da Teologia da Prosperidade, a saber, a crença 
na Batalha Espiritual. De acordo com essa crença, há um conflito entre Deus e o Diabo, 
de modo que cabe ao indivíduo alinhar-se ao lado de Deus e ser um vencedor ou do 
lado do Diabo e ser um vencido. Diante disso, o resultado dessa aliança, que, como 
vimos, para a Teologia da Prosperidade é a condição de herdeiro de todas as riquezas 
de Deus, aqui aparece como ter o respeito da família. Dessa forma, nesse ponto, é 
incorporado ao conceito de prosperidade o pathos que o orador projeta sobre aqueles 
que compõe o auditório, como pessoas conservadoras para quem a família e os valores 
importam. Projeção essa que, por sua vez, já tem incorporada a ela o conceito macro 
do campo demonstrativo, agora, em relação ao discurso populista que pregava a 
ameaça da família do cidadão de bem. Posto isso, em relação a esse culto de 2018, as 
emergências do campo simbólico ligadas ao conceito de prosperidade, têm a elas 
incorporadas a projeção do auditório realizada pelo orador, e, antes disso, o contexto 
macro sociopolítico do Brasil. Com essas informações, o orador adapta suas estratégias 
argumentativas para melhor direcioná-las a esse auditório e, a fim de persuadi-lo a 
investir na sua relação com Deus, afirma que só firmando sua aliança com ele é possível 
vencer. O vencedor, como vimos em relação à crença na Batalha Espiritual, é aquele 
que tem uma aliança com Deus para vencer o diabo, que, se incorporado o contexto 
sociopolítico do Brasil e a projeção do auditório, pode ser entendido como as “forças” 
que ameaçam a família e os valores. Dessa forma, o orador constrói esse caminho 
argumentativo para chegar à conceptualização de PROSPERIDADE em termos de 
RESTITUIR OS VALORES DA FAMÍLIA, o que só é possível após investir, através de 
práticas dizimistas, na sociedade com Deus para tornar-se um vencedor na Batalha 
Espiritual. 
 

Conclusão 

 
A partir deste trabalho, pudemos verificar a hipótese formulada por Martins (2015) de 
que o contexto sociopolítico nacional poderia influenciar na produção textual dos 
sermões neopentecostais durante os cultos televisionados. E, então, concluir que tal 
premissa é verdadeira. Isso, porque, escolhendo como recorte de análise as metáforas 
ligadas ao conceito de investimento que emergem do discurso dos oradores durante o 
culto, foi possível perceber que as incorporações do contexto sociopolítico às metáforas 
geram conceptualizações metafóricas diferentes. Observamos em nossos resultados 
que, no culto gravado em 2007, as metáforas em torno do conceito de prosperidade 
emergem no contexto uma incorporada a outra até chegar à conceptualização de 
PROSPERIDADE em termos de PRODUTIVIDADE DA TERRA. Diferente do culto 
referente a 2018, em que a conceptualização compreende PROSPERIDADE em termos 
de RESTITUIIR OS VALORES DA FAMÍLIA. Tal diferença entre a conceptualização 
metafórica nos dois cultos ocorre porque, sendo a metáfora uma das estratégias 
argumentativas empregadas na retórica neopentecostal, como já apontou Martins em 
seus trabalhos (2011; 2015), o locutor precisa atualizar a sua configuração de acordo 
com as disposições do público-alvo. Como o cenário sociopolítico brasileiro sofreu fortes 
transformações entre os anos de 2007 e 2018, a economia e os hábitos de consumo da 
população brasileira de modo geral também foram reorganizados como consequência. 
Observamos, então, que, em uma análise longitudinal do contexto, a incorporação de 
disposições financeiras ao campo social religioso, ao qual pertence à retórica 
neopentecostal, permaneceu intacta. No entanto, as estratégias argumentativas 
utilizadas para convencer o auditório da relevância de se aderir ao investimento, sofrem 
alteração de acordo com a projeção que o locutor faz de seu auditório. A partir disso, 
concluirmos que ao mudar o contexto sócio-político e econômico do país, muda-se o 
habitus (BORDIEU, 1996) dos sujeitos que compõem o auditório e, por conseguinte, 
mudam-se as estratégias argumentativas utilizadas na retórica neopentecostal a fim de 
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persuadir o auditório, de acordo com a relevância que o locutor espera que seu público 
deva atribuir em relação à “prosperidade”. Assim, podemos concluir que, no âmbito da 
retórica neopentecostal, a incorporação do contexto à emergência das metáforas, 
produz o efeito de alterar a conceptualização por elas realizadas, com o fim de persuadir 
o auditório a aderir às práticas financeiras. 
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TÍTULO: Etnografia de um Conflito Público: A remoção da feirinha de Pium/RN 

Resumo 

No presente trabalho, o leitor(a) encontrará os resultados parciais da pesquisa O Lugar 
das Razões Públicas: Controvérsia em torno da remoção da feira livre de Pium (2019-
2020) referente à investigação sociológica de uma controvérsia pública em torno da 
remoção da feira livre de Pium (RN). Inicialmente, a pesquisa se concentrou no exame 
e análise do conflito resultante da remoção da tradicional feira-livre de Pium, em 
especial, como diferentes atores sociais se envolveram na construção de um problema 
público. A teoria da esfera pública (Habermas, [1962] 2014) e a sociologia dos 
problemas públicos (Limieux, 2007; Chateauraynaud, 2012; Cefaï, 2011, 2017) 
formaram conjuntamente os principais aportes teóricos da investigação. Sobre a 
metodologia, a observação direta (Chauvim; Jounin, 2015, p.124-140), a entrevista de 
face a face (Barbot, 2015, p.102-123) e a pesquisa documental (Cellard, 2010, p.295-
316) foram as técnicas de pesquisa mais empregadas, seguidas do método 
compreensivo como principal método de análise (Paugam, 2015) do material empírico 
(narrativas, notas etnográficas sobre o espaço físico, cenas, ações e interações). A 
amostra construída, não probabilística, (Firdon, 2015, p.67-84) foi formada por 
moradores que frequentavam a feirinha de Pium, feirantes, comerciantes locais, jornais 
e Ministério Público Federal (MPF). 
 

Palavras-chave: Esfera Pública. Arena Pública. Controvérsias. Conflitos públicos. 

TITLE: ETHNOGRAPHY OF A PUBLIC CONFLICT: THE REMOVAL OF FEIRINHA DE 

PIUM/RN 

Abstract 

In this paper, the reader will find the partial results of the research called "The Place of 
Public Reasons: A controversy around the removal of the Feira livre de Pium (2019-
2020), concerning the sociological investigation of the public controversy around the 
removal of the Feira livre de Pium (RN). The research focuses on the examination and 
analysis of the conflicts among the actors involved in the public controversy, as well as 
their social phenomenon and how the collective administration of this public problem was 
handled. The research was theoretically guided by the theory of the public sphere 
(Habermas, [1962] 2014) and by the sociology of public problems (Limieux, 2007; 
Chateauraynaud, 2012; Cefaï, 2011, 2017). Concerning the methodology, the most used 
techniques were the direct observation (Chauvim; Jounin, 2015, p.124-140), face-to-face 
interview (Barbot, 2015, p.102-123) and documentary research (Cellard, 2010, p.295- 
316), followed by the comprehensive method as the primary method of analysis 
(Paugam, 2015) of the empirical material (narratives, ethnographic notes about the 
physical space, scenes, actions, and interactions). The non-probabilistic constructed 
sample (Firdon, 2015, p.67-84) was formed by residents who attended Feira livre de 
Pium, marketer, local traders, newspapers, and the Brazilian Federal Public Ministry 
(MPF). 
 

Keywords: Public Sphere. Public Arena. Controversies. Public conflicts. 
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Introdução 

O presente texto constitui a apresentação dos resultados parciais referente a pesquisa 
desenvolvida sob o título O Lugar das Razões Públicas que objetiva investigar casos de 
controvérsias públicas, desenvolvida entre agosto de 2019 a julho de 2020, procurou 
analisar os sentidos morais práticos, os modos de engajamento e os repertórios 
discursivos acionados pelos atores ordinários e institucionais no curso da ação. De 
modo geral, essa investigação visa contribuir para o acúmulo do conhecimento científico 
para o estudo dos conflitos e dos problemas públicos e, sobretudo, gerar informação 
qualificada para o desenvolvimento de políticas públicas e gestores públicos. Desse 
modo, visando contribuir para os estudos sobre os problemas públicos, a “feirinha de 
Pium” (como é conhecida popularmente) foi o contexto empírico para o estudo do 
fenômeno social das controvérsias públicas, no qual o projeto “Razões Públicas” busca 
investigar. A feira livre de Pium, localizada no Distrito Litoral de Parnamirim, surgiu em 
1990 com a instalação de bancas de feira para venda de frutas aos finais de semana, 
localizada próxima a região costeira de grande circulação turística, em que diversos 
banhistas passam para consumir frutas, alimentos e comprar artesanato. Ela tem uma 
importância local e econômica considerável, visto sua função turística por quem passa 
por ela em direção à praia. A partir de 1998, a feira passou a funcionar diariamente das 
5h da manhã às 22h da noite. Consequentemente gerou desconforto para os 
moradores, devido as práticas de convivência e manejo das mercadorias, logo, até 2003 
foram inúmeros os conflitos e tensões entre moradores e feirantes, culminando na 
judicialização popular do conflito no mesmo ano. Com isso, o processo de remoção da 
“feirinha” tem se destacado devido a seu caso paradigmático que envolve diversos 
atores da esfera pública como os moradores, feirantes, imprensa e MPF, além dos 
diversos conflitos internos percebidos na observação direta feita no local. 
Resumidamente, um grupo de 11 moradores, vizinhos a feira movem uma ação em 2003 
contra a feira para sua remoção alegando irregularidades referentes ao manejo de 
mercadorias e problemas de fiscalização. 14 anos depois, em 2017, essa ação culminou 
em uma decisão judicial em favor da remoção, proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte. Entretanto, tal decisão não foi cumprida pela Prefeitura de Parnamirim. 
No início do mês de março de 2019, os jornais locais e do estado passam a noticiar a 
intenção da Prefeitura de Parnamirim em cumprir a decisão judicial de retirar a feira livre 
de Pium do seu local original. Entre o período da ação, de 2003 a 2019, são longos 16 
anos de conflitos e tensões no local, entre feirantes e moradores, mas também com 
comerciantes locais. Jornais como a Tribuna do Norte são uns dos primeiros a fazer 
reportagens sobre tais fatos ocorridos, bem como noticiar as intenções da prefeitura. A 
controvérsia pública é um problema público de disputa por um espaço, que envolve 
diversos atores da sociedade civil e esfera pública. Mas no caso da feira, terá uma 
configuração particular na “Arena Pública”, entendida como um espaço da sociedade 
civil onde atores entram em disputa e utilizam de dispositivos teatrais, performáticos 
para fazer valer seus argumentos dentro do conflito (Cefaï, 2011; 2017). O envolvimento 
de diversos atores que discutem e se reúnem no espaço público local para reivindicar 
seu uso mostra o local como tendo uma função de esfera pública (Habermas, 2014) e 
local de trocas simbólicas e materiais (Souza, 2012). Desse modo, os resultados da 
pesquisa visam contribuir para ampliação do olhar sobre o público e sua dinâmica e 
seus processos práticos de construção de consensos coletivos em torno de problemas 
de interesse público. Não apenas isso, mas mostrar potencialidades e limites da 
pesquisa, a fim de contribuir posteriormente para outras futuras pesquisas sobre 
conflitos públicos no estado do Rio Grande do Norte. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa empírica desenvolvida se concentrou na apreensão dos significados 
compartilhados pelos diferentes atores envolvidos na controvérsia pública, para isso o 
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material empírico envolveu a coleta de narrativas dos atores sociais, notas etnográficas 
sobre o lugar, atores, interações e ações; documentos públicos, tais como jornais e 
peças jurídicas do judiciário. Para a coleta dos dados foram utilizadas diferentes 
técnicas de pesquisas, tais como a revisão de literatura, a observação direta, a 
entrevistas face a face e a pesquisa documental. Construído o material empírico, a etapa 
seguinte foi a sua análise através do “método compreensivo” (Weber, 1999; Kaumann, 
2013). Sobre esse método sociológico, destacamos como sua principal característica a 
ênfase na articulação do sentido da ação para os próprios atores que agem. Tal método, 
possibilitou analisar o fenômeno social a partir de suas características e os sentidos da 
ação dada pelos indivíduos, o que estava oculto nas motivações e a diferença nos 
repertórios discursivos acionados pelos atores que compõem a controvérsia pública. Já 
a revisão de literatura especializada se concentrou no estudo dos mais diversos teóricos 
da sociologia dos conflitos públicos, além de uma pesquisa etnográfica do antropólogo 
francês Daniel Cefaï (2011) sobre conflitos urbanos e a construção dos problemas 
públicos a partir do estudo nos subúrbios de Paris (França) dos motivos que deram 
origem a associação de bairro La Bellevilleuse. Não obstante, teóricos como Cyril 
Lemieux (2007), Lígia Lüchman (2014), Francis Chateauraynaud (2012), Daniel Cefaï 
(2014) foram consultados para uma maior aprofundamento do fenômeno social que é o 
conflito público, isto é, tais autores possibilitaram compreender o significado de 
“controvérsia”, “associação”, “sociologia dos conflitos” e de “arenas públicas” 
respectivamente. A partir da revisão de literatura, foi possível inferir que as controvérsias 
públicas têm ganhado cada vez mais espaço nas agendas de pesquisa que buscam 
compreender melhor os problemas públicos. Pois, ao serem estudadas contribuem para 
perceber os diferentes modos de engajamento dos diversos atores envolvidos em um 
problema público, bem como os recursos simbólicos e materiais disponíveis na disputa. 
Isso se apresenta como uma peça chave para melhor administração dos problemas 
públicos por parte dos gestores. A revisão da literatura também permitiu perceber a 
necessidade da distinção entre o que significa “espaço público” e “esfera pública”, logo 
a introdução do conceito de esfera pública na pesquisa, tal como formulado por Jürgen 
Habermas em 1962, em seu livro Mudança Estrutural da Esfera Pública foi fundamental 
para o desenvolvimento deste trabalho. Assim, a revisão serviu para construir o quadro 
teórico geral aplicado na pesquisa, sendo reforçada e complementada com outros textos 
em virtude das novas descobertas. Por sua vez, a observação direta foi utilizada a fim 
de coletar dados a partir da ida a campo, possibilitando tomar notas sobre o cenário 
físico da controvérsia, fatos empíricos não descritos nas peças judiciais da ação popular 
promovida, captar comportamento dos atores (feirantes e moradores) no espaço público 
da controvérsia. A partir da coleta dos dados foi possível produzir pequenos relatórios e 
diários de campo, um texto pesado que narra os fenômenos, acontecimentos, diálogos, 
relações e atitudes em sua banalidade (CHAUVIN; JOUNIN, 2015), o que permitiu uma 
segunda análise posterior a coleta de dados. Em outras palavras, a observação direta 
e a consequente produção de diários e relatórios de campo possibilitaram dar um 
tratamento os dados que não era possível no momento de ida a campo. Como por 
exemplo, a descoberta de mais conflitos do que os mencionados nas peças judiciais, 
conflitos estes que se davam entre os próprios feirantes. 
 
Resultados e Discussões 

 
Nos anos de 1980, ocorre uma mudança e uma maior ênfase na abordagem 
microssociológica para se estudar os conflitos, rompendo assim, com os grandes 
sistemas anteriores, com o objetivo de não imputar aos atores princípios, motivos e 
causas gerais e abstratas demais. Desse modo, deveria ser levado em consideração 
para compreensão dos conflitos o seu contexto, enquanto controvérsia pública, isto é, 
as questões, tais como: a localidade; o contexto; a intervenção ou o cruzamento de uma 
infinidade de eventos devem ser levados em consideração na compreensão dos 
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princípios que motivam os atores e seu engajamento no conflito. Diante disso, pensar a 
controvérsia pública em torno da remoção da feira livre de Pium exige contextualizar o 
modo como os atores estão distribuídos na cena e seus modos de engajamento, pois 
mesmo que uma controvérsia tenha uma configuração comum, elas variam de acordo 
com seu contexto. Esse argumento foi comprovado na observação direta, ao constatar 
diversos conflitos internos entre os próprios feirantes, esse dado permitiu situar melhor 
o modo de engajamento não só dos feirantes enquanto atores que compõem o problema 
público, mas a dos moradores, imprensa e judiciário. Desse modo, estamos diante do 
que Chateauraynaud chamaria de “balística sociológica” (2012), quando busca-se 
compreender o trajeto de uma controvérsia e as situações de prova em que os atores 
envolvidos agem e acionam dispositivos de força. A “balística” evidência que os 
discursos mobilizados, assim como as ações, não são lineares e que consequências 
não intencionais da ação podem surgir no decorrer do conflito levando a novos 
desdobramentos, a exemplo disso, a descoberta dos conflitos entre os feirantes que 
afetou significativamente o modo de engajamento. Na observação direta e em diálogo 
com os feirantes, foram inúmeros os relatos deles sobre as tensões e conflitos entre 
eles, o que nos levou a constatação de um conflito geracional entre eles. Em outras 
palavras, o conflito se dava, pois, os mais velhos discordavam dos modos como os 
feirantes mais jovens agiam e lidavam com os clientes, segundo eles, os mais jovens 
avançavam nos turistas a fim de vender seus produtos sem que fosse possível os 
turistas passearem e conhecer a feira. Além disso, um dos feirantes mais antigos relata 
a tentativa de criar uma associação para que fosse possível levar melhorias ao local, no 
entanto não obteve sucesso, porque segundo ele os mais jovens não cumpriam com as 
obrigações e divisão econômica dos custos de manutenção do espaço, muito menos 
para preservação. É a perspectiva pragmática e a “balística sociológica” que nos 
possibilita compreender os desdobramentos que ocorreram na controvérsia de Pium. 
Pois, fatores como a localidade, contexto da remoção e os argumentos acionados pelos 
autores permite compreender as consequências intencionais e não intencionais das 
ações perpetradas pelos atores, bem como as diferenças no modo de engajamento dos 
diversos atores. O argumento inicial, dos moradores, para a necessidade da remoção 
da feira, foi de que o comércio diário, bem como as pequenas festas promovidas pelos 
feirantes, causa transtornos para os moradores, lhes tirando a privacidade e conforto de 
suas residências. Pois, a feira produz uma grande quantidade de sujeira, poluindo o 
espaço público, produzindo um ambiente insalubre; o barulho foi outro fator, pois de 
acordo com os moradores, o barulho incomoda nas horas de descanso, como por 
exemplo, a noite implicando em desconfortos para pessoas idosas; outro argumento 
acionado foi de que, os feirantes provocam tensões e conflitos constantes por 
atrapalharem o comércio em volta. Vemos assim os moradores acionando três 
argumentos que buscam justificar a ação de remoção da feira. Tais argumentos 
acionados pelos atores – moradores - move a disputa do espaço, porque se constitui a 
ideia de que a feira naquele espaço público implica prejuízos a ordem social de boa 
convivência. Não à toa que, judicialização de tal situação, passa a afetar os feirantes, 
sendo eles introduzidos na cena como um dos atores. Consequentemente outros atores 
entram em cena, devido a disputa que se torna pública ao ser judicializada, tais como a 
imprensa, o judiciário e a Prefeitura de Parnamirim. É importante notar que tal disputa 
vem a se tornar um problema público não apenas por representar um problema de 
interesse público, tal como é o espaço da feira de Pium, mas porque a história da 
remoção ganha notoriedade nos noticiários locais, sobretudo no ano de 2019. A 
exemplo disso, a partir de março, jornais como Tribuna do Norte passam a noticiar o 
fato, colocando relatos de feirantes e frequentadores da feira, a publicização do 
acontecimento acaba por colocá-lo como um dos assuntos na agenda de discussão 
pública. Contudo, nas peças judiciais, os moradores parecem ser mais engajados, 
acionando argumentos e reforçando a necessidade da remoção da feira, haja vista os 
transtornos que tem causado. Em contra partida, os feirantes pareciam alheios as 
audiências, pois na audiência de conciliação, nenhum deles apareceram, ao mesmo 
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tempo em que não se viu nenhum outro tipo de mobilização ou engajamento por parte 
deles. A imprensa por sua vez, passa a noticiar o caso da remoção apenas quando a 
sentença de remoção é dada em 2019, pouco se foi comentado ou divulgado ao longo 
dos 16 anos de disputa. É nesse sentido, que os escritos de Habermas nos ajuda na 
análise do conflito, pois vemos atores fundamentais que constituem o espaço público, 
pois temos pessoas privadas indo a público discutir assuntos de interesse comum a 
comunidade – moradores reivindicando o espaço - mas também temos a imprensa que 
busca publicizar a disputa. Permitindo a participação de um público maior, a imprensa 
vai garantir o princípio de publicidade fundamental à esfera pública (Habermas, 2014) 
tornando possível aos interessados sobre a disputa se informarem e gerar suas opiniões 
acerca da disputa que ocorre na arena pública. Contudo, o conceito de esfera pública 
que inicialmente guiava a pesquisa a fim de entender a feira-livre, como um espaço 
público de reunião de pessoas privadas onde se discutia o problema da remoção da 
feirinha do local em termos de interesse público, com a experiencia etnográfica notou-
se a necessidade de trabalhar com o conceito de “arena pública” (Cefaï, 2012) devido 
aos múltiplos conflitos existentes no local. Pois, os atores envolvidos acionavam 
diferentes repertórios cognitivos que não se reduzia ao modelo de razão comunicativa. 
Assim, o espaço em que ocorre essa disputa foi concebido como uma “arena pública” 
(Cefaï, 2012) que por sua vez está situada em um espaço público. Em outras palavras, 
a “arena pública” é a manifestação de uma situação problemática, ela é designada pela 
existência de distúrbios de ordem afetiva, sensível e normativa, são acontecimentos que 
colocam em questão a regularidade de comportamentos (Cefaï, 2017: 191). Desse 
modo, a caracterização da “feirinha” como uma “arena pública” se justifica por ser um 
lugar de disputa e controvérsia em torno de um ponto partilhado, o que caracteriza como 
um problema público devido a notoriedade que tal disputa ganhou na imprensa local. 
Dito de outro modo, o espaço da feira de Pium se torna não um lugar de encontro de 
pessoas privadas, mas um lugar de produção de opiniões e discussões que são de 
interesse comum entre moradores e comerciantes do entorno. Um espaço onde não só 
os moradores acionam um discurso e criam um consenso entre si, mas onde os feirantes 
também acionam variados discursos em busca de justificar suas opiniões e práticas. É 
nesse ponto, de discursos acionados em que começamos a identificar os fatores 
indicam o rumo que a controvérsia tomou. Para Lemieux, a controvérsia pública se 
caracteriza pela composição de um público seletivo, em um meio relativamente fechado, 
como no contexto da feira de Pium, logo, empreender a pretensão de uma explicação 
sobre o fenômeno deve-se tomar como ponto de partida uma análise do processo de 
disputa em sua atualidade e incerteza (2007). E um dos métodos para isso é a busca 
por acessar os diferentes graus de publicidade e como os atores agem de maneira 
diferente na cena pública, isso resulta na busca por captar os diferentes níveis de 
conflitos existentes que não aparecem na cena pública. Outro método para analisar é, 
buscar perceber as condições que impediram o desdobramento pleno dos argumentos 
dos atores Em outras palavras, Lemieux está chamando atenção para necessidade de 
se descrever primeiro a cultura da controvérsia pública para só assim poder empreender 
uma explicação sobre sua dinâmica de formação e como a comunidade em seu entorno 
vai resolver o conflito. Para isso, a abordagem teórica sobre associativismo foi 
fundamental para a presente análise e para compreensão dos efeitos práticos na ação. 
Autores utilizados para isso foram, Daniel Cefaï com seus estudos empíricos e Lígia 
Lüchman que dá um enfoque teórico a abordagem associativa. Lígia Lüchman, 
socióloga e cientista política, tem se destacado com suas pesquisas sobre 
associativismo e sociedade civil. Em seu artigo “Abordagens teóricas sobre o 
associativismo e seus efeitos democrático” (2014), a autora busca observar de que 
modo as associações impactam na socialização dos indivíduos e como ela afeta o 
social, destacando a emergência para o reconhecimento da importância das 
associações. A autora vai destacar que, com o desenvolvimento das nações e a 
globalização, o fenômeno associativo cresceu, pois surgiu a necessidade de coordenar 
e articular as demandas locais. Contudo, o que foi produzido, sobre as associações tem 
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a ver com seu papel para a democracia nas sociedades, tendo em vista isso, a autora 
busca mostrar em seus trabalhos como as associações contribuem para formação 
individual, formação da opinião pública e fortalecimento das instituições de 
representação. É através da ideia de ecologia, que segundo Lüchman, é possível obter 
ganhos analíticos importantes acerca do mundo associativo. Ou seja, construir um 
quadro analítico para identificar as ambiguidades, limites do campo de ação e as 
desigualdades. Lüchman, nesse sentido, contribui para percebermos como, na feria de 
Pium, a inexistência de associação de ambos os lados, ou a tentativa de consolidar uma, 
vai influenciar as tomadas de decisões, mas também como isso tem forte impacto na 
socialização dos atores. No caso, pesquisado tal dinâmica é peculiar, visto que os 
moradores não chegaram a constituir uma associação, mas conseguiram construir um 
discurso comum entre si que fosse visibilizado; já os feirantes, segundo identificado, 
tentaram construir uma associação mais não obteve sucesso devido a divergências 
tanto morais quanto práticas. Esse dado evidencia que não necessariamente a 
associação enquanto uma instituição especializada vai fornecer condições necessárias 
para criar uma identidade coletiva. Daniel Cefaï, em seu artigo “Como uma associação 
nasce para o público” (2011) mostra os modos de associativismo, bem como os modos 
de engajamento de uma associação, através da ideologia que ganha mentes e corações 
dos atores da sociedade civil. Para isso, ele vai estudar um caso concreto, a associação 
de bairro situada na região administrativa de Paris, La Bellevilleuse, e mostrar a “arena 
pública” que se forma em torno da associação. A ideia de associação entre moradores 
do bairro surge quando uma operação urbanística é lançada colocando em risco a 
moradia das pessoas do bairro. Desse modo, a associação é criada para desencadear 
uma ação coletiva, ou seja, criar uma unidade representativa. Dentro da arena pública 
que se configura em torno da revitalização do bairro, Daniel Cefaï chama atenção para 
a força de atuação que a associação ganha dentro da sociedade civil, onde se encontra 
a opinião pública e jurídica. Ou seja, a associação se torna responsável por propor 
soluções e discutir propostas. Isso mostra o surgimento de outras cenas para além do 
espaço situacional do conflito. É através da abordagem microssociológica da ação 
coletiva, feita em tal estudo, que é possível perceber como os vínculos de proximidade 
e bem comum tem forte influência nas tomadas de decisões para uma associação, 
mostrando também que no espaço público não há apenas argumentos racionais acerca 
das tomadas de decisões, mas sim sentimentos e afetos coletivos. Por isso, é 
necessário compreender como uma associação cria vínculos entre os indivíduos. A 
partir de tal perspectiva, é possível perceber e buscar compreender como os moradores 
em torno da feira de Pium constroem um vínculo para promover uma ação coletiva. Pois, 
tanto na feira de Pium quanto em La Bellevilleuse, se torna paradigmático a defesa do 
espaço, uma disputa travada por um espaço público que coloca em questão a sua 
função. Isso se revela intrinsecamente conectado com a noção de esfera pública, haja 
vista sua função discursiva. É justamente a defesa de um espaço, que no caso La 
Bellevilleuse, irá manter unida a associação, ou seja, são as provas afetivas e morais, 
um objetivo crucial para a formação da associação e da criação de um discurso comum. 
No caso da feira de Pium, a defesa do espaço, não deu origem a uma associação por 
parte dos moradores, mas criou vínculos semelhantes o suficiente para que eles 
atuassem em conjunto a favor da remoção, produzindo um discurso racional sobre os 
motivos pelos quais desejam a remoção. É perceptível que, a afinidade gerada pela 
demanda em comum proporcionou um engajamento coletivo para demandar na arena 
pública. Entretanto, entre os feirantes a situação é mais complexa, pois embora sejam 
os mais afetados, o impacto de tal disputa não foi o suficiente para se gerar uma 
associação que através dos vínculos pudesse demandar ações coletivas. Através de 
dados coletados a partir de uma entrevista, o feirante, um dos mais antigos, comenta 
que a remoção da feirinha trará prejuízos econômicos, mas principalmente sobre a 
imagem da feira e ressalta a tentativa de criar uma associação e mantê-la. Porém, o 
feirante afirma haver um conflito interno entre os feirantes, o que impossibilitou a 
consolidação de uma associação regulamentada e com capacidade de demandar. Tal 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 301 

 

conflito ocorre entre os feirantes mais antigos e os mais novos, um conflito de valores, 
pois enquanto os mais antigos acionam um discurso simbólico, sobre a tradição da feira 
e da importância dela na vida deles ao longo dos anos, os mais jovens feirantes 
demonstram pouca preocupação com a remoção, e quando muito se referem aos 
prejuízos econômicos. Ademais, ele reforça em sua fala que os novos feirantes chegam 
a atrapalhar as vendas, pois “correm” em direção aos carros que param na feira para 
comprar produtos, impedindo que os clientes circulem pela feira. Ele afirma também que 
a maioria das pessoas que frequentam a feira são turistas, poucos moradores compram 
no local devido o preço das frutas. A feira se mostra, desse modo, para os feirantes mais 
antigos, uma fonte de identidade e fonte de valores, pois boa parte de suas vidas se 
deram naquele espaço, ou seja, o espaço público em questão representa uma fonte de 
identidade para aqueles que trabalham nele e tiram sua fonte de renda. A remoção 
causará assim implicações severas na rotina e vida dos feirantes que ali se formaram e 
constituíram laços afetivos no lugar. O apego demonstrado mostra outra coisa, que o 
espaço funciona como um local de reflexividade, no qual seus agentes produzem falas 
reflexivas e racionais, implicando o fato de que suas ações são orientadas pelos valores 
cultivados no local. Isso se confirma a medida em que vimos na observação direta 
pessoas que não só compravam como conversavam com alguns feirantes. Entretanto, 
a diversidade de conflitos existentes em um pequeno espaço social, tal como o conflito 
entre moradores e feirantes; conflito entre feirantes e comerciantes; conflito geracional 
entre feirantes mais novos e mais antigos, como mostrado, tem forte influência nos 
modos de engajamento dos atores inseridos nas cenas. São esses conflitos que iram 
influenciar a trajetória do conflito e as situações de prova, pois tal como mencionado 
sobre a audiência de conciliação os feirantes não compareceram, nem muito menos 
algum representante. Desse modo, o que se vê é que os moradores ao se engajarem e 
produzir um discurso comum, puderam ser ouvidos pelo MPF enquanto os feirantes ao 
se encontrarem desmobilizados tiveram um maior impacto na disputa. Nesse sentido, a 
imprensa foi a única que de algum modo mostrou de maneira implícita a opinião dos 
feirantes ao entrevistar frequentadores da feira que se mostravam preocupados com a 
remoção e a importância turística que ela tem na região. A situação da feira de Pium se 
torna paradigmática, devido ao fato de que tanto os moradores quanto os feirantes, 
tendo em vista suas experiências de sociabilidade, não chegaram a constituir ou 
consolidar uma associação capaz de agir e demandar. Pois, o que se percebe é que 
ocorreu apenas a união dos moradores mediante uma causa comum; nos feirantes, o 
conflito interno existente entre eles impossibilitou de um consenso acerca de um valor 
de bem comum, responsável por gerar o elo associativo e uma identidade do grupo. O 
que se pode notar é, que tal caso paradigmático contribui para se analisar como em 
determinadas situações, as associações no sentido institucional, não se formam, 
mesmo com todo o contexto situacional favorável, o máximo que vemos são os elos 
associativos gerados na disputa do espaço. Mas que mesmo assim se constitui como 
uma controvérsia. Entretanto, é necessário saber que a publicização de um fenômeno 
é o principal mediador entre associação e as instituições democráticas que compõem a 
esfera pública da sociedade civil. No caso da disputa em torno da feira de Pium, a 
publicização se deu pouco tempo depois da decisão a favor dos moradores, nesse caso, 
vemos que a cena da mídia como mediadora entra tardiamente no conflito. A 
publicização tardia possivelmente teve forte influência, pois a presença dela em 
determinados momentos poderia ter dado voz ou influenciado as situações de prova, 
tendo em vista que os feirantes muito pouco foram ouvidos. 
 
Conclusão 

 
A pesquisa desenvolvida sobre “controvérsia pública” tornou evidente que dinâmicas 
diferentes de controvérsia podem surgir sem necessariamente haver uma associação 
envolvida. Muito menos um grande público com atores altamente engajados, mas o que 
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se preserva é a disputa por um espaço, este que não funciona apenas como um lugar 
público de comércio, mas como espaço de discussões e debate. Durante a pesquisa, 
sobretudo ao analisar o fenômeno social se percebeu a importância de se compreender 
a dimensão discursiva para melhor perceber a situação. Por isso, a dimensão da esfera 
pública como um espaço de produção de discursos e de aprendizado deve ser levado 
em consideração em pesquisas que buscam compreender conflitos públicos. Pois se há 
uma disputa pelo uso de determinado local, há discursos sendo produzidos e 
mobilizados sobre ele, criando assim um espaço de debate. Além do mais, a presente 
análise contribui também para se perceber como as ações coletivas surgem e levam a 
transformação do espaço social nas cidades. Porém, é buscando entender a economia 
pulsional dos atores envolvidos, isto é, dos afetos e desafetos que alimentam a 
controvérsia que segundo Lemieux (2007), podemos ter ganhos analíticos melhores, a 
compreensão de seus discursos se torna fundamental nesse sentido. Por fim, a 
pesquisa desenvolvida tem um grande potencial ainda não explorado, que é a 
possibilidade de tal controvérsia ser o exemplo de uma nova configuração em que a 
associação não se faz necessário para gerar de algum modo um discurso coletivo. Além 
do que, a presença dos diversos atores se deu de maneira desequilibrada nas situações 
de prova, em que os feirantes e a Prefeitura de Parnamirim pouco se fizeram presentes, 
mesmo sendo eles fundamentais na disputa que os implica diretamente. Face a 
pandemia da Covid-19, muito provavelmente, as relações sociais se modificaram no 
espaço de disputa em questão, o que abre novos caminhos de investigação, tal como a 
busca por compreender o impacto da pandemia e do isolamento social em seu cotidiano. 
Quero dizer com isso que, compreender a nova configuração das relações que surgem 
com a política de isolamento social vai resultar em uma nova controvérsia pública – uma 
nova dinâmica - e que essa nova controvérsia permite investigações futuras, a saber, 
como os populares de Natal significam a política de isolamento social face a pandemia 
da Covid-19. 
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TÍTULO: Transcrição multimodal de dados linguísticos orais em contextos 

argumentativos - Parte 2 

Resumo 

Este trabalho parte da transcrição multimodal de dados linguísticos orais, no contexto 
retórico do culto neopentecostal da Igreja Internacional da Graça de Deus (IIGD), que 
vem apresentando uma grande aprovação e adesão nas últimas décadas. Por isso, 
buscamos elucidar as estratégias argumentativas adotadas pela IIGD e, para isso, foi 
observada a co-ocorrência entre gestos e metáforas, como forma de investigar a sua 
função como estratégia de argumentação da retórica neopentecostal. Assim, a partir da 
análise realizada, podemos constatar que essas metáforas multimodais exercem a 
função de facilitar o entendimento de conceitos comuns da retórica neopentecostal pelos 
fiéis, de maneira que reforçam a argumentação, a fim de que eles possam aderir ao 
discurso neopentecostal. Portanto, essas metáforas multimodais devem ser 
consideradas como estratégias argumentativas de fundamental importância à retórica 
neopentecostal. 
 
Palavras-chave: PALAVRAS-CHAVE: metáforas, gestos, neopentecostal, 

argumentação. 

TITLE: Multimodal Transcription of Oral Linguistic Data in Argumentative Contexts - Part 

2 

Abstract 

This project comes from the multimodal transcription of oral linguistic data, in the 
argumentative rhetorical context of the neo-pentecostal cults of the International Church 
of the Grace of God (IIGD), which has been showing great acceptance and adhesion in 
the last decades. Hence, we seek to elucidate the argumentative strategies used by IIGD 
and, for this, the co-ocurrence between the gestures and metaphors was observed, as 
a way of investigating its function as an argumentative strategy of the neo-pentecostal 
rhetoric. Thus, from this analysis, we can note that these multimodal metaphors play the 
function of facilitating the understanding of common concepts of neo-pentecostal rhetoric 
by the faithfuls, so that, these multimodal metaphors reinforce the argument, in order 
that they can adhere to neo-pentecostal discourse. Therefore, these multimodal 
metaphors must be considered as an argumentative strategies of fundamental 
importance to the neo-pentecostal rhetoric. 
 
Keywords: KEYWORDS: metaphors, gestures, neo-pentecostal, argument. 

Introdução 

Este relatório tem como base a transcrição multimodal de dados linguísticos orais em 
contextos argumentativos, a fim de buscar enfatizar e visibilizar a co-ocorrência entre 
as metáforas verbais e os elementos gestuais. 
 
A transcrição multimodal realizada, refere-se ao sermão de um culto da Igreja 
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Internacional da Graça de Deus (IIGD), transmitido pela televisão e disponível no canal 
da Igreja pelo Youtube, e considerou a interação face a face que acontece no sermão. 
Essa igreja foi escolhida por ser, segundo Martins (2011), uma das primeiras 
denominações neopentecostais do Brasil (fundada em 1981) e, assim, como informa 
Martins (2015), é uma das igrejas neopentecostais que comporta mais fiéis, templos e 
veículos midiáticos, de modo a ter grande relevância social e histórica na sociedade 
brasileira. Além disso, a IIGD também foi selecionada por empregar estratégias 
argumentativas com grande poder persuasivo em sua retórica religiosa. 
 
Faz-se necessário ressaltar o conceito fundamental e norteador de todo o trabalho: a 
Teoria da Metáfora Conceptual, proposta por Lakoff e Johnson (1980). Essa teoria 
propõe que a metáfora, antes de ser um elemento linguístico, passa por processos de 
cognição, ou seja, ela é primariamente conceptual, pois através das metáforas, nós 
partimos de elementos concretos, que chegam até nós a partir de diferentes domínios 
da experiência, para entender e conceptualizar elementos abstratos, por meio da 
realização de analogias. Portanto, o nosso pensamento passa a ser compreendido 
como metafórico. 
 
Além da Teoria da Metáfora Conceptual, foi utilizado outro conceito também proposto 
por Lakoff e Johnson (1989): a abordagem corporificada e experiencialista da mente. 
Essa abordagem, como afirma Miranda; Mendes (2014), compreende que os nossos 
processos cognitivos se constroem a partir das nossas experiências no mundo, pois 
eles entrelaçam-se com os ambientes culturais, sociais e materiais em que o nosso 
corpo se situa. Dessa forma, os pensamentos são considerados formas de ação e 
interação, porque são processos da experiência que vivenciamos com o nosso corpo.  
 
A partir disso, considerando o aspecto da mente corporificada e da interação, também 
vale salientar que, segundo Miranda; Mendes (2014), o processamento cognitivo e 
metafórico acontecem por meio da ativação de mapeamentos online nas interações face 
a face. Isto é, as correspondências entre o domínio-fonte e o domínio-alvo são moldadas 
pela interação e, assim, são dinâmicas e podem ser alteradas e reformuladas durante o 
seu curso. 
 
Também é importante ressaltar o conceito da Metaforicidade (CIENKI; MÜLLER, 2008), 
que segundo Miranda; Mendes (2014), é entendida como um princípio cognitivo geral, 
em que os mapeamentos metafóricos podem ser processados online. Isso faz com que 
as metáforas apareçam nas enunciações de um modo dinâmico e gradativo, e não 
estático. 
 
Também deve-se esclarecer que, de acordo com Miranda; Mendes (2014), quanto mais 
convencionais forem as metáforas, mais entrincheiradas elas estarão no sistema 
conceptual do falante e do ouvinte e, com isso, menor atenção é direcionada a elas. 
Entretanto, quanto mais alto o grau de novidade das metáforas, menos entrincheiradas 
elas estarão no sistema conceptual do falante e do ouvinte e, assim, maior atenção será 
direcionada a elas.  
 
Portanto, formulou-se aqui a hipótese de que quanto menos convencional a metáfora, 
maior a necessidade argumentativa de aparecer acompanhada de gestos que 
direcionem a atenção dos interlocutores, agregando suporte à interpretação e, assim, 
ao efeito retórico pretendido com o uso da metáfora. No caso das igrejas 
neopentecostais, cumpre lembrar que, segundo Martins (2015), busca-se, por um lado, 
manter a base de fiéis e, por outro, expandi-la. A relação entre metáfora e gesto, nesse 
ambiente, corresponde assim à solidificação ou cristalização de sentidos metafóricos 
para a base e, também, de facilitar o acesso de possíveis fiéis a este campo de 
interpretação da realida 
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Metodologia 

 

A análise foi realizada a partir de dados extraídos da transcrição multimodal de um culto 
neopentecostal televisionado, pertencente à Igreja Internacional da Graça de Deus 
(IIGD). Esse culto, que ocorreu no ano de 2019, foi efetuado pelo Bispo Romildo Ribeiro 
Soares, mais conhecido como R.R Soares (fundador e líder da IIGD) e transmitido para 
todo o Brasil pelo programa “Show da Fé”. O culto possui 47:22 min de duração e foi 
gravado na sede da IIGD, a qual fica localizada no bairro Campos Elísios, em São Paulo. 
É importante ressaltar que esse culto apresenta um público misto, devido ao fato de ser 
televisionado e transmitido para todo o país. Assim, o público do culto em questão foi 
constituído tanto pelos fiéis presentes na sede da IIGD, quanto pelos telespectadores 
que o assistiam pela TV. 

Em relação à transcrição, foi utilizado um arquivo de vídeo (MP4), transcrito de modo 
integral. Entretanto, apesar de o culto ser dividido em algumas partes, como sermão, 
exibição de vídeos, música e oração, os dados analisados limitaram-se ao gênero 
sermão. 

A partir da transcrição do áudio, foram destacadas as ocorrências metafóricas 
relacionadas à Teologia da Prosperidade e à Batalha Espiritual. No que se refere à 
Teologia da Prosperidade, ela é relativa ao conjunto de crenças pentecostais 
centralizadas na ideia de que cabe ao cristão atingir a prosperidade material como prova 
de uma relação harmônica com o sagrado (MARTINS, 2011, p. 19). Já em relação à 
Batalha Espiritual, segundo Martins (2011, 2015), ela é uma crença que diz respeito à 
eterna guerra entre Deus e o Diabo e permite a atribuição de problemas individuais 
(como a miséria e a pobreza) à presença do Diabo ou de outras entidades malignas na 
vida de uma pessoa. Dessa forma, a partir da crença na Batalha Espiritual, há o 
entendimento de que, quanto mais próxima de Deus uma pessoa estiver, mais afastada 
do Diabo e, portanto, de situações problemáticas, ela estará. 

Também é importante ressaltar que, de acordo com Miranda; Mendes (2014), as 
metáforas multimodais, dependendo do contexto de emergência delas, podem ser mais 
ou menos convencionais e, por isso, no presente trabalho, depois de as metáforas 
serem destacadas, elas foram classificadas em mais convencionais ou menos 
convencionais. Logo após, por meio do arquivo de vídeo (MP4), verificou-se se haveria 
a co-ocorrência entre as metáforas menos convencionais e alguns gestos significativos. 
Vale salientar que apenas as metáforas classificadas como menos convencionais foram 
levadas em consideração para a análise, tendo em vista que a nossa hipótese é a de 
que, quanto menos convencional for a metáfora, mais chance ela terá de aparecer junto 
a gestos que orientem a atenção dos interlocutores, dadas as necessidades 
argumentativas. 

A partir disso, nos casos em que foi constatada a co-ocorrência de gestos significativos 
junto às metáforas menos convencionais, foi utilizada a ferramenta print screen para 
fotografar o curso dos gestos que acompanhavam as metáforas. É interessante ressaltar 
que, nos casos em que essa co-ocorrência não foi observada, as metáforas foram 
desconsideradas, isto é, não serviram para a análise. 

Depois de ser observada a co-ocorrência entre os gestos e as metáforas menos 
convencionais, foi realizada a descrição de cada um dos gestos. Essa descrição se deu 
de acordo com o padrão empregado por MIRANDA; MENDES (2014) e AVELAR (2016), 
o qual evidencia três aspectos pertencentes ao gesto: a direção, que pode ser 
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ascendente, descendente, para o centro, para a lateral, para a direita, para a esquerda 
etc; a configuração das palmas das mãos, a qual pode ser para cima, para baixo etc; e 
outros aspectos que não incluem apenas as mãos, mas que também são importantes, 
como a posição do corpo, as expressões faciais etc. 

Ademais, foram utilizados alguns tipos de combinações entre formato da mão e do 
antebraço apresentados por KENDON (2004). Esses tipos são: mão aberta neutra, em 
que a palma da mão encontra-se em posição vertical; mão aberta oblíqua, cuja mão 
encontra-se em posição inclinada emão aberta supinada, cuja palma da mão situa-se 
em posição para cima. 

Depois de descrever os gestos, foi realizada uma análise qualitativa amostral dos dados, 
a fim de compreender como os tipos gestuais significativos atuam junto às metáforas 
que co-ocorrem com eles. 

Sendo assim, todas essas etapas descritas foram realizadas, com o objetivo de discutir 
o papel das metáforas multimodais como uma estratégia textual-interativa e 

argumentativa na retórica neopentecostal. 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir da transcrição multimodal do culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, foi 
realizada uma análise qualitativa amostral a respeito dos dados levantados, de forma 
que as metáforas menos convencionais serão interpretadas juntas aos gestos 
significativos com os quais elas co-ocorrem. Essa análise tem como objetivo a 
compreensão do uso de metáforas multimodais e da função argumentativa que elas 
exercem na retórica neopentecostal. 

Vale salientar que, por razões de objetividade, será apresentada, nesse relatório, 
apenas a análise de um fragmento textual obtido na transcrição do culto. Tal fragmento 
apresenta algumas expressões metafóricas acompanhadas por gestos e estão 
marcadas em negrito, como pode ser observado a seguir: 

[...] a Bíblia manda que nós nos preparemos para nos apresentar a Deus aprovados 
como obreiros… que não temos do que nos envergonhar… mas que manejamos bem 
a espada do espírito que é a palavra de Deus. 

A primeira ocorrência metafórica a ser analisada nesse trecho é “a Bíblia manda que 
nós nos preparemos para nos apresentar a Deus aprovados como obreiros...”. Essa 
ocorrência é acompanhada, respectivamente, por “gesto central”, “gesto ascendente” e 
“gesto descendente” e foi dividida em três partes, de acordo com os gestos que co-
ocorrem juntos a ela, a fim de facilitar a compreensão. 

Diante disso, o trecho “a Bíblia manda que nós nos preparemos”, presente na primeira 
expressão metafórica, é acompanhado por um “gesto central” (Figura 1, em anexo). 
Inicialmente, esse gesto apresenta uma distância maior entre as mãos e, ao longo do 
seu curso, essa distância diminui até os dedos de ambas as mãos se tocarem no final. 
Isso simboliza o ato da preparação, isto é, informa que essa preparação do fiel para ser 
obreiro de Deus e, assim, conseguir enfrentar o inimigo, o qual é o Diabo, é algo 
gradativo, que precisa ser construído aos poucos, à medida que o fiel se aproxima mais 
de Deus e alcança uma relação mais harmônica com Ele. 
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Em relação ao “gesto ascendente”, que também co-ocorre junto a essa primeira 
expressão metafórica, ele acompanha o trecho “para nos apresentar a Deus” (Figura 2, 
em anexo)e tem a sua trajetória iniciada em posição inferior e, ao final, em posição 
superior. Dessa forma, esse tipo gestual, que vem de baixo para cima, simboliza a 
posição superior em que Deus se encontra em relação ao homem. 

Vale salientar que esse aspecto da superioridade de Deus também é corroborado pela 
posição do corpo, pois, no momento anterior, em que o pastor fala sobre a preparação 
do fiel, enquanto realiza o “gesto central”, ele está com o corpo posicionado para o 
centro e, ao realizar o “gesto ascendente”, R.R Soares se movimenta para a direita, se 
distanciando da posição que ocupava anteriormente quando falava sobre o ser humano. 
Além disso, ao falar sobre Deus, ele apresenta uma postura mais ereta do que no gesto 
anterior. Tais movimentos, portanto, buscam dar ênfase ao caráter superior de Deus. 

O “gesto descendente”, o qual acompanha o trecho “aprovados como obreiros” (Figura 
3, em anexo), ainda pertencente à primeira expressão metafórica destacada, também 
reforça o aspecto da superioridade de Deus, pois a trajetória desse tipo gestual se inicia 
em posição superior e é concluída em posição inferior, ou seja, vem de cima para baixo. 
Dessa forma, esse gesto põe em evidência o caráter de “obreiro” que o homem 
apresenta perante a Deus, isto é, reforça a inferioridade do ser humano, ao enfatizar o 

seu aspecto de submissão e de servidão em relação a Deus. 

Também é importante ressaltar que, assim como no gesto anterior, esse caráter de 
inferioridade do ser humano também é corroborado pela posição do corpo. Isso, porque, 
ao falar sobre o homem, o pastor passar a ter a postura inclinada e não mais ereta, 
como no gesto anterior, além de que ele se movimenta da direita para o centro e, com 
isso, sai da posição em que estava, ao falar sobre Deus e realizar o “gesto ascendente”, 
e volta à posição inicial, em que se encontrava quando falava sobre a preparação do 
homem e realizava o “gesto central”. 

Quanto à segunda expressão metafórica a ser observada, ela se refere ao trecho “mas 
que manejamos bem a espada do espírito” e é acompanhada por um “gesto central” 
(Figura 4, em anexo). É importante salientar que, inicialmente, a mão direita se encontra 
fechada e oblíqua e, logo após, está fechada e neutra. Além disso, ao longo de toda a 
trajetória do gesto, pode-se perceber que o dedo indicador está situado um pouco mais 
a frente dos outros, de modo que o dedo polegar parece estar pressionando-o e 
segurando-o. Diante disso, pode-se observar que esse gesto também dispõe de um 
caráter simbólico, tendo em vista que toda a trajetória realizada pela mão direita leva à 
imagem de se estar, realmente, manejando uma espada, a qual é um símbolo de poder, 
pois essa espada do espírito é a própria palavra de Deus e pode ser utilizada pelo fiel, 
servo e obreiro de Deus para derrotar o Diabo, afastá-lo da sua vida. 

A partir de tudo o que foi analisado, pode-se perceber que essas co-ocorrências entre 
expressões metafóricas e gestos fazem alusão a uma das principais crenças da retórica 
neopentecostal: a Batalha Espiritual. Isso, porque, as co-ocorrências analisadas 
buscam chamar a atenção do ouvinte para a superioridade de Deus e para a preparação 
do fiel para ser obreiro de Deus e, assim, lutar contra o Diabo na Batalha. Dessa forma, 
o uso dessas metáforas multimodais procura fazer com que os fiéis desejem aumentar 
e estreitar a sua relação com o divino, para que possam ser detentores da palavra de 
Deus e, assim, consigam se preparar como obreiros para servir a Deus na luta contra o 
inimigo. 

É importante salientar que, de acordo com a retórica neopentecostal, essa preparação 
do fiel é proporcionada por meio da igreja, pois é a partir dela que o homem pode 
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estabelecer um contato cada vez maior com a palavra de Deus, a fim de construir uma 
relação harmoniosa com Ele e, com isso, ficar mais distante do Diabo e, 

consequentemente, de situações problemáticas. 

Portanto, pode-se observar que essas metáforas multimodais servem para persuadir os 
fiéis, com o objetivo de que haja uma maior adesão por parte deles à igreja 
neopentecostal, visto que ela é que proporciona uma relação mais harmônica entre o 

homem e Deus e, assim, o deixa mais distante dos poderes malignos do Diabo. 

 
Conclusão 

 

Diante de tudo o que foi exposto e analisado no presente relatório, pode-se perceber 
que não apenas os elementos verbais, como as metáforas, mas também os não verbais, 
como os gestos, são empregados pela retórica neopentecostal - aqui representada pela 
Igreja Internacional da Graça de Deus - como estratégias argumentativas, de forma que 
pode haver a co-ocorrência entre esses elementos, o que gera as metáforas 

multimodais. 

No que se refere a essas metáforas multimodais, foram consideradas para a análise, na 
presente pesquisa, apenas as metáforas menos convencionais presentes no sermão do 
culto da IIGD e, por meio da análise qualitativa realizada, conclui-se que a nossa 
hipótese foi favorecida. Isso, porque, os tipos gestuais que acompanham as metáforas 
nos mostraram que aquelas menos convencionais são mais frequentemente 
acompanhadas por gestos. 

Isso pode ser observado a partir das expressões metafóricas analisadas nesse relatório, 
uma vez que elas, juntas aos gestos que acompanham-nas, apontam para a crença na 
Batalha Espiritual, pois exercem o papel de evidenciar a existência de uma dicotomia e 
hierarquia entre Deus e o Diabo, em que, quanto mais perto de Deus uma pessoa está, 
mais distante do Diabo e, com isso, de problemas, ela se encontra. Portanto, essas 
metáforas multimodais funcionam como estratégias argumentativas, visto que buscam 
persuadir os fiéis a estabelecerem uma relação mais próxima com Deus, e tal relação, 
de acordo com a retórica neopentecostal, só é possível através da igreja, de maneira 
que o fiel passa a ter uma maior adesão à ela. 

Diante disso, pode-se observar que a co-ocorrência entre metáforas e gestos serve para 
orientar e direcionar a atenção dos interlocutores, com o objetivo de que eles possam 
compreender mais facilmente a nova expressão metafórica, ou seja, essa co-ocorrência 
expressa um caráter pedagógico. Isso, portanto, agrega suporte à interpretação e ao 
efeito retórico intencionado com o uso da metáfora. 

Sendo assim, as metáforas multimodais, empregadas na retórica neopentecostal, se 
configuram como verdadeiros recursos de persuasão, visto que procuram convencer os 
fiéis a se tornarem adeptos das igrejas neopentecostais, de modo que isso ajuda a 
explicar a grande adesão que essas igrejas apresentam. 
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Figura 1: Gesto central 

 

 

Figura 2: Gesto ascendente 
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Figura 3: Gesto descendente 

 

 

Figura 4: Gesto central 
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TÍTULO: Conflito, práticas de cura, espaço e meio ambiente: o processo de 

territorialização na comunidade indígena da Lagoa de Tapará, em Macaíba-RN (parte 

2) 

Resumo 

 

A pesquisa sobre os Tapuias da Lagoa de Tapará-RN, buscou pensar as práticas de 
cura e sua relação com o meio ambiente. O trabalho articulou pesquisa e extensão 
universitárias em que ao realizar a pesquisa articulada em uma oficina temática sobre 
“doenças crônicas não transmissíveis e doenças tropicais”, pudemos apreender a 
relação substancial dos indígenas Tapuias com o seu ambiente de convívio, e como os 
mesmos reafirmam sua identidade e manejam seu território, retomando suas práticas 
de cura e memórias para pensar uma saúde e um bem-estar, para além das 
problemáticas estruturais que enfrentam enquanto comunidade indígena. 

 
 

 
 
Palavras-chave: saúde; doenças; resistência. 

TITLE: Conflict, healing practices, space and environment: the territorialization process 

in the Tapará Lagoon indigenous community, in Macaíba-RN. ( part 2) 

Abstract 

The research on Tapuias in Lagoa de Tapará-RN, sought to think about healing practices 
and their relationship with the environment. The work articulated university research and 
extension in which, when conducting the articulated research in a thematic workshop on 
“chronic non-communicable diseases and tropical diseases”, we were able to apprehend 
the substantial relationship of the Tapuias indigenous people with their living 
environment, and how they reaffirm their identity and manage their territory, resuming 
their healing practices and memories to think about health and well-being, in addition to 
the structural problems they face as an indigenous community. 
 

 
 
Keywords: Cheers; diseases; resistance 

Introdução 

A pesquisa se realizou na comunidade indígena do Rio Grande do Norte [RN], “Tapuias 
da Lagoa de Tapará”, a mesma localizada na zona rural, entre os municípios de Macaíba 
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e São Gonçalo do Amarante, contando, até o ano de 2018, com 499 pessoas. A 
população da localidade é constituída em grande parte por agricultores e profissionais 
de diversas áreas, que fazem uma circulação pendular entre a comunidade e regiões 
fora dela, seja como pedreiros, professores, vigilantes, empregadas domésticas e 
outros. Essa circulação interno-externo é feita prioritariamente através de carros 
fretados, que fazem a linha Tapará-centro de Macaíba, e que convencionalmente toma-
se como rota primária a travessia pela rua José Coelho (Macaíba-RN). As famílias da 
região advêm de origens diversas do entorno da região, mas que ao longo do processo 
histórico da formação da comunidade, mantiveram relações Inter parentais, sendo ao 
certo, quase todos familiares consanguíneos. 

Internamente é possível ver na configuração do território, casas de alvenaria, iluminação 
pública, igrejas, bares, matas, lotes de terras nos quintais das casas para plantio e 
consumo próprio no que podemos chamar de agricultura familiar, além de um posto de 
saúde, um conselho comunitário (indígena) e escolas. Da mesma forma, também é 
possível constatar implicações sociais e ambientais que vêm sendo vivenciados na 
comunidade tais como o avanço de plantações de cana de açúcar por grandes 
empresas, que cercam as terras, produz queimadas que afetam diretamente na saúde 
dos moradores, além de contaminar o lençol freático com agrotóxicos, problema este 
que atinge diretamente a distribuição de água local, ainda feita prioritariamente por 
poços artesianos e cacimbões, e que desta forma coloca em risco a população. 

Também é possível perceber a intrusão de condomínios de luxo sendo construídos por 
empresas que vem comprando lotes de terras na comunidade que extraem e 
redirecionam a água do subsolo para seus empreendimentos. Da mesma forma torna-
se problema o cercamento da área em que se encontra a Lagoa de Tapará, que tem um 
sentido social e afetivo para os moradores, enquanto um espaço de convívio, de 
atividades domésticas e laborais. 

Um dos eixos importantes desse trabalho diz respeito à compreensão sobre saúde e 
doença e as formas de tratamento adotadas por essa comunidade. Embora se 
reconheçam como uma comunidade indígena, a mesma não possui atendimento de 
saúde diferenciada como proposta na legislação atual. Isso também ocorre em todas as 
demais comunidades indígenas do RN. A Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(SESAI) não atua no RN. Por esse motivo, a comunidade é assistida apenas pelas 
políticas de saúde municipais e estaduais. Até o momento atual da pesquisa 
identificamos que a Equipe de Saúde da Família (ESF) não consegue atender 
satisfatoriamente a comunidade pela sobrecarga de tarefas e áreas em que deve atuar. 
Atualmente atende a três comunidades indígenas na região: Lagoa do Mato; Tapará e 
Ladeira Grande. 

Articulados politicamente junto ao movimento indígena do estado desde 2010, a 
comunidade vem se firmando cada vez mais com uma identidade indígena, se auto 
identificando como Tapuias Tarairius. Dessa forma, além da identidade indígena, a 
comunidade tem se preocupado com a busca por uma educação escolar e saúde 
indígenas diferenciadas. Para tanto, vem potencializando a agricultura tradicional 
familiar e no campo da saúde, buscando retomar o manejo e uso de plantas medicinais 
no processo de cura. 

O trabalho ao longo dessa pesquisa atentou para todos esses enquadres, reafirmando 
a importância do fortalecimento da identidade étnica, da luta pela demarcação do seu 
território e por uma saúde e educação diferenciadas. Além disso, é preciso considerar 
o protagonismo feminino forte na comunidade, em que as principais lideranças são 
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mulheres: Francisca, Zuleide, Marluce, Maria dos Anjos, Maria Unge, e outras mulheres, 
que estando à frente da organização local. 

 
 
Metodologia 

 

Inicialmente retomamos as leituras teóricas e simultaneamente organizamos o retorno 
ao trabalho de campo na comunidade indígena tapuias de Tapará. Os textos estudados 
refletiam sobre o tema da etnicidade juntamente com discussões sobre a antropologia 
da saúde e saúde indígena, com o intuito de assim dar um tratamento teórico condizente 
com os dados já coletados na pesquisa maior que orienta esse plano de trabalho, a 
partir das observações etnográficas anteriores e as que estavam por acontecer. As 
reuniões geradas no grupo de estudo sobre saúde indígena organizado pela professora 
Rita Neves, teve a participação dos discentes Roberto Nunes (estudante de mestrado), 
Laura Carolina (graduanda de enfermagem e extensionista nessa comunidade), Ana 
Carolina (graduanda de ciências sociais bacharelado) e pela professora Rozeli Porto 

que participa da pesquisa guarda-chuva. 

Foi um trabalho que articulava a pesquisa de iniciação científica, com atividades de 
extensão universitária (Itinerários terapêuticos e uso de plantas medicinais nos índios 
Tapuias da Lagoa de Tapará, em Macaíba/RN) e pesquisa de mestrado em antropologia 
social. Todos essas articulações entre projetos de pesquisa e extensão universitária 
possibilitou articular os dados já colhidos em projetos anteriores, o que nos deu uma 
maior clareza sobre as condições sociopolíticas e territoriais locais, juntamente com uma 
apuração dos problemas a serem refletidos em campo e pós-campo. 

Foram realizadas algumas incursões em campo, mas em dezembro de 2019 realizamos 
uma oficina de saúde, através do projeto de extensão universitária, e ao mesmo tempo 
coletamos dados para essa pesquisa de IC. Coletamos informações sobre os os 
sentidos e compreensões sobre as doenças tropicais e crônicas comuns na comunidade 
e formas de tratamento. Isso possibilitou ao mesmo tempo em que coletamos dados, 
trabalhar formas de manejo e prevenção dessas doenças.Tudo foi gravado com 
permissão da comunidade o que possibilitará a produção de artigos para publicação. 

No começo do ano de 2020, construímos conjuntamente um cronograma para retorno 
à comunidade de Tapará, a fim de dar continuidade às oficinas de extensão e a à 
pesquisa de campo, o que não foi possível porque no período programado para o 
retorno, que seria em março, suspendemos o trabalho por causa da pandemia do Covid-
19. 

Durante esse tempo da pandemia (março a agosto), analisamos os dados, voltamos a 
fazer discussões e leitura de textos e me inseri no projeto “Nova Cartografia Social”, que 
é mobilizado pela professora Rita Neves, minha orientadora, redimensionou esse 
projeto com seus outros projetos de extensão e pesquisa, que nesse momento presente 
tem como um dos objetivos específicos compreender os impactos da pandemia nas 
comunidades quilombolas e indígenas do RN, o que desta forma, não se distancia do 
meu trabalho original, somando-se às minhas questões primárias sob a saúde indígena 
de Tapará. 

Em seu atual momento construímos um questionário em coletivo com o grupo, e com 
as lideranças indígenas do estado, de modo a ser aplicado e encampado pelos 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 315 

 

indígenas potiguares, findando entender de forma mais condensada possível, os efeitos 
da desastrosa pandemia sob as comunidades indígenas. Tendo ele a qualidade de se 
tornar um instrumento a ser usado pelas próprias comunidades indígenas, referente à 
suas demandas nesse momento pandêmico, tanto quanto redimensionar esse espaço 
de pesquisa, por nós da universidade sem colocar em risco outras pessoas. 

 
 

Resultados e Discussões 

 

Realizamos algumas reuniões com o grupo ao longo de 2019 e no dia 22/12/2019, 
construímos a primeira oficina em que discutimos o tema: “Doenças crônicas não 
transmissíveis e doenças tropicais”. As oficinas ocorreram no conselho comunitário da 
comunidade “Tapuias da Lagoa de Tapará”, em que podíamos constatar 
prioritariamente a presença de mulheres e uma mobilização, sob o crivo da participação 
da oficina, gerada pelas lideranças da região: Zuleide Bezerra e Francisca Bezerra. 

Enfatizamos como base da oficina e da pesquisa as doenças crônicas e tropicais tais 
como diabetes, pressão alta, chikungunya e dengue, por já termos percebido que são 
essas doenças recorrentes na comunidade, mencionadas em outros momentos de 
pesquisa. Buscamos produzir um espaço que mobilizasse essa discussão, de modo que 
poderíamos, a princípio, compreender o conhecimento da comunidade sobre o tema, 
tanto quanto identificarmos o uso de remédios e manejo de combate a essas doenças. 
Partimos de algumas questões iniciais, procurando compreender o significado para a 
comunidade do que seja “doença”, “doenças crônicas”, e “doenças tropicais”. 

Ao longo de suas respostas levantamos questões que apresentavam uma articulação 
entre um saber próprio, da comunidade e um saber biomédico, constituído ao longo de 
suas experiências/biografias, juntamente com os sentidos que são colocados e 
atravessados pela identidade e seu local de moradia, ou seja, podia-se ver como eles 
acionam suas compreensões sobre saúde, doença e formas de tratamento através do 
saber tradicional e biomédico. Segundo Menéndez (2009), os sujeitos ao serem 
colocados enquanto centro da pesquisa, demonstram que há uma articulação constante 
entre múltiplos saberes médicos, e formas de atenção à saúde, comumente reconhecido 
enquanto pluralismo médico. De modo que é através do que o autor chama de 
autoatenção, que é possível perceber as representações, ações, diagnósticos, 
prognósticos, práticas de cura, e afins, que são acionados em nível comunitário. 
Segundo Menéndez (2009), autoatenção consiste: 

“[n]as representações e práticas que a população utiliza tanto individual quanto 
socialmente para diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, suportar, curar, 
solucionar ou prevenir os processos que afetam sua saúde em termos reais ou 
imaginários, sem a intervenção central, direta e intencional de curadores profissionais, 
embora eles possam ser os referenciais dessa atividade” (p. 48). . 

Não podemos também deixar de mencionar, que são ao longo dos itinerários 
terapêuticos que as pessoas acionam estratégias, fórmulas e caminhos que vão 
articulando suas experiências e saberes (inventivos, aprendidos, reproduzidos), e que 
não por acaso são compartilhados com seus vizinhos, amigos e parentes (ALVES, 
2016). – Portanto, era notório perceber que ora se usava conceituações e 
recomendações biomédicas e ora se voltava para uma percepção local e experiencial 
individual/coletiva. 
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Partimos do significado de doença e como resposta, tínhamos sintomas e nomes de 
doenças, como: infecção, febre, dor de cabeça, diabete, pressão alta, crise de garganta. 
Eles mostravam um conglomerado de conceitos e termos vivenciados e apreendidos 
pelas interlocutoras, que ali apresentavam suas práticas e um circunscrito sentido de 
doença, com sentido mais coletivo. Para exemplificar, quando uma interlocutora afirma 
que “eu acredito também que doença é tudo aquilo que prejudica o nosso ser, nosso 
corpo e nossa mente”, a mesma está ampliando o conceito de doença como 
padecimento biológico do corpo. A partir dessa resposta perguntamos também “o que 
prejudica o nosso corpo?”. E dali em diante, a depressão se mostrou como uma doença 
que prejudica o corpo e não é uma questão individual, mas coletiva em que todo o grupo 
é prejudicado: “Até quando a pessoa olha pra gente dá aquela raiva. Aquela crise de 
choro”, demonstrando como elas sentem a doença. 

Muito embora, fosse interessante ver constituir as sintomáticas da depressão pela 
percepção das interlocutoras, destaco a resolutividade refletida por elas. As mesmas 
colocavam como a importância da manutenção/conquista de sua saúde está 
relacionada com a interação com o meio ambiente e também como isso foi refletindo na 
reafirmação de sua identidade étnica, ressignificando suas práticas de saúde com o 
manejo e proteção do ambiente e da natureza, como no cuidado com suas plantações 
de macaxeira, de ervas, na criação de animais, que elas tornam a acionar e enfatizar 
como potencialidade da relação humano-natureza e seu bem-estar. 

Não por acaso, interiorizar a prerrogativa de que manter uma saúde mental está 
relacionado com essa relação que elas mantém com a natureza ao afirmarem que 
quando estão apreensivas com algo, conversam com plantas e animais, com Deus, que 
é o pai tupã (entidade espiritual indígena que representa a natureza. Em um certo 
momento da oficina uma das falas de uma senhora, trás que seu próprio médico, que 
estava tratando sua depressão, aconselhou ela a se comunicar com os animais como 
uma forma de tratamento, maneira que ela coloca como meio de traduzir, articular 
(tradicional e biomédico) e legitimar suas práticas e a semiótica vinculada. Como 
podemos reiterar na seguinte fala: 

“acho que você também ter essa harmonia com a natureza. Você se enfiar no meio da 
mata e conversar, ter aquele coisa de não ficar só dentro de casa. Só em casa, tá me 
entendendo? É a questão de adquirir a harmonia de estar conversando com Deus. Com 
Deus mesmo… Com a natureza, com aquele nosso ser, nós estamos conversando com 
ele”. 

Não podemos deixar de perceber que a relação processual e histórica do nosso país 
perpassou por políticas raciais, que pensando dentro de estratégias racistas e coloniais, 
utilizaram de tecnologias que repreendiam os povos indígenas (discriminações e 
preconceitos), e fomentavam o seu extermínio, sua miscigenação, por força de lei, à 
população não índia, e sua normativização sob o próprio significado do ser indígena, 
que como afirma Oliveira (1990), por muito tempo não se considerava haver indígena 
no nordeste, ou exigia-se práticas convencionalmente estabelecidas por órgãos estatais 
como prova de uma indianidade (como o próprio toré, hoje, revitalizado e praticado pelos 
Tapuias de Tapará). No Rio Grande do Norte, Julie Cavignac (2003) nos alerta para as 
políticas genocidas, da produção historiográfica das elites que reafirmaram um 
desaparecimento dos povos indígenas do estado (RN), e das políticas governamentais 
que chegaram a apagar a descendência indígena até mesmo das mentes dos próprios 
indígenas. Partindo dessas vias teóricas, que podemos olhar para a frase colocada na 
oficina: “É que não adquirimos o hábito, assim, de usar os hábitos de nossos ancestrais. 
De conversar com a natureza. Acho que isso, também é um bom remédio, [estar] em 
harmonia com a natureza”. 
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A interlocutora nos coloca frente a frente com as práticas coercitivas que foram sendo 
impostas junto aos povos indígenas e que fizeram estes se distanciarem de suas 
práticas culturais e até de sua identidade étnica, quando afirma que “não adquirimos o 
hábito”. Porém, em contrapartida, ela nos lança para um movimento de resistência 
dessa mesma população, de ressignificação de suas relações com a natureza, e de sua 
identidade, de modo que retomar essa cultura que representa simbolicamente sua 
ancestralidade, torna-se um ato político, e engrena-se no seu modo de ser “indígena” 
(CUNHA, 2009). 

Prosseguimos com pesquisa tocando no significado do que significa uma doença 
crônica quando se trata de doenças tropicais. Dentre estas, pudemos constatar que 
estava compreendido aos interlocutores que as doenças crônicas eram aquelas que 
“não tem cura, mas [que] aprende a viver”, como por exemplo a diabetes e pressão alta. 
Como já tínhamos percebidos em outros momentos, essas são doenças comuns a 
localidade e que eles vêm aprendendo a conviver, a entender, e a conciliar tratamentos 

(biomédicos e tradicionais). 

Quando conversamos sobre doenças tropicais percebemos que este conceito não é 
êmico. O que eles compreendem é que tem doenças que existem muito na região e 
entre essas estão dengue, chikungunya, ‘lepra’ (hanseníase), ‘doença de verme’ 
(esquistossomose), consideradas por estes como doenças locais. Fato este relevante 
de ser anotado, uma vez que possibilita construir pontes para uma educação de saúde 
mais aproximada à forma de conhecimento comunitário de Tapará. 

Essa oficina serviu mais enquanto um movimento de entrada e exemplificação de 
doenças, bem como para levantar as demandas para outras oficinas que seriam 
realizadas posteriormente e que tocassem em problemas de saúde como: tabagismo, 
alcoolismo, diabetes, pressão alta, chikungunya, zika, esquistossomose, malária, 
conjuntivite e hanseníase; que havíamos comentado, identificando seus itinerários 

terapêuticos. 

Mesmo assim, esse foi um momento rico para identificar as relação direta da 
comunidade com as plantas medicinais e seu uso em itinerários terapêuticos. Era 
possível perceber como o saber local e sua relação com o ambiente demonstrou sua 
própria necessidade de discutir, falar, e acionar seu terreno, suas plantas, sua mata, e 
suas memórias sobre o uso de plantas, como forma de marcar-se, e expressar sua 
identidade. Frases como: “de preferência aqueles [hortelãs] bem miudinhos que eu 
tenho lá em casa, [para fazer chá pra verme]”, vinham de forma pontual no meio da 
discussão sobre doenças tropicais e crônicas. Como percebe Menéndez (2009), nós 
usamos de múltiplos saberes médicos em tratamentos com doenças, e estabelecemos 
posições hierárquicas entre elas. A luz do autor, podemos observar com mais atenção 
a seguinte frase: “Às vezes nós temos a mania de só tomar remédio. Mas tem chá 
caseiro e planta que você controla. Sem precisar ficar se entupindo [de remédio 
alopático]”. A interlocutora, coloca em evidência o movimento da comunidade, em 
enfatizar um tratamento tradicional, que valoriza o saber local e seu compartilhamento. 
Essa ênfase na valorização de remédios tradicionais, reforça sua marcação identitária, 
que toma enquanto sinal diacrítico indígena o uso de plantas, chás, lambedores e afins. 
Que como visto pelas próprias interlocutoras não elimina o uso de remédios alopáticos 
como mencionado na própria oficina. 

Gostaria então, de olhar para uma narração sob o itinerário terapêutico de uma 

interlocutora: 
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“Eu digo do fumo de rolo, porque eu tenho uma cicatriz. Saiu um caroço quando eu era 
pequena e eu não lembro, eu sei porque meu pai contava e a minha mãe contava, mas 
eu era tão criança que eu não lembro desse episódio. Eu sei que tenho a cicatriz até 
hoje, e foi com o fumo que me curou, A minha mãe fez uma promessa, agora da 
promessa eu já lembro, porque foi com 7 anos.... Mas o meu pai toda noite, ele mascava, 
ele fumava e mascava. Ai toda noite, chamado cuspe calado, ele vinha e cuspia, com a 
promessa que a minha mãe fez, me passaram um monte de remédio e para tomar, ela 
não sabia me dizer a quantidade de mato que ela usou, o caroço estourou, mas tinha 
que curar. Como foi que sarou? Foi o fumo mascado. Ele toda noite ele cuspia no buraco 
e ele fechou, mas tenho até hoje a marca”. 

Pela narrativa, a protagonista, olha para seu passado, e remonta às práticas de cura 
acionados pelos seus pais, atravessado por rezas e o fumo mascado, de forma que ao 
fim, ela constata a efetivação da terapêutica, nos apresentando a capacidade que houve 
de estabelecer um diagnóstico, de seguir um tratamento e conquistar a cura da doença. 
– Essas e outras narrativas nos dizem em demasia sobre suas experiências, seus 
conhecimentos, suas práticas, sua relação com o ambiente. 

 
 
Conclusão 

 

No exato momento da pesquisa, conseguimos apreender a correlação dos Tapuias com 
seu território, com seu ambiente e práticas de cura. De fato, o território vem sendo um 
lugar de disputa, como vimos na introdução (canavial, condomínios de luxo, educação 
e saúde diferenciadas), e conforme Miranda (2013), o território se constitui por uma série 
de sujeitos, instituições e Estado, que colocam-se em tensões sob o seu controle e 
projetos territoriais e, portanto, da sua distribuição de bônus e ônus sociais, através do 
seu modo de uso. Também podemos dizer que a formação do território advém de um 
processo constitutivo que caberia chamar, a luz de Oliveira (1999), como um processo 
de Territorialização. O que significa que o território, versado pela governança do Estado, 
insinua um controle, que reorganiza-o, juntamente com outros atores sociais. Da mesma 
forma podemos ver os povos indígenas se apropriando e ressignificando o seu espaço 
de origem, seja em memória, ambiente, relações sociais e manejando os com fins 
identitários. O que percebemos como fundamental nesse trabalho foram as referências 
ao território que os Tapuias usam para plantar, para coletar plantas medicinais, para se 
relacionar com o ambiente, e não distante, para a própria resistência que se soma para 
impedir os avanços e ônus sociais de empreendimentos na comunidade, a qual não 
centralizei nessa etapa a pesquisa, mas que já percebo existir. 

Mesmo o trabalho ainda não possuindo uma conclusão final, pois não houve uma 
continuação da pesquisa, devido à pandemia. Podemos olhar esse material coletado e 
perceber a importância e o lugar das práticas e interações com o meio ambiente, sob 
sua memória, seus itinerários terapêuticos, suas práticas de agricultura e pecuária 
familiar e desta forma, a relação direta do meio ambiente e com sua saúde. Se por um 
lado, olhamos na introdução as condições sociopolíticas que implicam dificuldades e 
estados de vulnerabilização, foi através desse trabalho sobre doenças crônicas e 
doenças tropicais, que percebemos a construção simbólica, prática e saudável dos 
indígenas com seu espaço de convívio, relacionando territorialização com saúde e 
doença. 
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TÍTULO: IMORTALIDADE E APRIMORAMENTO MORAL 2019 2020 

Resumo 

A presente pesquisa discute as possíveis consequências éticas provenientes dos 
avanços tecnológicos aplicados no prolongamento da vida em uma sociedade pautada 
em desigualdades. Em razão disso, serão discutidas as teorias postuladas pelo filósofo 
contemporâneo John Harris que tem como tema a imortalidade do corpo, entendida 
como prolongamento indefinido da vida; Cinara Nahra com sua análise prática acerca 
do tema juntamente com outros autores que abordam o assunto de outros pontos de 
vista. 
 
Palavras-chave: imortalidade; envelhecimento; desigualdade. 

TITLE: IMMORTALITY AND MORAL ENHANCEMENT 2019 2020 

Abstract 

This research discusses the possible ethical consequences of technological advances 
applied to prolong life in a society based on inequalities. As a result, the theories 
postulated by the contemporary philosopher John Harris, whose theme is the immortality, 
understood as an indefinite extension of life, will be discussed; Cinara Nahra with his 
practical analysis on the topic and other authors who approach the subject from other 
points of view. 
 

Keywords: immortality; aging, inequality. 

Introdução 

Não são desconhecidas as tentativas e o desejo de superar a mortalidade de nossos 
corpos, a cobiça da imortalidade revela-nos um dos anseios mais latentes da espécie 
humana. Durante toda a história da humanidade o assunto do prolongamento da vida 
se faz presente de algum jeito ou de outro, seja na literatura, ou em obras de ficção ou 
de caráter mitológico, há inúmeros registros que comprovam tal ambição.  
 
À vista disso, não se é espantoso perceber que os deuses mitológicos, em sua 
excelência, são figurados tendo como principal e primeira característica a imortalidade. 
O arquétipo dos heróis épicos, por exemplo, se baseiam nas características do homem 
cuja fortuna é trazida por suas próprias características admiradas. Portanto, não é 
desconhecimento geral o fato de que tal fortuna, ou melhor, tais bênçãos se manifestem 
através de presentes divinos, sendo eles, em sua maioria, a vida eterna. 
 
Entretanto, assim como Hércules obteve a então considerada glória da imortalidade, 
também é possível enxergar na literatura épica o infortúnio igualmente relacionado ao 
prolongamento da vida. Na lenda de Sísifo,  a imortalidade se manifesta como uma 
punição divina para seus atos rebeldes.  
 
Na mesma linha temática encontramos na filosofia um vasto acervo acerca do tema. A 
título de exemplo, temos Schopenhauer, que afirma ser a imortalidade o motivo pelo 
qual todas as adorações religiosas se firmam tão ardentemente nas bases que 
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constroem as sociedades. Em sua obra intitulada “O Mundo Como Vontade e Como 
Representação”, ele declara logo em suas primeiras páginas que o interesse, cuja força 
desperta um sistema filosófico, ou religioso, tem o seu mais forte ponto de atração 
absolutamente no dogma de algum tipo de perpetuação após a morte 
(SCHOPENHAUER, 2015, p. 196). 
 
A partir dessa introdução podemos observar que o foco dado a imortalidade - aqui 
entendida como prolongamento indefinido da vida humana - como sendo o centro de 
debates, sempre vieram acompanhados de curiosidades, receio e aspiração. Essa 
combinação de sentimentos constitui, ainda hoje, as discussões filosóficas que se 
debruçam sobre as novas tecnologias e suas perspectivas. Entretanto, os avanços 
científicos se desenvolveram de tal forma a tornar a imortalidade não somente pauta 
das obras literárias e filosóficas, mas uma realidade tangível contemporânea. 
 
Certamente ao falarmos da imortalidade primeiramente estamos falando sobre a 
perenidade e a perecidade da matéria; decerto  as pesquisas na área do 
envelhecimento e seus mecanismos estão progredindo cada vez mais, ao ponto de já 
ter estimativa para testes clínicos em apenas 10 anos para reparar todos os tipos de 
dano molecular e celular que acompanha o envelhecimento (NAHRA, 2013). Seguindo 
essa perspectiva, Nahra contrapõe a ideia de Oepen e Vaupel, da qual sustentam que 
centenários podem tornar-se lugares comuns ainda no tempo de vida das pessoas que 
hoje estão vivas, porém, essa constatação, para eles, não significa uma aproximação 
substancial da imortalidade. A partir do entendimento da autora, podemos constatar que, 
se a expectativa de vida continuar aumentando nas mesmas proporções desde a 
metade do século XIX, os humanos do futuro poderão viver por tanto tempo ao ponto 
de podermos chamá-los, desde já, de imortais (NAHRA, 2013, p. 93). 
 
Como associar a concreticidade da imortalidade com as ameaças diárias dispostas no 
cotidiano de muitas pessoas? ou melhor: como conceber a ideia da imortalidade para 
os grupos sociais que, em sua maioria, não conseguem ao menos chegar na expectativa 
de vida de seus países? São inúmeras indagações que permeiam essa pesquisa, e é 
por meio delas que trabalharemos a questão principal deste trabalho; trabalho esse que 
teve como ponto de partido o questionamento de Nahra (2013): afinal, como nos 
preparar para o dia em que a morte morrerá? 
 
Particularmente essa pesquisa vem se construindo com o objetivo de aprofundar as 
pesquisas sobre o tema da imortalidade na atualidade, trazendo cons 
 

Metodologia 

 

O marco metodológico da pesquisa constitui-se fundamentalmente na análise da 
bibliografia relativa ao tema, sobretudo no que tange à necessidade de entender como 
podemos preparar a sociedade, desde já, para os avanços científicos e suas conquistas, 
trazendo sempre uma abordagem ética adequada para lidar com os problemas 
desencadeados por tais progressos. As principais fontes, nas quais se sustentará a 
pesquisa, correspondem à bibliografia do tema já citado, sendo o estudo baseado na 
implicação da imortalidade na realidade das sociedades subdesenvolvidas. 

 

Resultados e Discussões 
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Segundo Camarano, uma vida duradoura não é um fato histórico recente. Em seu artigo, 
Camarano apresenta exemplos de pessoas que, em anos cujo desenvolvimento 
científico ainda era rudimentar, conseguiram viver muito além da estimativa de vida dos 
seus contemporâneos. Todavia, segundo a autora, o que de fato vem se tornando uma 
novidade na maior parte do mundo é a democratização do sobreviver (CAMARANO, 
2016, p. 157). Tendo como base o Brasil, Camarano traz a estimativa de que em 1980, 
somente 30 de 100 mulheres brasileiras tinha a expectativa de atingir os 80 anos; em 
2013, no entanto, o número de mulheres que teriam essa chance passou a ser 55 
(CAMARANO, 2016, p. 157). 

Nahra, por outro lado, apresenta um olhar mais abrangentes sobre as estatísticas do 
Brasil. Tendo seus dados retirados do IBGE ela mostra a progressão da expectativa 
média de vida através do século passado até o atual: em 1919, a expectativa média era 
de 34 anos, enquanto que em 1991 o número quase duplicou, chegando a ser estimado 
67 anos. Com a virada do século a expectativa alcançou a média de 72 anos em 2007 
(NAHRA, 2013, p. 90). Através dessa gradativa sucessão a autora aborda a 
possibilidade de que, caso esse desenvolvimento se mantesse nos próximos quatro 
séculos, a expectativa de vida, ao fim do século XXI seria na faixa dos 1200 anos, ou 
seja, por volta de 2400, as pessoas poderiam esperar viver em média 1000 anos 

(NAHRA, 2013, p. 90). 

A partir dessas constatações, podemos desvelar a base da discussão aqui apresentada, 
afinal, o avanço do prolongamento da vida humana se deu e se dá em conjunto com os 
avanços medicinais e, consequentemente, da biomedicina. Ou seja, o desenvolvimento 
tecnológico como facilitador da vida humana trouxe consigo a evolução da 
biotecnologia, e é nessa esfera que a ideia da imortalidade se estabelece. Segundo o 
filósofo alemão Hans Jonas, os progressos na biologia celular denotam uma 
possibilidade da atuação sobre os processos bioquímicos do envelhecimento, 

ampliando a duração da vida humana, talvez indefinidamente (JONAS, 2006, p. 58). 

O humano, por sua vez, construiu sua história por meio de aprimoramentos (NAHRA, 
2012, p. 4), logo, aprimorar nossa resistência diante da perecibilidade da vida nos 
parece algo inexorável sendo esse um desejo tão longevo e nada obsoleto. É por meio 
desse pensamento que o filósofo inglês - especialista em bioética - John Harris, em 
oposição àqueles que permanecem contrários a idéia do prolongamento através da 
biotecnologia, afirma que se uma vida é salva por qualquer meio, adiamos a morte, logo, 
terapias que prolonguem a vida humana são e sempre devem ser meios pelos quais 
essas vidas são salvas. Dessa forma, a consequência - positiva - dessa ação deve 
compartilhar qualquer prioridade que a salvação tenha em nossa moralidade e em 
nossos valores sociais (HARRIS, 2007). 

Visto que as pessoas querem a vida e temem a morte, é difícil não ver o prolongamento 
de vida e a imortalidade como um bem palpável (HARRIS, 2007, p. 64). Entretanto, 
como supracitado, a imortalidade enquanto imaginário pode apresentar dois lados 
antagônicos. Isto é, se de um lado começamos a ter a oportunidade de nos esquivarmos 
da ameaça da morte “natural”, no outro a realidade social de muitos países continuam 

sendo a ameaça mais constante na vida de algumas pessoas. 

Como Hércules, a biomedicina e a biotecnologia buscam métodos para restaurar 
prejuízos gerados por doenças e pelo envelhecimento, tendo como sua ambrosia os 
Telômeros - partes das células responsáveis por determinar a quantidade de vezes que 
ela pode se dividir (HARRIS, 2002). Porém, o Sísifo que percorre tais conquistas se dá 
pela disparidade da qualidade de vida entre os grupos desfavorecidos socialmente e os 
que se mantêm em consonância com padrões sociais. 
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Camarano, em seu artigo, destaca que a abordagem do ciclo de vida pressupõe que os 
indivíduos experimentem necessidades físicas, psicológicas, cognitivas e emocionais 
específicas, de acordo com diferentes estágios da vida (CAMARANO, 2016, p. 158). 
Contudo, a distribuição social de certas necessidades se resguardam para grupos 
favorecidos no imaginário social. Isto é, enquanto a maior parcela da população branca 
com a classe econômica elevada goza da satisfação de ter suas necessidades saciadas, 
a outra parcela, mais desfavorecida social e economicamente, tem de lutar contra 
inúmeros fatores diariamente, os quais representam sequelas da desigualdade presente 
na sociedade (MENEZES, 2019). 

Segundo Menezes (2019), o último Relatório Anual das Desigualdades Sociais, do 
Núcleo de Estudos de População, da Unicamp, publicado em 2011, mostra que a 
expectativa de vida entre negros no Brasil é de 67 anos, enquanto os brancos vivem em 
média 73 anos. Atualmente, o baixo índice de idosos autodeclarados negros no Brasil, 
nação de maioria preta e parda, indica essa desigualdade. Somente 7,9% das pessoas 
com mais de 60 anos no país são pretas. Pardos representam 35,3% e brancos 55,1%, 
de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
(MENEZES, 2019). Dessa maneira, a trajetória de uma vida de discriminação culmina 
em uma velhice cheia de percalços (MENEZES, 2019). E, consequentemente, a 
imortalidade para essas pessoas poderia ser comparada, então, à imortalidade de Sísifo 
fazendo com que esses indivíduos não construam suas expectativas em cima dos 
grandes avanços da biotecnologia. 

Menezes (2019), por sua vez, aborda também o processo da qualidade de vida desses 
cidadão brasileiros, isto é, sua situação econômica carrega um conjunto de fatores, 
como a falta de saneamento básico, alimentação adequada e cuidados hospitalares. O 
resultado dessa soma de fatores é a redução da expectativa de vida e aumento de 
transtornos para aqueles que conseguem transpor tais barreiras. Em seu artigo a autora 
também cita outra grande preocupação que aflige essa mesma parcela da sociedade: a 
violência urbana. Os dados em si desdobram uma alarmante visão para com a realidade 
vivenciada por mais da metade da população brasileira. O Brasil é o país que mais mata 
adolescentes em números absolutos, diz a Menezes. Em 2015, 11.403 pessoas entre 
10 e 19 anos foram assassinadas. A violência que assola a sociedade brasileira reduz 
a expectativa de vida de homens pretos e pardos em 1,73 anos, segundo cálculo do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), sendo esse valor mais do que o dobro 
do impacto visto em homens brancos. Conforme o estudo, negros correm 8% mais 
riscos de se tornarem vítimas de homicídio, ainda que nas mesmas condições de 
escolaridade e características socioeconômicas (MENEZES, 2019). Portanto, a forma 
com que a sociedade brasileira vem se construindo não condiz com a democratização 
da imortalidade. 

Então, certamente tais informações são relevantes no que diz respeito ao acesso e às 
consequências do supracitado prolongamento da vida humana, fazendo-se necessário 
uma reestruturação da estrutura social na sua esfera desigual. Não há como pensarmos 
na imortalidade sem pensarmos na qualidade de vida daqueles que aqui permanecerão. 
Pois ao entendermos que a imortalidade é um futuro próximo, se faz necessário agir 
para que tais medidas não se tornem pontes para o aumento de uma desigualdade já 
latente. 

 

Conclusão 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 324 

 

À vista dos elementos analisados anteriormente, é possível concluir que à princípio não 
há nada que possa se opor fortemente a idéia do prolongamento da vida, entretanto 
devemos nos ater às consequências de tal deliberação, afinal, como já foi exposto ser 
imortal não significa necessariamente ter qualidade de vida quando estamos diante de 
uma realidade ainda tão desigual em incontáveis níveis. 

Viver diante de tantos desafios diários resultantes de uma sociedade deturpada nos faz 
ter a certeza de que, em conjunto com a formulação de uma possibilidade de 
prolongamento da vida, é preciso pensar em como melhorar a sociedade atual, o hoje 
das pessoas que estão prestes a envelhecer; é necessários olhar em sintonia os 
progressos do futuro e o agir contemporâneo. 
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TÍTULO: ASPECTOS PEDAGÓGICOS DO TEATRO RITUAL 

Resumo 

A presente pesquisa buscou investigar os aspectos pedagógicos do teatro ritual 
presentes nos processos de criação do Arkhétypos Grupo de Teatro da UFRN. A partir 
de uma metodologia de caráter empírico com recorte autobiográfico busquei analisar o 
meu percurso junto ao Grupo e discorrer como cheguei a compreender sua atividade 
teatral ritualística como uma desobediência poética em si. Esta pesquisa me deu a 
possibilidade de encontrar caminhos para uma descolonização do imaginário a partir 
das práticas corporais e dramatúrgicas que o Grupo Arkhétypos de Teatro e através 
dela eu pude me desenvolver enquanto artista-pesquisadora das artes da cena. 
 

Palavras-chave: Aspectos Pedagógicos, Encontros, Teatro Ritual, Epistemologias do 

Sul, 

TITLE: The Pedagogical Aspects of Ritual Theater 

Abstract 

This research sought to investigate the pedagogical aspects of ritual theater present in 
the creation processes of Arkhétypos Theater Group at UFRN. Based on an empirical 
methodology with an autobiographical approach, I sought to analyze my path with the 
Group and discuss how I came to understand its ritualistic theatrical activity as a poetic 
disobedience in itself. This research gave me the possibility to find ways to decolonize 
the imaginary from the bodily and dramaturgical practices that the Arkhétypos Theater 
Group and through it I was able to develop as an artist-researcher of the performing arts. 
 
Keywords: Pedagogical Aspects, Encounters, Teatro Ritual, Epistemologies of the 

Introdução 

Esse relatório é decorrente do Projeto de Iniciação Científica “Aspectos Pedagógicos do 
Teatro Ritual” realizado por mim sob a orientação do Prof. Dr. Robson Carlos 
Haderchpek na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Projeto se enquadra 
na modalidade PIBIC-UFRN e teve bolsa financiada pela PROPESQ 2019-2020. Mais 
que nascer sob a perspectiva acadêmica, esse estudo nasce também de uma forte 
identificação pessoal, desde um caminho sem fuga pelo desejo de me encontrar com 
outras formas de fazer teatro, que para mim é um sinônimo de revolução. Uma revolução 
sensível, forte e aparente, completamente impactante e ritualística. Inicio essa 
discussão explicando de maneira muito breve o sentimento que mora dentro de mim, e 
que coaduna com o que o Grupo Arkhétypos significa ao meu ver. Algo que preciso 
deixar claro, antes de analisarmos o meu percurso de dentro do Grupo, é a minha 
posição política. Entendam que sou mulher porque me tornei uma, porque hoje caminho 
para o entendimento de quem sou enquanto elemento político no cotidiano da minha 
existência. Não preciso necessariamente falar de onde eu vim, mas pra onde tenho ido, 
aonde tenho me levado. Minha conexão com o Grupo Arkhétypos nasceu como 
naturalmente nasce no curso de licenciatura em Teatro da UFRN, na disciplina primeira 
que fazemos quando entramos: Jogo e Cena I, com o Prof. Dr. Robson Carlos 
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Haderchpek. Nessa disciplina temos a oportunidade de encontrarmo-nos com um outro 
fazer teatral, que pra mim era estranho e fora da minha realidade escolar de teatro. 
Nesta disciplina nós desenvolvemos um trabalho artístico não partindo de um texto 
teatral ou literário já construído, mas sim de nós mesmos, de nós enquanto entidade de 
estudo artístico e material. Foi a minha primeira vez com o teatro ritual e sobre este 
assunto, Grotowski enfatiza: O teatro era (e permaneceu, mas em um âmbito residual) 
algo como um ato coletivo, um jogo ritual. No ritual não há atores e não há espectadores. 
Há participantes principais (por exemplo, o xamã) e secundários (por exemplo, a 
multidão que observa as ações mágicas do xamã e as acompanha com a magia dos 
gestos, do canto, da dança etc.). (GROTOWSKI, 2007, p. 41. Grifo nosso). Entendo 
assim nosso trabalho de jogo ritual como um convite à legitimação da participação de 
todos no ato artístico, sejam aqueles convidados a sentar-se para desfrutar ou aqueles 
convidados a estar no foco da ação da cena, somos todos atuantes do momento 
construído. Então, foi em 2016 que pude experienciar esse outro espaço-tempo que se 
instaurava com a prática desse teatro ritual proposto por Haderchpek na disciplina 
citada, e sua metodologia desembocava também nas atividades do Grupo Arkhétypos 
de Teatro. Felizmente no Departamento de Artes da UFRN existe um projeto de 
extensão que se caracteriza por ser aberto a toda comunidade, regido pelo próprio 
grupo, onde são ofertadas oficinas de práticas corporais sob a metodologia do Grupo 
Arkhétypos. As atividades são semanais e os integrantes do grupo, que são voluntários 
no projeto de extensão, ministram tais oficinas e explicam um pouco mais, através 
inclusive da própria prática, como funcionam as escrituras dramatúrgicas, os trabalhos 
pré-expressivos, a poética dos elementos e a dramaturgia dos encontros. Ao longo 
dessa pesquisa, pude fazer parte de algumas dessas oficinas, onde aprofundei meus 
interesses pela prática do grupo e caminhei mais adentro da inquietação que me 
causavam esses encontros rituais. 
 
Metodologia 

 
Tendo em vista o cumprimento dos seus objetivos, o presente projeto se norteou pelas 
seguintes diretrizes: • Bibliográfica: foi desenvolvida a partir da leitura dos livros, artigos, 
trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado 
relacionados ao tema, tomando como principal referência o material teórico produzido 
pelos integrantes do Grupo Arkhétypos. Foram utilizados também autores que dialogam 
diretamente com a temática da Educação do Sensível e com os princípios pedagógicos 
do Teatro Ritual; • Empírica: foi realizada a partir da observação participante da discente 
pesquisadora nas reuniões de planejamento da Oficina de Práticas Corporais do Grupo 
Arkhétypos aberta à comunidade e da imersão da mesma nas atividades propostas; 
Técnicas e Procedimentos: Nossa investigação se deu a partir dos aspectos 
pedagógicos do Teatro Ritual, considerando para tal a dramaturgia dos encontros, a 
poética dos elementos e o jogo ritual (HADERCHPEK, 2018), procedimentos 
decorrentes dos processos de criação do Grupo Arkhétypos. Tivemos à nossa 
disposição também os princípios norteadores do Teatro Laboratório do pesquisador 
Jerzy Grotowski e o conceito de Epistemologias do Sul de Boaventura de Souza Santos. 
Forma de Discussão e Análise dos Resultados: A análise dos resultados obtidos neste 
projeto foi desenvolvida de forma analítica, traçando paralelos entre os aspectos 
pedagógicos identificados dentro dos processos de criação do Grupo Arkhétypos, a 
Oficina de Práticas Corporais aberta à comunidade e o referencial bibliográfico 
estudado. Forma de Discussão e Análise dos Resultados: A análise dos resultados 
obtidos neste projeto foi desenvolvida de forma analítica, traçando paralelos entre os 
aspectos pedagógicos identificados dentro dos processos de criação do Grupo 
Arkhétypos, a Oficina de Práticas Corporais aberta à comunidade e o referencial 
bibliográfico estudado. ENTENDENDO O ENCONTRO COMO NECESSIDADE Torna-
se muito complexo dizer que existe apenas uma “metodologia de trabalho” no Grupo 
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Arkhétypos, pois se assim o fizermos estaremos ignorando a parte subjetiva e empática 
dessa estrutura de laboratório. Em um laboratório se fazem experiências, se descobrem 
coisas, tomam-se riscos, se organizam ideias, se desconstroem ideias, sonha-se, 
desfruta-se, envolve-se com o objeto estudado. Mas, nesta pesquisa o objeto estudado 
é você. É sua vida, seu corpo, seu paladar, seu tato, seu sentir, sua relação consigo 
mesmo. Penetramos na atmosfera do encontro. Primeiramente o encontro consigo 
mesmo. Em uma imagem, uma cor, um som, uma lembrança, uma ideia nova: você está 
aí. Em todas essas imagens e sensações, você está aí. Esse é o primeiro passo para 
iniciar a prática laboratorial do Arkhétypos: encontrar-se consigo mesmo. Depois de 
mergulhar-se em suas próprias águas, seguimos para o próximo degrau dos encontros: 
o encontro com o outro. Imagine-se em um salão de trabalho, de olhos fechados, 
rodeado não somente de suas imagens e sensações, mas também de outros corpos 
que estão fazendo o mesmo que você: encontrando-se. É chegado um momento do 
laboratório onde os olhos se abrem e se veem. Um olhar toca o outro, e como um ímã 
de que não se pode fugir: vocês estão conectados. Inicia-se então uma conversa não-
verbal, um almoço sem comida, um abraço ainda sem toque, entre você e o outro. 
Estamos em jogo: Em alguns caminhos artísticos da educação é de importância crucial 
trazer a parte não verbal da comunicação, como forma de expressão em seu próprio 
nível consciente, para investigar esse conteúdo e permitir que ele seja investigado, para 
expandi-lo e disponibilizá-lo a um processo artístico e usá-lo em apresentações. Para 
os artistas, isso significa estar aberto a se envolver com esse tipo de investigação para 
sintonizar o corpo como um instrumento, mergulhar em diferentes níveis de energia, 
olhar para o mundo do indizível, perder-se no tempo, explorar novos espaços internos 
e externos e encontrar caminhos que permitam encontros consigo mesmo e com os 
outros. (HAUSER-DELLEFANT, 2019, p. 9. Tradução nossa) Jogamos todos o mesmo 
jogo. Dentro dessa arena somos todos participantes cruciais, atuadores, fazedores, 
somos ação. O processo criativo se dá a partir dessas relações instauradas pelos 
atores/performers, através de imagens, músicas, poemas, contos, sons e histórias que 
compartilhamos no processo, que chamamos de dramaturgia dos encontros 
(HADERCHPEK, 2016b), conceito que tem sido trabalho no Grupo Arkhétypos há 10 
anos, como nosso modo de pensar a dramaturgia teatral. A dramaturgia dos encontros 
consiste justamente em desenvolver e avançar com essas práticas laboratoriais, em seu 
caráter ritualístico e improvisacional, essencialmente constituído de encontros, até 
chegarmos ao ponto de uma organização dramatúrgica para que a experiência seja 
melhor compartilhada com o público futuro. É tal como nos diz Haderchpek, diretor do 
grupo em seu texto “A poética dos elementos e a imaginação material nos processos de 
criação do ator: diálogos latino-americanos”: (...) Nesta fase de realização dos 
laboratórios os atores se colocam dentro do “jogo ritual” e a partir deste jogo são criadas 
as cenas e revelados os personagens/arquétipos que vão delinear a dramaturgia do 
espetáculo, dramaturgia essa que denominamos “dramaturgia dos encontros”. 
(HADERCHPEK, 2016a, p.2650) Vamos descobrindo as referências (textuais, 
pictóricas, sonoras e etc.) que sentimos necessidade no decorrer desses laboratórios, 
nesta etapa. Assim, acessamos através desses estímulos criativos partes do nosso 
inconsciente que nos conecta ao que chamamos de arquétipos (JUNG, 2012), esse 
padrão do comportamento humano que se manifesta ao longo de nossas decisões, 
atitudes, culturas e acontecimentos anteriores, e nós lhe damos forma estética na cena. 
Quando vivemos o acontecimento da apresentação pública vivemos nosso último 
estágio do processo criativo: o encontro com o público. 
 
Resultados e Discussões 

 
Ao acompanhar ativamente a Oficina de Práticas Corporais do Grupo Arkhétypos, que 
é aberta à comunidade, pude começar a elencar os aspectos pedagógicos presentes no 
planejamento e na execução das atividades. Os laboratórios/práticas corporais são 
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pensados, discutidos e organizados em reunião com o coletivo de membros ativos do 
Grupo, acompanhados e orientados pelo coordenador Robson Carlos Haderchpek, na 
semana que irá ocorrer a oficina, para ser estruturada e executada em afinidade com o 
coletivo e os parâmetros de trabalho do Grupo Arkhétypos. No decorrer dos encontros 
práticos, a partir do segundo semestre de 2019, eu e o discente-pesquisador Thazio 
Menezes começamos a conduzir o processo que foi se desenvolvendo nas oficinas. 
Processo que intitulamos de “Tempo”, que nasceu da necessidade do coletivo de parar 
o tempo, de desfrutá-lo com verdade e não ser atropelado por ele, já que percebemos 
como a sociedade parece nos exigir cada dia mais velocidade e menos descanso. Em 
uma tarde de trabalho Thazio propôs fazermos uma prática que ele havia experienciado 
um ano antes durante o processo de montagem de outro espetáculo do grupo, “Gosto 
de Flor”. Ele nos trouxe a cerimônia do chá. Um ritual aparentemente muito simples e 
banal, onde sentamos no chão em silêncio, nos vemos, e servimos chá um para o outro 
em roda. Um momento dividido na verdade em 4 etapas: Contemplação, Meditação, 
Reflexão e Partilha. Cada passo desse dia até hoje para mim segue em suspensão, foi 
um momento onde o tempo se dilatou e pudemos respirar. Lembro-me que vivia dias 
completamente atarefados, quase sempre estava correndo em desespero resolvendo 
alguma questão ou atendendo à alguma demanda. E nesse dia pude sentar e ver meus 
colegas de trabalho, meu melhor amigo e a mim mesma. Recordo que eu não era a 
única atarefada, vários alunos muitas vezes ressaltavam o cansaço físico e mental, o 
corre-corre de todos os dias e como isso sugava suas energias. No dia da cerimônia do 
chá houve encontro e renovação. Desde o momento de entrar na sala de ensaio, onde 
se sentia a atmosfera onírica e calma, até o momento final desse grande encontro vivi 
um outro tempo, um tempo suspenso. Como um presente, nos foi dado tempo. Nos foi 
entregue mais um mergulho dentro de nós mesmos, sem julgamentos, sem pressa, sem 
desespero, apenas desfrutamos o ato de estar. A cerimônia do chá, para mim, implica 
numa energia de total entrega. A entrega do próprio chá, dos seus gestos que estão 
todos voltados para aquele ato, do seu tempo que vive aquele momento e do seu olhar 
que torna-se completamente dócil, amoroso e convidativo. Foi um dia de autocuidado 
em coletivo, pois ao mesmo tempo que cuidávamos do outro, também cuidávamos de 
nós mesmos. Depois do encontro conversamos bastante, todos os membros do grupo 
e os participantes da comunidade externa da UFRN, e falamos sobre como é necessário 
o tempo para si, como precisamos poder parar o tempo para ver o tempo passar. 
Começamos a encontrar paradoxos e inquietações acerca do que significava o tempo 
para cada um, como ele se manifestava nas nossas vidas e como nós lidávamos com 
ele. Assim nasceu o processo “Tempo”, com a participação de membros Arkhétypos e 
membros da comunidade. A cada encontro fomos entendendo aonde estávamos. 
Tínhamos a sensação de que éramos pessoas que se viam perdidas, em alguma vila 
esquecida pelo tempo, uma comunidade que já perdida não sabia para onde ir, 
perderam o tempo de vista. Eu e o discente-pesquisador Thazio Menezes nos 
reuníamos todos os dias antes e depois das oficinas para discutir temas que surgiam a 
cada encontro, entender os caminhos possíveis, observar para onde estávamos 
caminhando enquanto coletivo com a dramaturgia que ia se construindo. Assim, 
analisando essas faces, podíamos organizar propostas de estímulos e conduções para 
cada dia. Devo dizer que foi essencial nossa afinidade tanto pessoal quanto laboral para 
dar seguimento ao processo que a cada dia se desenrolava, a sensação de completa e 
total confiança no trabalho um do outro construindo esse coletivo. Todo o processo foi 
leve e prazeroso, e isso foi um acordo que fizemos todos previamente, desde nossa 
descoberta na cerimônia do chá: queríamos trabalhar a partir do prazer e da leveza. 
Nunca me senti sobrecarregada ou deixando de lado meus colegas, o coletivo atuou 
fortemente, como o sustento de toda essa encenação. Dado certo ponto, algo me 
convidava a fazer parte desse processo não apenas como o olhar externo e condutor. 
Eu queria jogar. Eu queria me jogar. E por mais irônico que pareça meu personagem 
era o Medo. Senti a necessidade de entrar no meio dos encontros e quem sabe 
encontrar também o que gritava dentro de mim, e assim fui. Com a bênção do meu 
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parceiro de condução, adentrei em mais um nível naquele universo emblemático e 
rítmico. Digo “rítmico” pois toda a peça era regida por marcações sonoras feitas por nós 
mesmos: um atabaque, alfaias, uma cidra, chocalhos, garrafas de vidro, ou nossas 
bocas. Tudo se transformava em elemento primordial para a dramaturgia. No trecho a 
seguir da dramaturgia/partitura de ações, pode-se perceber bem como marcávamos 
nossas deixas para cada ação na cena. Fomos construindo nossa dramaturgia com 
calma e prazer. Outro fato muito interessante desse processo foi que existia um desejo 
comum em trabalhar com textos, porém textos autorais, nascidos das provocações 
feitas em laboratório e partilhados ao final das experiências. Finalizamos o processo 
com uma mostra do trabalho cênico construído até a semana antes do “I Seminário 
Internacional de pesquisa do Grupo Arkhétypos”, que aconteceu nos dias 21 a 24 de 
novembro de 2019. No Seminário pudemos recolher apontamentos e impressões dos 
amigos e professores que ali se encontravam, para que ao mesmo tempo que 
escutamos as devolutivas também pudéssemos compreender outras dimensões do 
nosso próprio trabalho. ARKHÉTYPOS DO SUL: ENCONTROS REVOLUCIONÁRIOS 
Segundo o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, estudioso das epistemologias do 
sul (SANTOS; MENZES, 2009), o Sul é um lugar metafórico onde localizam-se os 
saberes que foram relegados no processo de colonização. Quando os colonizadores 
chegaram às Américas, por exemplo, as sociedades pré-colombianas tiveram os seus 
saberes menosprezados e fortemente atacados. Saberes atravessados por tentativas 
de silenciamentos em diversos formatos. Desde guerras bélicas à guerras epistêmicas, 
confrontos culturais contra a diversidade e a preservação da múltipla existência dos 
seres. Na busca por um conhecimento do Sul o Grupo Arkhétypos tenta acordar esses 
saberes ancestrais que habitam o nosso inconsciente. “O Grupo Arkhétypos vem 
trabalhando numa perspectiva laboratorial e tem construído seus espetáculos a partir 
de um mergulho no universo simbólico de cada ator, sempre associando a prática 
artística com o autoconhecimento” (2018, p. 58), disse Robson Haderchpek em seu 
artigo O Jogo Ritual e as Pedagogias do Sul: Práticas Pedagógicas para a 
Descolonização do Ensino do Teatro, ao explanar sobre como seguem as fases das 
nossas prática enquanto grupo. Aqui vejo dois pontos importantes a serem ressaltados, 
e que dão o verdadeiro sentido dessa escrita: o respeito a individualidade do sujeito e a 
força do autoconhecimento. Quando uma pessoa se conhece a si mesma ela torna-se 
dona de si, possui uma certa propriedade sobre si mesma. Uma pessoa autoconsciente 
é uma pessoa impossível de dominar, de controlar, de domar, de tornar-se dono ou 
reivindicá-la (assim como terrar e propriedades). E é neste sentido que o teatro ritual 
proposto pelo Arkhétypos me parece mais um ato de revolução, um caminho contrário 
à maré de indiferença e dominação em massa. Que movimento rebelde e gigantesco 
para nossos dias atuais se transforma a prática de buscar autoconhecimento. Enquanto 
muitos são silenciados e outros resolvem se calar, nós aqui decidimos gritar, cantar, 
explorar, dançar e escutar nossas vozes interiores. E que ato revolucionário se torna 
não apenas agir dessa maneira mas também “escutar”. Abrir os poros e meus canais 
mais sensíveis para receber e ser afeto. Começo a entender que o trabalho do 
Arkhétypos é um trabalho sem escapatória, e eu gosto muito disso. Não tem como fugir 
dos encontros. Uma vez que a proposta indecorosa é feita, não existe inércia sobre ela, 
e agimos. Aí estamos nós e nossa dramaturgia, no encontro. Mas para construir tal 
dramaturgia coletiva é necessário estar ao 100%, nem meio cheio, nem meio vazio: 
total. Essa entrega total de nós mesmos nos impulsiona à criação de um outro universo 
compartilhado, coletivo e potente. No artigo “Pedagogia de si: poética do aprender no 
teatro ritual”, escrito por Karyne Dias Coutinho e Robson Haderchpek, encontramos 
essa potente análise: Quando há entrega total ao processo de improvisação, pode-se 
experimentar o máximo de energia de cada instante, deixando-se surpreender a cada 
vez por ele; lançar-se a uma disponibilidade sensível, capaz de liberar um potencial de 
ação caracterizada, em relação ao mundo, pela presença e pela escuta, pela 
cumplicidade e pelo júbilo; estar imerso na situação imediata e, ao mesmo tempo, aberto 
a tudo o que pode modificá-la. (COUTINHO e HADERCHPEK, 2019, p.14) Existe uma 
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beleza em dependermos uns dos outros para que esse grande ritual teatral possa 
acontecer. Uma arte essencial e primordialmente coletiva, e momentânea. Somos seres 
relacionais, precisamos das relações para sermos e estarmos no mundo, somos 
atravessados a todo o tempo por milhões de relações diferentes. Já parou para pensar 
quantas imagens te atravessam todos os dias? Quantos estímulos sonoros, pictóricos, 
sensíveis, culturais ou históricos chocam com o seu próprio imaginário? Cada aspecto 
do nosso ser aqui se torna relevante para a obra teatral, pois são nossos pequenos 
detalhes que constroem essa grande obra de arte que somos, por isso esse encontro 
conosco é tão revolucionário. Por legitimar nossos saberes, nossos diálogos internos 
para o externo, e nos afirmamos enquanto indivíduos construtores da nossa sociedade, 
somos então revolução. 
 
Conclusão 

 
Existe uma multi-artista chamada Grada Kilomba que fez uma exposição em julho de 
2019 na Pinacoteca de São Paulo intitulada “Desobediências Poéticas” que fala 
justamente sobre a descolonização dos saberes, buscando uma ideia pós-colonial do 
encontro com o conhecimento. Kilomba se insere como uma artista interdisciplinar ao 
trabalhar com leituras cênicas, instalações, performances e vídeos, além de ser autora 
de dois livros. Mulher nascida em 1968 na cidade de Lisboa com ancestralidade 
angolana. Como o próprio nome sugere, “Desobediências Poéticas” é uma exposição 
com um forte caráter político, que manifesta-se sobre sermos corpos e mentes 
desobedientes. Reintegrando a posse dos grupos silenciados e marginalizados ao longo 
da história. Sempre deixamos muito claro em nossos laboratórios que estamos em um 
espaço seguro. Um lugar onde não existirão julgamentos, preconceitos ou qualquer 
atitude que possa frear seu processo pessoal. É muito importante poder sinalizar essa 
situação de extrema confiança e conforto para o avanço das atividades performáticas. 
No Arkhétypos nós buscamos nos desprender de quaisquer amarras sociais de análise 
depreciativa e lançarmo-nos no profundo de nossas almas. Trago a referência a Kilomba 
pois vejo uma conexão entre o seu trabalho e as poéticas com as quais o teatro ritual 
proposto pelo grupo Arkhétypos trabalha, principalmente quando penso em um 
processo de descolonização do imaginário. Processo este que se dá justamente no 
momento em que criamos uma estrutura artística e prática para trabalharmos o nosso 
inconsciente de maneira liberta da ideia de que existe apenas uma forma de se pensar 
o mundo, essa forma colonial eurocêntrica. Permitimos, enquanto coletivo, o avanço da 
reflexão da individualidade de cada um. E neste sentido nos encontramos com o afronte 
que é o teatro ritual nos dias atuais no nosso país. Segundo a atriz e pesquisadora, ex-
integrante do Grupo Arkhétypos, Rocio del Carmen Tisnado Vargas: Tratar de 
descolonização implica tratar das relações de poder da modernidade que se mobilizam 
entre camadas políticas, sociais, culturais, econômicas e epistemológicas, e das ações 
que podem nos trazer uma atitude de oposição a essas ordens. (2016, p. 77) Para Rocio 
Vargas discutir a questão da descolonização é discutir as esferas de poder e a arte é 
um excelente canal para isso:É por isso que a prática do teatro e a arte em geral são 
um instrumento poderoso para o processo de descolonização. Penso que o teatro ritual 
é um alternativa para se fugir desse imperialismo acadêmico, uma saída para ver o 
mundo assim com Eduardo Galeano descreve: “Cada pessoa brilha com luz própria 
entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais.” Aprendi bastante nesta 
pesquisa sobre ter paciência consigo, respeitar os tempos (pois começo a acreditar que 
cada um vive um tempo, e que ao nos relacionarmos acabamos por encontrar tempos 
em comum). Acima de tudo, aprendi a re-aprender, a buscar novas formas de olhar e 
construir. 
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TÍTULO: A Construção do Medo do Crime em Natal/RN Pela Mídia e Pela Análise de 

Condutas Violentas Letais Intencionais 

Resumo 

Os rearranjos da violência letal no Brasil, com o protagonismo de estados do Nordeste, 
intensificam a discussão sobre os meios de combate ao crime. Em Natal/RN, tida como 
uma das capitais mais perigosas do país, órgãos públicos e iniciativas autênticas fazem 
o levantamento dos casos de violência para fomentar o debate com maior profundidade. 
Tal contexto pode desencadear o “Medo do Crime”, termo desenvolvido para explicar o 
medo de passar por uma experiência onde haja violência e/ou por conta de pessoas 
próximas que já tenham passado por alguma, no entanto, esse medo pode ser 
desencadeado pela influência de canais de comunicação presentes no nosso dia a dia. 
Este trabalho busca fazer uma análise dos números de Condutas Violentas Letais 
Intencionais (CVLIs) e falar sobre o Medo do Crime a partir de tais números e da mídia, 
que pode possuir papel na criação deste medo. 
 
Palavras-chave: Medo do Crime; Segurança Pública; Violência Urbana; Natal; Mídia; 

TITLE: The Construction of Fear of Crime in Natal/RN Through the Media and Analysis 

of Intentional Lethal Violent Conduct 

Abstract 

The rearrangements of lethal violence in Brazil, focusing on states from Northeast, 
intensify the discussion on ways to fight crime. In Natal/RN, considered one of the most 
dangerous areas of the country, public bodies and authentic initiatives survey the cases 
of violence to foster debate in greater depth. Such a context can trigger the “Fear of 
Crime ”, a term developed to explain the fear of going through an experience where there 
is violence or on account of other people who have already experienced any, however, 
this fear can be triggered by the influence of communication channels present in our daily 
lives. This work seeks to analyze the numbers of Intentional Lethal Violent Conduct 
(Condutas Violentas Letais Intencionais - CVLIs) and talk about Fear of Crime from such 
numbers and from the media, which may have a role in creation of this fear. 
 
Keywords: Fear of Crime; Public Security; Urban Violence; Natal; Media; 

Introdução 

Com o crescimento alarmante da violência nas últimas décadas no país, a segurança 
pública nunca foi tão abordada como antes nas rodas de conversa e debates presentes 
na sociedade civil. A opinião pública demanda iniciativas eficazes para conter a 
expansão dos ciclos de violência e para garantir o bem estar da população. Natal, capital 
do Rio Grande do Norte, em 2017, teve a taxa de homicídios por 100 mil habitantes de 
73,4 (Cerqueira et al., 2019), sendo considerada uma das cidades mais perigosas do 
país, principalmente pelo ano de 2017 ter sugerido caos na pasta da segurança pública 
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com revoltas em presídios, brigas entre facções e greve de agentes da segurança 
pública. Mesmo com queda nos anos seguintes, os dados, que são coletados por 
iniciativas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ou pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública e divulgados a nível nacional, percebe-se um crescimento da onda 
de condutas violentas letais que se expande para outros municípios, indicando que 
vivemos num momento de violência epidêmica. Decorrente de tais condutas violentas 
letais, a população se sente aprisionada em casa como os criminosos que estão presos 
e que caem no aprofundamento do processo de marginalização. 

O medo do crime tem seus primeiros estudos divulgados a partir da década de 1960 e 
é um tema de interdisciplinaridade entre as áreas, pois envolve questões 
psicobiológicas, sociais, ambientais e outras. Tal medo reflete uma angústia individual, 
algumas vezes expandida à comunidade como um todo, diante do fenômeno de uma 
criminalidade rampante, aparentemente fora do controle, e do estado coletivo de 
insegurança que dele pode passar a decorrer. (DANTAS, PERSIJN, SILVA JÚNIOR, 

2007). 

Segundo o Comitê Europeu sobre Problemas Criminais - (European Committee on 
Crime Problems - ECCP, 2003), citado por Dantas, Persijn, Silva Júnior (2007), o “medo 
do crime” diz respeito, essencialmente, ao medo da ocorrência de certos delitos, caso, 

por exemplo, dos homicídios, delitos sexuais, arrombamentos e lesões corporais. 

De acordo com Silva e Beato Filho (2013), o medo não se resume a uma probabilidade 
real de um indivíduo ser ou não vítima de um crime, devendo-se incluir as reações ou 
atitudes tomadas por parte das pessoas devido a este sentimento. Assim, percebemos 
como a ameaça iminente de uma ação criminosa pode cercear e adaptar nossa rotina 
e diretamente afetando o nosso bem estar. 

Embora exista um crescimento dos índices das Condutas Violentas Letais Intencionais 
- neste artigo sendo referenciadas pela sigla CVLIs ou de forma extensa - com o passar 
dos anos e com os diversos contextos em que a sociedade passa, devemos nos atentar 
para o fato de que boa parte da construção da sensação de insegurança e do medo do 
crime é criado espontaneamente por casos que vivenciamos ou que temos ciência a 
partir de pessoas próximas a nós. Além disso, devemos considerar que parte da 
construção de tal medo é disseminada pela forma como canais de comunicação e por 
programas televisivos - ou policialescos - que abordam os crimes a partir de uma 
proposta não-social e que entrega uma informação sem muita análise, exigindo do 
espectador que desenvolva seu próprio julgamento da situação e das pessoas 
envolvidas, ao mesmo tempo em que induz a determinadas percepções de insegurança 
que não correspondem à realidade. Todavia, os dados que são levantados podem 
apresentar uma discordância da sugestão de violência que os blogs e os programas 
policialescos nos fornecem diariamente. 

Com isso, o trabalho busca, a partir do levantamento bibliográfico, compreender como 
os indicadores criminais bem como a orientação da mídia podem desenvolver o medo 
do crime na população da cidade do Natal. 

 

Metodologia 

 

Para o prosseguimento da pesquisa, houve o levantamento de alguns autores que 
trabalham com a temática do medo do crime e a leitura destes para um embasamento 
sobre o assunto, bem como uso da bibliografia para discussão. 
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Em relação à análise das CVLIs na cidade do Natal, foi utilizada a edição especial nº 15 
de 2020 da Revista do Observatório da Violência do RN, realizada pelo Observatório da 
Violência do Rio Grande do Norte - OBVIO, que levanta em colaboração com secretarias 
do governo estadual e com comissões ao redor da temática da violência e o MPRN, 
dados sobre condutas violentas letais intencionais entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de 
dezembro de 2019, comparando entre os anos os casos conhecidos e sistematizados 

de violência no estado. Além disso, o boletim nos fornece material para discussão. 

Para abordar a forma como os canais de comunicação são fundamentais para a 
construção da insegurança na população e aprofundamento do medo do crime, houve 
consulta a bibliografia que aborda a temática de mídia e violência para analisar como 
as construções sociais de estigmas são desenvolvidos a partir das reportagens de 
programas policialescos ou portais de notícia. 

 
Resultados e Discussões 

 

A edição especial nº 15 da revista do observatório da violência do RN nos mostra que 
Natal, a cidade com maiores números de registros das condutas violentas letais 
intencionais, embora tenha tido uma incidência de 25,8% entre 2015-2019, apresentou 
uma redução de 43,3% dos casos, que podem ser frutos de políticas e operações que 
combatam de forma mais incisiva nas ações de combate a tais condutas. Dentre as 
quatro zonas administrativas de Natal, houve uma queda em todas, especialmente na 
zona leste, que é considerada alvo de maiores crimes contra o patrimônio, que não são 
inseridos dentro do contexto de condutas violentas letais. Houve, entre 2015-2019, uma 
queda de 43,3% em toda a Natal (OBVIO, 2020, p. 36). 

Mesmo com uma redução significativa à vista de que Natal é uma cidade de conflitos 
entre facções e recentemente passou por mudanças na pasta de segurança pública 
devido a demandas maiores que nos inseriram num contexto de caos, os dados ainda 
mostram que existe uma violência significativa. Geralmente, uma variável de grande 
impacto no “medo do crime” é a possibilidade de dano físico resultante de um crime 
violento (DANTAS, PERSIJN, SILVA JÚNIOR, 2007, P. 9). 

O conjunto de crimes violentos, quando apresentados dados sistematizados e públicos, 
pode vir a assustar a população que, por sua vez, poderá desenvolver o medo do crime, 
seja de forma espontânea - sem necessariamente ter sido vítima - ou de forma 
contagiosa, quando você é próximo de alguém que foi vítima de uma conduta letal. 

Outro modo como a população pode vir a desenvolver o medo do crime pode ser por 
meio da mídia, pois, de acordo com Rondelli (1996), a mídia apropria-se da violência e 
do crime como matéria-prima de seus programas jornalísticos e ficcionais. Segundo Dos 
Santos Souza (2018), a alta exposição dos crimes na mídia facilmente alimenta uma 
imagem subjetiva e enviesada do crime, influenciando a sensação de insegurança. 

Dantas, Persijn e Silva Júnior ainda dizem: 

Ao buscar o sensacionalismo, fascínio e banalização da violência para produzir maiores 
níveis de audiência e/ou consumo de seus produtos, a mídia algumas vezes dá 
invisibilidade exagerada a determinados fatos, dramatizando-os e, com isso, 
manipulando a informação em favor de uma maior repercussão pública possível. 

(DANTAS, PERSIJN, SILVA JÚNIOR, 2007, p. 15). 
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Como diz Marques (2019), a ordem simbólica criada pela narrativa de crime não apenas 
criminaliza, etiqueta, mas faz o medo circular e ajuda a deslegitimar as instituições 
públicas de ordem e a legitimar a “justiça” privada. Ainda sobre isso, Rondelli (1996, p. 
35), nos diz que a mídia dá à violência uma generalização contra os pobres e a pobreza 
e contribuindo para um separatismo social. Isso acontece geralmente por conta do 
discurso do apresentador, que incentiva o espectador a criar seu próprio julgamento e 
indiretamente, faz com que o mesmo desenvolva a aversão a situações de violência que 
sejam letais, originando o medo do crime e o intensificando, muitas vezes, por notícias 
e reportagens comuns e sensacionalistas que não requerem muito esforço da população 
que a alcança. A mídia não só transmite a notícia sobre o crime e a violência, como 
reconstrói o fenômeno, configurando o “imaginário coletivo” decorrente (Dantas, Persijn, 
Silva Júnior, 2007). 

Diante disso, o medo do crime não necessariamente é criado pelo subconsciente, mas 
sim pela excessiva observação de casos retratados pela mídia e por canais de 
comunicação que utilizam o sensacionalismo para disseminar a ideia de insegurança e 
impunidade dentro da sociedade. 

 
Conclusão 

 

A partir do que fora apresentado através da leitura bibliográfica e dos dados fornecidos 
pelo Observatório de Violência do Rio Grande do Norte, pode-se entender que é preciso 
mergulhar na empiria para se chegar em um local de referência em pesquisas sobre o 
Medo do Crime e como ele impacta na vida das pessoas. Os dados, nos fornecem uma 
realidade estatística, no entanto, por mais preocupante que a realidade estatística seja, 
o medo do crime pode ser desproporcional em relação aos número. O que ocorre é que 
somente um diagnóstico breve e sem aprofundamento, pode contribuir para uma má 
informação e dessa forma, impactar a sociedade. Sendo assim, é importante 
compreender as dinâmicas da violência e do medo nos diversos locais da cidade através 

de pesquisas qualitativas. 

Também precisamos compreender mais a fundo o papel de disseminação dos 
programas policialescos dentro da sociedade e como eles colaboram para tal medo, de 
forma que possa gerar uma cultura do medo, onde a sociedade se priva de suas 

liberdades e vontades por conta da visão de insegurança adquirida de tais programas. 

Por fim, os estudos sobre o medo do crime são necessários mais do que nunca para 
entender as dinâmicas que incidem no mesmo e como ações como dados sem muita 
análise e/ou canais de comunicação e a mídia podem estar inseridos numa eventual 
causa deste problema. É necessário também um aprofundamento nos próximos anos e 
uma pesquisa maior sobre bibliografias nacionais sobre a temática, visto que muito foi 
produzido em países mais desenvolvidos e, com isso, outras dinâmicas de criação para 
o medo do crime. 
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TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE APRESENTAÇÃO E DEFESA DE TESE EM ARTIGOS 

DE OPINIÃO PUBLICADOS POR ARTICULISTAS DA IMPRENSA DE REFERÊNCIA 

BRASILEIRA 

Resumo 

O presente relatório tem por objetivo explicitar regularidades composicionais em textos 
do gênero artigo de opinião, tendo como foco estratégias recorrentes de construção das 
etapas de apresentação e defesa de tese. Para isso, organizamos um corpus com 56 
textos publicados nos jornais O Globo, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo, 
veículos da imprensa de referência e cujos articulistas podem ser considerados 
experientes e qualificados para a produção do gênero em questão. Já com o corpus 
formado, foi feita, a partir de uma abordagem discursiva e argumentativa, uma análise 
de como se dá a composição nesse gênero, considerando as estratégias mais utilizadas 
nos textos para as etapas contempladas. Com a análise, verificamos assiduidades 
relacionadas à apresentação e à defesa da tese: no primeiro caso, com organização 
gradual de tese, tese revelada pelo subtítulo e apresentação explícita da tese; e, no 
segundo caso, com a defesa de tese por argumento de autoridade, por exposição e 
análise de fatos atestados e por retorsão. Dessa forma, foi possível compreender melhor 
aspectos da produção do gênero artigo de opinião, o que pode, em certa medida, 
contribuir com o ensino. 
 
Palavras-chave: Artigo de opinião. Tese. Regularidades composicionais. 

TITLE: STRATEGIES OF PRESENTATION AND DEFENSE OF THESIS IN OPINION 

ARTICLES PUBLISHED BY ARTICULISTS OF THE BRAZILIAN PRESS OF 

REFERENCE 

Abstract 

This report aims to explain compositional regularities in texts of the opinion article genre, 
focusing on recurring strategies for the construction of the stages of presentation and 
defense of thesis. For that, we have organized a corpus with 56 texts published in the 
newspapers O Globo, Folha de São Paulo and Estado de São Paulo, vehicles of the 
press of reference and whose articulists can be considered experient and qualified for 
the production of the gender analyzed. After the corpus was created, an analysis of how 
the composition occurs in this genre was made, based on a discursive and 
argumentative approach, considering the most used strategies for those stages. With the 
analysis, we verified assiduities related to the presentation and defense of the thesis: in 
the first case, with gradual organization of the thesis, thesis revealed by the subtitle and 
explicit presentation of the thesis; and, in the second case, with the defense of the thesis 
by argument of authority, by exposure and analysis of facts atested by retorsion. In this 
way, it was possible to better understand aspects of the production of the opinion article 
genre, which can, in a certain way, contribute to teaching. 
 
Keywords: Opinion article. Thesis. Compositional regularities. 
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Introdução 

A elaboração de um texto argumentativo requer uma organicidade e uma fluidez tidas 
como algo difícil, sobretudo por não se saber como construir cada etapa exigida pelo 
gênero. Essa dificuldade passa pela falta de compreensão sobre quais recursos podem 
ser usados na elaboração de textos argumentativos, como é o caso do artigo de opinião, 
aqui estudado. Visando a compreender aspectos da elaboração de textos no gênero 
artigo de opinião, este estudo tem o objetivo de explicitar regularidades composicionais 
desse gênero, em particular no que tem relação com as tapas de apresentação e defesa 
de tese. Para isso, contemplamos textos escritos por articulistas da imprensa de 
referência brasileira, que compreende veículos de grande prestígio social no debate de 
temas como economia e política (AMARAL apud ARANTES, 2013, p. 204). Trata-se, 
portanto, de articulistas considerados experientes e qualificados para a produção do 
gênero em questão. Tal gênero é responsável por desenvolver argumentos em defesa 
de determinada opinião com o objetivo de persuadir o leitor. De acordo com Uber (2007, 
p. 4), “o discurso argumentativo presente no artigo de opinião tem como finalidade a 
persuasão ou convencimento do interlocutor, com intenções de que ele compartilhe uma 
opinião ou realize uma determinada ação”. No mesmo sentido, Casseb-Galvão & Duarte 
(2018, p. 39) explicam que nesse gênero há sempre uma tentativa de sustentação do 
ponto de vista do articulista, com um embasamento em dados que sejam consistentes 
e que possam convencer o seu interlocutor. Levando em conta o que foi dito acima e 
considerando o artigo de opinião como um gênero argumentativo, pode-se ver que suas 
características são da ordem do argumentar, o que envolve etapas frequentemente tidas 
como partes de um modelo de produção. As etapas são: introdução, quando se 
apresenta um problema; desenvolvimento, quando se discute o problema apresentado; 
e conclusão, que faz uma espécie de balanço do debate, o que corresponde à 
organização de textos dissertativo-argumentativos (FIORIN, 2015, p. 241) e que, não 
raro, é tido como válido para artigos de opinião também. O modo como um texto é 
composto é, então, de extrema relevância para que o produtor consiga atingir o 
propósito da sua produção. Porém, o fato de se entender que as etapas de composição 
do gênero passam por introdução, desenvolvimento e conclusão não significa, 
necessariamente, que se saiba como se devem construir tais etapas e que estratégias 
se podem empregar nesse caso. Isso tem a ver com a necessidade de um planejamento 
textual para a elaboração de um texto eficiente. Segundo Travaglia (2016, p. 90), é 
necessário haver uma organicidade não somente conteudística, como também 
estrutural, o que se torna relevante para as ideias do debate em questão. Por isso, o 
presente trabalho leva em conta a maneira como os articulistas apresentam e defendem 
uma tese, a partir de uma análise das estratégias utilizadas na elaboração de artigos de 
opinião. Partindo disso, é preciso ressaltar que a tese é um elemento de suma 
importância para o desenvolvimento de toda discussão no texto argumentativo, já que 
ela diz respeito à ideia que se quer defender no debate. Do mesmo modo, a maneira 
como essa tese é defendida é também importante, uma vez que mostra uma 
competência argumentativa do produtor, pois é a partir dessa defesa que o articulista 
prova o que afirma. Emediato (2008, p. 161) diz que uma argumentação pressupõe uma 
tese defendida por um sujeito, sendo por meio dessa perspectiva que buscamos 
considerar os efeitos dessa tese na construção argumentativa de um texto. Em suma, o 
presente estudo pretende compreender o modo como articulistas da imprensa de 
referência elaboram seus textos no que tange à apresentação e à defesa da tese, 
estratégias ligadas diretamente à composição do gênero em análise, o que pode permitir 
entender melhor aspectos da produção de artigos de opinião e estratégias que podem 
ser empregadas nesse processo. 
 
Metodologia 
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Nesta seção apresentamos os procedimentos metodológicos que viabilizaram a 
realização da pesquisa. Tendo como objetivo explicitar regularidades encontradas na 
composição de artigos de opinião e tomando como foco principal as etapas de 
apresentação e defesa da tese, foram selecionados artigos de opinião da chamada 
imprensa de referência brasileira, como já foi explicado. Os jornais selecionados foram 
Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e O Globo, considerados os mais relevantes 
na imprensa de referência brasileira e que contam com articulistas de reconhecida 
competência na produção do gênero em foco, capazes, portanto, de nos oferecer 
acesso a formas interessantes de composição do gênero. A partir disso, foram 
selecionados doze articulistas, sendo quatro de cada jornal citado. Esses articulistas 
foram selecionados porque acreditamos que seriam os mais apropriados para a 
pesquisa, tendo em vista que eles escreveram seus artigos no período de coleta de 
dados, bem como estavam de acordo com as temáticas escolhidas para a elaboração 
do nosso trabalho. Com isso, conseguimos coletar 56 artigos de opinião publicados nos 
meses de agosto a dezembro de 2019, período da pesquisa destinado a essa coleta. 
Por isso, pode-se considerar os textos, em média 5 de cada autor, como os mais atuais 
disponíveis. A análise da composição dos artigos selecionados levou em consideração, 
em primeiro lugar, o que o orientador desta pesquisa havia estipulado no plano de 
trabalho, tanto no que diz respeito à escolha dos textos quanto dos aportes teóricos. 
Para uma melhor compreensão das regularidades, dividimos as estratégias por tabelas, 
com o intuito de comparar os elementos utilizados por cada um dos articulistas e 
identificar quais dessas técnicas eram usadas de maneira mais recorrente na 
composição das partes referentes à contextualização, à apresentação de tese, à defesa 
de tese e à conclusão. Ainda cabe ressaltar que as temáticas dos três jornais envolviam 
questões semelhantes: política, economia e educação, tendo maior destaque a política, 
o que é comum na cobertura da imprensa de referência, como já explicado. Assim, para 
que os textos fossem entendidos por inteiro, foi essencial que buscássemos estar a par 
dos acontecimentos do Brasil e da situação comunicativa em que as produções estavam 
inseridas. Depois da coleta e análise dos textos e diante dos dados do corpus do 
trabalho, as duas alunas envolvidas no projeto dividiram o estudo nos dois eixos 
estipulados desde o princípio na pesquisa: estratégias de contextualização e de 
conclusão; e estratégias de apresentação e de defesa de tese, cabendo a cada aluna 
identificar quais dados eram cabíveis ao seu plano em particular, o que, no caso deste 
estudo, diz respeito à apresentação e à defesa de tese. Quanto aos aportes teóricos, 
foram empregados os trabalhos de Fiorin (2015), Koch (2011), Travaglia (2016), 
Emediato (2004) e Abreu (2006). Esses autores foram de suma importância para a 
compreensão e a categorização dos dados encontrados nas análises, auxiliando na 
identificação das estratégias que serão apresentadas e discutidas na seção a seguir. 
 
Resultados e Discussões 

 
Nesta seção, serão apresentados os resultados das análises do corpus deste trabalho, 
sendo possível visualizar a exposição das regularidades observadas, especificamente 
no que diz respeito às estratégias de apresentação e defesa de tese. Nos textos 
analisados, conta-se com as seguintes estratégias mais recorrentes de apresentação 
da tese: organização gradual de tese; tese revelada pelo subtítulo; e apresentação 
explícita da tese. Já no que diz respeito às estratégias mais recorrentes de defesa de 
tese, tem-se: defesa de tese por argumento de autoridade, por fatos atestados e por 
retorsão. A seguir, pode-se perceber melhor como essas estratégias são empregadas, 
por meio de exemplos de cada um dos casos acima citados. ESTRATÉGIAS DE 
APRESENTAÇÃO DE TESE APRESENTAÇÃO EXPLÍCITA DA TESE: Compreende-
se, segundo Fiorin (2015, p. 241), que "uma dissertação é, na maioria dos casos, 
organizada em torno de uma tese enunciada explícita ou implicitamente". Da mesma 
maneira, nos artigos de opinião, a tese é, comumente, vista de maneira explícita, isto é, 
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ela é apresentada de maneira clara e objetiva, a fim de que o leitor consiga entender, 
sem dificuldades, o que se defende no texto. Podemos afirmar isso vendo os exemplos 
dos articulistas 1 e 2. Articulista (1) - Esqueça tudo o que você já leu sobre o 
desmatamento da Amazônia. Segundo o presidente da República, quem alerta para a 
devastação da floresta está a soldo de ONGs internacionais. [...] A tática presidencial 
não é nova. Todo líder com vocação autoritária apela ao patriotismo para se esquivar 
de críticas. (Fonte: disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/bernardo-mello- 
franco/post/bolsonaro-e-os-maus-brasileiros.html. Acesso em 27 mai. 2020.). Articulista 
(2) - A menina Ágatha, porém, nada tinha com isso. Ela não integrava esse contrato. Foi 
vítima, mais uma, de um procedimento estúpido, obra de governantes como Wilson 
Witzel, que também – avançando sem inteligência, investindo no confronto para jogar 
pra galera – expõe a Polícia Militar ao descrédito e à desconfiança. [meio do texto] [...] 
Ágatha – a morte da menina Ágatha – é produto de uma mentalidade que compara a 
circunstância de um povo em guerra, em guerra contra um inimigo externo, à de crianças 
que se protegiam contra a ameaça de efeitos colaterais decorrentes da ação de seu 
próprio Estado. [parte final do texto] (grifo nosso). (Fonte: disponível em: 
https://blogs.oglobo.globo.com/carlos-andreazza/post/o-espirito-do-tempo-doente-de-
que-governantes-como-witzel-sao-produto.html. Acesso em: 05 jun. 2020.). Nos 
excertos acima, nota-se que o articulista 1 apresenta sua tese de maneira explícita, 
destacando a ligação entre o autoritarismo e Bolsonaro, em que a tese é a de que o 
presidente não reconhece os problemas ambientais e se esquiva de críticas com o 
discurso patriótico. Essa tese está explícita no fragmento, dado que esse autoritarismo 
de Bolsonaro é revelado de modo bem claro. O articulista 2, por sua vez, também optou 
por desenvolver uma tese explícita, sendo enunciada em dois momentos do artigo, a 
fim de deixar claro que a morte de Ágatha, de oito anos, ocorrida em meio a uma 
operação policial em uma comunidade do Rio de Janeiro, é produto de governantes 
como Witzel e da mentalidade autoritária e irresponsável deles no trato da segurança 
pública. TESE ANTECIPADA PELO SUBTÍTULO Pode-se compreender essa 
especificação como o fato de o articulista decidir, de certa maneira, antecipar o que será 
abordado em seu artigo. Para isso, o autor usa de um artifício que, neste trabalho, 
chamamos de tese antecipada pelo subtítulo, que norteia o leitor, antecipadamente, 
sobre o que será defendido no decorrer do texto, pelo fato de que vem logo após o título, 
como uma espécie de prolongamento dele. Segundo Fiorin (2015, p. 234), existe a 
seguinte estratégia utilizada no discurso: "Exórdio ou proêmio [...] é a introdução do 
discurso. Sua função é conquistar o auditório, prender sua atenção, criar nele uma 
disposição favorável para o que será apresentada.”. Entendemos que o subtítulo 
também tem a função de guiar o assunto que será discutido e, por vezes, é possível 
encontrar a tese dos artigos nesse espaço, chamando a atenção dos leitores. Como 
exemplo, vejam-se os casos dos articulistas 3 e 4. Articulista (3) “Estado que adere ao 
vale tudo contra o banditismo torna-se um Estado bandido”. (Fonte: disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ranier-bragon/2019/08/teoria-das-baratas-de-
bolsonaro-realca-diferenca-entre-civilizacao-e-barbarie.shtml. Acesso em: 21 de jul. de 
2020.). Articulista (4) “Maior desigualdade e frustração de expectativas da população 
ameaçam coesão social”. (Fonte: disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/alexandre-schneider/2019/10/fabrica-de-
coringas.shtml. Acesso em: 21 de jul. de 2020.). A tese defendida pelo articulista 3 é a 
de que o Estado que adere à violência contra a bandidagem se torna também criminoso, 
uma vez que um Estado civilizado deve distinguir-se de um Estado bárbaro. Assim, é 
nítida a apresentação da tese por meio do subtítulo do texto, pois nele é exposta a ideia 
de que o Estado deve se contrapor à barbárie. Já a tese do articulista 4 é a de que a 
desigualdade e a frustração das pessoas com os governos podem ameaçar a coesão 
social e a democracia como a conhecemos. Isso, além de ser dito no interior do debate, 
pode ser observado logo no subtítulo do artigo, revelando uma estratégia de 
antecipação de tese, como explicamos. ORGANIZAÇÃO GRADUAL DE TESE Entende-
se por exposição gradual da tese a apresentação progressiva da ideia principal do 
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artigo, em que se tem, primeiramente, uma expressão mais vaga dessa ideia e, depois, 
uma abordagem mais precisa do que está sendo defendido. É importante destacar, 
também, que, geralmente, tal precisão ocorre no desenvolvimento do texto. Assim, deve 
haver uma afirmação que seja tida como ideia a ser defendida no texto, mas que 
apresenta certa vagueza. No entanto, essa vagueza, ao longo do texto, dá lugar a uma 
ideia mais clara, havendo necessidade de acompanhar os desdobramentos do debate, 
como que criando um efeito de suspense para prender o leitor. A título de exemplo, 
temos os exemplos dos articulistas 5 e 6. Articulista (5) - Como condiz com o espírito do 
tempo, também em relação a este tema estamos divididos. Para alguns, há muito 
dinheiro na educação pública e este é o momento de adotar políticas de incentivo aos 
estados e municípios baseadas em seus resultados educacionais. Receberiam mais 
recursos do fundo aqueles que comprovassem a melhora dos indicadores educacionais. 
Do outro lado estão aqueles que entendem que a melhoria da educação só virá com um 
aumento dos recursos financeiros. [tese com certa vagueza] [...] Assim, o caráter de 
piso equalizador do Fundeb seria mantido, e os recursos de transferência voluntária da 
União serviriam a uma política mais duradoura, que visasse a melhoria contínua dos 
resultados das escolas públicas. [tese mais clara] (Fonte: disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/alexandre-schneider/2019/08/quanto-vale- a-
educacao.shtml. Acesso em: 21 de jul. de 2020.). (grifos nossos) Articulista (6) - Aquele 
é um canal oficial do presidente, e portanto é sua palavra [tese com certa vagueza]. A 
explicação de que várias pessoas têm acesso aumenta o absurdo da situação. Com a 
mensagem ele açula os seus seguidores radicais que têm defendido o fechamento do 
Supremo. Sem Supremo, não temos democracia. Isso significa que ele está 
fortalecendo um movimento de ameaça à própria democracia. [tese mais clara]. (Fonte: 
disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/falta-de-limites-do- 
presidente.html. Acesso em: 21 de jul. de 2020.). (grifos nossos). A partir do que foi 
apresentado, nota-se que o articulista 5 aborda a divisão de opiniões acerca do fim do 
Fundeb e, somente no final do desenvolvimento do texto, é possível compreender que 
o autor se mostra a favor da construção de um projeto que valorize o ensino público. O 
articulista 6, do mesmo modo, aborda o desejo do presidente e dos seus seguidores de 
fechar o Supremo Tribunal Federal, o que pode ser percebido de maneira mais clara, 
direta apenas no desenvolvimento do texto, embora haja indícios de início dessa ideia 
ainda na contextualização do artigo. ESTRATÉGIAS DE DEFESA DE TESE DEFESA 
DE TESE POR ARGUMENTO DE AUTORIDADE Segundo Fiorin (2015, p. 234), o 
enunciador, para confirmar o que está sendo dito, expõe provas, ou seja, evidencia 
argumentos que defendam e, por assim dizer, comprovem sua tese. No caso dos textos 
analisados, pode-se destacar a estratégia de defesa de tese feita por argumento de 
autoridade, que se baseia na utilização de um especialista no assunto discutido. Essa 
estratégia é chamada assim justamente para deixar claro que a opinião exposta é de 
um indivíduo que possui autoridade no assunto explanado. Seguindo essa linha de 
raciocínio, Emediato (2008, p. 175) diz que, ao usarmos argumentos de autoridade, 
aumentamos a credibilidade do nosso texto e, por isso, de nossa própria argumentação. 
Nota-se esse recurso nos fragmentos dos articulistas 7 e 8. Articulista (7) - Em 1973, o 
grande economista Albert O. Hirschman publicou artigo intitulado “A mutabilidade da 
tolerância à desigualdade de renda durante o desenvolvimento econômico”. Nesse 
artigo, ele elaborou a tese do “efeito túnel” a partir de metáfora prosaica. Imagine que 
você esteja preso em um engarrafamento dentro de um túnel. (Fonte: disponível em: 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dentro-do-tunel,70003095850. Acesso 
em: 21 de jul. de 2020.). Articulista (8) - Como bem mostrou o repórter Paulo Saldaña, 
nesta Folha, caos administrativo, paralisia, baixa aplicação de recursos, falta de rumo, 
tudo embalado no discurso biruta de que estamos, pelo menos, livrando as criancinhas 
da ameaça gayzista e comunista. (Fonte: disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ranier-bragon/2019/12/e-hora-de-acordar-para-
o-descalabro-no-ministerio-da-educacao.shtml. Acesso em: 21 de jul. de 2020.). Nos 
trechos expostos, é possível perceber que o articulista 7, discutindo a ocorrência de 
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protestos, utiliza a ideia contida no ensaio de Albert O. Hirschman para fundamentar sua 
opinião. Nesse exemplo, a tese defendida é que, se há expectativa de crescimento 
econômico, inicialmente há uma tolerância social com a desigualdade. No entanto, há 
um momento em que a sociedade passa a não aceitar mais a desigualdade, o que 
explicaria, na visão da articulista, a ocorrência de amplas manifestações sociais como 
as que recentemente explodiram no Chile. Por isso, o trecho do ensaio citado pelo 
articulista serve como um argumento de autoridade para fundamentar a sua tese. Já o 
articulista 8 usa o que disse o repórter Paulo Saldaña para a Folha de São Paulo para, 
de maneira similar, embasar o que estava sendo discutido em seu artigo. Nele a tese 
defendida é a de que a educação e seu ministério devem ser tratados com seriedade, 
que não se pode “brincar” com coisa séria e deixar o ministério na mão de pessoas 
irresponsáveis. Nesse sentido, o uso de palavras do repórter confirma a concepção de 
que falta rumo na educação brasileira. Percebe-se, então, nesses casos, a 
fundamentação de um discurso a partir de ideias ou pensamentos de outro enunciador, 
a fim de dar maior credibilidade ao que está sendo dito. EXPOSIÇÃO E ANÁLISE DE 
FATOS ATESTADOS Por fatos atestados, entendemos acontecimentos para os quais 
não cabe refutação, uma vez que são eventos cuja fatualidade é reconhecida. Assim, 
autores lançam mão desse recurso para trazer ao texto confiabilidade e se prevenir de 
contra-argumentações, uma vez que não se podem desenvolver argumentos contra 
fatos ratificados. Isso tem a ver com o que Emediato (2004, p. 166) chama de 
“argumentação demonstrativa”, que “se apoia em fatos e em verdades já aceitas e que 
funcionam como provas para a validade de outras teses e de outras verdades”. Nos 
textos analisados, usam-se fatos de modo recorrente como maneira de validar a tese 
defendida pelo articulista. Veja-se isso nos excertos dos articulistas 9 e 10. Articulista 
(9) - Independentemente dos argumentos a favor ou contra cada uma das alternativas, 
o fato é que o governo não deveria emitir mensagens contraditórias. E foi exatamente 
isso que Bolsonaro fez, ao afirmar que o governo estudava mexer no teto, e logo no dia 
seguinte, que o foco das mudanças não era o teto. (Fonte: disponível em: 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-dito-pelo-nao-dito,70003002380. 
Acesso em: 21 de jul. de 2020.). Articulista (10) - Assassinada com um tiro pelas costas, 
Ágatha é a quinta criança morta neste ano no Rio em circunstâncias envolvendo 
policiais. Morre a criança, liquida-se a família, acaba-se de vez com o amor-próprio de 
uma comunidade inteira e multiplica-se a indignação no País todo e para além das 
fronteiras, mas... nenhum desses crimes foi de fato investigado, ninguém foi punido. 
(Fonte: disponível em: 
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,barbarie,70003022212. Acesso em: 21 de 
jul. de 2020.). Nesses trechos, pode-se perceber que há não somente a exposição de 
um fato, como também uma análise sobre ele. O articulista 9 baseia seus argumentos 
em fatos comprovados pela experiência, como é o caso das falas do presidente. Já o 
articulista 10 traz à tona uma argumentação fundamentada em um fato comprovado, 
que é a morte de Ágatha, criança de 8 anos vítima de uma operação policial no Rio de 
Janeiro. DEFESA DE TESE POR RETORSÃO Toma-se como defesa de tese por 
retorsão o emprego de argumentos do adversário contra ele próprio. Usa-se esse 
recurso, por exemplo, quando se evidencia uma fala ou atitude de um indivíduo e, 
posteriormente, mostra-se contra a ela. Consoante Abreu (2016, p. 51), “denominamos 
de retorsão uma réplica que é feita, utilizando os próprios argumentos do interlocutor”. 
A retorsão, por isso, relaciona-se diretamente com a refutação, uma vez que a 
sustentação de tese, nesse caso, passa pela fragilização da tese adversária. Esse é o 
caso dos exemplos dos articulistas 11 e 12. Articulista (11) - Weintraub prometeu caçar 
professores que ganhariam “de R$ 15 mil a R$ 20 mil por mês”, chamando-os de “zebras 
gordas”. Segundo o Portal da Transparência, o ministro recebeu R$ 30,9 mil em julho. 
[1] No mês anterior, levou R$ 35,4 mil. Como sempre, o ataque serviu para ofuscar outra 
notícia: ele quer contratar professores pela CLT, abolindo a exigência de concurso 
público. (Fonte: disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/bernardo-mello-
franco/post/weintraub-virou-o-ministro-da-deseducacao.html. Acesso em: 27 mai. 
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2020.). Articulista (12) - Vamos lembrar... Porque o espírito do tempo é feito de 
acúmulos, da repetição e da assimilação de mensagens. Na sexta-feira passada, antes 
dessa nova tragédia, a que matou Ágatha, comentando aquela desastrosa operação na 
Maré, em que a polícia atirou contra traficantes nas cercanias de escolas, o governador 
do Rio de Janeiro disse o seguinte: “Quando a gente vê imagens das crianças deitadas 
nas escolas, a gente esquece que, durante a Segunda Guerra Mundial, se não fosse o 
inglês ir para baixo da terra, no bombardeio dos nazistas, e Winston Churchill ter 
enfrentado, com sangue suor e lágrimas, o nazismo, o que seria da humanidade hoje? 
O que seria do mundo, se Napoleão, Victor, tivessem vencido as batalhas? Porque hoje, 
guardadas as proporções, é o mesmo que acontece com o crime organizado. E nós 
vamos nos abater? Não. Nós vamos, hoje, fazer com que nossas crianças, elas se 
recuperem de todo esse trauma. Vamos ajudar as famílias. Porque amanhã essas 
crianças vão estar de pé em suas comunidades.” Ágatha – a morte da menina Ágatha 
– é produto de uma mentalidade que compara a circunstância de um povo em guerra, 
em guerra contra um inimigo externo, à de crianças que se protegiam contra a ameaça 
de efeitos colaterais decorrentes da ação de seu próprio Estado. Ágatha, contudo, não 
teve a chance de se proteger nem terá, pois, a oportunidade de um trauma do qual se 
recuperar. (Fonte: disponível em: https://blogs.oglobo.globo.com/carlos-
andreazza/post/o-espirito-do-tempo-doente-de-que-governantes-como-witzel-sao-
produto.html. Acesso em: 05 jun. 2020.). Nos casos acima, observa-se que, 
primeiramente, é evidenciada uma afirmação de um indivíduo em específico. Em 
seguida, ambos os articulistas desenvolvem uma contestação, uma vez que mostram, 
por meio do discurso do adversário, algo que pode ser usado contra ele. O articulista 11 
usa a fala de Weintraub sobre perseguir professores que ganhariam altos salários para 
mostrar a contradição disso como seu próprio caso, dado que o salário do ministro é 
elevado. Já o articulista 12 mostra uma contradição existente no caso do governador do 
Rio de Janeiro fazendo referência à guerra, o que não se aplica ao contexto da já 
comentada morte de Ágatha, pois sua morte foi causada pela violência policial. Portanto, 
é a partir da contradição encontrada no discurso do adversário que os articulistas acima 
puderam desenvolver suas teses na estratégia baseada na retorsão. As estratégias 
apresentadas nesta seção são empregadas de modo recorrente na composição dos 
artigos analisados. Elas conseguem trazer ao texto uma maior organicidade, facilitando 
a compreensão do que está sentido dito e estabelecendo um conjunto de regularidades 
essenciais ao gênero. A partir dos resultados e das discussões expostas, é possível 
perceber que há uma relação entre as partes dos textos do gênero em foco, 
principalmente no tocante ao modo como a tese é apresentada e defendida. 
 
Conclusão 

 
Neste trabalho, foi feita uma análise de estratégias regulares e eficientes ligadas à 
apresentação e à defesa de tese da composição de textos do gênero artigo de opinião 
em produções de articulistas da chamada imprensa de referência brasileira. O estudo 
permitiu um diagnóstico de estratégias mais recorrentes na elaboração do gênero em 
questão, por meio de uma análise detalhada dos artigos escolhidos, para que, assim, 
fosse possível compreender a composição em textos desse gênero, principalmente no 
que tange às etapas que envolvem a tese. Este trabalho procurou, sobretudo, entender 
as estratégias que dão margem para que os produtores apresentem uma tese de modo 
interessante e que, em certa medida, esteja clara ao leitor, bem como defendam essa 
tese por meio de uma argumentação consistente, a partir de elementos eficazes à 
produção textual. Como foi discutido ao longo deste trabalho, as estratégias de 
apresentação de tese mais recorrentes foram as seguintes: tese por organização 
gradual; tese revelada pelo subtítulo; e apresentação explícita da tese. Já no que diz 
respeito às estratégias de defesa de tese, tem-se: defesa de tese por argumento de 
autoridade, por exposição e análise de fatos atestados e por retorsão. Considerando o 
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que foi exposto, acreditamos ter conseguido apresentar e discutir estratégias que podem 
colaborar nos estudos do artigo de opinião. Tendo isso em vista, é importante destacar 
a possível contribuição que este trabalho pode oferecer para o ensino de produção de 
texto no gênero artigo de opinião, a partir dos dados expostos. 
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TÍTULO: Dinâmica do mercado imobiliário nos empreendimentos de Habitação social 

do RN 

Resumo 

A pesquisa aborda a comercialização irregular dos imóveis do Programa Minha Casa, 
Minha Vida (PMCMV)– Faixa 1 no estado do Rio Grande do Norte (RN), enfatizando as 
maiores áreas de atuação do Programa no estado: a RM-Natal e Mossoró. No período 
de financiamento, a comercialização pelos beneficiários das unidades habitacionais 
recebidas no âmbito do PMCMV Faixa 1 é vedada. Ao receber o imóvel, o beneficiário 
assina uma cláusula de alienação fiduciária. Questiona-se sobre quais fatores tem feito 
com que o sonho da casa própria seja suprimido, fazendo com que os beneficiários 
disponham de seus imóveis no mercado. Nesse sentido, a pesquisa objetiva analisar os 
cenários em que ocorrem as práticas irregulares de comercialização dos imóveis do 
PMCMV Faixa 1 no RN durante o tempo de financiamento dos imóveis. Por meio da 
coleta de anúncios online de comercialização dos imóveis, de análise documental de 
dados obtidos junto à Caixa Econômica Federal e mapeamento de uso e ocupação do 
solo nos empreendimentos ofertados pelo Programa, foi possível constatar que a má 
inserção urbana, a não adaptação à tipologia apartamento, a remoção de favela 
acompanhada de um processo de desterritorialização e o tempo de entrega dos 
empreendimentos são os principais fatores que impulsionam os proprietários a 
desfazerem-se de seus imóveis. Observando ainda a influência dessas variáveis em 
dinâmicas urbanas distintas, no caso, na região metropolitana e em uma cidade média. 
 
Palavras-chave: PMCMV. Comercialização Irregular. Mercado imobiliário informal. 

TITLE: Dynamics of the real estate market in social housing projects in RN 

Abstract 

The research addresses the irregular commercialization of housing units of Minha Casa, 
Minha Vida Program (PMCMV) - Faixa 1 in the state of Rio Grande do Norte (RN), 
emphasizing the main areas where the Program worked in the state: in RMNatal and 
Mossoró. During the financing period, the sale of the housing units, by beneficiaries, 
under the scope of PMCMV Faixa 1 is prohibited. Upon receiving the property, the 
beneficiary signs a fiduciary alienation clause. It is questioned about what factors have 
made the dream of homeownership suppressed, making the beneficiaries have their 
properties on the market. The research aims to analyze the scenarios in which the 
irregular practices of commercialization of the properties of PMCMV Faixa 1 occur in RN 
during the time of financing of the properties, promoting an informal real estate market. 
Through the collection of online advertisements for property sales, documentary analysis 
of data obtained from Caixa Econômica Federal and mapping of land use and occupation 
in the projects offered by the Program, it was possible to verify that the poor urban 
insertion, the non-adaptation to apartment typology, the removal of the favela 
accompanied by a process of deterritorialization and the delivery time of the housing 
projects are the main factors that drives the owners to dispose of their properties. Also 
observing the influence of these variables in different urban dynamics, in this case, in 
the metropolitan region and in an median-sized city 
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Keywords: PMCMV. Irregular Commercialization. Informal Real Estate Market. 

Introdução 

Em razão de sua importância objetiva e subjetiva (BOLAFFI, 1982; PRADILLA, 1987), 
a casa própria aparece como a principal aspiração na vida da população brasileira 
(ARANTES e FIX, 2009), possibilitando a sustentação de uma ideologia referente à 
propriedade individual do bem habitação. Representando a ideia da posse privada do 
imóvel, a ideologia da casa própria se instaura como uma solução para crises políticas, 
econômicas, sociais e, consequentemente, as habitacionais, sendo assim, pautada 
como o principal meio de acesso à moradia no Brasil (BOLAFFI, 1982; ARANTES e FIX, 
2009). Historicamente, a intervenção do Estado sobre a política habitacional no Brasil 
tem como principal instrumento para resolução do problema da moradia a “política da 
casa própria”. 
  
Dando continuidade a esse modelo de resolução da questão habitacional, no ano de 
2009 foi criado o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), política habitacional do 
Brasil, em vigor até o ano de 2020. O Programa, contemplava as famílias inseridas em 
quatro faixas de renda, conforme o Quadro 01. Os imóveis destinados à faixa de renda 
aqui estudada, notadamente a Faixa 1, possuem algumas particularidades inerentes 
apenas à essa categoria. No contrato de financiamento do PMCMV há uma cláusula de 
alienação fiduciária (retenção da propriedade do bem), onde, enquanto o imóvel estiver 
financiado (10 anos), o FAR, credor fiduciário, possui a propriedade indireta do imóvel. 
Somente após a quitação é que o beneficiário, fiduciante, irá integrar o bem ao seu 
patrimônio. Assim, em virtude do fiduciante não possuir a propriedade do imóvel em sua 
plenitude, durante o período de financiamento, a comercialização (venda, locação ou 
cessão) das unidades habitacionais no âmbito do Faixa 1 é proibida, estando expressa 
na Lei nº 11.977/2009 - legislação que regulamenta o Programa. 
  
Apesar da vedação à comercialização, pesquisas sobre os resultados do PMCMV em 
diversas cidades do Brasil (RUFINO, 2015; PEQUENO e ROSA, 2015) demonstram a 
existência de procedimentos de comercialização pelos beneficiários dos imóveis do 
Faixa 1 ainda durante o período de financiamento, mediante meios informais de 
negociação. Essa pesquisa apresenta os principais resultados obtidos no 
monitoramento dos anúncios online de venda ou aluguel de imóveis Faixa 1 no estado 
do Rio Grande do Norte. A pesquisa parte de um banco de dados do grupo de pesquisa 
Estúdio Conceito – DPP/UFRN, referente aos anos de 2016 e 2019, com recorte na RM-
Natal. A partir do segundo semestre de 2019, a pesquisa ampliou a escala de análise 
para os demais municípios do estado que foram contemplados com empreendimentos 
Faixa 1. 
  
O monitoramento permite acompanhar as práticas de comercialização, verificando se 
houve variações nas tendências e nos cenários identificados anteriormente na RM-
Natal, além de ampliar a análise para uma escala que ainda não foi analisada. 
Proporciona ainda, a manutenção de uma base de informações precisas relativas a um 
dos efeitos do Programa no estado, podendo figurar-se como instrumento norteador de 
novas pesquisas que visem analisar as falhas, potencialidades e desafios da política 
habitacional direcionada à população de baixa renda. Buscou-se assim, analisar os 
cenários em que ocorrem as práticas de comercialização dos conjuntos habitacionais 
do PMCMV Faixa 1 no RN durante o período de financiamento dos imóveis, 
considerando o fomento de um mercado imobiliário informal. 
 
Metodologia 
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O monitoramento do processo de comercialização no âmbito das unidades habitacionais 
ofertadas pelo PMCMV - Faixa 1 no Rio Grande do Norte, foi realizado por meio da 
coleta de anúncios online de comercialização dos imóveis. Manteve-se o mesmo 
procedimento utilizado anteriormente no monitoramento realizado no período de 2016 a 
2019. O procedimento de coleta de anúncios de venda e aluguel de imóveis utilizou 
informações disponíveis na OLX – website de anúncios classificados na Internet, 
presente em 118 países – e na plataforma Facebook Marketplace. A periodicidade do 
acesso ao website foi de uma vez por semana, compreendendo o período de setembro 
de 2019 a agosto de 2020. Os anúncios coletados foram sistematizados em planilhas 
no Excel, onde foi destacado a operação de cada anúncio (venda ou aluguel) e o seu 
respectivo valor, possibilitando compreender a dinâmica imobiliária em que os 
residenciais estão inseridos, bem como aproximar-se das motivações e necessidades 
dos moradores ao abrirem mão do imóvel obtido pelo Programa. Além disso, foi criado 
uma pasta que contém as fotos publicadas, a descrição e detalhamento de cada 
anúncio. Cada anúncio é numerado igualmente segundo a tabulação em planilha de 
dados do Excel.  

Destaca-se que, em diversos momentos, não foi possível a identificação nos anúncios 
de qual residencial se tratava, pois a entrada de alguns é a mesma, assim como o nome, 
que são diferentes somente em pequenos detalhes, cujos quais em alguns anúncios 
não eram descritos. Exemplo disso são os Residenciais Terras do Engenho I e II, 
Residenciais América I e II e Nelson Monteiro e Waldemar Rolim. As descrições de 
muitos só tem informado, por exemplo, “Terras do Engenho”. Em razão disso, optou-se 
por agrupar os residenciais que estão situados na mesma localidade, estando 
separados apenas por um muro entre eles.  

Consta, ainda, de pesquisa documental ao: 1 - banco de dados de denúncias da Caixa 
Econômica Federal, que registra tipos de denúncia sobre irregularidades praticadas 
pelos beneficiários do Programa. Os dados apresentados à análise aqui apresentada 
compreendem somente os tipos de denúncias relacionadas às irregularidades de 
abandono, aluguel/cessão e venda das unidades habitacionais ofertadas pelo 
Programa. O acesso ao banco de dados possibilitou identificar quais os 
empreendimentos onde mais ocorreram denúncias, verificando se há relação com a 
quantidade de classificados online coletados; e 2 – banco de dados com informações 
de rendimento dos beneficiários do Programa, disponibilizado no site da Caixa 
Econômica Federal, permitindo caracterizar o perfil socioeconômico da população 

beneficiária de cada empreendimento.  

Foi realizado ainda, trabalho de campo na RMNatal e em Mossoró, cobrindo as duas 
áreas de maior atuação do PMCMV. Consistiu-se em atividades para realização da 
pesquisa de campo, iniciando com atividades auxiliares ao planejamento – com 
marcação de pontos estratégicos e organização dos mapas para inserção do uso do 
solo –, para em seguida realizar o mapeamento de uso e ocupação do solo, 
identificando, com base em tipologias pré-definidas, o uso de cada imóvel do conjunto 
(projetado inicialmente como residência). O mapeamento objetiva responder às diversas 
questões acerca das dinâmicas sócio espaciais que ocorreram e vem ocorrendo 
naquela localidade desde o surgimento do conjunto habitacional. Deste modo, revela, 
além das mudanças de uso e da ocupação, a diversificação do espaço interno dos 
conjuntos, que passam a abrigar novas tipologias habitacionais, prestação de serviços, 
comércio e outros (MEDEIROS, 2017). Destaca-se que, dada as restrições de acesso 
aos laboratórios da Universidade Federal do Rio Grande do Norte impostas pela 
pandemia do Covid-19, não foi possível realizar a finalização dos mapas referentes à 
pesquisa de campo realizado na cidade de Mossoró. 
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Resultados e Discussões 

 
Em todos os estratos de renda, a casa própria figura-se como a mercadoria mais 
desejada da população brasileira, vista como uma conquista e como uma segurança de 
moradia (ARANTES; FIX, 2009). O desejo pela casa própria tem atuado como 
instrumento de legitimação de governos e de apoio eleitoral pelos programas 
governamentais. Assim como na política habitacional empreendida pelo BNH 
(AZEVEDO, 1988; ANDRADE e AZEVEDO, 2011), o PMCMV se apropria, do ponto de 
vista eleitoral, do sonho da casa própria. No entanto, em virtude de constituir-se um bem 
de difícil acesso e/ou inacessível por grande parte da população pelas vias do mercado 
formal, para a população de baixa renda, a moradia necessita não apenas ser 
financiada, mas subsidiada pelo Estado. Dessa forma, para realizar o sonho da casa 
própria para a população mais pobre, o PMCMV se sustenta na concessão de subsídios 
diretos, mobilizando um inédito volume de recursos orçamentários.  
 
No Estado do Rio Grande do Norte, o Programa Minha Casa, Minha Vida - Faixa 1, até 
o ano de 2017, contemplou 11 municípios, totalizando 33 empreendimentos e 14.694 
unidades habitacionais (UH) entregues, conforme Quadro 02. Dos 16 municípios que 
compõem a RM-Natal, nove municípios receberam unidades habitacionais subsidiadas 
pelo Programa. Parnamirim e São Gonçalo do Amarante são as cidades que receberam 
o maior número de UH na RMNatal. Fora da RMNatal, onde a produção habitacional se 
intensificou, apenas o município de Mossoró e Assú foram contemplados com 
empreendimentos Faixa 1. Os empreendimentos mais antigos do estado foram 
entregues no ano de 2011. Sendo assim, todos ainda se encontram no período de 
financiamento. 
 
Na segunda fase do PMCMV, iniciada em 2011, foi inserida nas condicionalidades do 
Programa a proibição da venda ou aluguel dos imóveis Faixa 1. A vedação à 
comercialização pelos beneficiários das unidades habitacionais recebidas no âmbito do 
PMCMV Faixa 1 é expressa nos artigos 6ºA e 7ºB da legislação que regulamenta o 
Programa, a Lei nº 11.977/2009. Essas regras também são reproduzidas nos 
documentos da Caixa Econômica Federal, que são assinados pelos beneficiários do 
Faixa 1, como o Instrumento Particular de Compra e Venda e a Declaração do 
Beneficiário. Ao assinar este último, além de declarar outros requisitos, o beneficiário 
declara “ter ciência de que o imóvel ora adquirido se destina a residência do(s) 
adquirente(s), não podendo alugá-lo ou cedê-lo” (CAIXA, 2009). 
As irregularidades são evidenciadas ainda no banco de dados de denúncias da Caixa 
Econômica Federal, que registra tipos de denúncia sobre irregularidades praticadas 
pelos beneficiários do Programa. Entre os anos de 2012 a 2018, a CEF recebeu um 
total de 1.757 denúncias no estado do Rio Grande do Norte, com destaque para 
Mossoró e Parnamirim, que concentram 70% das denúncias (ver Quadro 03). 
 
No processo de coleta contínua de classificados online, foram identificados 213 
anúncios dos imóveis Faixa 1 do PMCMV no RN, conforme o quadro 04. São 02 
classificados anunciados nos meses de maio e agosto de 2015, 3 do ano de 2016, 04 
de 2017, 04 de 2018, 54 de agosto a dezembro de 2019, e, 105 classificados dos meses 
de janeiro a agosto de 2020. A operação comercial de venda é a que predomina, 
representando 89% (189) dos anúncios do estado e 11% (24) são de aluguel. Os dados 
demonstram que a tipologia mais comercializada é a de apartamentos, perfazendo 54% 
dos anúncios coletados. A tipologia vertical representa 47,8% das UH entregues pelo 
Faixa 1 no RN. Quanto à distribuição espacial dos anúncios coletados, Mossoró lidera, 
seguido de Parnamirim. Juntos, esses municípios concentram 67% do total de anúncios 
coletados. Demonstra assim, uma convergência com o banco de dados de denúncias 
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da CEF, em que Mossoró e Parnamirim, respectivamente, são os municípios que mais 
receberam denúncias sobre irregularidades praticadas pelos beneficiários do Programa. 
 
Ao estruturar-se sobre um modelo de mercantilização do bem, Cardoso et. al (2017) 
afirma que o PMCMV estimula o valor de troca da habitação, haja vista que “uma vez 
transferido, o bem tem um valor de mercado, o que permitiria ao beneficiário capitalizar 
o valor monetariamente, transferindo-o para outra pessoa” (CARDOSO et. al, 2017, p. 
42-43). Assim, se por um lado o instrumento da alienação fiduciária tem o objetivo de 
preservar a função social do PMCMV, por outro, retira um dos atributos centrais do bem 
habitação - o seu caráter mercantil -, limitando o direito de propriedade sobre o imóvel 
(FREITAS, 2015). 
 
Conforme destacado por Chaves (2019), embora a população de menor rendimento 
considere o valor de uso da habitação superior ao valor de troca, estes também estão 
inseridos na lógica mercadológica e podem capitalizar os seus imóveis. Com o sistema 
capitalista reproduzindo-se em todas as instâncias sociais, Santos (1980) destaca que 
não se deve deixar enganar-se que o pobre é sempre o explorado que não compreende 
a lógica capitalista na qual está inserido. Pelo contrário, este, sendo capaz de 
compreender a estrutura do sistema e sabendo que as cidades são utilizadas como 
instrumentos de especulação, manipulam-o ao seu modo para virar o “jogo” e tirar algum 
proveito dessa estrutura (SANTOS, 1980). Ao inserir-se no sistema capitalista, injetando 
suas economias sob a forma física de uma propriedade, no caso o bem habitação, a 
classe trabalhadora passa a reproduzir os mesmos comportamentos e anseios do 
capital, passando eles mesmo a reproduzirem comportamentos especulativos e a 
explorar parte da classe trabalhadora (SANTOS, 1980; HARVEY, 1982). A inserção dos 
moradores na lógica mercadológica pode ser observada não apenas no ato de 
comercialização em si dos imóveis, mas também na descrição dos anúncios, onde os 
anunciantes evidenciam o potencial de auferir renda diferencial com o imóvel, como por 
exemplo o uso de imóveis de esquina para inserção de atividade comercial (ver Imagem 
01). 
 
A comercialização irregular dos imóveis é realizada mediante meios informais de 
negociação, como o contrato de gaveta. Trata-se de um contrato de cessão de direitos 
que não possui validade legal, onde a operação é efetuada sem a anuência do órgão 
financiador. Isso reflete a discussão de Abramo (2007), para quem, se o mercado 
informal não pode ser amparado pelas leis, ele cria as suas próprias instituições 
reguladoras. Para o autor, o mercado informal teria assim, suas instituições informais, 
que garantem o funcionamento do mercado (ABRAMO, 2007). Além disso, mesmo 
sendo um contrato informal, o fato de muitas das transações imobiliárias periféricas não 
serem legais ou reconhecidas oficialmente nada retira o seu caráter capitalista 
(SANTOS, 1980). 
 
Há uma preocupação de que com a comercialização dos imóveis Faixa 1 ocorra um 
desvio na finalidade social do Programa. Questiona-se sobre a origem da população 
que vai se instalando nesses empreendimentos, se pertence à mesma faixa de renda 
da população beneficiária ou se há uma apropriação de classes de maior poder 
aquisitivo nesses empreendimentos. Conforme verificado no levantamento de ambas as 
escalas espaciais analisadas, o fato de os anúncios serem publicados apenas por 
proprietários dos imóveis e não por agentes imobiliários formais, somado ao fato das 
transações serem efetivadas por meio de contrato de gaveta, indica que não há a 
operacionalização do processo de comercialização pelo mercado imobiliário formal. 
Destaca-se ainda que os valores de venda e aluguel anunciados são mais baixos do 
que os praticados pelo mercado. Mas quais fatores têm feito com que o sonho da casa 
própria seja suprimido, fazendo com que os beneficiários disponham de seus imóveis? 
Esses fatores exercem o mesmo peso em todas as localidades? 
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Segundo Rufino (2015), analisando os resultados do PMCMV em seis estados, a 
comercialização dos imóveis ainda no período de financiamento está associada, 
sobretudo, a famílias que apresentam maior vulnerabilidade econômica. Para algumas 
famílias, o acesso à moradia formal e digna pode deixar de representar a realização de 
um sonho e passar a representar um impasse. A nova moradia vem acompanhada de 
despesas, como a de serviços urbanos que, na moradia anterior, na maioria das vezes, 
eram acessados de maneira irregular, como água, energia, gás (RUFINO, 2015). Traz 
consigo ainda, novas despesas que não faziam parte da vida da maioria das famílias, 
como a parcela do financiamento do imóvel recebido e nos casos em que são cobradas 
as taxas de condomínio. Assim, para Rolnik et al. (2015, p. 415), as práticas de 
comercialização podem ser traduzidas como reflexo do modelo de propriedade privada 
adotado pelo Programa, assim como da visão equivocada de que somente o acesso à 
habitação formal, desarticulada de uma rede de proteção social, é suficiente para a 
efetivação do direito à moradia. 
 
Pequeno e Rosa (2015), constatam que os imóveis do Programa em Fortaleza/CE 
também têm sido alvo de transações de vendas e aluguéis. Para os autores, a má 
localização dos empreendimentos, distante dos locais de trabalho, figura-se como a 
principal motivação dessa comercialização. A má inserção dos conjuntos habitacionais, 
ao contribuir para o aumento das despesas com transporte, é inserida na “cesta” de 
despesas dos beneficiários Faixa 1. Fernandes (2019) avaliou todos os custos que 
envolvem esse novo modelo de moradia para os beneficiários do PMCMV em um 
empreendimento da RMNatal, fazendo o comparativo da renda das famílias com as 
despesas existentes. Assim, o cenário de segregação em que os conjuntos se inserem, 
dificulta a permanência das famílias mais vulneráveis na nova moradia, tanto em relação 
ao tempo gasto sobretudo nos deslocamentos casa-trabalho, como também no aumento 
das despesas com transporte. 
 
No tópico seguinte, será analisado as negociações dos imóveis do PMCMV Faixa 1 nas 
cidades com maior número de transações, notadamente, Parnamirim, Natal, São 
Gonçalo do Amarante, que compõem a RMNatal, e Mossoró, buscando explorar os 
cenários em que a comercialização dos imóveis ocorre. 
 
Comercialização dos imóveis do PMCMV - Faixa 1 em Parnamirim, Natal e São 
Gonçalo do Amarante 
 
A RMNatal recebeu 11.855 UH do PMCMV, perfazendo 80,6% da produção habitacional 
no estado. Dessas, 36% localizam-se em Parnamirim, 16% em São Gonçalo do 
Amarante e 9% na capital Natal. Foram coletados um total de 110 anúncios nesses 
municípios, o que representa 51,6% do total de anúncios referentes ao RN (ver Quadro 
05). Parnamirim é o município que mais possui anúncios. A plataforma mais utilizada 
para divulgação dos classificados nesses municípios foi o website da OLX (72% dos 
anúncios). 
 
Em Parnamirim, todos os empreendimentos tiveram anúncios publicados. Os 
Residenciais Terras do Engenho I e II concentram o maior número de anúncios 
coletados em Parnamirim, com um total de 33% dos anúncios do município (ver Gráfico 
01). Em segundo lugar, estão os residenciais América I e II, com 25%, seguidos pelos 
Residenciais Nelson Monteiro e Waldemar Rolim, com 22%. Em conjunto com os 
residenciais Terras do Engenho I e II, os residenciais América I e II são os que se situam 
mais distantes e desconectados da malha urbana, apresentando baixa conectividade 
com outros bairros (RODRIGUES, 2018). Por sua vez, os residenciais Nelson Monteiro 
e Waldemar Rolim estão inseridos numa área de valorização imobiliária, com malha 
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viária consolidada, próximos ao centro da cidade e com uma boa conectividade com 
outros bairros, apresentando infraestrutura e serviços mínimos em seu entorno. 
 
Em Natal, todos os anúncios são referentes ao residencial Vivendas do Planalto, 
localizado no bairro do Planalto. Das 896 unidades habitacionais do Residencial 
Vivendas do Planalto, 448 famílias foram destinadas às famílias que residiam nos 
assentamentos 8 de Outubro, Monte Celeste e Anatália. O Residencial está inserido em 
uma área de baixo adensamento, com grandes vazios urbanos em seu entorno, o que, 
em conjunto com um sistema viário ainda em desenvolvimento, dificulta a conectividade 
com as demais áreas da cidade (RODRIGUES, 2018). Além desse empreendimento, o 
Programa entregou na capital, até o ano de 2017, o residencial São Pedro, no bairro da 
Ribeira, um dos bairros mais antigos e consolidados do município. Este 
empreendimento foi destinado ao reassentamento de famílias que residiam na favela do 
Maruim, localizada no mesmo bairro. A implantação do residencial ocorreu em uma 
localização que já dispunha de boa provisão de infraestrutura, em áreas adensadas e 
consolidadas. 
 
Em São Gonçalo do Amarante, todos os empreendimentos tiveram anúncios 
publicados. O Residencial Ruy Pereira apresenta o maior número de anúncios coletados 
no município (76%). Seguido do Residencial Padre João Maria, entregue em 2017, 
figurando-se como o empreendimento mais novo entregue no município. O Residencial 
Jomar Alecrim, juntamente com o Ruy Pereira, tem forte dependência de deslocamento 
ao centro para o acesso aos equipamentos, comércio e serviços cotidianos. Ambos os 
empreendimentos compartilham a mesma rede de malha viária, de infraestrutura 
precária, baixa conectividade com outros bairros e baixa atratividade para 
deslocamentos não motorizados (RODRIGUES, 2018). 
 
Os dados indicam que a tipologia habitacional e a localização são os fatores que 
possuem maior relação para as transações de venda e aluguel. Os empreendimentos 
com maiores anúncios são os de apartamentos. O caso de São Gonçalo de Amarante 
demonstra que, mesmo havendo empreendimentos de ambas as tipologias – horizontal 
e vertical – e com características semelhantes entre si no que diz respeito à localização, 
com baixa conectividade com outros bairros (RODRIGUES, 2018), os residenciais de 
apartamentos são mais anunciados. Evidencia assim, a inadequação da tipologia ao 
perfil da população beneficiária. É comum encontrar classificados em que o beneficiário 
deseja a troca do apartamento recebido pelo Programa por uma casa, como pode ser 
visualizado na Imagem 02.  
  
A má localização demonstrou influência na disposição dos imóveis no mercado. A 
exceção são os residenciais Waldemar Rolim e Nelson Monteiro, que estão localizados 
entre as melhores inserções urbanas da RMNatal. Outros empreendimentos que 
também apresentam localizações privilegiadas, como os Condomínios Ilhas do Pacífico 
e Vida Nova, que estão inseridos em um bairro intensamente adensado e com 
conectividade satisfatória com o restante da cidade (RODRIGUES, 2018), não 
aparecem com a mesma frequência nos anúncios publicados como o Waldemar Rolim 
e Nelson Monteiro. 
 
Comercialização dos imóveis do PMCMV - Faixa 1 em Mossoró 
 
O município de Mossoró recebeu 2.433 UH do PMCMV, todas de tipologia horizontal. 
Figura-se, assim, como o terceiro município com o maior número de UH entregues, 
ficando atrás apenas de Parnamirim e da capital Natal. Foram coletados 80 anúncios no 
município, o que representa 38% do total referente ao RN (ver Quadro 06). Desses, 84% 
são referentes à operação de venda. Diferentemente da RMNatal, a plataforma mais 
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utilizada para divulgação dos classificados online é o Facebook Marketplace (97,5% dos 
anúncios). 
 
Em Mossoró, todos os empreendimentos tiveram anúncios publicados. O residencial 
Maria Odete Rosado concentra 58% dos anúncios coletados no município. Em segundo 
lugar, está o residencial Jardim das Palmeiras, que foi destinado à remoção de famílias 
que residiam na Favela do Tranquilim. Ambos os empreendimentos sãos os mais novos 
entregues no município, tendo sido entregues, respectivamente, nos anos de 2017 e 
2016. Além disso, são os que se situam mais distantes e desconectados da malha 
urbana, com algumas unidades do Maria Odete inseridas no perímetro rural. 
 
Os residenciais Américo Simonetti I e II e o residencial Santa Júlia, entregues em 2012 
e 2015, encontram-se inseridos na malha urbana do município. Ambos os 
empreendimentos se localizam próximos dos conjuntos habitacionais construídos pela 
Cohab/RN, o Conjunto Abolição, construído em quatro etapas (I, II, III e IV) entre os 
anos de 1977 a 1983, e o Santa Delmira, inaugurado em 1980. As áreas em que os 
conjuntos da Cohab estão inseridos, exercem atualmente uma grande centralidade no 
município. Segundo Beserra (2017), essa localização em áreas adjacentes aos 
conjuntos da Cohab, torna menos hostil o acesso dos moradores do Américo Simonetti 
e do Santa Júlia a alguns serviços, além de atrair sem tantas dificuldades equipamentos 
e infraestruturas. Como no caso do Américo Simonetti, onde, em virtude da existência 
dos conjuntos Abolição III e IV, ruas foram criadas e ligadas àquele residencial 
(BESERRA, 2017). O Américo Simonetti apresentou o maior valor máximo anunciado 
de imóveis Faixa 1 no estado e o maior valor médio, R$ 90.000,00 e R$ 65.000,00, 
respectivamente. O residencial Santa Júlia apresentou valores superiores aos 
anunciados nos empreendimentos Jardim das Palmeiras e no Maria Odete Rosado 
(Quadro 07), o que demonstra uma maior valorização dos residenciais mais antigos, 
notadamente o Américo Simonetti e o Santa Júlia. 
 
Destaca-se que a maioria dos anúncios coletados do Américo Simonetti foram 
anunciados nos anos de 2015, 2016 e 2017. Apenas um anúncio foi anunciado em 2019 
e um de 2020. Em 2013, no MPF-RN - órgão que também recebe queixas sobre as 
práticas de comercialização irregulares -, havia ao menos quatro procedimentos de 
apuração de denúncias em curso, onde um deles era referente ao residencial Américo 
Simonetti (LUCENA, 2014). Evidencia que, embora apareça com menos frequência nos 
anúncios atuais, no passado, o residencial também foi alvo de operações comerciais. 
Observa-se, assim, uma tendência na comercialização dos imóveis em Mossoró. O 
maior número de transações comerciais ocorre após os primeiros anos de ocupação do 
conjunto. Depois dos primeiros anos, com a consolidação da área em que o residencial 
está inserido, a comercialização vai diminuindo. A exemplo disso, os empreendimentos 
Maria Odete e Jardim das Palmeiras, que são os mais novos, concentram o maior 
número de anúncios, enquanto o Américo Simonetti e o Santa Júlia, mais antigos, 
apresentam um pequeno número de classificados, principalmente anúncios recentes. 
Desse modo, o tempo mostrou-se um fator importante nos procedimentos de 
comercialização em Mossoró.  
 
A constatação de que com a consolidação da área em que o residencial está inserido, 
a comercialização vai diminuindo, evidencia ainda o peso do fator da localização nas 
transações. Isso pode ser observado no mapeamento de uso e ocupação do solo 
(Quadro 08), em que os residenciais mais desconectados da malha urbana consolidada, 
notadamente os residenciais Jardim das Palmeiras e Maria Odete Rosado, apresentam 
o maior número de mudanças de uso. Nesses Conjuntos, que são os mais novos 
entregues pelo Programa, as transformações no uso do solo surgem como produto da 
demanda por serviços e comércios na localidade, ou seja, o cenário de escassez que 
gera a oportunidade. O percentual de unidades habitacionais sem uso nesses 
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empreendimentos, isto é, abandonadas, denota a intenção de comercialização pelos 
proprietários. 
 
Destaca-se os anúncios do Jardim das Palmeiras, assim como o caso do Vivendas do 
Planalto, em Natal. Ambos os casos podem ser traduzidos como resultado da 
remoção de assentamento combinada a um processo de desterritorialização. Ao 
remover a população para um espaço distante do que habitava anteriormente e com 
infraestrutura precária, há uma perda de dinâmicas sociais e econômicas da população 
com o território em que é desenvolvido as relações de trabalho, moradia e lazer 
(MOURA, 2014). Assim, a perda de vínculos territoriais e da rede de solidariedade, ou 
externalidade comunitária (ABRAMO, 2007), existente nesses assentamentos, pode 
atuar como elemento impulsionador para que o proprietário se desfaça do seu imóvel. 
 
Conclusão 

 
A pesquisa permite observar como a mudança de escala transforma o olhar da análise. 
Compreende-se o peso que as variáveis identificadas exercem em dinâmicas urbanas 
distintas, no caso, na região metropolitana e em uma cidade média. Olhando para o 
universo da RM-Natal, a tipologia habitacional de apartamento demonstrou possuir 
influência no cenário de venda dos imóveis. A má localização, característica bastante 
debatida e criticada no PMCMV, figurou-se como fator impulsionador da 
comercialização tanto nos municípios da RM-Natal como em Mossoró. A exceção são 
os residenciais Nelson Monteiro e Waldemar Rolim, localizados em Parnamirim. Nesses 
empreendimentos, a localização não atua como uma variável negativa, mas sim como 
uma oportunidade, em virtude de estarem inseridos em áreas privilegiadas e de 
valorização imobiliária. Nos imóveis ofertados pelo Programa em Mossoró, o tempo 
mostrou-se um elemento de peso, onde as práticas comerciais se concentram nos 
empreendimentos mais jovens.  
  
A remoção de favela acompanhada de um processo de desterritorialização também 
demonstrou ser uma variável importante. Dentre os empreendimentos destinados a 
reassentamentos (Vivendas do Planalto e São Pedro, em Natal, e Jardim das Palmeiras 
em Mossoró), aqueles construídos mais distantes do tecido urbano e com infraestrutura 
precária possuem mais anúncios. Quando o assentamento é removido sem um 
processo de desterritorialização, como no caso do São Pedro, ele não aparece nos 
anúncios. Outros fatores podem vir a interferir ainda para que o beneficiário disponha 
de seu imóvel, como a violência e estigma que muitos empreendimentos estão 
submetidos; a não adequação de famílias com rendimentos mais altos àquela faixa de 
renda; novos arranjos familiares, como casos de divórcio; e até mesmo a própria 
oportunidade da venda de um bem de alto valor. Embora o instrumento da alienação 
fiduciária tenha o objetivo de preservar a função social do PMCMV, o Programa acaba 
proporcionando uma fixação forçada das famílias nos empreendimentos, 
desconsiderando a realidade de cada família e a possibilidade de mudança na dinâmica 
da vida dos indivíduos e, consequentemente, das necessidades familiares.  
  
A partir do fim dos 10 anos de financiamento dos imóveis, novos cenários de 
comercialização irão surgir. Durante o período de financiamento, a comercialização é 
um assunto velado, e quando se chega aos conjuntos encontra-se apenas o inquilino 
ou o novo proprietário. Nessas circunstâncias, é possível explorar apenas o cenário em 
que ocorrem. Passados os 10 anos, será possível convencer mais facilmente os 
anunciantes a concederem entrevistas sobre as transações, permitindo explorar os 
motivos das operações comerciais. 
 
Referências 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 354 

 

 
ABRAMO, Pedro. A Cidade Com-fusa. A Mão Inoxidável do Mercado E a Produção da 
Estrutura Urbana nas Grandes Metrópoles Latino-americanas. Revista Brasileira de 
Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR), 2007, 9.2: 25-54. 
  
ANDRADE, Luís Aureliano Gama de; AZEVEDO, Sérgio de. Habitação e poder: da 
Fundação da Casa Popular ao Banco Nacional Habitação. SciELO, 2011. 
 
ARANTES, Pedro Fiori; FIX, Mariana. Como o governo Lula pretende resolver o 
problema da habitação. Alguns comentários sobre o pacote habitacional Minha Casa, 
Minha Vida. Correio da Cidadania, 2009, 543. 
 
AZEVEDO, Sérgio de. Vinte e dois anos de política de habitação popular (1964-86): 
criação, trajetória e extinção do BNH. Revista de Administração Pública, 1988, 22.4: 
107-119. 
 
BESERRA, Fabio Ricardo Silva. DIFERENCIAÇÃO DO ESPAÇO E 
TRANSFORMAÇÕES URBANAS: EXPANSÃO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
EM MOSSORÓ (RN). 2017.  
 
BOLAFFI, Gabriel. Habitação e urbanismo: o problema e o falso problema. A produção 
capitalista da casa (e da cidade) no Brasil industrial. São Paulo: Alfa-Omega, p. 37-70, 
1982.  
 
CARDOSO, Adauto Lucio; JAENISCH, Samuel Thomas; ARAGÃO, Thêmis Amorim. 22 
anos de política habitacional no Brasil: da euforia à crise. Letra Capital Editora LTDA, 
2017.  
 
CHAVES, Carina Aparecida Barbosa Mendes. Quanto vale a minha casa? A 
comercialização dos imóveis faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida na Região 
Metropolitana de Natal (Mestrado) Programa de Pós-graduação em Estudos Urbanos e 
Regionais, UFRN, 2019.  
 
FERNANDES, Ana Áurea Nunes. Como fecha esta conta? O Caso do Residencial 
Village de Prata, PMCMV Faixa 1. 2019.  
 
FREITAS, Régis Arantes de. Carência regulatória do contrato de gaveta. 2015.  
 
HARVEY, David. O trabalho, o capital e o conflito de classes em torno do ambiente 
construído nas sociedades capitalistas avançadas. Espaço e debates, v. 2, n. 6, p. 6-
35, 1982.  
 
LUCENA, Roberto. Imóveis são alugados e até vendidos. Disponível em: 
<http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/imoveis-sao-alugados-e-ate-
vendidos/271524>; Acesso em: 09 de setembro de 2019. 

MARICATO, Ermínia. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Editora Vozes, 

2001.  

MARICATO, Ermínia. Política Habitacional no Regime Militar: do milagre brasileiro à 
crise econômica. Petrópolis: Vozes, 1987. 

MEDEIROS, Sara R. F. Q. . É periferia?: reflexões sobre a localização dos 
empreendimentos do MCMV na Região Metropolitana de Natal/RN. In: Teresa Sá 
Marques, José Alberto Rio Fernandes, José Teixeira, Patrícia Abrantes, Fátima Matos, 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 355 

 

Laura Soares. (Org.). AS DIMENSÕES E A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA 
GEOGRAFIA. 1ed.Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Associação 

Portuguesa de Geógrafos, 2017, v. 1, p. 91-94.  

MOURA, Jéssica Morais de. O Programa Minha Casa, Minha Vida na Região 
Metropolitana de Natal: uma análise espacial dos padrões de segregação e 
desterritorialização. urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana, 2014, 6.3: 339-359. 

PEQUENO, Renato; ROSA, Sara Vieira. Inserção urbana e segregação espacial: 
análise do Programa Minha Casa Minha Vida em Fortaleza. Minha casa... e a cidade? 
Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida em seis estados brasileiros. Rio de 
Janeiro: Letra Capital, p. 131-164, 2015. 

PRADILLA COBOS, Emilio. Capital, estado y vivienda en América Latina. 1987. 

RODRIGUES, Diana Araujo. Casa nova, vida nova? Mobilidade urbana nos 
empreendimentos minha casa minha vida (faixa 1) na região metropolitana de natal. 
Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-graduação em Estudos Urbanos e 

Regionais). Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2018. 

ROLNIK, Raquel; REIS, Joyce; BISCHOF, Raphael. Como produzir moradia bem 
localizada com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida. Implementando os 
instrumentos do Estatuto da Cidade. Brasília: Ministério das Cidades, 2010. 

ROLNIK, Raquel et al. Inserção urbana no PMCMV e a efetivação do direito à moradia 
adequada: uma avaliação de sete empreendimentos no estado de São Paulo. Minha 
casa... e a cidade? Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida em seis estados 
brasileiros. Rio de Janeiro: Letra Capital, p. 391-416, 2015.  

RUFINO, Maria Beatriz Cruz. Um olhar sobre a produção do PMCMV a partir de eixos 
analíticos. Minha casa... e a cidade? Avaliação do Programa Minha Casa, Minha Vida 
em seis estados brasileiros. Rio de Janeiro: Letra Capital, p. 51-72, 2015.  

SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos. Velhas novidades nos modos de urbanização 

brasileiros. Habitação em questão. Rio de Janeiro: Zahar, 1980, 17-47. 

 
Anexos 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 356 

 

 

Quadro 01 - Características dos recursos e subsídios das faixas de renda do PMCMV 

 

 

Quadro 02 - Empreendimentos do PMCMV - Faixa 1 entregues até 2017 no RN, por 
município 
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Quadro 03 - Número de denúncias por município do Rio Grande do Norte no período de 
2012 a 2018 
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Quadro 04 - Distribuição espacial dos anúncios coletados no RN 
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Imagem 01 - Publicações de anúncios online 

 

 

Quadro 05 - Anúncios de Parnamirim, Natal e São Gonçalo do Amarante por 
empreendimento 

 

 

Gráfico 01 - Anúncios online dos empreendimentos de Parnamirim 
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Imagem 02 - Publicação de Imóvel do PMCMV Faixa 1 

 

 

Quadro 06 - Anúncios de Mossoró por empreendimento 
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Quadro 07 – Valores anunciados dos empreendimentos PMCMV Faixa 1 de Mossoró 

 

 

Quadro 08 – Uso e ocupação do solo nos empreendimentos Faixa 1 em Mossoró 
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TÍTULO: NEHAD: aprendizagens e possibilidades 

Resumo 

Essa pesquisa objetiva investigar a maneira como a historiografia do Rio Grande do 
Norte está representada no acervo do NEHAD (Núcleo de Estudos Históricos, 
Arqueológicos e de Documentação), no Departamento de História da UFRN. Para isso, 
foi feita a leitura analítica das obras lá encontradas e o registro dos dados das obras 
(referência bibliográfica, título, autoria, categoria que ocupa no arquivo e resumo do 
conteúdo) com o auxílio de fichas catalográficas. Essa experiência me permitiu perceber 
elementos no discurso historiográfico, aprender sobre organização de arquivos 
documentais, ter contato com a pesquisa científica e saber onde encontrar fontes 
históricas sobre história do Rio Grande do Norte. Com as obras lá encontradas, há 
possibilidade de desenvolvimento de futuras pesquisas sobre historiografia norte-rio-
grandense, história política, história dos municípios, história étnico-racial, história do 
curso de História, formação de professores, antropologia e cultura local. Concluo que o 
acervo do NEHAD precisa de mais investimento financeiro em sua conservação e 
divulgação. 

 
Palavras-chave: História do Rio Grande do Norte. Historiografia. Acervo Documental. 

TITLE: NEHAD: learning and possibilities 

Abstract 

This research aims to investigate how the historiography of Rio Grande do Norte is 
represented in the collection of NEHAD (Center for Historical, Archaeological and 
Documentation Studies, in english), at the UFRN Department of History. For this, the 
analytical reading of the works found there was made and the registration of the data of 
the works (bibliographical reference, title, authorship, category that occupies in the 
archive and summary of the content) with the aid of catalogs. This experience allowed 
me to perceive elements in the historiographic discourse, to learn about the organization 
of documentary archives, to have contact with scientific research and to know where to 
find historical sources on the history of Rio Grande do Norte. With the works found there, 
it is possible to develop future research on historiography of Rio Grande do Norte, 
political history, history of municipalities, ethnic-racial history, history of the History 
course, teacher training, anthropology and local culture. I conclude that the NEHAD 

collection needs more financial investment in its conservation and dissemination. 

 
Keywords: History of Rio Grande do Norte. Historiography. Documentary Collection 

Introdução 
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Entre os laboratórios que pertencem ao Departamento de História da UFRN se destaca 
o NEHAD (Núcleo de Estudos Históricos, Arqueológicos e de Documentação), por 
conter um vasto acervo de fontes documentais. Este acervo, apesar de suas inúmeras 
potencialidades para a pesquisa científica, é pouco conhecido e utilizado pelos 
pesquisadores do nosso estado. É possível encontrar nesse repositório obras das áreas 
de história, geografia, sociologia, filosofia, literatura e antropologia. Algumas coleções 
que estão arquivadas lá são a Coleção Mossoroense, publicada pela Fundação Vingt-
un Rosado, e a Coleção Textos Acadêmicos, com produções de docentes e discentes 
que passaram por diferentes cursos do CCHLA/UFRN. 

Maior parte do acervo é composta por obras produzidas por estudiosos, especialmente 
historiadores, ligados ao IHGRN e/ou aos cursos da área das Ciências Humanas da 
UFRN. Entre as obras se encontram livros, periódicos, coletâneas, catálogos de 
documentos, cordéis, cartilhas, folhetos, mapas e CD-ROMs, além de monografias e 
dissertações produzidas pelo curso e pela pós-graduação de História. O acervo do 
NEHAD está passando por um processo de digitalização e disponibilização na internet 
(disponível em <http://repositoriolabim.cchla.ufrn.br/handle/123456789/101>. Acesso 
em 31 de ago. 2020) por iniciativa do LABIM (Laboratório de Imagens da UFRN), porém 
algumas obras estão deterioradas. De todo modo, essa iniciativa certamente permitirá 
que muitos pesquisadores possam explorar como se apresenta a historiografia norte-
rio-grandense e suas diversas temáticas através da documentação encontrada no 
acervo do NEHAD. 

 

Metodologia 

 

Os documentos do acervo do NEHAD estão arquivados por categorias, tanto temáticas 
quanto pelo tipo de obra. Trabalhei com esse acervo por meio de projetos de pesquisa 
e extensão. Fiz a leitura e análise das produções, privilegiando as produções 
historiográficas e centradas no espaço norte-rio-grandense. Por meio de fichas 
catalográficas, registrei os seguintes aspectos das obras: referência bibliográfica, título, 
autoria, categoria em que está arquivada, e um breve resumo do tema discutido. 
Busquei identificar aproximações e distanciamentos nos discursos e linguagens 
apresentados nas obras, quais temas se destacam, quais são minimizados e quais são 
silenciados. Além disso, procurei relacionar quem são os sujeitos que produziram as 
obras com o lugar que ocupam na sociedade e como isso interfere em suas escolhas 
para a escrita. 

 

Resultados e Discussões 

 

O critério que faz de alguém um profissional da história é sua capacidade de dominar 
um conjunto de práticas, o ofício do historiador, e desenvolver essas habilidades é o 
objetivo dos cursos de graduação e pós-graduação em História (OLIVEIRA, 2014, 
p.110). Articular ensino, pesquisa e extensão é a maneira ideal de garantir uma 
formação completa, e minha experiência trabalhando com o acervo do NEHAD permitiu 
meu desenvolvimento nesses três aspectos. Ao se referir ao ofício do professor de 
história como um saber específico, e não a mera transposição de conteúdos, e ao 
sugerir maneiras de superar essa visão na formação docente, Freitas e Oliveira (2014, 
p. 115) afirmam que: 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 364 

 

é necessário que as várias atividades que constituem o ofício do profissional de História 
no exercício da docência sejam elementos de discussão, análise e formação nos cursos 
de graduação em História. Podemos enumerar algumas a título de exemplos: (...) 
reflexões sobre materiais didáticos; a especificidade da pesquisa para o ensino, entre 
outras. 

Em minha experiência com o acervo do NEHAD, tive a oportunidade de refletir sobre 
essas questões ao encontrar materiais que podem ser utilizados como recurso didático 
para o ensino básico, como por exemplo, a coleção Mapas Históricos do Departamento 
de História da UFRN, disponível no site do LABIM (Disponível em < 
http://repositoriolabim.cchla.ufrn.br/handle/123456789/2304> Acesso em 31 de ago. 
2020). Encontrei também documentos produzidos a partir da década de 1930, que 
podem ser problematizados em sala de aula como fontes históricas no ensino de história 
local. Ainda ao descrever a formação recebida pelos graduandos do curso de História, 
Freitas e Oliveira (2014, p.115) explicam que: 

Provas tradicionais (no estilo perguntas e respostas), avaliadas de forma pontual 
(marcadas para um dia, realizada em duas horas), ou trabalhos escritos aligeirados são 
as atividades que ainda predominam junto com as atividades orais. Trabalhos com maior 
densidade de escrita estão restritos aos Trabalhos de Conclusão de Curso, Monografias 
e/ou Relatórios de Estágio Supervisionado. O que se observa é a enorme dificuldade de 
desenvolvimento desses trabalhos. (...) Se for possível, ainda na graduação, produzir 
conhecimentos originais, ainda melhor. Mas, pelo menos, o exercício sistemático da 
pesquisa. Com a oportunidade de errar, de consertar e de construir conhecimento (...) 
compreendendo a forma de produção do conhecimento histórico na pesquisa como 
fundante para a produção do conhecimento histórico no ensino. 

Antes de desenvolver trabalhos extracurriculares de extensão e pesquisa, esta 
dificuldade que ela cita era muito presente na minha trajetória acadêmica. Só tive 
condições de superar isso ao começar a trabalhar com o acervo do NEHAD. Tive a 
oportunidade de ter contato com a historiografia norte-rio-grandense de forma muito 
ampla, diversificada, ao encontrar pesquisas sobre política, economia, cultura, 
sociedade, literatura, entre outros aspectos. Pude aprender a identificar características 
diversas na escrita dos autores. Após essa experiência, se tornou mais fácil perceber 
aproximações no discurso de pesquisadores com lugar de fala semelhante, quais 
aspectos dos objetos analisados são privilegiados em suas pesquisas e quais são 
minimizados. 

Além disso, aprendi muito sobre conservação documental, catalogação, organização de 
acervos, por estar lidando com essas questões com frequência. Mas o ganho dessa 
experiência que mais me marcou foram as perguntas que ela suscitou na minha 
curiosidade investigativa. Ela despertou em mim inúmeras questões para futuras 
pesquisas históricas, além de me apresentar as próprias fontes que tornam essas 
pesquisas possíveis. A simples leitura, com um olhar apurado, sobre obras como teses 
e dissertações, me ajudou a entender como são as etapas de uma pesquisa, o que 
tornou mais fácil reproduzir essas etapas em meus trabalhos ao longo da graduação. 
Pude “errar, consertar e construir conhecimento” no momento mais propício para isso: 
o momento de formação. 

 
Conclusão 
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Ao longo da pesquisa, pude verificar alguns traços da escrita histórica presente no 
acervo do NEHAD que são pertinentes para compreensão da historiografia local, que 
suscitam problematizações que podem ser feitas em futuras pesquisas. Encontrei 
diversidade de livros de história geral do Rio Grande do Norte. Eles poderiam ser 
analisados de maneira comparativa, ou destacando quais as fontes mais citadas e os 
autores com quem as obras mais dialogam. Percebi também que o tema mais presente 
nos escritos é a história política, tanto em sínteses factuais como em biografias. 
Investigar as ligações entre os sujeitos e os objetos dessas obras é uma possibilidade. 

No acervo do NEHAD se encontram muitos livros dedicados a contar a história de 
municípios do Rio Grande do Norte. Essa busca por construir a própria história local a 
imagem que essas narrativas querem defender seriam interessantes temas para 
pesquisa. Além das produções de professores e ex-professores do Departamento de 
História, encontrei arquivados alguns materiais didáticos utilizados por eles em suas 
aulas. Estas fontes podem subsidiar pesquisas sobre formação de professores e 

pesquisa acadêmica em nosso estado. 

Outro aspecto que identifiquei é que escravizados, negros ou classe trabalhadora são 
temas que surgem muito pouco nas obras encontradas, mas quando surgem estão 
atrelados a questões econômicas, ou a questões culturais, em trabalhos da 
antropologia. Com o crescimento atual das pesquisas sobre questões étnico-raciais, 
essas fontes podem ser muito úteis para investigações dessa área no Rio Grande do 
Norte. Diante do exposto é possível afirmar que o acervo do NEHAD é riquíssimo em 
obras sobre o Rio Grande do Norte. Garantir sua conservação, organização e 
disponibilização mais acessível por meio de ferramentas como a internet, são ações de 
suma importância para a pesquisa científica em nosso estado. Mas, para isso ser 
garantido, se faz necessário maior divulgação e investimento público nesse repositório 
tão precioso. 
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TÍTULO: ESTRATÉGIAS DE CONTEXTUALIZAÇÃO E CONCLUSÃO DE DEBATE EM 

ARTIGOS DE OPINIÃO PUBLICADOS POR ARTICULISTAS DA IMPRENSA DE 

REFERÊNCIA BRASILEIRA 

Resumo 

A partir da percepção de que os alunos, ao produzirem um texto em gêneros 
argumentativos, sentem dificuldade para compor as etapas do gênero, este trabalho tem 
por objetivo explicitar estratégias regulares de composição empregadas nas etapas da 
contextualização e da conclusão de artigos de opinião publicados por articulistas da 
chamada imprensa de referência, composta de veículos de elevado prestígio. Para isso, 
organizamos um corpus com exemplares de artigos de opinião publicados na Folha de 
São Paulo, no Estado de São Paulo e no Globo. Com o corpus formado, a composição 
dos textos foi examinada a partir sobretudo de uma abordagem discursiva e 
argumentativa, e as estratégias observadas foram classificadas por meio de categorias 
interpretativas. Com a análise e classificação dos dados do corpus, conseguimos 
sistematizar estratégias recorrentes de contextualização e de conclusão de textos do 
gênero em análise, sendo no primeiro caso: evidenciação ou exposição de fatos 
atestados, apresentação de fatos por analogia e referenciação de discursos; e no 
segundo: retomada de tese por paráfrase, retomada de elementos diversos 
apresentados ao longo do artigo e conclusão por figura de linguagem. Dessa forma, 
acreditamos que este estudo deixa uma contribuição que pode ser empregada 
posteriormente no ensino de gêneros argumentativos e, mais precisamente, do gênero 
artigo de opinião em aulas de Língua Portuguesa, pelo fato de que explicita aspectos 
relevantes para a produção desse gênero. 
 
Palavras-chave: Contextualização. Conclusão. Composição. Artigo de opinião. 

TITLE: STRATEGIES OF CONTEXTUALIZATION AND CONCLUSION OF DEBATE IN 

OPINION ARTICLES PUBLISHED BY ARTICULISTS OF BRAZILIAN PRESS OF 

REFERENCE 

Abstract 

Based on the perception that, when students are producing a text in argumentative 
genres, they find it difficult to compose the stages of the genre, this work aims to make 
explicit regular strategies of composition that are used in the stages of contextualization 
and conclusion of opinion articles published by articulists of what is designated as press 
of reference, which is composed of highly prestigious vehicles. For this, we organized a 
corpus with copies of opinion articles published in Folha de São Paulo, Estado de São 
Paulo and Globo. After the corpus was chosen, the composition of the texts was 
examined mainly from a discursive and argumentative approach, and the strategies 
observed were classified through interpretative categories. With the analysis and 
classification of the corpus data, we were able to systematize recurrent strategies of 
contextualization and conclusion of texts of the gender analyzed, being in the first case: 
evidenciation or exposition of attested facts, presentation of facts by analogy and 
referenciation of speeches; and in the second: resumption of the thesis by paraphrase, 
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resumption of different elements presented throughout the article and conclusion by 
figure of speech. This way, we believe this study has a contribution that can be used 
posteriorly in the teaching of argumentative genres and, more precisely, the genre 
opinion article in Portuguese Language classes, due to the fact that it explains relevant 
aspects for this genre production. 
 

Keywords: Contextualization. Conclusion. Composition. Opinion article. 

Introdução 

Quando se trata de produzir em gêneros argumentativos, muitos apresentam dificuldade 
para organizar o texto de modo a conduzir o leitor no debate que está sendo exposto. 
De fato, o problema está relacionado a não saber como realizar cada etapa exigida na 
composição do gênero e cumprir assim o propósito comunicativo. Isso é válido também 
para o caso aqui em estudo, o do gênero artigo de opinião, cujo propósito comunicativo 
é o de apresentar, sustentar e concluir um ponto de vista em relação a algum tema 
controverso e de interesse social (GOLDSTEIN; LOUZADA; IVAMOTO, 2009, p. 97). 
Assim, buscando compreender aspectos da composição das etapas do artigo de 
opinião, o que pode posteriormente contribuir com atividades didáticas de produção 
textual, este trabalho tem por objetivo explicitar estratégias regulares de composição, 
empregadas mais precisamente nas etapas da contextualização e da conclusão de 
textos publicados por articulistas da imprensa de referência, isto é, veículos de grande 
prestígio no tratamento de temas como economia e política (AMARAL apud ARANTES, 
2013, p. 204). Em relação ao exposto, temos em vista que o bom desempenho na 
produção dos gêneros argumentativos e, mais precisamente, do gênero artigo de 
opinião está intrinsecamente ligado a uma habilidade de organização textual quanto à 
composição das etapas que o gênero pressupõe ou exige, e não somente da colocação 
de argumentos sólidos na produção. Isto é, entendemos que, para articulação e 
condução do debate, são necessárias estratégias ligadas à composição das etapas do 
gênero produzido, que no caso aqui são: contextualizar o leitor em relação à polêmica 
em que o texto se insere; apresentar o ponto de vista que se quer defender no debate; 
argumentar, seja sustentando a tese apresentada, seja rebatendo as teses contrárias à 
defendida; e concluir o debate, dando ao texto um aspecto coerente e acabado (BRITO, 
2020, p. 05). A dificuldade na construção do gênero ocorre, por vezes, em relação a 
como iniciar o texto ou a como concluí-lo, ou seja, a como realizar, por exemplo, a 
contextualização do debate e a conclusão do texto argumentativo para tornar a 
produção um projeto de dizer eficiente. Essa é uma questão sabida desde a retórica 
antiga, tanto que os chamados gêneros retóricos são organizados a partir de um plano, 
isto é, se estruturam por uma construção composicional (FIORIN, 2015, p. 233). 
Segundo Fiorin (2015, p. 233 citando BAKHTIN, 1992), “o plano, portanto, é uma 
organização formal, que, como em qualquer gênero do discurso que não exige uma 
padronização absoluta, admite certa liberdade ao enunciador”. Dessa forma, 
compreendemos que o gênero segue um plano ou uma composição com a finalidade 
de organizar as ideias no texto, com certa liberdade do produtor sobre quais estratégias 
serão utilizadas aí, de modo que essas ideias estejam estruturadas e consigam ser 
pertinentes ao debate em questão. Isso tem relação ainda com o fato de que todo texto 
deve ser planejado, como explica Travaglia (2016, p. 90) sobre como é preciso saber 
não somente o que dizer em uma produção textual, mas também como dizer. Nesse 
aspecto, é conhecido o modelo que fala sobre introdução → desenvolvimento → 
conclusão como partes importantes para a organização dos textos dissertativo-
argumentativos (FIORIN, 2015, p. 241), o que costuma ser aplicado ao artigo de opinião. 
Mesmo assim não há o conhecimento sobre como compor essas partes ou quais 
estratégias podem ser úteis na sua composição. Nesse sentido, este trabalho pretende 
contribuir para o conhecimento sobre aspectos da produção do gênero em questão, 
analisando e explicitando estratégias de contextualização e de conclusão na 
composição dos artigos de opinião publicados em jornais de referência no Brasil. Para 
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isso, o relatório encontra-se organizado em dois momentos: no primeiro, apresenta-se 
a metodologia do estudo e, no segundo, apresentam-se os resultados e discussões da 
pesquisa amparados pela fundamentação teórica. 
 
Metodologia 

 
Esta seção conta com a apresentação dos procedimentos metodológicos que tornaram 
possível a realização deste trabalho. Tomando como objetivo da pesquisa a busca por 
estratégias regulares empregadas na composição dos artigos de opinião quanto às 
etapas da contextualização e da conclusão, selecionamos exemplares de artigos de 
opinião de articulistas de jornais da imprensa de referência, bem como analisamos a 
composição dos textos selecionados e classificamos as estratégias mais recorrentes, 
sistematizando-as por meio de categorias interpretativas. Os jornais escolhidos para 
seleção dos artigos de opinião foram a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e o 
Globo, considerados os mais importantes da chamada imprensa de referência brasileira 
e cujos articulistas podem ser considerados experientes e qualificados na produção do 
gênero em questão e no debate de assuntos sociais controversos, o que nos 
possibilitou, com isso, o acesso a formas eficientes de composição no gênero em 
estudo. A partir disso, foram selecionados em cada um desses veículos quatro 
articulistas, escolhidos por acreditarmos serem mais oportunos para a pesquisa, uma 
vez que escreviam no período da coleta de dados e tratavam de temas relacionados ao 
nosso trabalho, cada um com um artigo mensal no período de agosto a dezembro de 
2019, período da pesquisa destinado à coleta dos textos e à organização do corpus, o 
que significou, em média, cinco artigos por articulista. No total, foram 56 artigos 
coletados, isso porque alguns autores não publicaram artigo em um mês específico. 
Para realizar a análise da composição dos artigos selecionados, além do que já havia 
sido estipulado no plano de trabalho, fomos direcionados a analisar os elementos 
composicionais do artigo de opinião a partir da observação de formas de 
contextualização, de apresentação de tese, de defesa de tese e de 
fechamento/conclusão. Organizamos as estratégias observadas em tabelas para depois 
poder comparar quais foram as mais regulares e, assim, identificar quais são usadas 
com maior recorrência pelos articulistas dos três jornais. Os dados deste corpus foram 
coletados em conjunto pelas duas alunas envolvidas no projeto, bem como foram 
disponibilizados, na etapa de análise, para ambos eixos da pesquisa, cabendo a cada 
aluna analisá-los de acordo com o seu eixo, que no caso deste relatório é referente as 
estratégias de contextualização e conclusão de debate, como já foi dito. Vale também 
salientar que os artigos selecionados possuíam temáticas semelhantes nos três jornais, 
as quais eram: política, economia e educação. Procuramos também não perder de vista 
o contexto em que essas produções ocorreram e a relação das estratégias empregadas 
com a situação comunicativa em que se ancoravam. Por isso, sempre que foi 
necessário, realizamos notas sobre a polêmica em que a produção se inseria, buscando 
disponibilizar aqui ao leitor os elementos ligados ao contexto envolvido nos textos em 
análise. Para que a análise deste trabalho fosse possível, tomamos como 
fundamentação teórica, principalmente, os trabalhos de Emediato (2004), Perelman e 
Olbrechts-Tyteca (2005), Fiorin (2006 e 2015), Fuchs (1985) e Koch (2011), que 
apresentam e exemplificam categorias empregadas neste trabalho. Os textos desses 
autores nos possibilitaram a identificação das estratégias mais recorrentes na 
composição do artigo de opinião, as quais serão apresentadas e discutidas na seção 
seguinte. 
 
Resultados e Discussões 

 
O objetivo desta seção é o de apresentar e discutir os resultados das análises do corpus 
deste trabalho. Em seguida, apresentamos as estratégias mais recorrentes na 
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composição dos artigos de opinião, divididas em estratégias de contextualização e de 
conclusão. Como estratégias de contextualização, temos: evidenciação ou exposição 
de fatos atestados; apresentação de fatos por analogia; e referenciação de discursos. 
Já como estratégias de conclusão, temos: retomada de tese por paráfrase; retomada de 
elementos diversos apresentados ao longo do artigo; conclusão por figura de linguagem. 
ESTRATÉGIAS DE CONTEXTUALIZAÇÃO EVIDENCIAÇÃO OU EXPOSIÇÃO DE 
FATOS ATESTADOS Por evidenciação ou exposição de fatos atestados entendemos a 
contextualização baseada em apresentação de um acontecimento/fato comprovado por 
seu viés realista, isto é, por sua ocorrência na realidade. De acordo com Robriux (2000 
apud EMEDIATO, 2008, p. 173), não existe nada mais determinado do que os fatos. 
Dessa forma, compreendemos que essa estratégia demonstra a segurança do 
articulista sobre aquilo que escreve, uma vez que é possível observar detalhes sobre os 
acontecimentos relatados. Essa categoria pode ser observada nos exemplos dos 
articulistas 1 e 2: Articulista (1) - A menina negra cujo sorriso agora é famoso nacional 
e internacionalmente estava com a mãe no banco de trás da kombi que a levaria para 
casa, na noite de sexta (20). Na última parada antes da sua, uma bala a atingiu pelas 
costas e encerrou seus oito anos de vida. Como última lembrança, deixou na kombi o 
saco de batatinhas fritas do McDonald's. (Fonte: disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ranier-bragon/2019/09/a-kombi-que-levava-
agatha-e-a-kombidosinsensatos.shtml. Acesso em: 17 jul 2020.) Articulista (2) - O Nobel 
de Economia de 2019 foi concedido a três economistas que conduziram ao longo dos 
anos pesquisas de alto rigor científico para medir o impacto de diferentes políticas 
públicas na erradicação da pobreza. [...] a pesquisa dos três tem por objetivo estudar de 
perto a vida das pessoas, não as recomendações teóricas de livros-texto. A partir da 
observação próxima em comunidades na África e na Índia, os três testaram os efeitos 
de diversas intervenções para melhorar as taxas de imunização infantis, o combate à 
malária, os incentivos à educação, além de diversas outras medidas. (Fonte: disponível 
em: 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,pobrezarealpobrezamental,700030514
29. Acesso em: 17 jul 2020.) Para melhor compreensão dos exemplos acima, iremos 
resgatar os debates envolvidos nessas contextualizações. A polêmica contemplada pelo 
articulista 1 diz respeito ao excludente de ilicitude, apoiado pelo governo Bolsonaro e 
pelo governador do Rio de Janeiro, e a como essa medida de segurança pode ser uma 
licença para matar inocentes. Por meio disso, verificamos que o articulista apresenta o 
fato da morte da menina Ágatha no Complexo do Alemão, em uma operação policial, 
expondo os detalhes do acontecimento (como? onde? que dia?) de modo a discutir a 
política de segurança defendida pelos políticos citados. Já a polêmica desenvolvida no 
artigo do articulista 2 diz respeito à crítica de brasileiros de extrema direita ao prêmio 
Nobel da Economia concedido a uma pesquisa científica voltada para reduzir a pobreza. 
Em relação a isso, o articulista 2 evidencia a premiação do Nobel de Economia de 2019 
a três economistas que pesquisaram o impacto das políticas públicas na erradicação da 
pobreza, detalhando o percurso da pesquisa, antes de avaliar o modo negativo como o 
prêmio foi recebido por pessoas da extrema direita. APRESENTAÇÃO DE FATOS POR 
ANALOGIA A apresentação de fatos por analogia caracteriza-se pela comparação entre 
duas situações distintas, havendo a aproximação de uma situação menos palpável com 
uma situação mais familiar, de modo que o entendimento de uma delas ajuda o sujeito 
na compreensão do que ocorre na outrao. Essa compreensão está em sintonia com o 
que defendem Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005, p. 424), quando dizem: “[...] parece-
nos que seu valor argumentativo será posto em evidência com maior clareza se 
encararmos a analogia como uma similitude de estruturas, cuja fórmula mais genérica 
seria: A está para B assim como C está para D”. Assim sendo, os autores chamam de 
tema o conjunto principal, A e B, e de foro o conjunto que deve esclarecer o tema, aquele 
mais conhecido, C e D. Podemos verificar isso abaixo, nos exemplos dos articulistas 3 
e 4: Articulista (3) - Nada mais reconfortante que um prato pronto. A explicação rápida, 
estilo fast food, também aplaca a fome de intelecção e, sendo lógica, ganha do cardápio 
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concorrente de fake news e alucinações psicóticas. Duas interpretações prêt-à-manger 
tem se espalhado aqui como fogo em palha, quando se fala dos protestos que abrasam 
governos do Chile a Hong Kong, do Haiti à Bolívia. (Fonte: disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/angela-alonso/2019/11/protesto-nao-tem-
receita.shtml. Acesso em: 17 jul 2020.) Articulista (4) - O clima anda mesmo meio 
estranho. E não estamos falando do efeito do aquecimento global, que às vezes faz a 
primavera parecer inverno num dia e verão logo no dia seguinte. No caso, trata-se do 
clima econômico, sujeito a variações extremas conforme o momento e conforme o 
público. Investidores, analistas e empresários começaram a semana passada [...] com 
a perspectiva de apresentação das propostas de reformas pós-Previdência. [...] Como 
tem sido frequente nos últimos tempos, cada vez que um solzinho pálido surge na 
economia acaba encoberto pelas chuvas e trovoadas no cenário político [...]. (Fonte: 
disponível em: 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nuvensnohorizonte,70003074870. 
Acesso em: 17 jul 2020.) Nas contextualizações apresentadas, notamos que o articulista 
3 usa a polêmica em que o texto se insere, a “onda” de megaprotestos pelo mundo, 
como tema e a alimentação como foro. Ou seja, cria-se uma relação entre os protestos 
pelo mundo e a alimentação, explicitando que, assim como os pratos culinários fazem 
parte de um processo e podem ser feitos de modo acelerado, os protestos também 
podem ter análises ou explicações rápidas, fáceis, precipitadas. O articulista 4, por sua 
vez, utiliza como tema a polêmica da apresentação de propostas econômicas que, no 
pós-reforma da previdência, sofrem influência do cenário político, e como foro as 
mudanças climáticas, uma vez que, assim como as variações climáticas são constantes 
por causa do aquecimento global, a economia também é assim: o “clima” econômico 
segue variando regularmente conforme o cenário político. REFERENCIAÇÃO DE 
DISCURSOS Entendemos referenciação de discursos a contextualização amparada 
pelo discurso do outro, que é reproduzido no texto ou reformulado por ele, ou seja, por 
meio de citações, tanto diretas quanto indiretas. Lembramos que, conforme a NBR 
10520 (ABNT, 2002, p. 1), a citação é “menção de uma informação extraída de outra 
fonte”. Depreendemos isso nos exemplos dos articulistas 5 e 6: Articulista (5) - “Acho 
que nunca me sonharam sendo um psicólogo, nunca me sonharam sendo professor, 
nunca me sonharam sendo um médico, não me sonharam. Eles não sonhavam e nunca 
me ensinaram a sonhar. Tô aprendendo a sonhar.” As palavras do jovem Felipe, 
estudante de uma escola pública no Ceará, deram nome ao belo documentário “Nunca 
me Sonharam”, de Cacau Rhoden [...]. (Fonte: disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/alexandre-schneider/2019/12/a-banalidade-do-
mal.shtml. Acesso em: 17 jul 2020.) Articulista (6) - Em 1973, o grande economista 
Albert O. Hirschman publicou artigo intitulado “A mutabilidade da tolerância à 
desigualdade de renda durante o desenvolvimento econômico”. Nesse artigo, ele 
elaborou a tese do “efeito túnel” a partir de metáfora prosaica. (Fonte: disponível em: 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,dentrodotunel,70003095850. Acesso 
em: 17 jul 2020.) Nos excertos analisados acima, observamos que o articulista 5 realiza 
a sua contextualização sobre a operação policial em um baile funk no bairro de 
Paraisópolis e as intervenções policiais em comunidades, trazendo à tona a fala do 
jovem Felipe. Já o articulista 6 utiliza a citação da metáfora do túnel, de Albert O. 
Hirschman, que explica a mudança da tolerância para com as desigualdades durante o 
crescimento econômico, para contextualizar a polêmica sobre as intensas revoltas 
acontecidas no Chile. ESTRATÉGIAS DE CONCLUSÃO RETOMADA DE TESE POR 
PARÁFRASE De acordo com Fuchs (1985, p. 133), a paráfrase é uma “atividade efetiva 
de reformulação pela qual o locutor (sujeito) retoma (bem ou mal, na totalidade ou em 
partes, fielmente ou não) o conteúdo de um texto-fonte sob a forma de um texto-
segundo”. Aqui a lógica é a mesma, mas a retomada da tese por paráfrase implica que 
é resgatado o posicionamento defendido durante o texto, por meio de uma reformulação 
do que já havia sido pontuado para a validação do raciocínio inicial. Como exemplo 
disso, temos os articulistas 7 e 8, abaixo: Articulista (7) Tese – O MEC deveria trocar os 
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fantasmas ideológicos por um plano para os problemas de educação do país Conclusão 
– O Ministério da Educação prestaria um enorme serviço ao país se deixasse de lado o 
combate a fantasmas ideológicos e colocasse os pés no chão. (Fonte: disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/alexandre-schneider/2019/09/diversionismo-de-
genero.shtml. Acesso em: 17 jul 2020.) Articulista (8) Tese - Chile e Argentina alertam 
para necessidade de mudar sem esquecer o lado social Conclusão - Argentina e Chile 
estão aí para provar que o custo político e social pode ser maior do que o que consta 
das planilhas. (Fonte: disponível em: 
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,recadosdosvizinhos,70003065986. 
Acesso em: 17 jul 2020.) Para entendimento dos exemplos apresentados, iremos 
retomar brevemente as teses defendidas pelos referidos articulistas. A tese defendida 
pelo articulista 7 é a de que o Ministério da Educação deveria trocar os fantasmas 
ideológicos (como é o caso da “ideologia de gênero”) por um plano para os problemas 
de educação do país. Observamos que na reformulação o articulista muda algumas 
expressões, como: “trocar os fantasmas ideológicos” para “deixasse de lado o combate 
a fantasmas ideológicos” e “plano para os problemas de educação do país” por 
“colocasse os pés no chão”. Já a tese defendida pelo articulista 8 é a de que o Brasil 
precisa, para avançar economicamente, tomar como base os erros cometidos pelo Chile 
e pela Argentina no que diz respeito às práticas sociais desses países. Na retomada, 
percebemos que o articulista reformula de forma ampliada a ideia defendida, como na 
alteração, por exemplo, de “necessidade de mudar sem esquecer o lado social” por “o 
custo político e social pode ser maior do que o que consta das planilhas”. Veja-se, a 
partir disso, que o articulista não apresenta qual seria “a necessidade de mudar” na tese, 
mas, por meio da reformulação, na conclusão, fica evidente a ideia de que essa 
necessidade seria econômica, uma vez que temos a expressão “consta das planilhas” 
para confirmar. RETOMADA DE ELEMENTOS DIVERSOS APRESENTADOS AO 
LONGO DO ARTIGO A conclusão para Fiorin (2015, p. 256) “é o termo da 
demonstração, é um ponto de chegada, é um balanço do que se discute antes. Por isso, 
deve estar ligada logicamente ao que se precede. Nela, pode-se também alargar o 
problema, inserindo-o numa perspectiva mais geral [...]”. No corpus, é possível perceber 
na conclusão uma retomada de elementos apresentados, o que nos permite validar a 
ideia de que a conclusão serve de síntese para o que foi discutido, exercendo um papel 
integrador com o que veio antes. Sendo assim, essa estratégia é entendida como 
retomada daquilo que precede, de forma mais geral. Verificamos isso abaixo, nos 
exemplos dos articulistas 9 e 10: Articulista (9) A luta para conter o desmatamento foi 
resultado de uma longa e trabalhosa tessitura institucional. Os governos Dilma e Temer 
relaxaram e perderam parte desse esforço. (Fonte: disponível em: 
https://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/o-erro-e-deles-conta-e-nossa.html. 
Acesso em: 17 jul 2020.) Articulista (10) A economia não é tão elástica como diz a carta 
de Perón e como alguns economistas do presente querem fazer crer. (Fonte: disponível 
em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,a-sanha-de-querer-
concluir,70003129415. Acesso em: 17 jul 2020.) Agora, iremos recuperar alguns 
trechos, referentes aos exemplos citados. No desenvolvimento do artigo do articulista 9 
foi feita a demonstração de fatos atestados para comprovar a tese defendida, fatos 
esses que eram, por exemplo: “O governo Dilma deu sinais ambíguos. [...] No governo 
Temer também foi diminuída a área da Floresta de Jamanxim. A destruição anual voltou 
a crescer e em 2018 chegou a 7,5 mil km2.” Diante disso, podemos perceber que, na 
conclusão, o articulista resgata o fato citado acima, sintetizando-o. Partindo para o 
articulista 10, notamos que foi feita, de forma mais visível, a retomada de um elemento 
presente na contextualização: “a carta de Perón”, apresentada logo no início do artigo e 
contextualizada da seguinte forma: É claro que há certo exagero na carta de Perón – a 
política, por exemplo, é consideravelmente mais elástica do que a economia. [...] (Fonte: 
disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,a-sanha-de-querer-
concluir,70003129415. Acesso em: 17 jul 2020.) Por meio dessa contextualização, 
percebemos que há, na conclusão, a retomada do elemento contextualizador e que, 
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além disso, há o alargamento da dimensão do problema, como sugerido na citação mais 
acima, quando o articulista diz: “[...] e como alguns economistas do presente querem 
fazer crer.”. CONCLUSÃO POR FIGURA DE LINGUAGEM Tomamos como conclusão 
por figura de linguagem um fechamento baseado em recursos estilísticos, conduzido 
com expressividade. Para demonstrar como essa forma de conclusão é empregada em 
artigos de opinião, iremos, a seguir, propor exemplos com uso de ironia e metáfora. 
Articulista (11) “[...] Com o afastamento de Trump deixando de parecer absurdo nos EUA 
e processos se avolumando contra Netanyahu em Israel, os dois maiores ídolos do 
“direitista” Bolsonaro não só parecem ameaçados como ameaçam o discurso do 
presidente e do novo partido presidencial.” (Fonte: disponível em: 
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,nova-sigla-velhas-ideias,70003098181. 
Acesso em: 17 jul 2020.) Articulista (12) “Na foto do jogo do qual participam os 
integrantes do Brics o Brasil aparece no cantinho. Não é palco, parte ou tem atuação 
decisiva em qualquer dos principais conflitos que estão redistribuindo o poder global.” 
(Fonte: disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,no-canto-da-
foto,70003088824. Acesso em: 17 jul 2020.) Conforme Koch (2011, p. 149), com a ironia 
“procura-se mostrar a falsidade de uma tese, utilizando em seu favor argumentos 
absurdos atribuídos aos defensores dessa”. A ironia é uma espécie de rejeição implícita 
de uma ideia em favor de outra, com a finalidade de ridicularizar um ponto de vista, a 
partir da percepção de que uma palavra, uma expressão ou certas ideias estão sendo 
postas com significado contrário ao assumido pelo produtor. Podemos observar isso na 
conclusão do articulista 11, com a presença da expressão “direitista” entre aspas para 
indicar que o presidente e o seu novo partido não são de direita em essência, mas falsos 
direitistas. Percebemos essa ironia porque o articulista desenvolve, na contextualização, 
a polêmica: a criação de um novo partido de direita pelo presidente da república, de 
modo a negar, durante todo o artigo, a possibilidade de criação de um partido de direita 
por Bolsonaro, principalmente, quando apresenta a tese por meio do questionamento 
sobre o que resultou a direita moderna do Brasil. Para isso, ele compara a direita atual 
com o “único político”, Luís Eduardo, que tentou criar um partido de direita no país, 
evidenciando diferenças claras entre ambos, a partir de uma reflexão sobre fatos 
históricos. Exemplificado o uso de ironia, passamos ao caso da metáfora, que, segundo 
Fiorin (2006, p. 118), é a “substituição de uma palavra por outra, quando há uma relação 
de similaridade entre o termo de partida (substituído) e o de chegada (substituinte)”. É 
o que faz o articulista 12, que, ao usar “foto do jogo” para falar sobre como estão se 
organizando os países participantes do Brics na redistribuição do poder global, ressalta 
de maneira metafórica a ideia da perda de importância do Brasil no Brics, revelando 
uma redistribuição não benigna do poder global, centralizado apenas em três países 
(China, Índia e Rússia), enquanto a África do Sul e, mais precisamente, o Brasil ficam 
na periferia da “foto”, isto é, do poder. Notamos que as estratégias discutidas permitem 
dar uma organicidade ao texto, fazendo com que possamos entender como o gênero é 
estruturado e como podemos compor um texto nele. Para além disso, o que foi feito aqui 
buscou destacar como é realizado de fato o plano do artigo de opinião, isto é, quais 
recursos são utilizados pelos articulistas na sua composição quanto às etapas da 
contextualização e da conclusão. Assim, essa seção procurou sistematizar um 
conhecimento de como se podem construir essas etapas, por meio de estratégias 
objetivas, e, portanto, como agir ao produzir textos desse gênero. 
 
Conclusão 

 
Este trabalho procurou examinar as possíveis estratégias que permitem ao produtor do 
artigo de opinião contextualizar o debate em que se insere o texto, além de examinar 
também quais estratégias podem ser usadas na realização do seu fechamento, de forma 
a dar-lhe um aspecto acabado. Nesse sentido, a partir da análise e classificação dos 
dados do corpus desta pesquisa, conseguimos sistematizar estratégias recorrentes e 
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eficientes de contextualização e de conclusão para composição dos artigos de opinião. 
A evidenciação ou exposição de fatos atestados, a apresentação de fatos por analogia 
e a referenciação de discursos, na contextualização, e a retomada de tese por paráfrase, 
a retomada de elementos apresentados durante o artigo e a conclusão por figura de 
linguagem, na conclusão, são estratégias recorrentes na construção dos artigos de 
opinião que fazem do texto um projeto de dizer eficiente. Dessa forma, percebemos que 
o produtor do gênero estudado, ao investir nessas estratégias para composição da 
contextualização e da conclusão, consegue dar uma organicidade ao seu texto, fazendo 
dele um todo coerente e coeso. Além disso, por meio dos dados apresentados, 
conseguimos produzir um conhecimento para além de somente explicitar etapas do 
gênero (introdução → desenvolvimento → conclusão), demonstrando assim a 
importância de aprender a compor o gênero em questão, isto é, de saber como construir 
as etapas descritas acima (contextualização e conclusão) nos artigos de opinião, para 
que assim possa ser realizada uma produção textual eficiente. Levando em 
consideração o que os dados confirmam, podemos concluir então que as estratégias 
composicionais, descritas por categorias interpretativas ao longo deste trabalho, podem 
colaborar com o ensino, podendo ser empregadas posteriormente em atividades 
didáticas com gêneros argumentativos e, mais precisamente, com artigo de opinião em 
aulas de Língua Portuguesa. 
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TÍTULO: A POÉTICA DOS ELEMENTOS E AS EPISTEMOLOGIAS DO SUL 

Resumo 

Essa pesquisa de iniciação cientifica realizada na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), intitulada “A Poética dos Elementos e as Epistemologias do Sul”, teve 
como foco uma investigação acerca das epistemologias do sul na sua relação com a 
cena e os saberes interculturais oriundos da prática metodológica desenvolvida pelo 
Arkhétypos Grupo de Teatro da UFRN. Propondo um recorte no tema central o presente 
trabalho buscou investigar como a relação entre o ócio e o prazer pode marcar a 
construção de um processo criativo. À luz da Poética dos Elementos e da “Dramaturgia 
dos Encontros” (HADERCHPEK, 2016) – procedimentos de criação cênica do 
Arkhétypos Grupo de Teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte –, e 
tomando como referência os escritos sobre os elementais de Gaston Bachelard (2013), 
as Epistemologias do Sul, base de estudo de Boaventura de Sousa Santos (2009), e o 
conceito de Ócio Criativo de Domenico de Masi (2000), o processo “Tempo” emerge 
como resultado prático desta pesquisa. 
 

Palavras-chave: Epistemologias do Sul, Poética dos Elementos, Ócio Criativo. 

TITLE: The Poetic of the Elements and the Epistemologies of the South 

Abstract 

This scientific initiation research held at the Federal University of Rio Grande do Norte 
(UFRN), entitled “The Poetic of the Elements and the Epistemologies of the South”, had 
focus on an investigation of epistemologies of the south in their relationship with a scene 
and with intercultural knowledges from the methodological practice developed by the 
UFRN Arkhétypos Theater Group. Proposing a cut in central theme the present work 
searched to investigate how the relationship between leisure and pleasure can mark the 
construction of a creative process. In the light of the Poetics of the Elements and the 
“Dramaturgy of Encounters” (HADERCHPEK, 2016) – artistic creation procedures of the 
Arkhétypos Theater Group at the Federal University of Rio Grande do Norte –, and taken 
as a written reference of the elements of Gaston Bachelard (2013), the Epistemologies 
of the South, the basis of study by Boaventura de Sousa Santos (2009), and the concept 
of Creative Leisure by Domenico de Masi (2000), the “Tempo” process emerges as a 
practical result of this research. 
 
Keywords: Epistemologies of the South, Poetics of the Elements, Creative Leisure 

Introdução 

Essa pesquisa de iniciação científica realizada na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), intitulada “A Poética dos Elementos e as Epistemologias do Sul”, teve 
como foco uma investigação acerca das epistemologias do sul na sua relação com a 
cena e os saberes interculturais oriundos da prática metodológica desenvolvida pelo 
Arkhétypos Grupo de Teatro da UFRN. Escolhi, dentro desta temática, fazer uma 
investigação sobre a importância do ócio criativo para atores e atrizes nos dias de hoje, 
à luz da Poética dos Elementos - procedimento de criação cênica do Arkhétypos Grupo 
de Teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte -, e tomei como referência 
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os escritos sobre os elementais de Gaston Bachelard (2013) e das Epistemologias do 
Sul, base de estudo de Boaventura de Sousa Santos (2009). Ressalto desde já que, o 
exercício de associar símbolos, imaginações, práticas corporais a elementos da 
natureza, quais sejam, terra, fogo, ar e água, inspirando o imaginário criativo, chama-se 
Poética dos Elementos. Esta poética, inspirada no trabalho de Gaston Bachelard (2013) 
e que se traduz na prática do Grupo Arkhétypos, traz em sua concepção a classificação 
de nossas imaginações materiais conforme elas se associem à tetralogia dos 
elementos. Tais elementos materiais aliados ao processo criativo têm a força de 
alimentar fortemente as almas poéticas dos atores e atrizes. Com esta pesquisa quis 
problematizar e experimentar outras dinâmicas de produzir arte, mais especificamente 
a teatral, e de produzir novos significados e aprendizados à minha existência por uma 
perspectiva que não é tão bem vista dentro desse modus operandi “corrida maluca” que 
a nossa sociedade enfrenta atualmente. Então, queria colocar como ponto de partida, 
tanto em minha vida como no processo de investigação criativo, um estado de espírito 
e de sentimento de calma, que promovesse um respiro maior, por um viés que não fosse 
o fazer exaustivo, que traz consigo o estresse, a fadiga e o cansaço. Evoco, com isso, 
o ócio e seus sinônimos o “descanso”, a “pausa”, o “repouso”. O ócio, da forma como 
eu o percebo e o insiro no meu cotidiano, não é colocado como um tempo estagnado 
ou improdutivo. Mas sim, como um tempo que despendemos para o próprio cuidado de 
si, revelando-se altamente produtivo e saudável para nossas vidas. E é justamente 
desse tipo de ócio que trato nesta pesquisa, o que também o sociólogo italiano 
Domenico de Masi (2000) vai descrever, em um de seus livros que carrega esta 
acepção, chamando-o de “ócio criativo”. Ao se voltar para dentro, ao promover o olhar 
para si, e perceber e sonhar com a sua própria intimidade, segundo Bachelard (2003, p. 
4), é “que se sonha com o repouso do ser, com um sonho enraizado, com um repouso 
enraizado, um repouso que tem intensidade e que não é apenas essa imobilidade 
inteiramente externa reinante entre as coisas inertes”. Declarado isto, pude perceber 
que, durante os momentos de apreciação do meu eu, meu íntimo busca prazer nas 
ações que promovo, eu busco ter tempo livre para fazer o que gosto. Após esta breve 
apresentação do meu tema, divido esta reflexão da seguinte forma. Primeiramente falo 
sobre como o tempo livre pode ser utilizado na criação de significados. O tempo ocioso 
ao ser preenchido com cultura, de forma a enriquecer os significados, dando sentido às 
coisas, torna-se saudável. Em seguida, abordo a questão do ócio criativo estabelecendo 
um diálogo com as Epistemologias do Sul e propondo uma análise crítica da sociedade 
frente ao fator tempo. Ainda neste tópico discorro sobre o massacre e as bonanças 
ditados ao tempo livre, que é percebido no mundo infantil bem como no teatro ritual, 
onde ele acontece de forma dilatada. E finalizo falando sobre o processo de criação 
“tempo” e os desdobramentos gerados com este estudo. 
 
Metodologia 

 
A presente pesquisa se norteou pelas seguintes diretrizes: • Experimental: foi conduzida 
por mim e pela aluna-pesquisadora Ana Clara Veras Brito de Almeida (graduanda do 
curso de Licenciatura em Teatro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
membra do Arkhétypos Grupo de Teatro e bolsista de Iniciação Científica) e orientada 
pelo Prof. Dr. Robson Haderchpek, dentro da perspectiva da prática laboratorial 
(GROTOWSKI; POLASTRELLI; FLASZEN, 2007), contemplando investigações 
artísticas e experimentos práticos desenvolvidos pelo Arkhétypos Grupo de Teatro da 
UFRN; • Bibliográfica: foi desenvolvida relacionando o tema proposto por mim, qual seja, 
a importância do ócio criativo para o trabalho de composição do ator e da atriz, com as 
reflexões conceituais oriundas do projeto em questão, tomando como base as 
epistemologias do sul (SANTOS, 2009) e as poéticas e estéticas decoloniais. Esse 
campo epistemológico que trata os autores Santos e Meneses (2009) procura, de forma 
desafiadora, ganhar voz diante dos danos e impactos historicamente causados pelo 
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capitalismo. As Epistemologias do Sul como os autores descrevem: Trata-se do 
conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam a supressão dos saberes 
levada a cabo, ao longo dos últimos séculos, pela norma epistemológica dominante, 
valorizam os saberes que resistiram com êxito e as reflexões que estes têm produzido 
e investigam as condições de um diálogo entre conhecimentos. (2009, p. 7) O Sul 
localizado neste conceito de Santos, muitas vezes coincide com o sul geográfico - 
América do Sul, América Latina, África, sul da Ásia - que são partes continentais que 
não atingiram níveis de desenvolvimento econômico semelhantes ao Norte Global 
(América do Norte e Europa). Digo, “muitas vezes”, por excluir desse sul geográfico a 
Austrália e Nova Zelândia. Dessa forma, esse Sul surge como metáfora para revelar o 
lado dos oprimidos pelas diferentes formas de dominação colonial e capitalista. E mais, 
criou-se uma linha abissal entre os saberes do norte e do sul. Os do norte considerados 
como saberes úteis inteligíveis, visíveis. E os saberes do sul como inúteis, perigosos, 
ininteligíveis, objetos de supressão ou esquecimento. E é sobre este último que recaem 
os saberes milenares de nossos índios, de nossos antepassados. Para combater esse 
processo de apagamento, Santos (2009) propõe uma iniciativa epistemológica que se 
assente na ecologia dos saberes, promovendo o diálogo e o reconhecimento entre os 
diferentes saberes (norte e sul, tradicionais e modernos, científicos e não científicos) e 
na tradução intercultural. Técnicas e Procedimentos: Tive à minha disposição os 
princípios norteadores do Teatro Laboratório e do Jogo Ritual do pesquisador Jerzy 
Grotowski (2007), o Treinamento Energético (BURNIER, 1985:35, In Burnier,1994:33 
apud FERRACINI, 2012), que tem como base os Elementos Pré-expressivos (BARBA, 
2012), a Poética dos Elementos (BACHELARD, 2013) e a Dramaturgia dos Encontros 
(HADERCHPEK, 2016). O treinamento energético é um treinamento físico intenso e 
ininterrupto, e extremamente dinâmico, que visa trabalhar com as energias potenciais 
do ator. Ao confrontar e ultrapassar os limites de seu esgotamento físico, provoca-se 
um “expurgo” de suas energias primeiras, físicas, psíquicas e intelectuais, ocasionando 
o seu encontro com novas fontes de energias, mais profundas e orgânicas. “Uma vez 
ultrapassada esta fase (do esgotamento físico), ele (o ator) estará em condições de 
reencontrar um novo fluxo energético, uma organicidade rítmica própria a seu corpo e à 
sua pessoa, diminuindo o lapso de tempo entre o impulso e ação. Trata-se, portanto, de 
deixar os impulsos ‘tomarem corpo’”. (BURNIER apud FERRACINI, 2012, p. 95). Não 
existem movimentos específicos no exercício desse tipo de treinamento. O ator deve 
estar preparado para trabalhar com diferentes dinâmicas, níveis, intensidades, a fim de 
colocar o corpo em movimento até a exaustão. A regra é: não parar! Já o procedimento 
chamado por Haderchpek (2016) de “dramaturgia dos encontros” foi utilizado na 
tentativa de tornar claro para nós um ou alguns caminhos que fossem compartilhados 
por todos, para possibilitar cada vez mais o estreitamento da dramaturgia do trabalho 
prático. Para tanto, realizávamos roda de conversas: A “roda de conversas” é um 
procedimento que integra o processo de criação a partir do “jogo ritual”. Após a 
realização dos laboratórios, os atores sentam-se numa roda e partilham suas 
experiências fazendo relação com as experiências do outro. É neste momento que 
registramos o que aconteceu de mais importante dentro do laboratório, é daí que nasce 
a “dramaturgia dos encontros”. (HADERCHPEK, 2016, p. 50) Forma de Discussão e 
Análise dos Resultados: A análise dos resultados obtidos nesta pesquisa foi 
desenvolvida de forma dialética, traçando paralelos entre a prática laboratorial 
desenvolvida no Grupo Arkhétypos de Teatro da UFRN, os estudos sobre as 
Epistemologias do Sul (SANTOS, 2009) e o Ócio Criativo (DE MASI, 2000). Teoria de 
Base: A teoria de base foi estruturada a partir da inter-relação entre os princípios 
decorrentes do Teatro, do Ritual e da Performance desenvolvidos pelo Grupo 
Arkhétypos, os estudos sobre as Epistemologias do Sul (SANTOS, 2009), o conceito de 
Ócio Criativo (DE MASI, 2000) e as definições de inconsciente coletivo e de arquétipos 
propostos por Carl Gustav Jung (2012). Foram utilizados também os depoimentos dos 
atores e atrizes, e posterior análise acerca dos experimentos práticos. Registro e Coleta 
de Dados: O material foi registrado através de vídeos, fotografias e depoimentos. 
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Resultados e Discussões 

 
O prazer é algo que pulsa vivamente em mim e que está implícito (e explicitamente) 
também na arte teatral que faço, pois a base do teatro é o jogo, e no jogo se tem o 
divertimento e o prazer, como afirma Huizinga (2010): Os animais brincam tal como os 
homens. Bastará que observemos os cachorrinhos para constatar que, em suas alegres 
evoluções, encontram-se presentes todos os elementos essenciais do jogo humano. 
Convidam-se uns aos outros para brincar mediante um certo ritual de atitudes e gestos. 
Respeitam a regra que os proíbe morderem, ou pelo menos, com violência, a orelha do 
próximo. Fingem ficar zangados e, o que é mais importante, eles, em tudo isto, 
experimentam evidentemente imenso prazer e divertimento. (HUIZINGA, 2010, p. 5) 
Essa sensação prazerosa de fazer algo foi algo libertador em minha vida e foi dessa 
junção que passei a viver: o trabalho (dança, teatro e canto), o estudo e o jogo (que as 
artes cênicas promovem) e o prazer. O prazer para mim está diretamente ligado ao “ócio 
criativo”, conceito elucidado por Domenico de Masi: Quando trabalho, estudo e jogo 
coincidem, estamos diante daquela síntese exaltante que eu chamo de “ócio criativo”. 
Assim sendo, acredito que o foco desta nossa conversa deva ser este tríplice passagem 
da espécie humana: da atividade física para a intelectual, da atividade intelectual de tipo 
repetitivo à atividade intelectual criativa, do trabalho-labuta nitidamente separado do 
tempo livre e do estudo ao “ócio criativo”, no qual estudo, trabalho e jogo acabam 
coincidindo cada vez mais. (DE MASI, 2000, p. 16) O ócio, como dito por Domenico de 
Masi (2000), está ligado a 3 grandes pilares: o tempo, o prazer e o silêncio. Pode-se 
gerar conhecimento e podemos ter devaneios criativos pelo ócio e pelo prazer, se 
enxergarmos este ócio não pela estagnação, não pelo não fazer, mas pelo ócio criador 
que traz o prazer, que alimenta e não que exaure. Refletindo sobre essa questão, e 
tomando como base as epistemologias do sul, de Boaventura de Sousa Santos (2009), 
podemos associar a este ócio uma brecha para o massacre, pois de acordo com nosso 
pensamento colonizador e a nossa sociedade capitalista atual, há pecado quando existe 
prazer em nosso trabalho diário. Os indígenas brasileiros, por exemplo, de um modo 
geral, “ainda são percebidos como bons, inocentes, mas ao mesmo tempo preguiçosos 
e violentos, especialmente quando são apresentados como obstáculo ao progresso e 
ao desenvolvimento do país.” (LAMAS; VICENTE; MAYRINK, 2016, p. 125). A 
estigmatização desses povos está condicionada aos interesses do 
colonizador/conquistador, mantidos não somente pelos meios comunicacionais, mas 
também pelas escolas e obras didáticas. Então, se aqueles ocupam terras que poderiam 
ser utilizadas para a pecuária ou para a construção de estradas e hidrelétricas, a 
ideologia dominante escrita pelo colonizador acaba deturpando, para o bem ou para o 
mal, a imagem do indígena. Por isso, “o índio é aquele vagabundo preguiçoso, que só 
faz as coisas no tempo dele.”, como dizem ainda alguns muitos. Termos 
preconceituosos que referendam uma prevalência cultural dentre outra(s). Mas 
entendamos que a utilização dos tempos (seja de trabalho ou de descanso) é feita de 
maneiras distintas. E sob a ótica da antropologia, não se pode hierarquizá-las como 
piores ou melhores, ou superiores ou inferiores. A sua forma de descansar é própria e 
decorrente de um processo cultural. Carmen Junqueira fala que pesquisas realizadas 
em diversas partes do mundo indígena revelaram que poucas horas são gastas para 
assegurar a alimentação e, parte do tempo, é despendida em conversas, banhos de rio, 
passeios, e várias horas são reservadas para o descanso (apud DERZETT, 2016, p. 24-
25). A RELAÇÃO ENTRE O ÓCIO E AS EPISTEMOLOGIAS DO SUL “Não é do trabalho 
que nasce a civilização: ela nasce do tempo livre e do jogo.” Esta frase de Alexandre 
Koyré, filósofo francês de origem russa que escreveu sobre história e filosofia da ciência 
do século XX, alerta-nos para a mudança (e supremacia) de paradigmas culturais 
referente ao tempo livre. Podemos, também, analisar de uma forma crítica a raiz desse 
tipo de pensamento hegemônico nos estudos e pesquisas do professor português 
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Boaventura de Sousa Santos. Na nossa sociedade atual, que sofre dos impactos do 
insano frenesi do ritmo pós-industrial capitalista, muito se tem relatado sobre o estresse 
e outros adoecimentos psíquicos oriundos do excesso de trabalho e consequente falta 
de tempo para atividades mais prazerosas. Muitos são designados a terem uma rotina 
extenuante de afazeres, e por vezes obrigados a fazer o que não gostam, e isso tem 
provocado o adoecimento de seus corpos, de suas mentes e do seu coração. Problemas 
de ansiedade, stress e depressão, estão cada vez mais comuns. Cronos, o Deus-
Tempo, que comanda nossos relógios, não para. Segundo Franco, Druck e Seligmann-
Silva, muitos dos regimes de trabalho atuais estão em contradição com os biorritmos 
dos indivíduos, principalmente no que se refere às cargas e ritmos de trabalho, 
resultando em adoecimentos. De fato, a fase da acumulação flexível coloca exigências 
ao nexo biopsíquico geradoras de níveis de desgaste que superam significativamente 
sua capacidade de reprodução. Se em momentos pretéritos, como os séculos XVIII e 
XIX, a disparidade entre desgaste e reprodução tinha como consequência a alta 
mortalidade e baixa expectativa de vida da classe trabalhadora, nos dias atuais, esse 
contraste se expressa de forma distinta. Reduz-se a mortalidade e prolonga-se a vida. 
Entretanto, uma vida sofrida, agonizante, permeada por profundos sinais de desgaste, 
expressos nas diversas formas de sofrimento crônico. (VIAPIANA; GOMES; 
ALBUQUERQUE, 2018, p. 183-184) A autora Miila Derzett traz em seu livro 
Superdescanso um olhar sobre a necessidade da pausa. Ela se indaga por que nós, 
adultos, temos cada vez mais perdido o espaço natural sobre o descanso. Para os mais 
jovens (crianças e adolescentes), o tempo ocioso caminha junto no percorrer do 
desenvolvimento físico e cognitivo. Passada essa fase, o habitual virou uma vida na 
busca e no querer de infindos estímulos e entretenimentos. “Uma vez, em um encontro, 
Judith Hanson Lasater perguntou: - Será que não estamos confundindo uma vida com 
significado com uma vida cheia de compromissos?” (DERZETT, 2016, p. 14). Essa 
correria no dia a dia, aos poucos, vem nos gerando grandes insatisfações. Correndo de 
um lado para o outro, dividindo a vida entre trabalho, estudo, atenção a familiares e 
amigos, e nas horas vagas que surgem, precisamos planejar e dar conta de novas 
demandas que parecem nunca cessar. Como fazemos para ter tempo para tudo isso e 
ainda podermos descansar? Gostaria de ter poder de parar o tempo e me dar o tempo 
necessário para fazer, pensar e planejar, e também PARAR, DESCANSAR, PAUSAR! 
Sabe-se que todo processo ritualístico prescinde uma suspensão do tempo. Este fato é 
percebido, inclusive, no jogo ritual experimentado nas práticas teatrais do Grupo 
Arkhétypos. (...) a entrega à improvisação cênica no teatro ritual parece desafiar o tempo 
do relógio, numa tentativa de subvertê-lo: o tempo se vai lentamente no decorrer do 
jogo, com tamanha intensidade que às vezes, por exemplo, três horas de duração 
podem ser experimentadas como se fossem apenas uns quinze ou vinte minutos (...). 
(COUTINHO; HADERCHPEK, 2019, p.09) O tempo no jogo ritual opera 
semelhantemente ao manifesto no mundo infantil no que tange à supressão habitual do 
mundo, gerando como consequência a percepção de um tempo dilatado. E é essa 
dilatação do tempo que buscamos, pois com ela se poderia, então, experimentar um 
tempo expandido com o intuito de olhar para si, e isso significa prestar uma maior 
atenção à própria intimidade, resultando num processo de autoconhecimento, ou 
melhor, um sinal de empoderamento contra a produção colonizadora e capitalista 
vigente. Nesse sentido, o teatro ritual experimentado no Arkhétypos traz consigo a 
possibilidade de aprendizado sobre si mesmo, que é o que nos conta o conceito da 
“Pedagogia de Si” descrito por Coutinho e Haderchpek (2019). Os autores descrevem 
como o jogo no teatro ritual do Arkhétypos tem o poder de proporcionar nos jogadores 
desdobramentos em cima deles mesmos, fazendo com que se conheça a multiplicidade 
de seres que podem habitá-los e, especialmente, como gerenciar cada múltiplo neles, 
constituindo-se, assim, uma poética do aprender, um aprender de si. Através desse 
conhecimento em si podemos sair da lógica reprodutivista e mecânica atual, que não 
considera a holística do ser e nos mantém afastados de nosso íntimo, de nossa 
natureza, dando um salto para o oposto disso: integrando-nos ao todo, aos múltiplos 
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que somos em nós e entre nós, de uma forma mais sensível em relação a nós mesmos 
e ao outro, seguros em nossos pensamentos e vontades. PRÁTICA LABORATORIAL 
DO GRUPO ARKHÉTYPOS: PROCESSO TEMPO Pensando em tirar esse tempo para 
si, esse tempo de descanso, levei esta proposta para a condução das Oficinas de 
Práticas Corporais do Grupo Arkhétypos. Com o propósito de realizar esta investigação 
foram realizados 10 encontros, contudo, neste relatório pontuarei apenas os dias mais 
relevantes. Minha primeira condução frente ao grupo aconteceu no dia 15 de agosto de 
2019 e realizei, de forma adaptada, uma cerimônia do chá japonês. Experimentei a 
dinâmica dessa cerimônia pela primeira vez num ensaio do Grupo Arkhétypos durante 
o segundo semestre de 2018. Ressalto que, na ocasião, escrevi uma carta para mim 
mesmo dialogando com meu próprio eu, ressaltando minhas qualidades e defeitos, 
refletindo e poetizando recomendações para continuar a viver uma vida saudável e 
próspera. Baseado nisso, ao final da minha primeira condução abrimos uma roda de 
compartilhamento sobre o que foi vivido. Foi aí que senti junto a elxs que não estava só 
quanto à minha percepção fugidia de tempo. Parecia que todxs nós estávamos 
precisando de momentos como aquele para parar! E, claro, pensar mais em nós. Nos 
voltarmos para dentro, para nossas intimidades, nossos desejos, anseios e prazeres. E 
daí, foi que surgiu a temática de “tempo”! O “tempo” que conduziria, a partir de então, 
nossa investigação. Associamos a pausa, o descanso ao elemento terra, por este ser o 
mais estável de todos e porque é para a terra que regressamos em nosso descanso 
final: a morte. Passamos a encarar este processo de construção e criação artística de 
modo tranquilo, para que não houvesse pesos, a fim de que déssemos a nós mesmos 
o tempo necessário para se trabalhar com as inquietações que estavam surgindo. O 
nosso espaço/tempo de trabalho seria marcado por tranquilidade e prazer. No dia 10 de 
setembro, trabalhamos a partir do mito de Prometeu, de origem grega. Prometeu, 
segundo a mitologia grega, é um Titã, um deus gigante, filho de Jápeto e Ásia, e irmão 
de Atlas, Epimeteu e Menoécio. Seu nome, no idioma grego, significa “premeditação”, 
ou seja, o que pensa antes. Ele foi responsável, de acordo com o mito grego, pela 
criação da espécie humana. Prometeu, por ter uma relação muito próxima com a raça 
humana, ensinou aos homens vários ofícios, tal como o ofício da carpintaria, garantindo 
que eles tivessem tudo o que fosse necessário para sobreviver. Percebendo que lhes 
faltava algo, Prometeu ofereceu-lhes o fogo - símbolo do conhecimento intuitivo. A 
intuição é base para todo o processo criativo. O fato é que o domínio do lume era 
fundamental para garantir uma melhor qualidade de vida aos nossos ancestrais. O mito 
de Prometeu nos conta que ao entregar o fogo ao homem, que só era disponível aos 
deuses, ele entrega também a sua liberdade. Zeus, irado com a evolução da criação da 
humanidade, planejou se vingar tanto dos homens como de Prometeu. Aos homens, 
enviou Pandora - e com ela, todas as desgraças que existem no mundo - enquanto que 
Prometeu foi acorrentado no monte Cáucaso por 30 mil anos. E dia após dia, uma águia 
bicava o seu fígado a fim de se alimentar. Ao anoitecer, sua ferida voltava ao normal, 
pois se regenerava, por ser também um deus imortal. Hércules, um semideus, ao 
concluir suas tarefas (Os doze trabalhos de Hércules) pôs fim ao castigo do titã. Colocou 
o centauro Quíron em seu lugar para que Prometeu fosse livre. Dias antes, avaliando 
as atividades passadas para pensar o que trabalhar nas vindouras e avançando a leitura 
em De Masi (2000), pensei em trabalhar com este mito, pois ele faz uma ponte 
interessante com nossa atual sociedade. Depois que o Prometeu é libertado de seus 
afazeres, primeiramente graças às máquinas da sociedade industrial (no mito 
simbolizado pelo centauro Quíron), tenta-se conceder a ele uma segunda liberação, a 
dos membros que carregam o tempo/corpo-alma/conhecimento, simbolizada no mito 
pelo fogo. É neste momento em que o Prometeu torna-se livre para expressar-se em 
toda a sua plenitude. O mito do titã Prometeu se atenta ao surgimento da 
intelectualidade, o que é representado pela busca do fogo que ilumina as pessoas, no 
sentido de torná-las conscientes ou esclarecidas, constituindo-se, também, como uma 
baliza do tempo que assinala o exato momento em que a humanidade apropria-se do 
conhecimento (intelectual, sensível, racional, imaginativo). Percebemos, aqui, a 
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introdução de mais um elemento na construção poética: o fogo! Atento aos depoimentos 
que se seguiram pós-laboratório, fui anotando elementos-símbolos que surgiram nas 
mentes/corpos dos atores e atrizes: lamento, caos, relógio, morte e vida. A percepção 
de todos os que estavam participando dos laboratórios de criação era que o tempo era 
fugidio. Por isso, já que o tempo a todo tempo se vai, ou simplesmente já não existe 
perante o caos moderno, tínhamos que encontrar um tempo em que todos nós 
pudéssemos habitar. Então foi lançada a proposta: “Criar nosso próprio tempo!”. No dia 
26 de setembro, sentamos para refletir as conquistas nos trabalhos feitos até ali. 
Avaliação feita, levantamos algumas espacialidades possíveis para o enredo como: 
floresta fechada, terra árida com chão batido, limbo, lixão. Era como se em todos esses 
locais estivesse incluso o fator: mundo abandonado, mundo perdido! Foi quando propus 
o local “Atlântida”, com base no mundo antigo e perdido de Atlântida. Local objeto de 
investigações de diversos historiadores. Lendário. Neste momento, a água surgiu como 
um terceiro elemento dentro do processo. A mitologia de Atlântida, que carrega a história 
de um povo descendente do deus do mar Poseidon, está relacionada às mitologias da 
água. A água é a linguagem contínua e fluida, é o símbolo universal da vida de 
fecundidade e fertilidade, geralmente associada ao lado feminino. Segundo Bachelard 
uma gota de água poderosa basta para criar um mundo e dissolver a noite. Para sonhar 
o poder, necessita-se apenas de uma gota imaginada em profundidade. A água assim 
dinamizada é um embrião; dá à vida um impulso inesgotável. (2013, p. 10). Porém, 
quando o elemento água assume o papel da destruição, da inundação, da cólera, como 
aparece na história de Atlântida que afundou no oceano em um único dia e noite de 
infortúnio, ele assume um papel masculino: “(...) a água violenta é logo em seguida a 
água que violentamos. Um duelo de maldade tem início entre os homens e as ondas. A 
água assume um rancor, muda de sexo. Tornando-se má, torna-se masculina.” 
(BACHELARD, 2013, p. 16). Pensávamos nessa história a contar como uma passagem 
temporal cíclica, como o Sol que nasce e morre todos os dias no horizonte. O tempo 
diário que se finda com as 24 horas e volta a renascer, como uma história que não teria 
um possível fim... A fábula, então, se passaria como num sonho. Dentro do sonho o 
tempo se dilata, e isso nos faria questionar: “Será que estamos vivendo de verdade?”. 
A cada dia que passa a hora de dormir chega, e precisamos passar por esta hora: a 
hora sagrada do sono, do sonho, onde o mundo real e a fantasia se encontram nesse 
tempo adormecido, onde as horas passam e não passam, onde o 
passado/presente/futuro se misturam, onde os mais belos sonhos podem acabar 
virando monstruosos pesadelos. TEMPO DOS SONHOS!... Era o nosso universo. Foi 
daí que conseguimos encontrar o ponto de partida para contar a nossa história. E a 
partir de então tínhamos melhores condições de sequenciar as ações cênicas de início, 
meio e fim. Com esse amadurecimento no trabalho, seguimos experimentando e 
fazendo amarras mais justas em nosso roteiro dramatúrgico, chegando à última versão 
no dia 20 de novembro. Percebo que em diversos momentos, ao finalizar o roteiro 
dramatúrgico, as cenas deste processo foram delineadas como numa partitura musical. 
Cada estímulo sonoro, inclusive a ausência dele, direcionava o percurso, dando a tônica 
dos corpos, das falas, e das transições de ações. Talvez esta forma de estruturar a cena 
seja decorrente de minha relação com a música e com a dança, que me permite 
visualizar com mais facilidade a cena que se desdobra em suas dinâmicas, 
intensidades, cores (timbres) e alturas. As duas artes, dança e música tem uma forte 
ligação com o tempo. A música está relacionada ao quarto elemento: o Ar. Com base 
na última configuração dramatúrgica, nós fizemos nossa primeira apresentação do 
“Processo Tempo” dentro do “I Seminário Internacional de Pesquisa do Grupo 
Arkhétypos”, que aconteceu nos dias 21 a 24 de novembro de 2019, nas dependências 
do Departamento de Artes da UFRN e também nas do Museu Câmara Cascudo. Como 
desdobramento dessa pesquisa, além da apresentação da encenação neste dia, 
participei também da mesa temática sobre “Debates Decoloniais”. Passado o Seminário, 
em outro dia de reunião com os integrantes do “Processo Tempo”, pudemos conversar 
melhor sobre os feedbacks da apresentação. Tínhamos a pretensão de dar continuidade 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 382 

 

ao trabalho no primeiro semestre deste ano de 2020, porém o tempo nos fez parar, e 
com a pandemia do corona vírus (Covid-19), tivemos que suspender todas as atividades 
acadêmicas. Parece que o nosso processo teve um tom premonitório. E é, no mínimo, 
curioso como essa necessidade em fazer o tempo parar de correr foi atendida. Estamos 
agora em quarentena, passando por quase três meses de isolamento social. Entretanto, 
isso traz uma mensagem poderosa para todos nós: SE VOCÊ NÃO PODE IR LÁ FORA, 
VÁ PARA DENTRO. É o que tenho buscado ao viver meus momentos de ócio! Por fim, 
destaco também como resultado proveniente desta pesquisa, a submissão de um artigo 
científico denominado “O Ócio Criativo e as Epistemologias do Sul: Diálogos com a 
Prática Laboratorial do Grupo Arkhétypos” para a revista eletrônica Manzuá, da UFRN. 
Ainda aguardando a resposta dos avaliadores. 
 
Conclusão 

 
O ócio vai exercitar o músculo do desejo. “O que é que nós desejamos?”. Ao pararmos 
para refletir sobre essa questão, ao nos proporcionar tempo para entender o que pulsa 
em nosso íntimo, nós crescemos. Descanso e tempo livre estão presentes desde o início 
de nossas vidas, ajudando-nos em nosso desenvolvimento físico e cognitivo. O afinco 
e a perseguição de conquistar os nossos desejos íntimos fazem com que deixemos de 
lado os nossos medos e passemos a caçar, como uma flecha certeira, o alvo que nos 
fará felizes. A gente não ter tempo para nós mesmos, para nos dedicarmos a nós, resulta 
num processo de adoecimento, como no pesadelo vivido pela Menina do “Processo 
Tempo”. Sem tempo de brincar, ela vive com medo, correndo em meio a momentos 
difíceis, como nos pesadelos, sem degustar os momentos de prazer e alegria que ela 
poderia criar e sentir. Precisamos de tempo ocioso para nos conhecermos e sabermos 
como enfrentar os nossos medos. Precisamos dar uma pausa nessa “corrida maluca” 
que é a vida pós-moderna capitalista de hoje, e, com mais regularidade, gozar com o 
que nos faz bem! E não é ninguém que vai dizer a nós o que nos faz feliz. Pois, para ter 
uma consciência maior sobre o que pode me fazer bem, eu preciso parar. Eu preciso 
pensar. Eu preciso me dar o tempo necessário! Eu preciso ter momentos de ócio. A 
pauta é brincar e usar o tempo livre, porém, ainda não gozamos de liberdade. O tempo 
corrido nos dias de hoje nos acorrenta como a Prometeu, deixando que as águias dos 
atropelos e do cansaço nos façam feridas, que apesar de cicatrizáveis, nos machucam 
a cada dia. Intermitentemente dia após dia. Num verdadeiro pesadelo sem fim! Acredito 
que o ócio criativo experimentado nesse processo de criação fez com que seguíssemos 
uma perspectiva de trabalho saudável, menos estressante. Penso que esse tempo 
dilatado para a construção dessa poética nos fez revisitar intimamente a nossa forma 
de trabalhar criativamente e de entender de forma profunda quais questões e 
inquietações dentro de nós, artistas e pesquisadorxs, queríamos comunicar, com este 
trabalho, ao mundo. Senti-me muito à vontade em conduzir o processo dessa forma, 
pois eu pude planejar e executar com paciência e calma os passos dessa jornada 
criativa. E isso é importante demais para mim, pois sou daqueles que precisa de muita 
confiança e muito entendimento para poder externar minhas colocações e pontos de 
vista. Não sou tão imediatista. Gosto de refletir com esmero a mensagem que pretendo 
criar para que ela venha com a maior clareza e maior potência possível quando 
externada. Sei que nem todos os processos criativos podem ter esse lapso temporal 
estendido na elaboração do produto cênico, mas aqui, neste trabalho, deixo registrada 
essa possibilidade, com suas eficácias e importâncias. 
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TÍTULO: Espaço e complexidade: a paisagem na trama da cultura citadina 

Resumo 

 

A cidade, lócus da produção e reprodução das relações sociais, configura-se uma trama 
matizadas por fenômenos diversos dentre os quais destacamos a violência e o medo do 
crime. Considerando essa fenomenologia, a pesquisa intitulada “Espaço e 
complexidade: a paisagem na trama da cultura citadina” objetiva compreender as 
práticas espaciais que modelam a paisagem citadina tendo como referência empírica a 
cidade de Natal e o bairro Felipe Camarão como área de estudo. De modo especifico 
analisa-se como a espacialização do fenômeno ocorre fragmentando o bairro, a partir 
das afetações guiadas pelos desejos, ausências e recordações. Esse conteúdo denota 
as práticas espaciais modeladoras de territórios e paisagens e ratifica a ideia da cidade 
como uma forma em movimento 

 
 
Palavras-chave: Cidade, violência, medo, território, paisagem 

TITLE: Space and complexity: the landscape in the fabric of city culture 

Abstract 

 

The city, the locus of the production and reproduction of social relations, is configured in 
a plot nuanced by different phenomena, among which we highlight violence and fear of 
crime. Considering this phenomenology, the research entitled “Space and complexity: 
the landscape in the fabric of city culture” aims to understand the spatial practices that 
shape the city landscape using the city of Natal and the Felipe Camarão neighborhood 
as an empirical reference as a study area. Specifically, it analyzes how the spatialization 
of the phenomenon occurs, fragmenting the neighborhood, based on the affects guided 
by desires, absences and memories. This content denotes the spatial practices that 
shape territories and landscapes and confirms the idea of the city as a moving form 

 
 
Keywords: City, violence, fear, territory, landscape. 

Introdução 

Nas últimas décadas, as grandes cidades vêm sofrendo com a ameaça constante que 
afeta diferentes grupos sociais de formas distintas. Como afirma Bauman (2005, p. 42), 
“(...) cidades são laboratórios nos quais se descobrem, experimentam e aprendem 
certos requisitos indispensáveis para a solução dos problemas”. Sendo assim, a 
expressão “vigilância líquida” é o termo adequado aos tempos líquidos, onde busca-se 
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formas mais toleráveis de coexistir com o medo e a violência, mas a cada empreitada 
acaba-se por produzir novos afetos. 

A pesquisa “Espaço e complexidade: a paisagem na trama da cultura citadina” objetiva 
compreender as práticas espaciais que modelam a paisagem citadina tendo como 
referência empírica Natal, e o bairro Felipe Camarão como área de estudo situado na 
Zona Oeste da referida cidade. Felipe Camarão é o laboratório para problematizar o 
tema, tendo em vista que, no contexto de Natal, ocupa uma posição de destaque em 
números de ocorrências violentas e apresenta uma forma espacial que se apresenta 
marcada pelas espacializações do crime e do medo. 

O espaço está marcado, dentre outras coisas, pela ascendência de uma urbanização 
anômala e sem planejamento, corroborando para que alguns lugares apresentem 
processos desformes e desiguais, violentos e irrigados pela ascendência do medo do 
crime e da insegurança. Esse contexto afeta, em grande medida, os centros urbanos e 
a sociedade brasileira que busca, de modo disperso, encontrar estratégias para se 

proteger 

Desta maneira o medo é um sentimento comum para todos os homens, que são 
decorrentes da sensação de insegurança e vulnerabilidade relacionada ao perigo. O 
medo é um fenômeno que é refletido no espaço das existências materiais e imateriais, 
que contornam o vivo e o não vivo. Ao ser tratado com tal ele se materializa por meio 
de um sistema de ações e objetos que se evidencia no espaço, fomentando práticas 
espaciais territorializadas. O medo advém de inúmeros fatores, mas nenhum deles é tão 
expressivo quanto o medo do crime. Esse fenômeno contemporâneo toma uma grande 
parcela de atenção e esforço, diário, da população que tenta, em geral, prevenir-se e se 
proteger. 

A violência está quase sempre associada ao medo, afetando diretamente a composição 
territorial citadina. Nos últimos tempos essa afetação está relacionada, sobremaneira, a 
ocorrência dos crimes espalhados pelo tecido urbano, que acentuam o individualismo e 
o isolamento, tornando o habitante citadino, cada vez mais recluso e os espaços 
públicos cada vez mais “anêmicos”, sem a energia vital que emana do convívio coletivo. 

Os eventos envolvendo a violência e o medo do crime passam a modicar de forma 
profunda o comportamento dos indivíduos. Porém tal processo é justificável? Ou é uma 
forma de histeria coletiva? A resposta a tal questionamento é imprecisa, mas se pode 
afirmar que a escalada de eventos envolvendo a violência na cidade de Natal é inegável, 
tal fenômeno pode ser confirmado por índices estatísticos que são ratificados em relatos 
dos moradores de Natal, que já estiveram envolvidos direta ou indiretamente em algum 
evento dessa natureza. Desse modo, a sensação de insegurança tornar-se um grave 
problema enfrentado no cotidiano do cidadão, pois a composição medo e crime, 
insegurança e violência induzem a população a buscar meios para se proteger, o que 
muitas vezes culmina por permear o imaginário popular construindo uma “imagem” 
taxativa de ambientes seguro e inseguro, que se difundem em toda a estrutura da 
sociedade e passam a determinar lugares de acordo com características superficiais 
sem levar em conta as diversas nuances existentes nos territórios. 

 
Metodologia 

 
Para alçar os objetivos propostos foram efetuados: levantamento bibliográfico que 
resultou na sistematização de ideias referentes a autores como BAUMAN (2008), TUAN 
(2005), BAYER (2016), MELGAÇO (2010), ARENDT (1987), HAESBAERT (2004); 
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pesquisas em fontes como o Observatório da Violência do Rio Grande do Norte (OBVIO) 
e jornais, para obter dados e informações a respeito dos crimes de violência letal 
intencional (CVLI) no perímetro do bairro Felipe Camarão; experiência, com alunos da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) sobre o bairro Felipe Camarão, 
para testar como a paisagem do bairro é percebida pelo estrangeiro. A experiência 
constou de uma exploração pelo bairro, com colegas do curso de Geografia da Campus 
de Natal, usando o Google Street View, com essa ferramenta os observadores 
passavam pelas ruas e diziam o que lhes chama a atenção; explorações em campo pela 
pesquisadora, o que subsidiou o entendimento para o mapeamento do contorno do 
bairro e uma divisão simbólica em zonas que levam em conta as considerações feitas 
pelos moradores. Nessas explorações geográficas as conversas com os habitantes do 
lugar foram importantes para entendermos mais sobre o local e a problemática deste 
trabalho 
  

  

 
Resultados e Discussões 

 
A cidade representa a utopia de liberdade e autonomia para os mais pobres, sendo vista 
como um instrumento de transformação no modo de vida. Segundo Bauman (2005), as 
cidades contemporâneas enfrentam um movimento dualista, pois nelas se concentram 
as funções mais avançadas do capitalismo, que se estruturam em rede, cujos núcleos 
são justamente os centros globais. Em contrapartida, as cidades tornam-se objeto de 
intensos fluxos populacionais gerando paisagens díspares em que os bairros de classe 
alta, são para abrigar uma elite mundial móvel e altamente capacitada; o dos pobres, 
com a ampliação das periferias e das vulnerabilidades socioambientais. 

Desse modo os bairros centrais se tornam altamente valorizados, objeto de desejo, 
sendo esses instrumentos de modificação na tessitura territorial, pois seguem os 
interesses do capital. A elite que se instala busca a higienização desses espaços 
expulsando os “indesejáveis” para outras áreas, ou seja, as periferias marcadas por 
inúmeros processos, como a falta de saúde, educação e saneamento. Direitos básicos 
garantidos pela Constituição, não são cumpridos o que corrobora para que essas 
parcelas da cidade se tornem degradadas e marginais aos olhos da sociedade, pois, 
não apresentam os requisitos necessários para que haja o gozo da cidadania. 

Esse quadro social se agrava pela violência e medo do crime. Na busca desenfreada 
por segurança, a segregação do espaço se tornou um efeito colateral e marcante, pois 
tal processo é visto como um remédio para a ameaça e o perigo iminente causados pela 
violência. Parcelas espaciais homogêneas são justificadas pela busca por segurança, 
cuja paisagem revela as práticas espaciais para evitar a presença dos “indesejáveis”. 
Esses espaços higienizados têm claramente a intenção de dividir, segregar, excluir, 
resguardar apenas àquele nicho populacional específico, e não de criar pontos seguros 
para todos. Enquanto isso, os excluídos são obrigados a conviver e lidar com as 
mazelas socioespaciais em seu dia a dia. 

A paisagem criada pelos mais ricos, em busca de proteção, se assemelham a 
verdadeiros ergástulos - Prisão; cárcere destinada entre os antigos Romanos aos 
condenados a trabalhos forçados semelhantes a calabouços. Por meio de contratação 
de empresas privadas de segurança, instalação de câmeras, cercas elétricas, alarmes 
ou condomínios fechados e tecnificados tem-se configurado cenários desiguais. As 
pessoas excluídas desse cenário, em grande medida os habitantes das áreas pobres, 
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vulneráveis e periféricas, são levadas a suportar as repercussões negativas como 
roubos, assassinatos, o que gera a difusão latente da sensação de insegurança e do 
medo do crime, impulsionado pela constante tensão de ser vítima do fenômeno da 
violência e ser afetado de forma irreparável. 

A dinâmica a qual estão sujeitos os grandes centros urbanos fazem com que alguns 
grupos precariamente incluídos utilizem a violência e o medo do crime como instrumento 
de poder através do controle e repressão. Há uma crescente tendência a sentir medo e 
uma compulsão por segurança na busca pela segurança plena. Para Bauman (2005, p. 
12), ao “(...) percebemos que não iremos alcançá-la, só conseguimos explicar o fracasso 
imaginando que ele se deve a um ato mal e premeditado, o que implica a existência de 
algum delinquente”. Pode-se concluir que a insegurança caracterizada pela violência, 
medo do crime e dos criminosos. Mas o que é violência? 

A violência apresenta um conceito ambíguo, hermético, composto por inúmeros 
componentes empíricos e teóricos. A violência pode ser tida como natural ou artificial; 
quando natural, ninguém está livre dela, sendo esta inerente ao ser humano. Já no 
segundo caso, a violência é um exercício de força. Para Pavian (2016), a epistemologia 
do termo violência vem do latim, que significa o ato de violar outrem ou de se violar, 
indicando algo fora do estado natural, ligado ao ímpeto. De maneira abstrata, a violência 
é entendida como o antônimo à liberdade e à vontade de um indivíduo, residindo nisso 
a dimensão ética. A exemplo disso, pode-se citar o preconceito e a violência racial, que 
se utiliza da diferenciação da coloração da pele para justificar as disparidades sejam 
elas salariais, criminalização e até perseguição de grupos. Tenório e Pimentel (2002) 
afirmam que cada cultura e sociedade é quem vai indicar os significados e sentidos de 
violência, cada sociedade constrói aquilo que é tolerável. 

Violência, de acordo com Galtung (1969, p. 168 apud Palhares e Schwartz, 2015, p. 15), 
é um fenômeno em que há “a causa da diferença entre o potencial e o real, entre o que 
poderia ter sido e o que é”. Sendo assim, há situações objetivas que impossibilitam um 
indivíduo de alçar seu potencial total, pois a violência tem estopim na diferença entre 
situações, sendo o confronto entre as situações reais e potenciais. Para Galtung (1969), 
conforme citado por Palhares e Schwartz (2015), existem três tipos de violência: a 

violência direta, estrutural e cultural. 

A violência direta diz respeito à relação sujeito-ação-objeto, ou seja, é um fenômeno 
passivo de observação como, por exemplo, um assalto ou briga. Quanto a violência 
estrutural, é aquela que se estabelece através da estrutura social, como as situações 
de vulnerabilidade a qual os Indesejáveis estão expostos. E, por fim, a violência cultural, 
que está ligada ao xenofobismo para com os “estrangeiros “e tudo aquilo que se 
considera inadequado para os padrões culturais de determinada localidade, como por 
exemplo, quando determinado indivíduo afirma que baiano é preguiçoso. Uma fala 

preconceituosa carregadas de xenofobia. 

Território e as ramificações do fenômeno da violência e do medo do crime: 

A etimologia da palavra território está ligada ao domínio da terra, ao direito à 
propriedade, conforme Haesbaert (2004). A essa definição agrega-se o sentimento de 
opressão, temor, incertezas e dúvidas quanto a sua manutenção e proteção de invasões 
alheias. O território define-se por uma base material apropriada, estando, portanto, 
sujeito às variações dos processos de controle, domínio, dependência dos seres no 
espaço. 
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Partindo das relações sócio-históricas e das relações de poder que constituem a 
sociedade, podemos relativizar o conceito de território, este que é local de relações - 
como nos coloca Raffestin (1993) - e não apenas de delimitação, procedente do espaço 
e, portanto, tornado visto/vivido. O enfoque à noção de territorialidade reflete a 
multidimensionalidade do “vivido” territorial, a condição de ser território enquanto 
representação simbólica. Isso se traduz nas ações dos indivíduos ao limitarem 
determinados espaços de vida à sua esfera de poder por meio da dissuasão da violência 
enquanto afetação, do medo enquanto sensação tornada intrínseca à cotidianidade, do 
constante sentimento de insegurança que atordoa àqueles que se encontram dentro 
desta esfera limitante. Entende-se, portanto, a ação de territorializa a partir do recorte 
espacial - tanto simbólica quanto morfologicamente perceptível - resultante dessa 
dinâmica de apropriação do espaço por meio de uma prática (a violência, neste caso). 
Assim sendo, “cada sistema territorial segrega sua própria territorialidade, que os 
indivíduos e as sociedades vivem. A territorialidade se manifesta em todas as escalas 
espaciais e sociais; ela é consubstancial a todas as relações (...)” (RAFFESTIN, 1993, 
p. 162). 

O recorte espacial apresentado no presente trabalho, o bairro Felipe Camarão, se 
constitui enquanto um território do medo do crime, dentre outros existentes na cidade 
de Natal/RN, suscetível aos agentes do crime, que reordenam esse território em favor 
da disseminação de sua dominação, criando divisões simbólicas espacialmente 
margeadas pelos moradores dessa localidade. É o que Haesbaert (1997) propôs 
chamar de “controle simbólico” do espaço. 

Felipe Camarão e a tessitura da violência e do medo: 

Natal encontra-se dividido em quatro Zonas Administrativas, sendo essas, Norte, Sul, 
Leste e Oestes. Apresentando 167,401 km² de extensão territorial, se subdivide em 36 
bairros, segundo o IBGE Minha Cidade – 2019 (figura 01). Ao adentramos as múltiplas 
realidades que abarcam Natal, temos que as maiores taxas de crime de violência letal 
são evidenciadas nas zonas Norte e Oeste. Essas áreas são tidas como as mais 
violentas e mais precárias da cidade evidenciando fatores como: baixos índices de 
qualidade de vida, baixa renda, defasagem da educação pública, desemprego latente, 
ausência ou insuficiência do sistema de esgotamento sanitário, inexistência de unidades 
de saúdes equipadas (tanto com profissionais da saúde como com aparelhagem) e 
outros itens básicos. Para assimilar a disparidade do fenômeno da violência entre os 
territórios citadino foi elaborado o mapa 02, onde há uma espacialização dos índices 

totais dos CVLIs entre 2011 e 2018 nos bairros de Natal. 

Figura 01: Zonas Administrativas e bairros de Natal - RN 
Fonte: Elaboração Própria 

 
É possível verificar que os bairros mais afetados pelos crimes de violência letal 
intencional no período estão situados na Zona Norte e Oeste de Natal. Onde a 
população é predominantemente de baixa renda segundo o IBGE – 2010, em tais locais 
há a presença latente do crime organizado, que se instala devido precária presença do 
Estado quanto a atender as necessidades básicas da população no tocante a 
infraestrutura, saúde, educação, segurança. Desse modo, agentes do crime passam a 
dominar esses territórios exercendo um jogo de poder com o Estado, que é instituído 
através do uso da violência e do medo do crime que são usados como trunfos de 
dominação territorial. Ou seja, quem exercer mais pressão sobre esse território ganha 
poder e domínio o local. 
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Elementos como a violência e o medo do crime se espraiam pela cidade de Natal/RN 
(tabela 01). Segundo os dados coletados no Observatório da Violência Letal Intencional 
no RN (OBVIO) – 2019, de 2011 a 2018 foram contabilizadas 4.236 vítimas de CVLI por 
número absoluto em Natal. Sendo 190 registrados em Felipe Camarão tornando-o 
segundo bairro com mais índices de CVLI em Natal, ficando atrás apenas do bairro de 
Nossa Senhora da Apresentação situado na Zona Norte. Felipe Camarão é um dos 
bairros mais violentos da capital. Ainda de acordo com o OBVIO – 2019, 54 % dos 
acometidos pelo CVLI tinham entre 18 e 30 anos, 176 das vítimas dos crimes de 
violência letal atingiram os Negros e Pardos o que representa 93% do total dos Crimes 
no bairro de Felipe Camarão. 

 

Tabela 1: Os bairros com maiores números absolutos de CVLI em Natal-RN 

Fonte: Observatório potiguar 2019 – Dados do Período de 1 de janeiro de 2011 a 31 de 
dezembro de 2018 

 

O bairro tem seu processo de expansão sem planejamento, o que corrobora para os 
problemas atuais, tendo em vista que a área foi loteada e vendida na década de 1950 e 
somente em 1968 foi transformada em bairro, sendo incluído no perímetro urbano de 
Natal, impulsionado por políticas empreendidas durante o Regime Militar Brasileiro. No 
início do seu processo habitacional o bairro era denominado Peixe Boi, pois segundo 
relatos de anciãos moradores do local, nas margens do Mangue do Rio Potengi havia a 
presença desses mamíferos, fazendo com que o local fosse conhecido e nomeado em 
sua homenagem. Com o passar do tempo o bairro mudou de nome, tornando-se Felipe 
Camarão, em homenagem ao chefe indígena que lutou como aliado dos Portugueses 
contra os Holandeses aqui em Natal. Segundo a SEMURB Felipe Camarão conta com 
uma área de 663,4 hectares, apresentando 50.997 habitantes (IBGE 2010), que 

apresentam um rendimento mensal médio de meio salário mínimo. 

 

Figura 02: Felipe Camarão 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Felipe Camarão carrega o estigma de degradante e perigoso que é transpassada por 
toda a cidade de Natal-RN. A experiência com estudantes do curso de Geografia da 
Campus de Natal, usando o Google Street View como ferramenta de exploração da área 
levou os observadores que passavam pelas ruas a indicar o que lhes chama a atenção. 
A descrição da paisagem para esses observadores externos recaiu sobre o esgoto a 
céu aberto, a falta de pavimentação e drenagem, a carência de estrutura básica. O 
campo de visibilidade que se formou estava carregado de concepções do discurso 
propagado de um modo diferente do que para aquele que descreve o território com as 
nuances do visível vivido (os moradores). Esse olhar estrangeiro sobre a paisagem 
acaba por se desvincular de outras características positivas que se encontram lá. 

Essa visão externa ao bairro é compensada pela visão dos moradores. Na pesquisa de 
campo questionados sobre a vida no bairro os relatos dos habitantes do lugar 
apresentam narrativas positivas sobre Felipe Camarão. Mas o que causa tanta 
disparidade nos discursos sobre o local? Certamente muito fatores contribuem para 
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isso, porém, os discursos propagados por agentes midiáticos interferem, sobremaneira, 
na formação da visão da população não residente no bairro. As recorrentes matérias 
veiculadas em canis de televisão e jornais sobre os problemas do bairro trazem 
aspectos negativos ligados ao crime e a violência impedindo a passagem de outras 
informações sobre o viver nesse lugar. 

Os relatos proferidos pelos morados trazem uma nova perspectiva sobre o lugar, 
levando em conta sua heterogeneidade. A utilização de tal visão redireciona o olhar 
sobre esse território ultrapassando “as paisagens do medo” e as visões estereotipadas 
amarradas ao olhar do estrangeiro, para evidenciar elementos das nuances do vivido 
que estão presente no dia a dia dos moradores. Sendo assim, Felipe Camarão foi 
recortada em três fragmentos: Recordada, a Aspiração e a Inexistente; vale salientar 
que o território é dinâmico e mutável e que ao diminuir a escala de análise, 
consequentemente haveria mais fragmentos no espaço do que os aqui evidenciados. 
Para se conhecer um pouco sobre a diversidade das formas espaciais presentes no 
recorte de Felipe Camarão foi elaborado a figura 03 onde se pode verificar a tipologia 
territorial presente no bairro. 

Figura03: Divisão Simbólica de Felipe Camarão 

Fonte: Elaboração Próprio 

Os moradores foram fundamentais para a elaboração desta categorização, sendo o 
bairro dividido em: a Felipe Camarão Recordada, a Aspiração e a Inexistente. A Felipe 
Camarão Aspiração (Promorar) está atrelada a expansão da cidade, sendo essa fração 
do bairro inicialmente ocupada por imigrantes vindo do interior do Estado, que buscavam 
uma nova vida na capital. Tal parcela apresenta uma relação distinta entre a exercida 
pelo Poder Estatal; há nesse fragmento uma relação com as formas simbólicas, ligadas 
à forma que o espaço é vivido e percebido pelos moradores. E assim surge um retrato 
de um local modelo, ou seja, a Aspiração: onde há o convívio mais intimista com a 
vizinhança, há a presença de pessoas conversando nas calçadas e crianças brincando 
na rua, sendo atribuído a esse aspecto a formação de uma imagem mais acolhedora. 

Estes movimentos que ocorrem nesse espaço constroem a ideia de um local mais 
acolhedor e seguro, tendo em vista as dinâmicas de prevenção de violência e medo do 
crime que se propagam espacialmente e criam enclaves fortificados, cercados por altos 
muros, cercas e câmeras. Nessa fração de Felipe Camarão há um menor número de 
crimes de violência letal intencional, as pessoas se sentem mais acolhidas e protegidas 
pela relação mais intimista que se estabelece com as próprias pessoas e com o próprio 
território. Uma moradora da Aspiração relatou o seguinte: “(...) eu me sento na calçada 
pra conversar, pra olhar a rua, mas tenho medo sim! As vezes aparece uns home 
estranho, que não é gente boa. Aí eu entro pra dentro”. Desta forma, entende-se que 
Felipe Camarão Aspiração é um território de resistência, onde os processos que se dão 
em outras parcelas da cidade o atingem, mas em proporções e desdobramentos 
diferentes. 

A Felipe Camarão Inexistente diz respeito ao fragmento do bairro que foi deixado à 
margem, tanto pelo Poder Estatal quanto pelos próprios moradores. Tal zona é uma das 
mais carentes de infraestrutura, apresentando ruas sem pavimentação, falta de 
assistência médica, coleta seletiva, água encanada e etc. Esse fragmento do bairro é 
um dos mais excluídos, apresentando processos de Favelização como, por exemplo, a 
favela da Torre, onde não há estrutura mínima e as pessoas vivem em barracos em 

condições insalubres. 
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Tal parcela do bairro se mostra como uma das mais vulneráveis, sendo reflexo da 
segregação e desigualdades sociais que regem o espaço. Neste fragmento há uma 
concentração de mazelas sociais que afetam os moradores através da materialidade 
(fruto da falta de estrutura básica para viver, e os agentes do crime que se territorializam 
e passam a reger esses territórios) e da imaterialidade (o medo, a violência e o 
preconceito que afetam os moradores de forma irreparável). Um morador desse recorte 
afirmou o seguinte: “Sou moradora de um dos piores bairros da capital (...). Quando 
menor, me chamaram de pretinha favelada, cabelo de bombril, essas coisas...”. 
Entende-se que Felipe Camarão Inexistente é um território que carrega consigo as 
marcas da segregação que fragmentam esses locais através de processos disformes 

regidos por interesses próprios. 

E, por fim, a Felipe Camarão Recordada. Essa parcela diz respeito ao imaginário da 
sociedade Natalense perante o bairro. É nesse fragmento que há uma concentração de 
crimes de violência letal intencional e outras tipologias de crime conduzido por 
organizações criminosas, e a partir desses eventos que ocorrem nesse recorte do bairro 
construiu-se a imagem estigmatizada de perigoso e degradante, comumente 
impulsionada por agentes midiáticos que retratam o local de forma tão precária quanto 
o é na realidade. A partir de tal visão, o bairro todo é categorizado de maneira simplista, 

sem levar em conta as nuances e variações que ocorrem no espaço. 

Diante disso, esse é o fragmento mais suscetível ao julgamento e a taxação de inseguro. 
Essa imagem tem perpassado as fronteiras desse recorte e se espraiado por toda a 
cidade, ou seja, a partir de um núcleo central - que é o bairro em questão - ocorreu a 
dispersão do discurso de violência e medo do crime. Uma moradora desse recorte 
afirma: “Eu não tenho medo de andar aqui não (...), cresci aqui e nunca ninguém mexeu 
comigo”. O que chama a atenção no relato do morador é a ausência do medo, o que 
podemos relacionar com o hábito, com a naturalização da condição desse ambiente em 
que vive pela afetividade com o lugar. Sendo um dos bairros mais perigosos de 
Natal/RN, os moradores deveriam de fato ter medo? Pois apesar desse fragmento ser 
tratado como o mais perigoso, esse morador não tem medo de transitar no local. 

A composição de formas e conteúdos tem influenciado a dinâmica da constituição do 
bairro Felipe Camarão. Essa divisão simbólica exemplifica a diversidade e 
complexidade do espaço no bairro, que pode ser constatada através do discurso 
propagado e das formas de segregação (material ou imaterial) que reconfiguram o 
território e agem como condicionantes. Podemos citar ainda a precariedade da ação do 
Estado no tocante a suprir de infraestrutura urbana o bairro, garantindo ao morador 
exercer seu direito pleno à cidade. Essa ausência de garantias básicas torna a paisagem 
um espelho da vulnerabilidade (figura 04) e acentua, no estrangeiro, uma visão 
pessimista e distorcida da realidade mais geral do bairro. 

Figura 04: Felipe Camarão 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Como visto o território de Felipe Camarão é múltiplo e se encontra em constante 
movimento. Vale ressaltar, que é no território que ocorre a junção de elementos como 
medo do crime, insegurança e violência, que se articula, completa-se e se contradiz, 
sendo necessário compreender esses como fenômenos que se territorializam e passam 
a modelar a paisagem e o território. 
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Conclusão 

 

A análise acerca de uma temática tão ampla e delicada com a violência urbana se coloca 
como um elemento fundamental, pois a partir do estudo de aglomerados subnormais 
como Felipe Camarão, corrobora para com a compreensão das dinâmicas espaciais 
desses locais. A trama locacional que envolve o bairro de Felipe Camarão, vêm 
deixando os moradores residentes desses aglomerados mais susceptíveis a violência e 
ao medo do crime. 

E ao se debater sobre o bairro Felipe Camarão, e os processos que regem o bairro e 
vale ressaltar que o processo não se restringe a esse local. Esses eventos ocorrem de 
forma semelhante em outros bairros da capital, desta maneira, questões sobre a 
expansão da violência e medo do crime surgem e precisam ser sanadas. Desse modo, 
as ciências geográficas se mostram como um importante instrumento para a apreensão 
da realidade e a sua interação com o espaço, sendo esse um componente fundamental 

para elaboração de planejamento e políticas públicas efetivas. 

A composição de formas e conteúdos que compõe a trama locacional do bairro de Felipe 
Camarão tem influenciado a dinâmica do bairro. Essa divisão simbólica aqui exposta 
busca exemplifica a diversidade e complexidade do espaço no bairro, que pode ser 
constatada através do discurso propagado e das formas de segregação (material ou 
imaterial) que reconfiguram o território e agem como condicionantes para a vida dos 
moradores. Podemos citar ainda a falta de estrutura fornecido pelo Estado no tocante a 
precariedade e insuficiência de infraestrutura urbana, tendo em vista que o morador não 
exerce seu direito pleno à cidade e é mantido ilhado pelo Poder Estatal, onde as políticas 
públicas não se fazem presentes (na prática) para suprir as necessidades dos cidadãos 
que habitam esses lugares. 

Debater sobre uma temática tão delicada é de extrema importância, pois existem 
inúmeros questões que precisam ser respondidas. Assim a geográfica funciona como 
um instrumento importante que ajuda na compreensão da realidade. Sendo um 
elemento primordial para o planejamento urbano e das instituições estatais 
responsáveis pela elaboração de políticas públicas. 
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Figura 01: Zonas Administrativas e bairros de Natal - RN 
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Tabela 1: Os bairros com maiores números absolutos de CVLI em Natal-RN 

 

 

Figura 02: Felipe Camarão 

 

 

Figura03: Divisão Simbólica de Felipe Camarão 
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Figura 04: Felipe Camarão 
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TÍTULO: Mensagem de um adeus: compreendendo bilhetes de suicídio de jovens 

Resumo 

Considerado pela World Health Organization - WHO (2016) como questão de saúde 
pública, os dados de morte por suicídio crescem vertiginosamente ano após ano. De 
acordo com a organização e o SIM, o Brasil, em 2014, teve um total de óbitos por 
suicídio de 11.213 casos. Entre os estados com maiores taxas no Brasil, o RN ocupa a 
oitava posição. Muitos esforços têm sido realizados na tentativa de compreensão deste 
fenômeno, em especial, com o objetivo de construir estratégias de enfrentamento desta 
realidade. Por tais motivos, a presente pesquisa se compromete a compreender o 
fenômeno do suicídio a partir de cartas e bilhetes deixados por aqueles o viveram e 
puderam expressar suas angústias pela desistência de viver, escritas em bilhetes ou 
cartas suicidas. O estudo acontecerá no ITEP - Instituto Técnico de Polícia do Rio 
Grande do Norte, analisando vestígios de 2015-2018. Tais documentos expressam a 
voz daqueles que comunicaram como último gesto da sua existência a decisão de não 
mais viver. Partindo da compreensão do viver e voltado para os significados do perceber 
a realidade experienciada, este estudo se configura como uma pesquisa qualitativa de 
inspiração fenomenológica. A leitura e compreensão dos bilhetes será disposta em 
núcleos de significado e analisada à luz de teóricos estudiosos da temática do suicídio 
e da ontologia heideggeriana, a qual pensa a existência enquanto ser-no-mundo. Em 
razão da pandemia, o estudo segue em andamento até o momento presente. 
 
Palavras-chave: suicídio, fenomenologia-hermenêutica, cartas, heidegger. 

TITLE: Messages of farewell: understanding suicidal notes 

Abstract 

Considered by the World Health Organization - WHO (2016) as a public health issue, 
data on death by suicide has grown dramatically year after year. According to the 
organization and SIM, Brazil, in 2014, had a total of 11,213 cases of suicide deaths. 
Among the states with the highest rates in Brazil, RN ranks eighth. Many efforts have 
been made in an attempt to understand this phenomenon, in particular, with the objective 
of building strategies to face this reality. For these reasons, this research is committed 
to understanding the phenomenon of suicide from letters and notes left by those who 
lived it and were able to express their anxieties about giving up living, written on suicide 
notes or letters. The study will take place at ITEP - Technical Institute of Police of Rio 
Grande do Norte, analyzing traces of 2015-2018. Such documents express the voice of 
those who communicated the decision to stop living as the last gesture of their existence. 
Starting from the understanding of living and focused on the meanings of perceiving the 
experienced reality, this study is configured as a qualitative research with 
phenomenological inspiration. The reading and understanding of the notes will be 
arranged in meaning cores and analyzed in the light of theoretical scholars on the theme 
of suicide and Heidegger's ontology, who thinks of existence as being-in-the-world. Due 
to the pandemic, the study is still ongoing to date. 
 
Keywords: suicide, phenomenological-hermeneutic, letters, heidegger. 
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Introdução 

Compreender o fenômeno do suicídio tem sido uma intrigante tarefa a pesquisadores 
de todo o mundo, em especial pelo fato de que ainda falamos de uma temática tabu e 
que evoca compreensões fundadas em aspectos morais e religiosos sobre o assunto. 
Para além disso, seus dados tem se mostrado crescentes ao redor do globo, 
convocando-nos a considerá-lo, como assim o fez a World Health Organization - WHO 
(2016), como um grave problema de saúde pública. No RN não tem sido diferente, em 
pesquisa realizada por Santos et. al (2017), entre 2000 e 2015, foram registrados 2.266 
óbitos por suicídio. É importante que reflitamos que a WHO acredita que esse número 
esteja subestimado em 20 vezes por conta da subnotificação ou inexistência de registros 
de ocorrências, fazendo com que muitos casos de suicídio não sejam notificados. Aliado 
a isto, um dos dados que mais chama a atenção é o de que para cada suicídio existem, 
ao menos, 5 ou 6 pessoas próximas ao falecido que sofrem consequências emocionais, 
sociais e econômicas - o que nos faria pensar num impacto ainda maior do fenômeno 
por nós aqui tematizado. 

Aproximar-nos dos dados epidemiológicos sobre o suicídio é refletir que desenvolver 
estudos que intentam compreender este fenômeno são necessários, em especial, para 
que possamos contribuir com ações que visem enfrentar os altos e crescentes índices 
de suicídio em todo o mundo. Refletir sobre o fenômeno do suicídio é necessário, 
fundamentalmente, porque a redução das taxas de suicídio foi considerada uma das 
prioridades da agenda global de saúde. Sua meta era reduzir em 10% as taxas de 
suicídio dos países até 2020. Em apenas um ano, o as taxas no Brasil aumentaram em 
2,3%. 

Entendemos que um passo importante é compreender tal sofrimento a partir daqueles 
que o viveram e puderam expressar suas dores e angústias pela desistência de viver 
escritas em bilhetes ou cartas suicidas. Embora os dados sejam variáveis, alguns 
estudos sugerem que até um quinto das pessoas que cometem suicídio deixam uma 
carta, bilhete ou nota a respeito de seu ato final. Em uma pesquisa realizada a partir de 
bilhetes suicidas, Dias (1991) compreendeu que todo suicídio é uma forma de se 
comunicar com os outros, mesmo que seja a partir da sua própria morte. Para esta 
autora, aquele que se suicida precisa morrer para poder falar, anunciar o seu sofrimento. 

É importante que destaquemos que, muito embora a Associação Americana de 
Psiquiatria (APA) sugira que a escrita de um bilhete ou carta de despedida se configure 
como um sinal de risco de suicídio, nem todos aqueles que atentam contra a própria 
vida deixam uma nota de registro sobre tais atos. Entretanto, compreendemos que os 
bilhetes de suicídio são narrativas daqueles que viveram tal experiência. Neste trabalho, 
consideramos que narrativas, assim como pensa Dutra (2002) expressam a 
possibilidade de nos aproximarmos da experiência, como foi vivida pelo narrador. 
Compreendemos que os bilhetes e cartas de suicídio nos aproximam da última voz 
daqueles que atentaram contra a própria vida, anunciando ali naquele registro escrito 
sua dor e sofrimento. Isso porque, assim como reflete Sabino (1986, p. 144), o suicídio 
é um ato de publicidade: publicidade do desespero. Certamente, objetivamos não 
apenas a construção do enfrentamento a esta realidade, mas, fundamentalmente, a 
compreensão deste fenômeno. Esperamos, assim, contribuir para as mais diferentes 
instâncias a sensibilização para a reflexão da discussão sobre o fenômeno do suicídio, 
contribuindo também, para o desenvolvimento de outros estudos. 

 
Metodologia 
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O presente estudo se configura como uma pesquisa qualitativa de inspiração 
fenomenológica, partindo da compreensão do viver e não de definições ou conceitos. 
Nos voltamos, portant, para os significados do perceber a realidade experienciada, ou 
seja, para expressões claras sobre as percepções que o sujeito tem daquilo que está 
sendo pesquisado, as quais se expressam pelo próprio sujeito que as percebe (Coltro, 
2000, p. 3). 

A escolha pelo método de inspiração fenomenológica se fundamenta em sua 
epistemologia, que toma como objeto de investigação o fenômeno, isto é, aquilo que se 
mostra a si e em si mesmo tal como é. Isto se caracteriza pela ênfase no mundo da vida 
cotidiana (Coltro, 2000. p. 38), tendo em vista a apreensão do fenômeno pela 
experiência vivida e narrada, buscando colocar em suspenso as teorias e visões 
preconcebidas para ir ao encontro dos sentidos desvelados no vivido. 

O procedimento de análise do objeto se dará, inicialmente, pela leitura dos bilhetes 
suicidas de modo a nos familiarizarmos com a narrativa que eles expressam. Tal 
momento permite o destaque dos significados das falas do narrador, dando evidência 
ao fenômeno estudado e aos aspectos correlacionais. As marcações são identificadas 
como núcleos norteadores do momento da análise e discussão dos dados que mais 
tarde virão a ser núcleos significativos norteadores da discussão e compostos por parte 
de trechos dos bilhetes (AZEVEDO, 2006). Estes registros simbolizam lembretes para 
o pesquisador, produzidos pela linguagem daquele que viveu a experiência, em diálogo 

com os documentos estudados. 

Por último, procedemos à interpretação dos dados, à medida que os núcleos são 
destacados, já se inicia a interpretação dos bilhetes, pois tal momento permite o 
desvelamento dos sentidos da escolha por não mais viver. Tais trechos serão 
analisados à luz de teóricos estudiosos da temática do suicídio e da ontologia 
heideggeriana, a qual pensa a existência enquanto ser-no-mundo. Para realização do 
estudo, utilizaremos como período de seleção dos bilhetes e cartas de suicídio os anos 
de 2015 a 2018 acessíveis no ITEP - Instituto Técnico de Polícia do Rio Grande do 
Norte. Tal recorte se dá, em especial, pelo fato de que o setor que guarda os inquéritos 
policiais ainda não estar informatizado, e que a busca será manual documento a 
documento, portanto o cuidado em delimitar o período de buscas dos registros de 
bilhetes e cartas de suicídio se dá para garantir a exequibilidade da pesquisa. 
Destacamos que este projeto será submetido ao comitê de ética em pesquisa, 
respeitando todos os princípios éticos fundamentais, e intentamos com este estudo nos 
aproximarmos da compreensão dos fatores existenciais em jogo na decisão por não 
mais viver. 

  

 
Resultados e Discussões 

 

Com a chegada da pandemia de COVID-19 durante o ano de 2020, os encontros 
presenciais da UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte foram suspensos, 
assim como outras atividades municipais e estaduais, devido às medidas de 
biossegurança. Assim, a pesquisa não teve possibilidade de continuidade, uma vez que 
o acesso aos bilhetes, objeto do estudo, não foi possível. O grupo de pesquisadoras e 
pesquisadores vem, desde então, familiarizando-se com demais pesquisas na temática, 
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destacando alguns fatores que aparecem no estudo de bilhetes suicidas, entre eles o 
contexto cultural, social, familiar e político no qual o suicida se insere.  

 
Conclusão 

 

O grupo de pesquisadores pretende, com o retorno das atividades, retomar também o 
acesso aos bilhetes, podendo assim, seguir com a análise através dos núcleos de 
significados. Até então, estudos remotos vem sendo feitos diante das condições 
possíveis. Destaca-se, desde já, a importância de outros estudos que abranjam a 
temática do suicídio, desmistificando o debate na sociedade moderna, e pensando, 
conjuntamente, estratégias e caminhos para lidar com este fenômeno. 
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TÍTULO: Perfil e cobertura das equipes da Atenção Primária à Saúde/APS segundo 

regiões e municípios brasileiros 

Resumo 

O projeto de pesquisa do qual deriva este trabalho tem caráter multicêntrico e é 
desenvolvido em parceria com equipes de três diferentes estados nordestinos (Ceará, 
Rio Grande do Norte e Piauí), que produziram o banco de dados conjunto a partir do 
qual foram obtidos os resultados e discussões aqui presentes. O plano de trabalho ao 
que se refere este relatório é intitulado “Perfil e cobertura das equipes da Atenção 
Primária à Saúde/APS segundo regiões e municípios brasileiros” e teve como objetivo 
apresentar a cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF), dos Núcleos 
Ampliados de Saúde da Família e da Estratégia Agentes Comunitários de Saúde 
(EACS) no território brasileiro, com especial ênfase nos estados do Ceará, Piauí e RN 
levando em conta as características regionais e os vazios assistenciais. As análises 
consideraram o porte populacional, regiões de saúde, desenvolvimento socioeconômico 
e oferta de serviço, presença de comunidades quilombolas e assentamentos da reforma 
agrária nos municípios. Neste trabalho foram encontradas desigualdades na oferta de 
serviços de saúde no estado do RN e indicadores de fragilidades na produção de 

cuidado integral e culturalmente sensível na Atenção Primária. 

 
Palavras-chave: saúde mental; atenção primária; populações vulneráveis; NASF; ACS; 

ESF 

TITLE: Profile and coverage of Primary Health Care / PHC teams, according to Brazilian 

regions and municipalities 

Abstract 

The research project from which this work is derived has a multicentric character and is 
developed in partnership with teams from three different northeastern states (Ceará, Rio 
Grande do Norte and Piauí), which produced the joint database from which the results 
were obtained and discussions here. The work plan referred to in this report is entitled 
“Profile and coverage of Primary Health Care / PHC teams according to Brazilian regions 
and municipalities” and aimed to present the coverage of the Family Health Strategy 
(ESF), of the Centers Expanded Family Health and Community Health Agents Strategy 
(EACS) in the Brazilian territory, with special emphasis on the states of Ceará, Piauí and 
RN taking into account the regional characteristics and the care gaps. The analyzes 
considered the population size, health regions, socioeconomic development and service 
provision, the presence of quilombola communities and agrarian reform settlements in 
the municipalities. In this study, inequalities were found in the provision of health services 
in the state of RN and indicators of weaknesses in the production of comprehensive and 
culturally sensitive care in Primary Care. 
 
Keywords: mental health; primary attention; vulnerable populations. 
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Introdução 

A Portaria 4.279/2010 estabelece as diretrizes de organização das Redes de Atenção à 
Saúde (RAS) e elege a APS como ponto estratégico para qualificar o cuidado e superar 
a fragmentação da atenção e da gestão do Sistema Único de Saúde. A definição de 
regiões de saúde é condição fundamental para organização das RAS, que orientadas 
pelas características de cada território são capazes de ofertar e gerir serviços 
adequados às necessidades e determinantes sociais de saúde daquele grupo de 
municípios. Essas regiões estão agrupadas segundo aspectos geográficos, culturais, 
econômicos, infraestrutura e recursos de saúde em cada estado (Decreto nº 7508, 
2011). A nível nacional é possível classificar essas regiões em cinco grandes grupos 
que levam em consideração condicionantes estruturais da regionalização brasileira com 
base nas condições de desenvolvimento socioeconômico e oferta e especialização de 
serviços de saúde dos municípios de cada região (Viana, Bousquat, Pereira, Uchimira, 
Albuquerque, Mota & Ferreira, 2015). Os princípios doutrinários de universalidade, 
integralidade e equidade do SUS, no entanto só estão garantidos se nos assegurarmos 
de que os mais diversos territórios e comunidades têm acesso aos serviços de saúde 
nos diferentes níveis de atenção. Por essa razão, faz-se necessário verificar a oferta de 
dispositivos de cuidado para populações urbanas e rurais, levando em consideração as 
coberturas de serviços de APS em municípios com e sem comunidades quilombolas e 
assentamentos da reforma agrária, bem como o alcance desses serviços. De acordo 
com Dantas, Dimenstein, Leite, Macedo e Belarmino (2020), o acesso a serviços de 
saúde e a cobertura destes são insuficientes para populações de áreas rurais, o que 
dificulta a efetivação de um cuidado integral culturalmente sensível. Para este estudo, 
foram consideradas a distribuição e composição das equipes dos três principais serviços 
da APS no país (ESF, EACS e NASF). As equipes de Saúde da Família e os Agentes 
Comunitários de Saúde são duas importantes estratégias de expansão e consolidação 
da APS no Brasil e são reconhecidas internacionalmente como bem sucedidas políticas 
públicas de organização do modelo assistencial (Macinko & Mendonça, 2018). A fim de 
ampliar a resolutividade e escopo de ações da ESF, foi criado em 2011 o Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), cuja composição das equipes deve contar com 
profissionais de diversas áreas, entre elas a saúde mental (Melo, Miranda & Limeira, 
2018). O NASF é o mais importante dispositivo de cuidado em saúde mental da APS 
brasileira, sua composição e o processo de trabalho preconizado por essa estratégia 
possibilitam que a atenção ofertada seja mais diversificada e atenta às necessidades 
culturais e territoriais. 
 

Metodologia 

 

Este trabalho realiza uma análise quantitativa exploratória desenvolvida partir da coleta 
e descrição de dados de serviços públicos de saúde. Para a produção dos dados 
apresentados neste relatório, foram consultadas diferentes bases de domínio público e 
realizados cálculos de cobertura conforme parâmetros normatizados pelo Ministério da 
Saúde. Os quantitativos de equipes das diferentes estratégias da Atenção Primária à 
Saúde e Rede de Atenção Psicossocial foram coletados tomando como referência os 
dados consolidados até o fim do ano de 2018 pelo Departamento de Atenção Básica 
(DAB), Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e Departamento de 
Informática do SUS (DATASUS). Os dados de cobertura foram analisados levando em 
conta o porte, a região de saúde, os grupos de regiões de saúde e a presença ou não 
de comunidades quilombolas e assentadas nos municípios. Para esse cruzamento, 
foram recuperados também dados da Fundação cultural Palmares e Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que foram tratados no Excel. 
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A análise por grupos de regiões de saúde segundo condições socioeconômicas e oferta 
e complexidade de serviços de saúde foi baseada no modelo de agrupamento (cluster 
analysis), proposto por Viana et al. (2015), o qual analisou as 438 regiões de saúde que 
comportam os 5.570 municípios brasileiros. Os cinco grupos de regiões de saúde 
proposta se apresentam da seguinte forma: Grupo 1 (baixo desenvolvimento 
socioeconômico e baixa oferta de serviços); Grupo 2 (médio/alto desenvolvimento 
socioeconômico e baixa oferta de serviços); Grupo 3 (médio desenvolvimento 
socioeconômico e média/alta oferta de serviços); Grupo 4 (alto desenvolvimento 
socioeconômico e média oferta de serviços); Grupo 5 (alto desenvolvimento 
socioeconômico e alta oferta de serviços). 

 
Resultados e Discussões 

 
Segundo dados disponibilizados pelo DAB/MS (dezembro de 2018), o Rio Grande do 
Norte possui 5767 ACS, 1064 equipes da ESF e 182 equipes do Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família (NASF). Destas, 89 (48,90%) são equipes NASF I, 38 (20,88%) NASF 
II e 55 (30,22%) NASF III. No Rio Grande do norte existem oito regiões de saúde, sendo 
seis reunidas no grupo de baixo desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de 
serviços (grupo 1), uma no grupo de médio desenvolvimento socioeconômico e 
média/alta oferta de serviços (grupo 3) e uma, a região que comporta a capital, 
pertencente ao grupo de alto desenvolvimento socioeconômico e alta oferta de serviços 
(grupo 5). As regiões de saúde que compõem o grupo de menor desenvolvimento e 
oferta de serviços (grupo 1) representam 88,62% do total de municípios do estado e 
47,74% da população, enquanto a única região de saúde classificada como de alto 
desenvolvimento, 7ª região (Metropolitana), tem o equivalente a 2,99% dos municípios 
e 38,36% do contingente populacional. Dessa forma, os dados apontam que a maior 
parte dos municípios potiguares, onde se encontra quase metade da população 
estadual, tem baixo desenvolvimento socioeconômico e baixa oferta de serviços. Em 
número absolutos, dos 5767 Agentes Comunitários de Saúde do estado, 1118 
concentram-se na região Metropolitana (grupo 5), 900 na região de Mossoró (grupo 3) 
e os demais 3743 distribuídos entre as seis regiões de saúde que compõem o grupo 1. 
Para fazer uma leitura proporcional da distribuição desses profissionais de acordo com 
as características de cada território, o parâmetro utilizado pelo MS para cobertura de 
ACS prevê que o número de agentes seja suficiente para cobrir 100% da população 
cadastrada, que haja uma proporção de um ACS para cada 750 pessoas e que cada 
ESF possua no máximo 12 agentes. Em dados percentuais, considerando quanto cada 
região de saúde possui de ACS em relação ao número máximo indicado pelo MS, pode-
se obter uma compreensão mais precisa da presença de ACS nas regiões de saúde do 
estado do RN. Os dados disponibilizados pelo DAB revelam que em todas as regiões 
de saúde enquadradas no grupo 1 o total de ACS credenciados atingiu mais 85% dos 
tetos estabelecidos pelo MS. O maior déficit registrado nesse grupo foi de 13,05% na 1ª 
região (São José do Mipibu) e o menor de 4,56% na 6ª região (Pau dos Ferros). Já nas 
regiões caracterizadas por melhores condições socioeconômicas nos grupos 3 e 5, a 2ª 
(Mossoró) e 7ª (Metropolitana) regiões alcançaram, respectivamente, 75% e 33,54% do 
mesmo indicador e expressam maiores déficits do que as demais regionais. Com 
95,44% do número máximo recomendado de Agentes Comunitários de Saúde, a 6ª 
região (Pau dos Ferros) tem a maior cobertura do estado e a 7ª (Metropolitana) conta 
com a menor cobertura e, portanto, apresenta o maior déficit de agentes, 66,46%. 
Quanto ao percentual de equipes de ESF credenciadas em relação ao teto possível, 
percebe-se que a cobertura do RN (77,27%) é superior ao dado nacional (64,05%), 
embora levemente inferior ao mesmo indicador encontrado na região Nordeste 
(79,31%). Também nesse aspecto as regionais do grupo 1 apresentam o maior 
percentual em relação ao teto de equipes definido pelo MS com um total de 84,16%, 
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enquanto o grupo 3 apresenta 58,68% e o grupo 5, com o menor percentual, 33,88%. 
No universo das regiões incluídas no grupo 1, a 1ª região (São José do Mipibu) 
apresenta a maior cobertura, com 90,58%, e a 8ª (Açu) a menor, 75,29%. As demais 
regiões de saúde possuem porcentagens maiores que 80%. Há também diferenças em 
relação a NASF entre as oito regiões de saúde. A região que possui o melhor resultado 
neste aspecto é a 1ª região (São José de Mipibu) que possui 82,50% da sua capacidade 
de habilitação efetivada, totalizando 33 NASF habilitados; já a que possui o pior 
resultado é a 7ª região ou região Metropolitana (33,33%), puxada pela baixa presença 
de NASF na capital. O grupo 1 registra também o melhor percentual nesse quesito, 
contando com 71,09%, o grupo 3 tem 56,25% e o 5, 33,33%. Do total dos municípios 
potiguares, 160 possuem algum tipo de NASF, cujo número total é de 182, sendo 89 
(49,9%) NASF I, 38 (20,88%) NASF II e 55 (30,22%) NASF III. Contudo, segundo os 
critérios do MS, existe um déficit de 285 NASF, o que corresponde a 63,86%. Na capital 
potiguar, o déficit é de 85%; já nas demais cidades do Estado o déficit de NASF é de 
32,45%. Apesar das cidades de porte 1 possuírem, quase em sua totalidade, pelo 
menos uma equipe de NASF, estando o serviço presente em 153 municípios e 
perfazendo o total de 162 NASF, sua oferta está defasada, já que, pelos critérios MS, 
seria possível habilitar até 224 equipes para cobrir todas as equipes de ESF existentes. 
Neste sentido, os NASF cobrem 72,32% das equipes de ESF cadastradas nestes 
municípios, sendo a maioria dos NASF do tipo I (69), seguidos de 38 NASF II e 55 NASF 
III. Nos municípios de porte II, III e V, podemos visualizar que todos possuem NASF em 
sua rede de atenção básica. Porém, em todos eles, existe defasagem quanto ao número 
necessário de NASF, com os de porte II cobrindo apenas 41,18% das equipes de ESF, 
os de porte III 41,67% e, o mais alarmante, Natal, a única cidade de porte V, cobre 
somente 15% das equipes de ESF em atuação em seu território. Observa-se ainda que 
os municípios de porte II, III e V têm a característica de possuírem apenas NASF do tipo 
I. Quanto aos ACS, nos municípios de porte I, temos um índice alto, pois nestas cidades 
os ACS cobrem 90,68% dos territórios, situação muito melhor do que a dos municípios 
de porte II, 62,66%; III, 59,25%; e V, 23,79% . Podemos constatar que Natal, a única de 
porte V, tem o pior índice quanto à presença de ACS em seus territórios, conforme 
descrito anteriormente. Em relação às ESF, a situação não muda muito, com o município 
de porte V, Natal, apresentando o pior resultado, com 23,69% de cobertura. Os 
municípios de porte I têm cobertura de 85,19%, os de porte II têm 60,26% e os de porte 
III, 45,93% (gráfico 10). Neste contexto, é possível constatar que as piores coberturas 
de ACS e ESF se encontram nas maiores cidades do Rio Grande do Norte. No estado 
do Rio Grande do Norte, dos 167 municípios, 79 têm registrados assentamentos da 
reforma agrária ou comunidades quilombolas. Estes municípios perfazem 50,55% da 
população do estado, de acordo com dados de estimativa da população do DAB (2018), 
e 100% desses municípios encontram-se no grupo 1. No grupo dos municípios sem 
assentamentos e quilombos, a presença de ESFs nos territórios atinge 83,97% do teto; 
nos municípios com assentamento, as equipes cadastradas alcançam 72,56% do teto; 
entre os municípios que possuem comunidades quilombolas, a porcentagem do teto 
atingida é de 64,18%; já nos municípios com ambos (assentamentos e quilombos) o teto 
é de 216 ESFs e a porcentagem de cadastramento de equipes é de 70,86%. Sobre o 
número de Agentes Comunitários de Saúde contratados, temos: do teto previsto de 
2012 nos municípios que não contam com assentamentos nem quilombos, estavam 
contratados 1812, ou seja, 86,20% do teto; nos municípios com assentamentos, o teto 
determinado é de 3526 e estavam contratados 2896, representando 82,13% da 
cobertura possível; nos municípios com presença de quilombos, estão previstos 1926 
ACSs no máximo, sendo que 1408 estavam contratados em 2018, cobrindo assim 
73,10% do teto estabelecido; e nos municípios com assentamentos e quilombos, 
considerando o teto estabelecido de 1062 ACSs e os 871 agentes contratados, temos 
que 82,02% do teto foi atingido em 2018. Nos municípios sem assentamento nem 
quilombos, as ESFs são apoiadas por 88 NASFs que representam 68,75% do teto de 
128 equipes possíveis, de acordo com o critério mínimo de implantação (DAB/MS); nos 
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municípios com assentamentos da reforma agrária, o número de NASFs é 77, que 
contemplam 66,96% do critério mínimo de 115; já nos que contam com a presença de 
comunidades quilombolas há 33 NASFs, os quais satisfazem 67,35% do teto de 49; e 
nos municípios que contam com ambos, quilombos e assentamentos, os 19 NASFs 
representam 70,37% do teto, que é de 27 equipes. 
 

Conclusão 

 
Os resultados apresentados dão conta de uma distribuição desigual dos serviços de 
Atenção Primária à Saúde no RN e demonstram que os serviços de atenção primária 
se consolidaram melhor nos municípios de menor porte e menor desenvolvimento 
socioeconômico, onde a oferta de serviços com maior incremento de tecnologias e 
portanto de especialização é mais escassa. As regiões com os maiores centros urbanos 
do estado e maior concentração de serviços especializados, por sua vez, teve as piores 
taxas de cobertura nos serviços de APS. Para a efetivação da integralidade do cuidado 
em saúde pressupõe-se que todas as regiões de saúde disponham de boas coberturas 
de serviços de saúde nos três níveis de atenção, no entanto ainda observa-se que há 
disparidade nessas ofertas, principalmente nas regiões de maior desenvolvimento, onde 
as atenções secundária e terciária parecem ter se sobreposto à APS. Nessas 
circunstâncias, a coordenação do cuidado, que deve ser exercida pela APS, encontra-
se comprometida em virtude da baixa cobertura e investimento público nesse nível de 
atenção. Quanto aos municípios com quilombos e/ou assentamentos, observa-se que 
as coberturas dos serviços não diferem muito com os resultados encontrados nos 
municípios sem quilombos ou assentamentos, no entanto compreendemos que esse 
dado numérico carece de qualificação e informações sobre o cotidiano de trabalho que 
não foi possível contemplar nesse período da pesquisa. A presença de equipes 
credenciadas em número suficiente para atender um município não nos garante que o 
acesso aos serviços é equânime para populações do campo e da cidade, nem se o 
cuidado ofertado leva em conta as necessidades de cada um desses territórios. Além 
disso, a baixa cobertura de NASF’s nos municípios com quilombos e assentamentos 
pode ser uma questão muito mais problemática do que nos demais municípios, tendo 
em vista que essas são populações vulneráveis que demandam uma produção de 
cuidado mais sensível a suas condições de vida que poderia ser promovido por esse 
dispositivo. Para tanto, é necessário investigações qualitativas futuras para conhecer 
como se realiza o atendimento a essas comunidades. 
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TÍTULO: Um projeto memorial de Hatshepsut: a viagem a Punt no templo de Deir el-

Bahari 

Resumo 

O objetivo deste trabalho é analisar como monumento memorial e como fonte 
iconográfica as cenas de Punt no templo de Deir el-Bahari. A rainha-faraó Hatshepsut 
reinou durante a XVIII dinastia, entre 1473 e 1458 A.E.C., no período do Novo Império. 
A viagem a Punt foi um dos feitos mais rememorados durante o governo de Hatshepsut, 
sendo gravado nas paredes de seu templo de milhões de anos, em Deir el-Bahari, 
situado na margem ocidental do Nilo. A metodologia adotada neste trabalho consiste na 
análise dos seguintes tópicos: forma, tamanho, localização, matéria-prima, cor, 
números, hieróglifos, ações e gestos, tendo como base a obra de Richard Wilkinson, 
Magia y símbolo em el arte egípcio (2003). Como resultados, obtivemos um catálogo 
iconográfico do relevo do templo em questão, no qual são analisadas as categorias 
acima citadas. Conclui-se que o relevo da viagem a Punt apresenta uma relação 
comercial importante para o Antigo Egito, evidenciando a potência e capacidade do 
governo egípcio de estabelecer acordos com uma região estrangeira. Além deste relevo 
ser uma obra memorial da rainha utilizada de forma particular para legitimar seu 
governo. 
 
Palavras-chave: Deir el-Bahari. Hatshepsut. Punt. Memória Cultural. 

TITLE: A Hatshepsut memorial project: the trip to Punt at the temple of Deir el-Bahari 

Abstract 

The objetive of the work is to analyze as a memorial monument and as an iconographic 
source such as scenes of Punt in the temple of Deir el-Bahari. Queen-pharaoh 
Hatshepsut reigned during na eighteenth-century dynasty, between 1473 and 1458 AD, 
in the New Kingdom period. The trip to Punt was one of the most remembered feats 
during the rule of Hatshepsut, being engraved on the walls of his million-year-old temple 
in Deir el-Bahari, located on the West bank of the Nile. The methodology adopted in this 
work consists of the analysis of the following topics: shape, size, location, material raw, 
color, numbers, hieroglyphs, actions and gestures, based on the work of Richard 
Wilkinson, Magia y símbolo em el arte egípcio (2003). As a result, we obtained an 
iconographic catalogue for the relief of the temple in question, in which the categories 
mentioned above are analyzed. It is concluded that the importance of the trip to Punt 
presents an important commercial relationship for Ancient Egypt, showing the power and 
capacity of the Egyptian government to establish agreements with a foreign region. In 
addition, this relief is a memorial work of the queen used in a particular way to legitimize 
her government. 
 

Keywords: Deir el-Bahari. Hatshepsut. Punt. Cultural Memory. 

Introdução 

Este trabalho possui como objetivo principal situar a viagem a Punt no templo de Deir 
el-Bahari como um projeto memorial de Hatshepsut. A rainha-faraó Hatshepsut reinou 
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de 1479 A.E.C até 1458 A.E.C., integrando à XVIII dinastia. Hatshepsut era filha de 
Tutmés I com Ahmosis. Hatshepsut se casou com Tutmés II e dessa união apenas uma 
filha foi gerada. O faraó teve um filho com uma concubina, o futuro faraó Tutmés III. 
Com a morte de Tutmés II, a esposa real assume como regente, pois o herdeiro do trono 
era muito jovem para assumir, e de regente se torna faraó. Os templos egípcios são 
denominados de mansões dos deuses, pontos de adoração, ilhas de ordem em meio ao 
caos. Além de possuir uma multiplicidade de funções, casas dos deuses, construídos 
para suas divindades patronas, funcionavam como centros administrativos e 
expressões de propaganda de governo. (WILKINSON, p. 7, 2000). O templo de 
Hatshepsut é um templo de milhões de anos, construído para honrar e manter a 
memória da faraó, erigido em um local sagrado da deusa Háthor, próximo ao templo de 
Montuhotep. O templo de Hatshepsut representa a construção da memória cultural da 
rainha faraó. As cenas da expedição a Punt são um dos fatos mais marcantes do seu 
governo como uma forma de institucionalizar e formalizar essa memória cultural através 
destes relevos sendo transmitida para a posteridade. Como fonte principal para a 
análise utilizou-se a obra de Edouard Naville, The temple of Deir el-Bahari, parte III 
(1898), que aborda a expedição a Punt. Há inúmeros debates sobre a localização 
geográfica de Punt e a relação que este teve com o Egito. Essas considerações, 
especialmente a primeira, foi abordada ao longo desta pesquisa. Isso se configura como 
dois dos objetivos específicos, analisar o comércio internacional no Egito faraônico 
como obra da realeza e analisar a relação dos egípcios com os povos estrangeiros 
retratados nos relevos. Além de analisar como Hatshepsut é referendada nas cenas do 
relevo e comparar o seu modelo de realeza com a de faraós masculinos. Trazer à luz 
temas como gênero se tornou uma tendência nos últimos tempos, após a segunda onda 
feminista dos anos de 1970. Isso contribuiu para o crescimento de novas abordagens e 
temáticas dentro da ciência histórica. Sobre o Egito Antigo, ainda há a concepção de 
que as mulheres possuíam mais direitos e estavam em situação de igualdade com os 
homens. Ao analisar as fontes, percebemos que essa visão é simplista. Apesar de poder 
administrar e herdar propriedades, a mulher não podia ocupar os altos cargos de 
funcionários do governo. Sendo assim, surgiram teorias sobre a passagem da rainha 
como regente a faraó. De acordo com Nicholas Grimal (2002), a rainha teria usurpado 
o trono e se coroado faraó, deixando seu enteado como co-regente. Essa visão da 
egiptologia é descartada atualmente, como o uso de termos como “usurpadora” para 
desqualificar esta governante. As mulheres da XVIII dinastia foram conhecidas por se 
destacaram enquanto esposas reais, como a avó de Hatshepsut, Amósis Nefertari, 
esposa de Amósis I, fundador desta dinastia. Sua esposa recebeu os títulos de “grande 
esposa real” e “senhora do Alto e do Baixo Nilo”, ela operou de forma independente a 
seu marido, construindo monumentos e ocupando funções em cultos. Hatshepsut filha 
de Tutmés I e de Amósis, possuindo uma linhagem real, enquanto seu marido e meio 
irmão, Tutmés I, foi filho de uma concubina. Para justificar sua ascensão a rainha utilizou 
da teogamia, ou seja, ela se declarou filha de Âmon, possuindo um nascimento divino. 
Como a teoria de usurpadora do trono não é mais a predominante, outras linhas teóricas 
se mostram mais plausíveis. Na primeira, Hatshepsut teria sido co-regente com Tutmés 
III, ele como rei, e ela como a responsável pelos negócios do país. E na segunda, 
ambos, Hatshepsut e Tutmés III foram faraós, no entanto, ele teria um papel secundário 
a ela. Esta última é a adotada por este trabalho. 
 
Metodologia 

 
A metodologia deste trabalho consiste na análise iconográfica da arte egípcia utilizando 
como base a obra Magia e símbolo em el arte egípcio, de Richard H. Wilkinson (2003). 
O autor propõe, para analisar a arte egípcia, os seguintes tópicos: forma, tamanho, 
matéria-prima, números, hieróglifos, cor, ações e gestos. O relevo analisado está 
localizado no templo de Deir el- Bahari, na margem ocidental do Nilo. Como mencionado 
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anteriormente, como fonte para a análise utilizou-se a obra de Edouard Naville, 
composta por cinco volumes intitulados The temple of Deir el-Bahari, lançados entre 
1895 e 1908, divididos por sessões do templo. O volume selecionado para este trabalho 
é a parte III de 1898, esta contém 31 pranchas que dentro do recorte espacial proposto 
por Naville retratam o fim da metade norte e metade sul da plataforma central. Dentro 
deste total foram recortadas as pranchas referentes a expedição a Punt. Nesta foi 
realizado um recorte para o relevo da expedição a Punt. A arte egípcia não foi destinada 
ao realismo, mas a uma idealização. As pessoas podem ser representadas em sua 
melhor forma, na forma ideal. Homens podem ser representados como vigorosos e 
mulheres, jovens e elegantes. (BAINES, p. 10-11, 2015). O aspecto religioso da arte é 
o mais importante se consideramos que a sociedade egípcia vivia regida com base na 
manutenção da Maat, personificada na forma de uma deusa, mas também o princípio 
da ordem cósmica e da harmonia que mantinha a sociedade em equilíbrio. Isso não 
significa que a arte egípcia seja imutável, ela apresenta certas variações com base no 
período ou faraó reinante. De acordo com Wilkinson (2003), os egípcios utilizam o 
símbolos para representar suas ideias, crenças e concepções sobre a vida e a morte, 
além de representar o pensamento egípcio. O relevo analisado está localizado na 
colunata do meio, parede sul do templo. A partir deste relevo, pode-se perceber as 
diferenças nas representações entre os egípcios e puntitas. Os egípcios em sua maioria 
com cabelos curtos, sem barba e com corpo esguio, enquanto os habitantes de Punt 
possuem barbas medianas, cabelos compridos e ombros largos. A forma dentro da 
categoria de análise pode ser classificada em simbolismo de nível primário ou 
simbolismo de nível secundário, apenas o primeiro se enquadra dentro dos relevos que 
servem como fonte deste trabalho. Este simbolismo ocorre de forma direta, ou seja, a 
associação de um objeto sugere conceitos, ideias ou identidades com as quais o objeto 
está relacionado diretamente. A variação do tamanho tem a função de mostrar a 
importância de seres e objetos, a posição hierárquica geralmente não reflete a escala 
real. O material usado para os relevos dos templos normalmente era de arenito, com 
relação às cores, estas não se aplicam ao trabalho, pois não estão visíveis nos relevos. 
Relativo aos números, o mesmo número pode ter significados diferentes dentro da 
simbologia egípcia. “[...] a escritura egípcia estava associada com Thoth, o deus da 
sabedoria com cabeça de íbis que se considerava como a divindade patrona da arte da 
escritura.” (WILKINSON, p. 166, 2003). Os hieróglifos possuíam significado sagrado e 
são item essencial da arte, foram analisadas as traduções das inscrições presentes nas 
imagens. As ações identificadas se dividem em ações rituais, como nas cena da barca 
sagrada de Âmon e não rituais, como na chegada dos egípcios a Punt. Os gestos são 
uma subcategoria da atividade simbólica e podem envolver várias partes do corpo, 
assim como seus significados podem divergir. 
 
Resultados e Discussões 

 
Hatshepsut foi a primeira governante a retratar seu nascimento divino em uma cena de 
templo (GRAVES-BROWN, p. 149, 2010). Além do nascimento divino para legitimar sua 
ascensão, ela também se denominou a preferida de seu pai. Cinco títulos lhe foram 
concebidos no ato de sua coroação, entre eles seu nome de trono “Maatkare” que 
significa “verdade é a alma de Rê”. Durante seu governo, e se dedicou a empreender 
com projetos como o transportes de obelisco e a exploração de riquezas da Núbia. 
Segundo Grimal (2002), a faraó não realizou expedições militares, isso é uma questão 
problemática. Pois uma historiografia mais antiga via o seu governo como pacífico, no 
entanto, esta visão está sendo contestada atualmente. Carolyn Graves-Brown (2010), 
apresenta uma inscrição na região do Sahel de um homem chamado Tyt, o “supervisor 
do Sahel” fala acerca da rainha derrotando a Núbia. Um dos elementos marcantes de 
seu governo é a extensão do culto ao deus Âmon, além de utilizar o festival de Opet em 
Luxor para fortalecer a ligação entre seu governo e a divindade. Um dos 
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questionamentos levantado pela Egiptologia é o fato de uma mulher permanecer tanto 
tempo como faraó. Shirley (2014) propõe que a rainha teria se mantido como regente e 
governante com o auxílio de sua estrutura administrativa, ela teria promovido seus 
oficiais durante sua regência e criado um programa de promoções para aqueles que 
fossem leais e comprometidos com os projetos reais. O que foi Punt? Qual sua 
localização geográfica? Essas perguntas têm gerado debates extensos entre os 
estudiosos. Segundo Edouard Naville (p. 11-12, 1898), considerar Punt como um 
território com fronteiras definidas para um estado, reino ou para um grupo de estados é 
errôneo. Isso é uma designação geográfica vaga para definir uma vasta extensão ao 
leste do Egito, onde estão presentes várias nações distintas. Dimitri Meeks (2003) afirma 
que os debates acerca de Punt se localizar na África são insuficientes, pois um dos 
principais argumentos utilizados é sobre a girafa presente nas cenas. A girafa um animal 
africano, no entanto, Meeks afirma que esse animal pode ter sido transportado de seu 
país de origem, assim como o rinoceronte, ambos podem ter sido usados como 
presentes diplomáticos (2003, p. 55-56). Stephen P. Harvey (2003) argumenta acerca 
da má preservação dos registros que contêm as representações da girafa e do 
rinoceronte. Outro elemento que é utilizado para tentar localizar Punt é a presença de 
plantas usadas para a produção de produtos aromáticos. A identidade dessa flora é 
debatida, estudiosos hesitam entre olíbano (derivado de vários tipos de Boswellia na 
África e no sul da Península Arábica) e mirra derivada de espécies de Commiphora, 
distribuída nos mesmos locais (MEEKS, 2003 p. 67). Meeks conclui que Punt estaria 
situada na Península Arábica. Esses processos de associação de palavras antigas, 
imagens, topografia e meio ambiente possuem problemas interpretativos, como a 
natureza de representação da arte egípcia (HARVEY, p. 85, 2003). “De qualquer forma, 
tentar determinar a localização de Punt com base principalmente na evidência filológica 
é problemático, levando um estudioso a posicionar Punt nos arredores ambientalmente 
inadequados do Sinai (NIBBI, 1981 apud HARVEY, 2003, p. 86). As pranchas com as 
imagens que possuem relação com Punt, sobre a chegada ou sobre a jornada pelo mar 
possuem uma linha d`água com fauna típica do Mar Vermelho o que indica que os 
egípcios navegaram por este para chegar ao seu destino. O conceito de memória 
coletiva de Halbwachs, segundo Jan Assmann, “debate acerca do condicionamento 
social da memória, ao argumentar que toda memória individual se forma a partir dos 
padrões já estabelecidos pela sociedade em que o indivíduo se encontra inserido, ou 
seja, é formada coletivamente” (ASSMANN apud FABRÍCIO, 2016, p. 143). Jan 
Assmann divide esse conceito em memória comunicativa e memória cultural, mas 
apenas esta última foi abordada nesse trabalho. A memória cultural aborda o passado 
remoto, esse passado não é preservado tal como foi, mas está presente em símbolos 
representados em mitos orais ou escritos. A memória cultural diferentemente da 
memória comunicativa é institucionalizada por meio de monumentos, museus, arquivos. 
Dentro desse conceito, o relevo referente à viagem a Punt constrói uma narrativa 
tecendo uma história preservada através do monumento. As cenas demonstram os 
objetivos dos egípcios em buscar produtos preciosos e principalmente buscar plantas 
aromáticas usadas para incensos, para serem transplantadas no jardim de Âmon. E 
Hatshepsut utilizou isso para mostrar o apoio desta divindade para com seu governo, 
produzindo uma memória a respeito de si e de seus feitos. Outrossim, o público que 
poderia ver essas cenas era bastante restrito, pois o acesso aos templos egípcios no 
geral era limitado e apenas os sacerdotes e o faraó o adentravam, principalmente no 
santuário da divindade cultuada. Isso se interliga com a restrição do conhecimento 
dentro da memória cultural, a participação elitista e hierarquizada que se apresenta com 
relação ao acesso aos templos egípcios. Os sacerdotes eram os especialistas, dentro 
do conceito de memória cultural, com grau elevado de formação. Da análise da obra de 
Naville, foram selecionadas dezessete pranchas referentes à expedição a Punt. Da 
prancha 69 à 76, retrata-se as figuras que têm relação direta com Punt, seja em terra 
ou navegando. Podemos perceber o modo de vida dos puntitas, com suas tendas 
elevadas sob troncos para a proteção contra os animais selvagens, seu saiote 
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assimétrico, seus longos cabelos trançados e frequentemente portando um bumerangue 
em mãos, o que pode significar que este item era sua arma que faziam mais uso. A 
relação entre puntitas e egípcios se mostra pacífica, uma relação comercial. Como na 
prancha 69, o encontro entre o mensageiro egípcio, Nehasi acompanhado de seus 
soldados e os chefes da terra de Punt. O tamanho dos indivíduos é o mesmo, indicando 
ausência de hierarquia entre eles. Isto pode apresentar-se como controverso, tendo em 
vista que Nehasi não possuía um alto cargo e nem seus soldados, mas o chefe e a 
rainha de Punt estavam em uma posição social mais elevada. Como a representação 
artística é abordada os olhos dos egípcios, é possível que para eles, as autoridades de 
Punt não fossem superiores a seus funcionários por serem estrangeiros. O que nos leva 
a questionar a respeito da visão que o povo egípcio possuía dos estrangeiros. Os 
estrangeiros eram o “outro” e deveriam ser controlados por ameaçar a ordem, no 
entanto, isso não indica medo ou xenofobia, apenas uma necessidade cosmológica de 
manter a Maat (ROTH, p. 2015). Em sua dissertação Keidy Matias (2016) argumenta 
que os egípcios não eram contra os estrangeiros desde que estes se adaptassem ao 
seu modo de vida. Dessa forma, vê-se que na vida cotidiana os estrangeiros não eram 
vistos negativamente, desde que não ameaçassem o Estado. O chefe de Punt está com 
os braços dobrados levantadas para frente, como em um sinal de calma. De acordo com 
as inscrições da prancha traduzidas por Naville, o chefe, chamado Parohu encontra-se 
apreensivo com a chegada da comitiva, e se acalma após saber o motivo da visita. Isso 
pode significar a necessidade de dominação que os egípcios tinham sobre outros povos, 
subjugar os estrangeiros era dever do rei. “A terra divina” como era referenciada Punt 
pelos egípcios se destacou pelas suas substâncias aromáticas, como o incenso, tão 
valorizado pelos egípcios, e pelos seus metais preciosos, como o ouro. Nas pranchas 
72 e 73, os egípcios estão chegando a Punt com presentes e na seguinte já estão 
carregando os barcos com os produtos da negociação, na 75, estão partindo. Na 
prancha 76, os chefes estão em gestual de reverência ao que poderia ser a rainha, mas 
esta não aparece. Consta na inscrição: “eles dizem, implorando a sua majestade, 
saudamos a ti, Rei do Egito, senhora de Rá brilhando como o disco solar [...]”. Eles 
pertencem a diferentes etnias, o que se percebe pelos traços físicos. Os estrangeiros 
são mostrados em todas as pranchas passivamente, em pé ou prostrados, reforçando 
o poderio dos egípcios sobre eles. Na prancha 77, Âmon e Hatshepsut estão em 
diferentes tamanhos, ele em escala bem maior que ela. Isso significa a submissão da 
rainha perante o deus. A simbologia do número 2, indica dualidade e unidade, desta 
forma a divindade e a faraó, declarada sua filha, estão juntos em uníssono, o deus 
apoiando sua preferida. Boa parte das pranchas seguintes vão evidenciar a união entre 
Hatshepsut e Âmon e seu apoio para com ela. As pranchas 78 até a 81, mostram os 
produtos para o jardim de Âmon e o próprio jardim, evidenciando que esta expedição 
teve como principal beneficiário o deus. Na prancha seguinte (82), Tutmés III aparece 
oferecendo incenso à barca sagrada de Âmon. Conectada a essa cerimônia está uma 
outra, na prancha 83, sacerdotes carregando a barca sagrada do deus, e no lado direito 
a figura da rainha-faraó. Toda essa cerimônia está conectada à prancha 84 que mostra 
Âmon sentado no trono em uma cena ritual de transmissão de poder. A divindade 
profere um longo discurso. “O Hórus [...] o rei do Alto e do Baixo Egito [...] de Âmon que 
o ama para transferir a ela a herança das duas terras, o poder real sobre o Sul e o Norte, 
ele concede a ela” (NAVILLE, 1898, p. 18-19). Nesse trecho percebe-se como a benção 
de um deus a sua filha auxiliou na legitimação do governo de Hatshepsut, ela sendo 
uma mulher e tradicionalmente não sendo a próxima governante do Egito, após a morte 
de Tutmés II. As últimas pranchas, 85 e 86, são a continuação da mesma cena, a rainha 
se dirigindo aos seus oficiais. Sobre a base do pavilhão de Hatshepsut, há a seguinte 
inscrição: “toda a vida, estabilidade, saúde e alegria, todas as terras e países 
estrangeiros estão sob os pés dessa boa deusa” (NAVILLE, 1898, p. 20). Mostrando 
seu governo cumpria a obrigação como faraó de manter a Maat. De fato, os nomes que 
ela adotou como rei foram construídos para tirar vantagem das formas femininas, de 
modo que cada nome se referia a uma deusa e sugeria uma identificação com essa 
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divindade. Isso contrastava com as formas masculinas usadas pelos reis masculinos, 
que não tinham o efeito de se referir às divindades masculinas (ROBINS, 1999b apud 
ROBINS, 2015 p. 126). 
 
Conclusão 

 
Dessa forma, a fonte utilizada neste trabalho é a obra The Temple of Deir el-Bahari 
(1898) de Naville, neste livro há os desenhos, as pranchas e as traduções das 
inscrições. Neste trabalho, utiliza-se o conceito de memória cultural de Assmann (2016) 
para realizar a análise do templo. Com isso, evidencia-se que o templo de Hatshepsut 
enfatiza seus feitos como rainha-faraó e principalmente como item mantenedor de sua 
memória. Já que Hatshepsut não era tradicionalmente a destinada a ocupar o trono 
egípcio, mas sim seu enteado Tutmés III, ela precisou mostrar seu direito de governar 
por meio de seu nascimento divino e de seus empreendimentos. A memória cultural 
possui uma longa durabilidade e visa retratar um passado absoluto, um tempo mítico 
por meio de símbolos, ícones, elementos de preservação dessa memória. As cenas de 
Punt em Deir el-Bahari representam o outro, o estrangeiro sob o olhar egípcio, 
estabelecendo contatos comerciais e pacíficos para com estes. Além de mostrar os 
próprios egípcios na expedição e a rainha sendo louvada e em contato com Âmon. “A 
terra divina”, Punt foi um território presente em muitas fontes egípcias e que continua 
sendo um assunto de interesse e discussão principalmente pelos questionamentos que 
pairam sobre sua localização. A memória cultural como um item restrito e elitizado foi 
utilizado no relevo das cenas de Punt como um monumento para exibir e legitimar o 
poder de uma governante que ocupou o mais alto cargo egípcio e que fugiu à regra por 
ser uma mulher. 
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TÍTULO: Cidadãos de esquerda, de centro e de direita: traçando perfis ideológicos dos 

cidadãos brasileiros 

Resumo 

O relatório tem como objetivo apresentar uma série de resultados sobre a percepção 
dos brasileiros acerca da democracia. Dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Organização das Nações Unidas, a pesquisa se relaciona com o 
seguinte objetivo: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Analisou-se o histórico de fluidez da 
escala ideológica, no qual foi constatado o comportamento pendular direita/centro. Ao 
decorrer da pesquisa, resolveu-se estender o plano de trabalho para dezessete países 
da América Latina e incorporar o estudo da relação da democracia churchilliana com as 
variáveis escolaridade e nível socioeconômico. A hipótese era de que essas 
estratificações sociais repercutiam no pensamento democrático, produzindo indivíduos 
autoritários ou democráticos. Para isso, foram consultados dados do Instituto 
Latinobarômetro e através do software IBM SPSS, executou-se cruzamentos e gráficos. 
Como resultados obtidos, comprovou-se o movimento de mudança da posição 
ideológica e a relação existente entre democracia churchilliana e variáveis demográficas 
para a Argentina e a Venezuela, mas não para o Brasil. 
 
Palavras-chave: Democracia. Ideologia. Brasil. 

TITLE: Left, center and right citizens: outlining the ideological profiles of Brazilian citizens 

Abstract 

The report aims to present a series of results on the perception of Brazilians about 
democracy. Among the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations, the 
research is related to the following objective: Promote peaceful and inclusive societies 
for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, 
responsible and inclusive institutions in all levels. The flow history of the ideological scale 
was analyzed, in which the right/center pendular behavior was found. During the 
research, it was decided to extend the work plan to seventeen countries in Latin America 
and to incorporate the study of the relationship of Churchillian democracy with variables 
education and socioeconomic level. The hypothesis was that these social stratifications 
had repercussions on democratic thinking, producing authoritarian or democratic 
individuals. For this, data from the Latinobarometer Institute were consulted and, using 
the IBM SPSS software, crosses and graphs were performed. As results obtained, the 
movement to change the ideological position and the relationship between Churchillian 
democracy and demographic variables for Argentina and Venezuela were proven. 

 

Keywords: Democracy. Ideology. Brazil. 

Introdução 
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No presente relatório, aponto como foram desenvolvidas as atividades de pesquisa do 
plano de trabalho “Cidadãos de esquerda, de centro e de direita: traçando perfis 
ideológicos dos cidadãos brasileiros”, integrante do projeto de pesquisa PVC14665-
2017 “Formação e importância da cidadania em poliarquias: investigação exploratória 
em Natal/RN”. 

Importante dizer que o referido projeto de pesquisa passou por duas renovações e que, 
este plano de trabalho, teve como objetivo levantar um conjunto de informações sobre 
o perfil ideológico dos brasileiros. 

Contudo, ao longo do desenvolvimento das atividades, houve a preocupação de 
entender a possível relação entre o entendimento que os cidadãos têm sobre a 
democracia e as variáveis demográficas: escolaridade e nível socioeconômico. Essa 
inclusão se justifica pela observação de um “background” social importante e que 
poderia colaborar na explicação acerca das orientações políticas dos brasileiros. 

A hipótese é de que o sexo do entrevistado, sua escolaridade e seu nível 
socioeconômico interfiram diretamente em sua opinião no que se refere ao regime 
democrático. Ou seja, quanto maior o nível de escolaridade e melhor a condição 
socioeconômica do indivíduo, mais este se aprofundará no conhecimento acerca da 
política, formando um pensamento mais consciente e, portanto, mais favorável à 
democracia. Ademais, o pressuposto aponta também que o sexo mais inclinado a apoiar 
esta configuração política, seria o feminino, já que as mulheres estudam por mais anos, 
em comparação com o sexo masculino. 

Entendeu-se também que seria importante analisar e comparar o Brasil a partir de um 
quadro mais geral, o que resultou na extensão da pesquisa dessas variáveis 
demográficas para dezessete países da América Latina, são estes: Argentina, Bolívia, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 

Como produto desta pesquisa, foi criada uma nota intitulada “Democracia Churchilliana: 
comparações com variáveis demográficas”, que será publicada em periódico local (em 
implantação) do curso de Gestão de Políticas Públicas. 

 

Metodologia 

 

Para alcançar o objetivo do trabalho, utilizou-se a base de dados do Instituto 
Latinobarômetro, de maneira que foi possível entender e discutir sobre como os 
cidadãos brasileiros interpretam a sua realidade política. 

Esses dados foram manejados a partir de um software específico para fins estatísticos, 
o IBM SPSS, e utilizados para a realização de cruzamentos e gráficos no sentido de 
traçar um perfil de identificação ideológica dos cidadãos brasileiros e posteriormente, 
verificar uma provável ligação com as variáveis demográficas citadas acima. 

Sendo assim, identificou-se as seguintes variáveis: escala izquierda-derecha (P22ST), 
educación entrevistado (REEDUC.1), acuerdo/desacuerdo: la democracia puede tener 
problemas, pero es el mejor sistema de gobierno (P24ST), sexo del entrevistado (SEXO) 
e nivel socioeconomico del entrevistado, contestada por encuestador (S26). Vale 
salientar que o indicador de renda é respondido pelo pesquisador, e não pelo 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 417 

 

entrevistado. O indivíduo é classificado de acordo com diretrizes de sua própria 
avaliação e seu local de residência. 

No que se refere a utilização da variável P22ST, com a finalidade de formar uma 
orientação esquerda/centro/direita, escolheu-se realizar uma somatória da Escala de 
Likert. As variáveis 00, 01, 02, 03 foram agrupadas para indicar a esquerda, 04, 05, 06 
para indicar o centro e 07, 08, 09 e 10 para a direita. A representação das variáveis e 

seus respectivos códigos encontra-se no quadro 1. 

Com relação à análise dos países estudados, optou-se por comparar aqui apenas os 
resultados do Brasil com os da Argentina e Venezuela. Essa escolha metodológica se 
explica pelo fator escolaridade influenciando os dados da Argentina, enquanto que a 
Venezuela foi selecionada por apresentar a seguinte peculiaridade: apesar de ser 
classificada pela Freedom House, como um país não livre, os números comprovam uma 
adesão de sua população à democracia. 

 

Resultados e Discussões 

 

Tendo em vista a discussão acima, ao que se refere a escala ideológica, constatou-se 
um histórico de fluidez ao longo dos anos, principalmente do centro para a direita do 
espectro político-ideológico. Ou seja, os respondentes ora se dizem mais à direita e ora 
se dizem mais de centro. Os dados sugerem que pode existir algum tipo de influência 
eleitoral nessa flutuação, tendo em vista que acontece em momentos de disputa eleitoral 
ou acirramento político. O gráfico 1 apresenta a evolução ideológica dos brasileiros 
desde o primeiro ano da série histórica do banco de dados do Latinobarômetro. 

Nota-se redução da direita quando acontece aumento do centro político. E diminuição 
da esquerda após os dois primeiros anos do Governo Lula (2003-2010) e aumento após 
o impeachment de Dilma Rousseff (2011-2015). 

Em 2018, a esquerda representava 28% da população, o maior percentual da série 
histórica. A direita era 9 pontos percentuais menor do que a esquerda. Foi no começo 
do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), final do seu primeiro mandato e 
final do segundo os picos de adesão à direita: 36% em 1995, 33% em 1998 e 33% em 
2001. No gráfico 2 é possível visualizar a evolução histórica do centro e da direita. 

O menor percentual dos cidadãos que se dizem de direita foi identificado no ano de 
2011. A fluidez direita-centro parece existir desde o primeiro ano do mandato do ex-
presidente Lula. Durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso, a direita inclusive 
rivalizava com o centro como a mais importante orientação ideológica do país. 

Ao considerar que existe a possibilidade de os brasileiros aprovarem mais e menos a 
democracia de acordo com a orientação ideológica, observou-se a adesão dos 
brasileiros à democracia churchilliana. Este conceito é baseado na ideia de que a 
democracia é o melhor regime político possível. A tabela 1 demonstra que 32,5% da 
população brasileira apoia a democracia, apesar de seus problemas ou do que 

consideram problemático. 

Além disso, foi realizada uma análise de gênero para saber se as mulheres e os homens 
diferem ideologicamente, como apresentado no gráfico 3. É importante registrar que as 
mulheres são mais de esquerda do que os homens, que são mais de centro e de direita. 
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No Brasil, 58% das mulheres se dizem de esquerda, enquanto 55,9% dos homens 
declararam ser de direita. 

Em seguida, produziu-se os cruzamentos das variáveis demográficas, renda e 
escolaridade, com a variável P24ST, que observa a democracia churchilliana. A figura 
1 e o gráfico 4 comprovam que grande parte dos brasileiros são a favor da democracia, 
independente da escolarização e da renda. 

Ao comparar com a Argentina e a Venezuela, primeiramente, na questão da 
escolaridade, a figura 2 aponta o fator escolaridade atuando sobre os dados da 
Argentina, pois quanto mais escolaridade, mais o indivíduo concorda com a democracia 
churchilliana, contudo, essa variável não apresenta tanta variação na Venezuela. 

Com relação ao nível socioeconômico, no gráfico 5 observa-se que quanto maior o nível 
socioeconômico, mais de acordo com a democracia o entrevistado é. Já o gráfico 6 
apresenta opiniões diversas, tanto a favor como contra, em todos os níveis 
socioeconômicos citados, o que chama atenção, pois neste país a forma de governo é 

um regime autoritário. 

 
Conclusão 

 

O trabalho discorreu sobre a visão que os brasileiros possuem com relação a 
democracia, através da criação de um perfil ideológico e da possível associação entre 
a democracia churchilliana e as variáveis escolaridade e nível socioeconômico. Através 
da análise estatística, provou-se o movimento pendular direita/centro. 

No total, foram estudados dezoito países da América Latina, com a inclusão do Brasil. 
Escolheu-se apresentar apenas Argentina e Venezuela, pois não houve variações 
consideráveis nos números dos demais países, ou seja, as variáveis gênero, 
escolaridade e renda não influem nas opiniões referentes a democracia churchilliana. 
Com relação ao Brasil, o que chama a atenção é o comportamento pendular entre centro 
e direita: quando aumenta o percentual de brasileiros que se dizem de centro, decresce 

o percentual de direita e vice-versa. 
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TÍTULO: Metodologia de abordagem da memória social da seca no Rio Grande do Norte 

Resumo 

Historicamente a região Nordeste enfrentou sérias secas que acabaram ocasionando 
diversas consequências sociais e econômicas para a sua população, se destacando por 
imagens dramáticas de saques, fome, morte e fuga dos retirantes fustigados. O estado 
do RN, assim como os outros estados da região Nordeste, possui uma forte memória 
social sobre o fenômeno e suas consequência. Nosso objetivo passou por resgatar tal 
memória a partir da mídia, de pesquisa em arquivo, da literatura regionalista e de 
testemunhos. O plano de trabalho da bolsa voluntária incidiu sobre a coleta de notícias 
publicadas na mídia sobre a temática na seca a partir do Diário de Natal e com foco 
específico no Rio Grande do Norte. Demos destaque às notícias publicadas sobre a 
seca de 1958 e sobre a longa seca de 1979 a 1980, procurando reconstruir o processo 
de visibilidade, principais eventos e atores institucionais, disputas e entendimentos 
sobre o fenômeno. A pesquisa contribuiu em particular para os seguintes Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas: ODS 6 Água 
Potável e Saneamento e ODS 13 Ação Contra a Mudança Global do Clima. 
 
Palavras-chave: Memória social. Seca. Nordeste brasileiro. Políticas públicas. 

TITLE: Methodology of the drought’s social memory approach in Rio Grande do Norte 

Abstract 

This work aimed to rescue the social memory about the drought from the media coverage 
through the archive research and the regional and testimonial literature analysis. The 
voluntary scholarship’s work plan focused on the collection in the media about the theme 
of drought with a specific focus on Rio Grande do Norte state from the Diário de Natal’s 
news. We highlighted the news published about the drought of 1958 and about the long 
drought from 1979 to 1980, seeking to reconstruct the visibility process, main events and 
institutional actors, disputes and understandings about the phenomenon. The Northeast 
region has historically faced serious droughts that ended up causing several social and 
economic consequences for its population, standing out for dramatic images of looting, 
hunger, death and escape from the harassed "retirantes". 
 
Keywords: Social memory. Drought. Brazilian Northeast. Public policy. 

Introdução 

A seca é o elemento central do semiárido nordestino, afetando as atividades 
econômicas e o cotidiano das comunidades. A região é conhecida por suas secas 
cíclicas e prolongadas, trazendo fome, morte de pessoas e gado. A interpretação do 
fenômeno remete para a questão climática, mas também para sua dimensão cultural, 
marcada pela identidade do nordestino com sua vida tormentosa e simultaneamente 
estóica face às adversidades do clima (CAMPOS, 2014; ALBUQUERQUE JR., 2015). A 
resposta à seca tem sido dada priorizando a construção de infraestruturas, mas também 
através de medidas assistencialistas, que procuram evitar a fuga dos flagelados, 
conhecidos como retirantes, que durante as secas de 1915 e 1932 motivou a criação de 
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campos de concentração no estado do Ceará para impedir os flagelados famintos de 
chegarem a capital Fortaleza (NEVES, 2001). 

Em termos socioculturais, a região se caracteriza pela permanência de vínculos e 
favores clientelistas. Nesse enquadramento o acesso à água se vê atrelado a um quadro 
da dominação sobre o território e sobre a posse da terra (ALBUQUERQUE JUNIOR, 
2015). Por outro lado, destacam-se igualmente as histórias do cangaço, a religiosidade 
do nordestino, a música e literatura de cordel. Objetivamos em nossa pesquisa resgatar 
a memória das secas a partir do relato de membros das comunidades que a tenham 
vivenciado, estimulando a memória individual e coletiva da seca. Levamos em conta o 
caráter social da dinâmica entre a lembrança e o esquecimento em cada indivíduo sobre 
a seca, mas também da sociedade nordestina, sucessivamente estigmatizada pelas 
desigualdades sociais e por sua aparente incapacidade de se desenvolver. 

A pesquisa se justificoupelo conhecimento que vai proporcionar sobre o fenômeno e sua 
cronologia relatada por quem a viveu e por documentos históricos, estimulando novas 
áreas de conhecimento, metodologias e pesquisas, bem como colocando o tema em 
agenda pública e científica. É igualmente importante a transmissão da memória como 
alerta e mapeamento de respostas dadas à escassez de água, fornecendo informação 
e conhecimento para o fomento de políticas locais capazes de tornarem as comunidades 

mais resilientes. 

O trabalho propôs resgatar a cobertura midiáticada seca dando continuidade à coleta 
de notícias do ano de 1958, coletando notícias no período de 1979 a 1983. A coleta das 
notícias ocorreu por meio do site do Diário de Natal. Através da análise observa-se a 
memória social, resgatando uma matriz cultural e o apego a tradições religiosas, a luta 
por sustento, ocasionando o fenômeno da imigração, além de conhecimentos práticos 
sobre a questão geográfica e meteorológicas apresentadas pela população no decorrer 
das reportagens. Ademais, observa-se a movimentação governamental para apresentar 
as principais medidas,a criação de políticas públicaspara o enfrentamento da crise, 
trazendo a participação de diferentes atores. 

 
Metodologia 

 

Na reconstrução da memória aceitamos a tese de Halbwachs segundo a qual a memória 
se tornaria importante veículo de construção das identidades na sociedade moderna 
pós-industrial. Tal como afirma Alencar (2007), o fato do vínculo com as gerações 
passadas e com determinado lugar ser reforçado com as narrativas daqueles que são 
os guardiões da memória, que ao narrar a história do grupo dão continuidade ao lugar 
na memória das gerações presentes. Ou seja, é através da memória coletiva que as 
pessoas dão significado à identidade do presente e se reconhecem numa geografia, 
num grupo social e contexto cultural, desempenhando o grupo social um importante 
papel no processo de lembrar e conservar a memória (HALBWACHS, 1990). Por 
exemplo, fazendo uso de elementos fixos como a paisagem, os biomas, os rios, os 
monumentos, mas também de acontecimentos dentro da temporalidade das lembranças 
e capaz de reforçar a relação entre memória e lugar, e os espaços simbólicos e culturais 
(ALENCAR, 2007). 

No referente à seca, o Nordeste é a região que mais sofre com o evento, devido a 
questão geográfica e por políticas públicas insuficientes, ocasionando diversas 
consequências no quesito social e econômico para a população. O fenômeno pode 
acontecer por um curto período, como também pode se prolongar por anos. Como por 
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exemplo, o que aconteceu na seca de 1958, que marca um novo momento de atenção 
à seca e do desenvolvimento, com a criação posterior da SUDENE - Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste, assim como no período de 1979 a 1983, durando 
cinco anos. Logo, o ano de 1979, que estudamos para o trabalho, foi o início de um 
período sombrio para a região. 

O estado do Rio Grande do Norte, fazendo parte do polígono, enfrentou os diferentes 
períodos de estiagens e secas, não sendo diferente do período citado acima. Durantes 
os cincos anos o estado enfrentou quatro anos de seca, dos quais foram três seguidos, 
fator que voltaria a acontecer de 1997 a 1999, posteriormente apenas em 2012, sendo 
considerada essa a pior seca dos últimos cinquentas anos. Na década de 1990 iniciou-
se a construção de adutoras, transferindo águas de grandes reservatórios para as 
cidades com problemas de abastecimento, o que diminuiu os impactos também no ano 
de 2012, além de fontes de rendas criadas pelo governo federal que deixaram a 
população menos vulnerável. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a agropecuária era responsável por metade do Produto Interno Bruto (PIB) do 
RN, no ano da última grande seca era de apenas 5%. 

A coleta de dados sobre a secas deu sequência à pesquisa do ano 1958, marcado pela 
criação da SUDENE e atenção presidencial ao problema. Assim como coletamos 
notícias da grande seca de 1979-1983 a partir da visibilidade que a mídia estadual do 
Rio Grande do Norte lhe conferiu nas páginas do Diário de Natal. A mídia se apresenta 
como uma grande fonte de informações para a sociedade, principalmente em eventos 
que acarretam diversas consequências para uma população, se fazendo necessário o 
envolvimento político. Além disso, ela possui a capacidade de alcançar diferentes 
públicos-alvo, podendo conter informações de todos os atores envolvidos. 

Recorremos às notícias públicas no Diário de Natal sobre as secas no Rio Grande do 
Norte, com base no acervo online da Hemeroteca Digital Brasileira. Tal recurso foi 
escolhido tendo em vista sua vasta capacidade de possuir registrado publicações no 
decorrer dos anos, enfatizando o ano escolhido para a pesquisa. Selecionadas as duas 
datas – 1958 e 1979 – foram percorridas as páginas digitais, coletando as notícias sobre 
a seca no Nordeste a partir do Diário de Natal, com natural destaque para a visibilidade 
destas secas no Rio Grande do Norte. Assim, foi realizadouma coleta de registro, 
seguido por uma análise de estudos sobre a coleta, sendo posteriormente registrados 
as reportagens sobre a temática em um arquivo compartilhado no Google Drive. 

A análise valorizou grandes dimensões do problema, designadamente, o efeito de 
dramatização da catástrofe característica da mídia e que encontra no drama dos 
retirantes e flagelados grande protagonismo, assim como as ações de resposta 
assistencial, as políticas públicas de enfretamento da seca e os atores institucionais que 
mais se destacaram. Pela sua pertinência e valorização, participamos na elaboração na 
apresentação e elaboração de artigo em anais no I Congresso Internacional de Meio 
Ambiente e Sociedade e 3º Congresso Internacional da Diversidade do Semiárido (I 
CONIMAS / III CONIDIS): O retirante como objeto de análise na iconografia da seca do 
sertão, de OLIVEIRA, PAIVA, GONÇALVES & FERREIRA (2019). O projeto avançou 
ainda com outras publicações buscando a participação de pesquisadores da 
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – Campus de Pau dos Ferros, com 
submissão em preparação. 

 

Resultados e Discussões 
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Na pesquisa percorremos algumas das principais dimensões sociais da seca, a partir 
das representações da seca na mídia potiguar com base nos registros coletados no 
Diário de Natal sobre o período da seca de 1958 e da seca de 1979. A pesquisa busca 
participar da reconstrução histórica dos fenômenos, mas também das políticas e dos 
impactos, para o qual se faz importante recorrer igualmente a outras fontes de 
informação, onde se insere a escolha da mídia com fonte de informação sobre o tema 

da seca. 

A seca de 1958 é particularmente importante, não só pela severidade e rapidez dos 
acontecimentos, mas também pelo destaque que recebeu, ampliando a discussão da 
temática do enfrentamento da seca para o país como prioridade política em que se 
empenhou o próprio Presidente da República, à data Juscelino Kubitschek, que visitou 
o estado e na sequência criou a SUDENE na resposta ao desenvolvimento regional, 
buscando para tal a direção de Celso Furtado. 

O ano de 1958 registrou na sua primeira metade uma seca que surgiu de efeito rápido 
e intenso no Nordeste. O Diário de Natal deu, sobretudo, atenção ao problema no Rio 
Grande do Norte, mas em alguns momentos fez referência ao Ceará e Paraíba, por 
exemplo, na notícia do dia 8 de março com o título Seca no Ceará, dando conta da seca 
que afetava as populações ribeirinhas do vale dos rios Jaguaribe e Banabuiú. E a notícia 
de 18 de Março tem um título que indica que a "Seca no Ceará provoca o aumento dos 
crimes".A referência aos retirantes era constante, ou pelo drama da seca ou pelo relato 
de escritores e poetas. Assim acontece neste mesmo ano, quando em meados de 
janeiro o Diário de Natal publicou várias notícias sobre a publicação do livro Memórias 
de um retirante. Minhas memórias do oeste potiguar, de Raimundo Nonato, obtendo 
cobertura constante por este periódico, com que adivinhando os meses difíceis que se 
aproximavam. 

A partir de 13 de março de 1958 a seca no estado ganha repercussão a partir da notícia 
de primeira página "Flagelados da seca chegam a Natal". Segundo a notícia, a estiagem 
continuava ameaçadora no sertão, pelo que a capital do estado estava recebendo os 
primeiros retirantes desta seca, descrevendo que no dia anterior se poderia ver vários 
grupos de flagelados na praça Sete de Setembro. Nos dias seguintes as notícias 
espelham o drama dos acontecimentos e a rapidez dos desenvolvimentos. No dia 14 O 
DN publicava a notícia "Fugitivos da seca continuam a chegar do sertão potiguar". Dia 
15 tem na primeira página "Estiagem: agrava-se a situação neste Estado", para nas 
páginas interiores publicar "Sertanejos fogem da inclemência da seca". A 19 de março 
o DN publicava várias notícias sobre o tema, destacando-se "Fugitivos da seca 
estendem a mão à caridade público", a qual mencionava que não vindo chuva no Dia 
de São José, que era a última esperança de Inverno, tal significava que a a seca era 
uma realidade indiscutível, agravando a condição dos retirantes. Na mesma edição o 
Diretor geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) garantia 
"toda a assistência aos flagelados", ambas as notícias fazendo manchete no jornal. 

A 25 de março as notícias dão conta do aumento acentuado de retirantes em natal. Em 
primeira página o Diário de Natal reporta que "Primeiras concentrações de flagelados 
da seca na rua desta capital" e no dia seguinte "Novos caminhões de flagelados estão 
chegando a Natal", indicando nas páginas interiores que as cidades interiores se 
encontravam ameaçadas de saque e sem socorro federal, tem tentativas de assalto dos 
flagelados em cidades como Caraubas. 

Se por um lado as notícias dão conta da chegada dos retirantes a Natal, por outro, 
percorrem o drama de várias cidades do interior. A 27 de Março o DN publicava a notícia 
de primeira página "Dramática situação em Pau dos Ferros!". No início de abril, no dia 
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4, "Patu também ocupada pelos flagelados” e "Invadida Santa Cruz por 4 mil flagelados", 
com ameaça ao comércio local, que cerrou as portas. Também em Serra Negra, de tal 
modo que a 11 de abril a manchete da primeira página dizia "Cresce dia a dia o número 
de flagelados sedentos e famintos no interior potiguar. A situação de Pau dos Ferros 
agravou-se de tal forma que a 5 de maio a primeira página era "Pau dos Ferros ocupada 
pelas vítimas da seca", apelando-se diretamente ao Presidente da República. A grave 
seca parecia afetar toda a região, de tal moto que a 8 de maio surgia o título "17 milhões 
de nordestinos estão sofrendo as consequências da seca". 

A única solução que restava era o abandono de propriedades e gado. Pelo que os 
"Nordestinos em desespero abandonam terras e tudo" (29 de março). Nessa fuga 
voltava à estrada a imagem de viaturas carregadas de retirantes. Voltam às estradas os 
"paus de arara" dava conta da fuga de nordestinos para São Paulo de cerca de 400 mil 
nordestinos por dia, enquanto outros emigravam para Minas e Paraná. 

Em Natal o drama não era menor, poucos dias antes, a 2 de Maio surgia a notícia 
"Flagelados caindo de fome nas ruas da nossa capital" surgiu como notícia de primeira 
página. No dia seguinte surge novamente na primeira página observamos a notícia 
"Mãos esqueléticas imploravam a esmola: um pedaço de pão e água". Essa notícia faz 
referência a uma caravana de socorro pelo interior do estado. Em Natal outro fenômeno 
ocorria, "Seca tudo justifica: alta vertiginosa nos preços de mercadorias" (DN, 
07/04/1958). A especulação com o preço das mercadorias, em particular dos gêneros 
alimentícios resultava tanto da ganância do lucro como da escassez efetiva dos 
produtos dada a dificuldade em chegarem a Natal, no que chegaram vários 
carregamentos a partir de Recife e a partir do porto de Cabeledo, na Paraíba. E 
chegando a ser feito o abastecimento através de avião, segundo a notícia "Gêneros 
alimentícios chegam por via aérea" (25/04/1958). Isso não significa que não que não 
tenha existido problemas de transparência na gestão dos recursos da seca. Aliás, a 
seca de 1958 motivou um inquérito aos funcionários do DNOCS, após denúncia, que 
levaram à nomeação de uma comissão de inquérito em maio, apresentando vários 
títulos, dos quais apresentamos apenas dois: "O Inquérito no Departamento de secas: 
sensacional depoimento de funcionário" (12/05/1958) e "Funcionários implicados no 

DNOCS, intimados, apresentarão as defesas" (23/05/1958). 

A resposta demorou a organizar-se mas foi surgindo. A 18 de março as notícias dão 
conta noticiam "Governadores e bispos em ação contra a seca", designadamente o 
executivo do Rio Grande do Norte e Paraíba, e os bispos de Natal. A cidade continuava 
a ser "invadida por levas de retirantes, vindos de Pedro Avelino, Taipu, Nova Cruz e 
outros municípios", enquanto "no interior bandos de famintos já começaram a atacar 
caminhões de gêneros (como na estrada Açu a Mossoró), a invadir feiras e a praticas 
outros gestos de desespero". Segundo o DN, os sertanejos que rumavam a sul seguiam 
o caminho do El dourado dirigindo-se à procura de trabalho.O Governo Federal deu 
resposta posterior: "Garantia do Governo Federal: auxílio às vítimas da seca" 
(20/03/1958), levando o presidente Juscelino Kubitschek a afirmar ser uma "Verdadeira 
operação de guerra no combate à seca". 

A 17 de abril o Presidente da República visitou algumas localidades afetadas pela seca 
no Rio Grande do Norte, surgindo os títulos "Amanhã, em Acari e Caicó o Presidente da 
República" (16/04/1958), "Juscelino esteve no Estado (Caicó)" (18/04/1958) e 
"Entusiasmo e otimismo na recepção ao Presidente Juscelino em Caicó!" (19/04/1958). 
A presença do Presidente da república foi um momento importante na resposta à seca 
e na procura de soluções, sendo a primeira vez que tomou tal iniciativa, revelando a 
importância do problema em sua agenda. Vale lembrar que, em 1958, Kubitschek 
convidou Celso Furtado para coordenar o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento 
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do Nordeste (GTDN), levando no ano seguinte à criação da SUDENE Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste. 

Finalmente, a 10 de abril as primeiras notícias sobre a resposta à situação dramática 
dos retirantes. Além da assistência inicial, segundo o DN tinham sido "Já admitidos 
150.000 flagelados em obras de emergência: Nordeste". Entre os flagelados segundo a 
notícia Reunião de Diretores Regionais do DNOCS em Natal: combate à seca" de 20 de 

março, 1.980 flagelados já estavam trabalhando em Santa Cruz no açude de Trairi. 

Na resposta à situação de vulnerabilidade dos flagelados cabe ainda fazer referência às 
notícias sobre a sua condição de saúde. Destacamos as notícias publicadas a 30 de 
abril e a 14 de maio de 1958. A primeira com o título "10 mil vacinas anti-variolicas já 
utilizadas entre as vítimas da seca no Rio Grande do Norte" e a segunda "Não há 
ameaça de tuberculose entre os flagelados nordestino", indicando ser muito abaixo do 
que se esperava o número de casos da doença identificados, acentuando que as 
unidades das áreas sanitárias bateram novo recorde ao atenderem 2.005 pessoas por 

dia em Gonçalo, na Paraíba no dia 28 de abril. 

A grande seca com início em 1979 se prolongou até pelo menos 1983. O caráter severo 
e prolongado esteve provocou fome e saída dos flagelados, assim como violência e 
saques que se espalharam pela região. Estima-se que não houve colheita em nenhuma 
lavoura dentro de uma área de 1,5 milhões de km2. Dados oficiais dão conta de que, 
nessa época, morreram 3,5 milhões de pessoas por conta de enfermidades e 
desnutrição.O impacto foi de tal ordem que Clóvis Cavalcanti (1986, p.83) afirma, com 
base em dados da SUDENE, que Chegou próximo de 460 mil “o número de 
trabalhadores alistados no auge da seca nas frentes de serviço do Programa de 
Emergência”, correspondendo a um total de 2,2 milhões de pessoas atingidas. Sendo 
que em outubro de 1980 esses números subiam para 661 mil alistados e 3,3 milhões de 
pessoas atingidas. Na primeira resposta, o Plano de Emergência gastou cerca de 372 
milhões de dólares entre abril de 1979 e outubro de 1980, muito genericamente em 
trabalho em propriedades rurais particulares e diversas obras públicas. 

As notícias sobre a seca de 1979 mostram que em fevereiro, por falta de chuva no 
inverno, vários municípios vinham sentido dificuldades de abastecimento e na 
agricultura. Com o agravamento, o Diário de Natal publicava no dia 23 de março a notícia 
“Aberta a guerra contra a seca”, dando conta que atingia drasticamente 27 municípios 
do Rio Grande do Norte, razão pela qual a Defesa Civil reuniu no dia anterior no 
escritório da SUDENE para analisar a situação. O delegado regional da SUDENE, Jorge 
Carvalho Lima, informou a abertura de frentes de trabalho para 80 mil pessoas e que 
seriam mobilizadas a partir de 31 de março, entre outras atividades, na construção de 
cisternas, perfuração de poços tubulares e habitações na cidade de Felipe Guerra. A 
situação agravou-se, prova disso é que a notícia publicada a 3 de abril de 1979, com o 
título “Frentes de trabalho vão ser acionadas este mês”, nos diz que cerca de 83% dos 
municípios do estado se encontrava afetados pela seca, indicando que as frentes de 
trabalho para evitar êxodo rural podem ter registrado um atraso relativamente ao 
previsto, sendo critica a situação no interior. A região mais atingida é a do Mato Grande, 

designadamente nos municípios de João Câmara, Pureza, Pedra Grande e Jadaíra. 

A seca se agravou de tal modo que na edição de dia 16 de abril de 1979 o Diário de 
Natal destacava em primeira página a notícia “Feiras terminam mais cedo evitando 
saques”, referindo-se à situação no município em Pau dos Ferros, onde chegavam levas 
de agricultores procurando trabalho e onde as consequências da seca estavam 
provocando saques dos agricultores. Na edição do dia seguinte, na primeira página tem 
destaque central, continuando nas páginas 3 e 6, a notícia “Saques começaram. 
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Governo e SUDENE acertam deliberação de recursos”. Começando por referir que 
“Lavas de famintos flagelados invadiram no fim de semana as cidades de Pilões, São 
Miguel, Marcelino Vieira e Coronel João Pessoa”. E que “em Pilões, um grupo de 100 
pessoas concentrou-se diante da Prefeitura Municipal exigindo comida, o que conseguiu 
graças à intervenção do prefeito e da polícia”. Já em “São Miguel, Marcelino Vieira e 
Coronel João Pessoa, premidas pela fome, centenas de flagelados ameaçavam 
saquear as feiras, sentido contidos graças à intervenção policial e à mobilização das 
autoridades eu conseguiram a alimentação necessária. 

Sem alteração no inverno seguinte, a notícia do dia 1 de janeiro de 1980 tinha como 
título “Sombras perspectivas de seca no Nordeste”, de que destacamos as previsões 
realizadas no centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos, que chegaram à 
conclusão da existência de sombrias perspectivas de que o Nordeste seja flagelado por 
mais um prolongado período de estiagem que se estenderá até 1985”. Destacamos 
igualmente o pronunciamento do Ministro do Interior, Mário Andreazza, do aspecto 
migratório das secas do Nordeste, deixando bem claro que a preocupação central da 
estratégia do governo é no sentido de reduzir ao mínimo o êxodo rural, criando 
condições para o que o homem do campo possa conviver com a seca. Trata-se de uma 
abordagem inovadora, mudando a perspectiva tradicional do combate à seca, 

gradualmente substituída pela da convivência com o semiárido. 

Apesar da esperança das primeiras chuvas de 1980, a situação não melhorou, ficando 
“Cada vez mais dramática a falta de água”, tal como no diz o DN na edição de 10 de 
janeiro. O abastecimento às cidades era feito, de forma insuficiente, através de carro-
pipa.No dia 17 destacavam-se dois títulos associados ao problema da seca: “Seca 
massacra Seridó que não crê em novo inverno” e Sede e fome facilitam as ocorrências 
de tifo”.A edição de 24 de janeiro, com o título Andreazza quis olhar o povo” destaca a 
vinda de do ministro a Natal com outra agenda mas sem esquecer a seca, referindo a 
notícia que o ministro revelou-se preocupado com o problema da água, que considera 
o mais grave do Nordeste, admitindo que “o semiárido tem condições para conviver com 
a seca”. E que “havemos de mudar porque é preciso mudar, construindo açudes, 
perenizando rios e irrigando terras”. 

Sem chuva o panorama agravou-se, de tal como que a 7 de fevereiro de 1980 o DN 
colocava o título “Governo já vê calamidade no interior: seca”. As chuvas de fevereiro 
deixam esperança, de tal modo que o DN colocava em primeira página, no dia 23, a 
notícia “Emergência vai ser desativada. Chuvas são promissoras mas uma decisão virá 
a nível do Governo e de SUDENE”. O que veio a acontecer por decisão do ministro 
Mário Andreazza no dia 1 de março de 1980. Sobre o tema nos fala a notícia “Inverno 
desativa a emergência” desse mesmo dia. 

A desativação do estado de emergência não foi consensual, provocando gradualmente 
acusações políticas no RN. Em parte pelo fato de alguns municípios continuarem 
afetados pela seca, em outros ocorreram cheias. Poucos dias após a desativação, no 
dia 11 de março, o DN fazia manchete com a notícia “Seca preocupa em algumas 
cidades”, indicando Lajes, Japi, Lagoa das Pedras, Bento Fernandes e João Câmara. 
Em um outro artigo, de 8 de abril, com o título “Dia 1º de maio pode ser marca de nova 
emergência”, é dito que “A situação da esiagem está caótica novamente e caso não 
ocorram boas chuvas até o dia 1º de maio, o Governo Federal deve reativar a 
emergência no Rio Grande do Norte a fim de evitar uma grande crise econômico-
financeira para o Estado”, quem o afirma é o deputado Paulo Gonçalves na Assembleia 
Legislativa referindo-se sobretudo à situação no Seridó. Apesar desse apelo, o governo 
do Estado não tinha planos para reativar a emergência, assim o diz o DN do dia 9 de 
abril em “Emergência é fora dos planos. 
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Face ao agravamento da seca, acentuou-se a polêmica política. A 18 de abril o mesmo 
DN publicava a notícia “AL pede nova emergência”, sobre a necessidade de decretação 
do Estado de Emergência exigida nas sessões diárias da Assembleia Legislativa por 
vários deputados perante a iminência de uma nova seca. No mesmo dia outro título 
marcava a controvérsia: “Governo é responsabilizado pelas consequências da seca”, 
uma notícia a partir das afirmações de alguns políticos, designadamente Jeová Alves, 
Marcílio Furtado, Luiz Antônio Vidal e Padre Cortez, entre outros deputados da 
Assembleia Legislativa. 

Outra notícia se refere à mudança de entendimento do governo, afirmando que 
“Emergência vai ser decretada”, mensagem que o governador Lavoisier Maria levou ao 
superintendente da SUDENE ValfridoSalmito, considerando que persistindo a 
insuficiência de chuva, no máximo, o Estado resistirá até final do mês sem chuvas.Em 
notícia do dia 26 de abril, com o título “Luiz Antônio critica o Governo por não ter 
mostrado seca a Andreazza”, é dito que o presidente da Assembleia criticou o Governo 
por ter perdido a oportunidade de mostrar pessoalmente ao ministro do Interior, Mário 
Andreazza, “a situação desesperadora vivida em diversas regiões do Estado, 
especialmente a do Agreste, ante a iminência de uma nova seca”, e que em vez disso 
levou o ministro a visitar o completo industrial das Confecções Guararapes. Porém, a 
SUDENE não decidiu de imediato, no mesmo dia 26 uma notícia dá conta que “SUDENE 
pesquisa antes da emergência”. E no dia 30, ficamos sabendo que “SUDENE convoca 
governos para discutir emergência”. Sucedendo-se, no dia 1, o título “Emergência: 
reunião decisiva a 7”. 

A seca agravou-se de tal modo que no dia 3 de maio o título era “Problema é agora de 
calamidade”, ouvindo para o efeito o segundo Secretário Manuel de Brito, que confirmou 
que a situação no estado “está ruim mesmo”. No dia da reunião com a SUDENE o título 
era “Lavoisier exige emergência”, referindo que o governador só volta de Recife 
trazendo recursos para enfrentar a nova seca. Em resultado da reunião foi, de fato, 
decretado o estado de emergência. No dia 8 de maio o DN colocava em primeira página 
a notícia “Emergência começa dia 16 no RN”, mencionando que todos os municípios 
estão incluídos no Programa de Assistência às Vítimas da Estiagem. A 10 de maio 
ficamos tomamos conhecimento que estão “131 municípios na emergência” e que o 
governo vai fixar plano paralelo de obras prioritárias. Os 131 municípios correspondiam 
a 70% dos municípios potiguares, somente ficando de fora do plano as cidades 
localizadas na área litorânea. 

 
Conclusão 

 

Ainda que em coleta preliminar de notícias, a pesquisa mostrou o potencial da mídia 
como repositório histórico de questões ambientais e em particular dos dramáticos 
acontecimentos das recorrentes secas que afetam o semiárido nordestino. As imagens 
dramáticas dos fustigados pela seca são, em geral, motivo para primeira página, 
revelando a importância social e política do problema e a presença de diversos atores 
sociais, designadamente os representantes institucionais em suas diversas escalas. É 
nesse enquadramento que o Diário de Natal atribui destaque à chegada em massa dos 
retirantes a várias cidades, designadamente à capital do estado do Rio Grande do Norte, 
destacando problemas como a fome, o abandono das cidades de origem, o rastreio de 
doenças, o apoio de diversas instituições públicas, a especulação com os preços de 
produtos alimentícios, possíveis situações de corrupção no processo de ajuda aos 
flagelados. Assim como à viagem às áreas mais afetadas pelo Presidente da República, 
Juscelino Kubitschek, numa demonstração da ajuda do país na ajuda aos retirantes. 
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Do mesmo modo, não deveremos esquecer a presença dos retirantes, provavelmente 
os primeiros refugiados ambientais da América do Sul, em traços simbólicos e 
distintivos. A literatura, as artes de uma forma geral, mas também as imagens da vida 
cotidiana, por exemplo, expressas na fuga através do chamado Pau de Arara, 
consagram esses símbolos como elementos transversais da cultura nordestina, na qual 
estão igualmente presentes o cangaço e a religiosidade. Nesse quadro, o retirante é o 
rosto da seca e do desespero, o motivo da solidariedade e das políticas públicas de 
assistência, mas é também o rosto do estereótipo e do atraso. A gente anônima que 
chega às cidades e logo ganha relevo a percepção de insegurança, peste e aumento de 
custo de vida. 

A seca de 1979 a 1983, coletada a analisada parcialmente, mostra dois aspectos a 
acrescentar ao dramatismo das próprias notícias. De um lado, o ignorar da pesquisa 
científica, cujos cenários indicavam a possibilidade de uma seca prolongada. De outro 
lado, a mídia e as arenas políticas estaduais são palco de conflitos por divergência 
quanto à atuação do governo estadual. Não devemos igualmente esquecer a preposição 
de Mário Andreazza no sentido de uma convivência com o semiárido a ser feita na base 
local, ao contrário da ideia de uma resposta a seca, que era essencialmente 
assistencialista. 
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TÍTULO: OS FESTEJOS DO CENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA NA CIDADE DE 

NATAL: RITUAIS DE SOCIABILIDADES E INVESTIMENTOS PÚBLICOS EM 1922 

Resumo 

Em Natal, no mês de setembro de 1922, o centenário da independência comemorado 
em todo país foi exaltado pelos grupos dirigentes e homens letrados. Nesse período, os 
membros do Instituto Histórico e Geográfico do estado organizaram bailes nos clubes 
recreativos e espetáculos no teatro Carlos Gomes, idealizando-os como práticas de 
sociabilidades marcadoras de distinções sociais. Alguns agentes da instituição, a 
exemplo de Manoel Dantas, atuaram na imprensa local, na administração pública e na 
efetivação dos festejos alusivos à “semana da pátria”, projetando sobre a capital um 
destino associado à redescoberta e à reafirmação como centro político e econômico da 
unidade federativa. Sob essas aspirações, o governador Antônio de Souza mobilizou 
investimentos materiais e simbólicos para legitimação do status de uma cidade 
republicana por intermédio das solenidades públicas, tais como a ereção do monumento 
alegórico ao ano de 1822 e a designação da comissão de embelezamento, financiada 
pelo crédito estadual destinado à execução de obras de saneamento. Todavia, desde 
1920, redatores anônimos delinearam um cenário de precarização dos equipamentos e 
serviços urbanos nos jornais de curta duração. Assim, analisaremos a revista do IHGRN, 
relatórios dos governadores e as crônicas literárias para percebermos como os rituais 
cívicos refletiram as discrepâncias entre as representações apologéticas de uma Natal 
do futuro e as imagens designativas da permanência de desigualdades socioespaciais.  
 
Palavras-chave: Centenário de independência. Sociabilidades. Representações. Natal. 

TITLE: FESTIVALS OF THE CENTENNIAL OF INDEPENDENCE IN THE CITY OF 

NATAL: SOCIALBILITIES RITUALS AND PUBLIC INVESTMENTS IN 1922 

Abstract 

 

In Natal, in September 1922, the centenary of independence celebrated throughout the 
country was celebrated by the leading groups and literate men. During this period, 
members of the Historical and Geographic Institute of the state organized ball dances in 
recreational clubs and shows at the Carlos Gomes Theater, idealizing them as practices 
of sociability marking social distinctions. Some agents of the institution, such as Manoel 
Dantas, worked in the local press, in public administration and in the realization of 
celebrations related to the “week of the homeland”, projecting on the capital a destination 
associated with the rediscovery and reaffirmation as a political and economic center of 
the federative unit. Under these aspirations, Governor Antônio de Souza mobilized 
material and symbolic investments to legitimize the status of a republican city through 
public ceremonies, such as the building of the allegorical monument to the year 1822 
and the designation of the embellishment commission, financed by credit for the 
execution of sanitation works. But, since 1920, anonymous writers have outlined a 
scenario of precarious urban equipment and services in short-lived newspapers. Thus, 
we will analyze the IHGRN magazine, reports from the governors and the literary 
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chronicles to understand how the civic rituals reflected the discrepancies between the 
apologetic representations of a Natal of the future and the designative images of the 

permanence of socio-spatial inequalities. 

 
 
Keywords: Centenary of independence. Sociabilities. Representations. Natal. 

Introdução 

Este trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa “A cidade, do renascimento à morte: 
espaço, tempo e modernidade na cidade de Natal (1900-1940)”, cujo objetivo é 
reconstituir as linhas gerais do processo de formação territorial da cidade sob a ótica 
das representações elaboradas pelos grupos dominantes e intelectuais associados a 
eles, demonstrando a expressão da dinâmica social no espaço. 

Em 1909, o governador Alberto Maranhão contraiu um empréstimo de cinco mil contos 
de réis aos banqueiros franceses para subsidiar reformas no teatro Carlos Gomes, o 
ajardinamento da praça Augusto Severo e a instalação dos bondes elétricos. Além de 
acelerar as intervenções urbanas, esse processo reforçou o estreitamento dos laços 
neocoloniais entre o governo estadual e a dinâmica mercadológica do capitalismo 
industrial e financeiro (ARRAIS, 2017). Entretanto, entre meados da década de 1910 e 
os anos iniciais da década de 1920 as representações acerca das transformações da 
cidade sofreram mudanças expressivas. Nesse período, as narrativas literárias e os 
discursos dos governadores nortearam-se pela noção de “crise urbana” (DANTAS, 
2003, p. 46) que se exprimia pelo inconformismo de parte da camada letrada local 
quanto à precarização dos equipamentos e serviços urbanos. 

Nas páginas da imprensa periódica, os cronistas delineavam um cenário de ruptura do 
processo de modernização outrora exaltado. Indivíduos anônimos que escreveram nos 
semanários-humorísticos questionavam a apropriação dos recursos direcionados às 
obras públicas por grupos familiares que dominaram a estrutura política local. Além 
disso, redatores dos jornais de pequena e de grande circulação salientaram o modo 
como os gestores dos “melhoramentos urbanos” privilegiavam a execução de 
intervenções sistemáticas nos bairros planejados, como a Cidade Nova, oficializada 
pela Intendência Municipal em 1901. O termo mencionado, como conceituou Bresciani 
(1985), abrange a efetivação de obras de saneamento, assim como a abertura de 
praças, o alargamento de vias e a contratação de comissões específicas para a 

produção do solo urbano. 

Nesse sentido, os festejos do centenário de independência brasileira na cidade 
incorporaram, por um lado, os esforços dos membros de associações prestigiosas para 
reafirmação da cidade-capital e, por outro lado, a acepção de decadência das 
modificações materiais e sociais, bem como das transformações nas maneiras de 
concebê-las. Os membros do Instituto Histórico enfatizavam marcos como fundação de 
Natal em 1599 e a sua interligação com as lutas pela independência e pela proclamação 
da República, assinalando a posição da capital como centro administrativo, político e 
econômico. Para tanto, o governo estadual efetivou investimentos materiais e 
simbólicos, como a abertura do crédito para obras de saneamento, a ereção do 
monumento alegórico ao ano de 1822, os bailes nos clubes recreativos e os espetáculos 
no teatro Carlos Gomes. 

Assim como estudou Márcia Marinho (2011), os valores dos grupos dirigentes 
circulavam nas instituições formais e nos ambientes exclusivos de sociabilização, tais 
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como as redações e oficinas tipográficas, grêmios literários, clubes e cafés. Nesses 
espaços, os homens das letras e os sujeitos que ocuparam cargos na burocracia do 
estado produziram e reproduziram práticas marcadoras de distinções sociais, 
projetando sobre a cidade um destino associado ao dinamismo, à renovação e à 
equiparação aos centros urbanos do alvorecer do século XX. Destarte, examinaremos 
a revista do IHGRN publicada em 1923, relatórios dos governadores e crônicas 
periódicas para percebermos como as solenidades cívicas exprimiram os contrastes 
entre as utopias apologéticas de uma Natal do futuro e a permanência de desigualdades 
socioespaciais inscritas no chão da urbe. 

 

Metodologia 

 
No intuito de perceber as relações entre o centenário de independência e as 
transformações urbanas, analisaremos o nono volume da revista do Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Norte. Simultaneamente, examinaremos o periódico “A 
Republica”, os jornais de efêmera circulação e as mensagens dos governadores, 
digitalizados nos sites da Hemeroteca Digital, da Biblioteca Central Zila Mamede 
(BCZM), do Center for Research Libraries da Universidade de Chicago, bem como no 
acervo do grupo de pesquisa. 
As edições das revistas do IHGRN, disponíveis no acervo do Laboratório de Imagens e 
Digitalização de Documentos Históricos (LABIM), representaram um esforço dos sócios 
fundadores e correspondentes na legitimação da escrita histórica nacional por meio da 
produção historiográfica estadual. Essas publicações anuais foram criadas por 
intelectuais da cidade em 1903, um ano após a fundação do instituto histórico, e 
constituíram-se como “recurso pedagógico no tempo presente” (SANTOS, 2016, p. 
396). Durante a semana de 1922, as atas, relatórios estaduais, fotografias, discursos e 
produções literárias incorporadas à publicação ilustrada sugerem a apreensão do tempo 
e do espaço como linhas de continuidade. Assim, as fontes mencionadas nos 
possibilitam compreender as aspirações dos grupos dirigentes locais de construir uma 
imagem da cidade atinente ao regime republicano e ao status de capital da unidade 
federativa. 
O jornal “A Republica”, órgão oficial do Partido Republicano Federal no Rio Grande do 
Norte, foi criado por Pedro Velho de Albuquerque Maranhão em 1889 e publicou 
diariamente atos oficiais do estado e resoluções municipais. Desde o final do século 
XIX, homens letrados e dirigentes políticos difundiram nesse periódico um discurso 
segundo o qual as obras públicas superariam “o atraso da estrutura colonial da cidade 
e a insignificância na rede urbana estadual e regional” (DANTAS, 2003, p. 44). Porém, 
o jornal não representava a voz unívoca dos integrantes da rede de parentela que 
dominava o poder local, mas também críticas à gestão vigente no que concerne aos 
serviços de iluminação e transporte, limpeza pública e abastecimento de água. Por meio 
desses elementos, obtemos pistas sobre o modo como os grupos dominantes 
representaram as modificações na cidade entre a perda da hegemonia política da família 
Albuquerque Maranhão e os anos iniciais da década de 1920. 
Isso porque as crônicas de Braz Contente, pseudônimo de Manoel Dantas, foram 
estampadas no jornal do governo entre os anos de 1907 a 1923. Elas acentuaram as 
práticas sociais estimuladas pela introdução da eletricidade, clubes recreativos, jardins 
públicos e cinemas, exaltados sob a “firme convicção nas obras necessárias para 
preparar o futuro do Rio Grande do Norte” (ARRAIS, 2017, p.11). Nas folhas impressas, 
esse gênero literário funcionava como observatório dos homens das letras em relação 
às mudanças arquitetônicas e técnicas das cidades brasileiras. Eles conceberam o 
espaço urbano como “ponto estratégico para apreender o sentido das transformações 
e logo em seguida para definir estratégias de controle e intervenção” (BRESCIANI, 
1985, p. 39). 
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Similarmente, os jornais transitórios, com periodicidade quinzenal, semanal ou mensal, 
representavam lugares de interação entre intelectuais da cidade. Esses indivíduos 
exerciam práticas de sociabilização que se entrelaçaram nas redações, mas também 
nos cafés, livrarias e salões nos quais prevaleceu “a formação de círculos de amizade, 
a constituição de grupos e as trocas e debates acerca das produções literárias” (SILVA, 
2014, p. 37). Os literatos mobilizavam estratégias de reconhecimento na dinâmica 
política, almejando produzir intervenções concretas na cidade. Por isso, o mapeamento 
dos nomes dos diretores, redatores e colaboradores que escreviam na imprensa de 
curta duração nos permite identificar a atuação dos membros do Instituto Histórico nos 
cargos da estrutura política e na organização do centenário. Manoel Dantas, por 
exemplo, foi colaborador do “A Republica”, redator da revista do IHGRN e orador do 
Instituto entre 1922 e 1923, incorporando-se à burocracia do estado durante a gestão 
da Diretoria Geral de Instrução Pública no intervalo entre 1911 e 1924. 
Em conjunto à percepção dessas vinculações, os investimentos materiais e simbólicos 
mobilizados pelo governo estadual na semana de 1922 serão aspectos explorados 
neste trabalho por meio dos relatórios lidos anualmente pelo governador Antônio de 
Souza perante o Congresso Estadual, nos quais tomaram forma os argumentos 
elaborados por ele para execução de obras públicas no período festivo. Nos seus 
pronunciamentos, somaram-se duas personalidades distintas, o dirigente e o homem 
das letras, para o qual a ênfase no saneamento e na educação reafirmadora do passado 
mítico do país e do estado contribuiria para a efetivação de um sistema de instrução na 
capital. Em contrapartida, as reclamações anônimas dirigidas ao governo municipal 
foram mencionadas indiretamente nas passagens dos discursos solenes e 
explicitamente nas sessões abertas para queixas na imprensa. Essa documentação, 
relacionada aos relatórios do presente do estado, sugere as discrepâncias entre o 
despertar da cidade para o progresso, evocado pelos dirigentes, e a precariedade dos 
serviços urbanos. 
A leitura e interpretação dos testemunhos históricos mencionados, apesar de suas 
especificidades para a problemática em questão, se direciona para a multiplicidade de 
sentidos e leituras atribuídas às modificações da cidade na década de 1920. 
Considerando os esforços dos agentes do espaço urbano para a realização do 
centenário, esta pesquisa orienta-se pelo conceito de cidade como condensação 
simbólica e material, cenário de mudança em busca de significação, como ressaltaram 
Renato Gomes (1999) e Nicolau Sevcenko (1992). A imprensa, na direção das reflexões 
de Tânia de Luca (2014), é enfatizada como fonte e objeto para apreensão das 
representações e idealizações sociais. 
 
Resultados e Discussões 

 

Uma série de crônicas, mensagens de governo e notícias de jornal publicadas pelos 
grupos dirigentes e homens letrados, nos anos iniciais do decênio de 1900, sugerem 
que a entrada no século XX foi marcada pela estabilidade política. O segundo mandato 
do governador Alberto Maranhão (1908-1913) caracterizou-se pela mobilização de 
capitais políticos para intensificação dos investimentos financiados por empréstimos 
estrangeiros, pela iniciativa privada e por recursos federais e estaduais. Esse processo 
foi designado como “renascimento”, sobretudo pelos cronistas Henrique Castriciano, 
fundador da Liga de Ensino que originaria a Escola Doméstica em 1914, e Manoel 
Dantas, redator da imprensa periódica, frequentador dos clubes recreativos e atuante 
no exercício de cargos públicos desde o final do século XIX. Ambos prefiguraram, com 
maior ênfase até a década de 1910, imagens apologéticas de uma capital do futuro, 
projetando sobre ela o sonho da razão e o triunfo da técnica em relação à natureza, seja 
exaltando as linhas férreas que conectavam a capital ao interior do estado, seja 

assinalando as transformações nas interações sociais. 
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Em contraposição às projeções dos intelectuais reformistas, principalmente a partir da 
atuação de Ferreira Chaves no governo do estado (1914-1920), percebemos nos 
discursos políticos dirigidos ao congresso legislativo e nos periódicos que fizeram parte 
da imprensa de curta duração, geralmente semanários humorísticos, a intensificação de 
um conjunto de reclamações populares quanto ao fornecimento da iluminação pública, 
dos transportes coletivos e do abastecimento de água. Serviços fornecidos pela 
empresa “Tração, Força e Luz Elétrica do Natal”, gerenciada por acionários paulistas 
entre 1913 e 1920, ano no qual as irregularidades do tráfego de bondes elétricos no 
circuito principal, entre os bairros Alecrim, Cidade Nova e Cidade Alta, desencadearam 
a rescisão do contrato da empresa concessionária com o governo estadual 
(MEDEIROS; FERREIRA; DANTAS, 2012). Uma das reclamações dirigidas ao 
proprietário Honório de Barros traduz o sentimento de inconformismo e de impotência 
diante da apropriação indevida dos equipamentos urbanos pelos dirigentes. Tratava-se 
de uma situação-limite que, pelo tom indignado do redator, exprimia a condição de 

efemeridade e de retrocesso da capital de uma unidade federativa: 

  

Luz! Agua! Quem lhe carregue o lixo! Uma trindade de utopias para os moradores das 
ruas mais afastadas. Se duvidarem vão a rua 13 de Maio em noites de escuro. Porque 
razão a Empreza não colloca pelo menos 5 ou 6 lampadas naquella esquecida rua? 
Que o exmo. sr. dr. Ferreira Chaves, visto que é inutil apelar para outros poderes, 
favoreça a nossa justa reclamação (UMA RECLAMAÇÃO. Natal-Jornal, Natal, n. 1, 04 
maio 1919, p. 2). 

  

Em resposta às queixas anônimas difundidas nas páginas dos jornais de efêmera 
circulação, os governantes locais argumentaram sobre a insuficiência de recursos 
estatais para a continuidade das obras de saneamento, de calçamento e de 
regularização do funcionamento dos bondes elétricos. Eles enfatizaram os limites 
financeiros da “modesta unidade federativa” (RIHGRN, 1922, p. 4), assinalando as 
contrariedades entre o desejo da modernidade e a permanência da vida provinciana, 
marcada pela precarização das estruturas físicas. Reverberando essa dualidade na 
década de 1920, a comemoração do centenário da independência assumiu uma 
dimensão simbólica acionada tanto pelos membros do Instituto Histórico e Geográfico 
do Rio Grande do Norte (IHGRN) quanto pelos integrantes do poder constitutivo do 
estado e do município. Com a estratégia de mobilização coletiva, caracterizada pela 
tentativa de associação da população natalense ao sentimento nacional, a programação 
de atividades – organizada em torno de temas distribuídos ao longo da semana da pátria 
– incluiu a inauguração do palácio da municipalidade (Intendência Municipal), 
competições de remo, alvoradas festivas, campeonatos de futebol, queima de fogos de 
artifício, exibição pública de filmes e a ereção do monumento alusivo à independência 
na praça sete de setembro. 

O centenário se constituiu como uma oportunidade de redescoberta e de reafirmação 
de Natal como cidade-capital. Esse discurso articulado pelos grupos dirigentes locais 
funcionava como refutação aos articulistas que escreveram na imprensa oposicionista 
e adjetivaram Natal “como um inferno desenganado, uma cidade do já teve” (Jornal do 
Norte, Natal, 17 jun. 1921, n. 1, p.2), especialmente no periódico dirigido por Café Filho. 
Ao contrário dessas representações, o discurso proferido por uma autoridade ao longo 
dos festejos do centenário ilustrava a expectativa dos agentes do poder constitutivo do 
estado de incorporar os moradores da cidade às práticas que requeriam solidariedades 
cívicas nacionais: “Esqueçamos por ora o egoismo e os ódios, a ambição e os 
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interesses, afim de nos podermos erguer, unidos e solidários, á altura desse puro e 
nobre sentimento do patriotismo” (RIHGRN, 1922, p. 139). O argumento de pacificação, 
presente nesse trecho, relaciona-se ao retorno das pautas jornalísticas contra o 
situacionismo em escala municipal, estadual e federal, assim como às ações do 
governador durante a transição para a década de 1920 (CUNHA, 2015). 

No pensamento dos membros do instituto histórico, a construção de uma memória 
republicana, orientada para o futuro, apaziguadora das divergências políticas locais e 
pautada no agenciamento de artefatos e na ressignificação de espaços públicos, 
anunciaria uma nova cidade para os outros estados, inscrevendo-a no presente. Essa 
pretensão foi sublinhada pelo articulista do jornal “A Republica” cinco meses antes da 
realização do centenário: “O Rio Grande do Norte vae realizar festas que não nos 
diminuirão perante as outras unidades da federação, porque para isto s. excia tem 
empregado o maximo esforço” (O Centenario. A Republica, Natal, 23 abr. 1922. p. 3). 
Desde o início do século XX, observamos o esforço dos membros do partido republicano 
do estado em inscrever na toponímia urbana a perspectiva de que a cidade estaria 
vivenciando uma nova época, sobretudo por meio da mudança do nome de ruas, 
avenidas, edifícios públicos e grupos escolares para a denominação de líderes políticos 
federais e estaduais (ARRAIS, 2017). Outras cerimônias cívicas e monumentos que 
homenagearam Augusto Tavares de Lyra, em 1913, e Pedro Velho, em 1906, 
celebraram entusiasticamente as ações dos grupos políticos locais e suas redes de 
relações interpessoais. 

Em âmbito nacional, os festivais modernos funcionavam como rituais que valorizavam 
a estética corporal, a educação cívica e, produzindo um permanente transe do futuro, 
ansiaram introduzir a História da cidade e a cidade na História, uma vez que a escolha 
de signos e narrativas políticas pelos dirigentes almejava “despertar o entusiasmo, gerar 
a euforia e a comunhão do transe, pelo qual todos se transportavam para uma realidade, 
ideia ou símbolo” (SEVCENKO, 1993, p.99). Essa realidade, no Rio Grande do Norte, 
diz respeito ao modo como as celebrações alusivas ao centenário da independência 
brasileira atestaram o presente como signo profético do futuro de uma capital em 
reformulação. Como identificou Braz Contente, ao exaltar o papel do governador como 
modelador inteligente nos preparativos do espaço público para o mês de setembro de 
1922, “Natal vai se apresentar, na Semana da Patria, garrida e limpa, sem as sujidades 
que estavam a dar-lhe um aspecto triste e repugnante” (COISAS da terra. A Republica, 
Natal, 21 ago. 1922). O cronista, na continuação de sua narrativa literária, vislumbrava 
a permanência das figuras de bronze gastas pelo tempo na memória daqueles que 
seriam os antigos moradores da cidade no século XXI. Uma conjectura reveladora da 
coexistência entre os anseios pela modernidade e o apego à tradição nos escritos dos 
homens que observaram e participaram das sociabilidades de caráter oficial. 

Utilizando-se dessa ambivalência para justificar a distribuição de recursos financeiros 
estaduais ao longo da década de 1920, o governador Antônio de Souza nomeou a 
“Commissão Executiva de Asseio e Embelezamento” em 1922. Conforme noticiou o 
jornal “A Republica”, José Ferreira de Souza, José Lagreca e Francisco Cascudo 
coordenaram as obras de saneamento das ruas, reformas do jardim da praça Augusto 
Severo e reparos nos trechos da calçamento das avenidas Rio Branco e Ulysses 
Caldas. Além disso, o governador assinou um contrato com escultor pernambucano 
Bibiano Silva para ereção do monumento comemorativo no centro da praça sete de 
setembro, projetada em 1914, oficializada pela resolução municipal editada por 
Romualdo Galvão e localizada no centro de um conjunto arquitetônico-urbanístico 
constituído pelas sedes do palácio do Governo e do palácio Potengi e situado nas 
imediações da Praça André de Albuquerque. Nos edifícios e praças mencionadas, os 
monumentos fixados no mármore, granito, bronze ou concreto delinearam um cenário 
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figurativo, voltado para a sacralização do passado republicano em ritmo de perpetuidade 
e para formulação de “discursos visuais ostensivos” (SEVCENKO, 1993, p. 99). 

Conforme essas aspirações, o Congresso Legislativo aprovou um projeto de 
financiamento das intervenções urbanas no período comemorativo, materializado pela 
lei n° 490 sancionada em dezembro de 1920, a partir da qual o governador obteve o 
crédito estadual na “quantia de cem contos, repetidamente pelos dois exercicios de 1921 
e 1922” (MELLO E SOUZA, 1922, p.17). As comissões organizadoras dos oito dias 
festivos, conforme a mesma lei, formavam-se pelos membros do Instituto Histórico. No 
mesmo período, eles atuavam como colaboradores, diretores ou redatores na imprensa 
local e exerciam práticas sociais comuns, a exemplo da participação como sócios do 
Clube Náutico do Potengy, da organização dos desfiles militares na avenida Tavares de 
Lyra durante a proclamação da República e da frequentação aos bailes do Natal Club e 
do teatro Carlos Gomes, alusivos aos aniversários dos governadores e de dirigentes 
federais que desembarcaram pelo porto. Por meio dessas práticas de sociabilização, 
identificamos a reorganização do espaço como marcador de distinções sociais, assim 
como os valores compartilhados entre os agentes que frequentaram as instituições 
formais e os clubes recreativos. 

Na fotografia estampada no livro Scenarios norte-rio-grandenses, publicado em 1923 
por Amphilóquio Câmara, representante do Rio Grande do Norte na exposição 
internacional do Rio de Janeiro, observamos o pronunciamento do discurso do 
governador durante a inauguração do monumento comemorativo na praça localizada na 
Cidade Alta (Figura 01). Ao contrário de um ritual rigidamente ordenado, identificamos 
a presença de mulheres, crianças e alunos de grupos escolares, dispostos em torno do 
homem do governo que personificava uma figura de hegemonia. Na tarde do dia 7 de 
setembro, Antônio de Souza ressaltou o papel das festividades como signos de uma 
nova era, supostamente assimilada homogeneamente pelos grupos sociais da cidade. 
Como ele sublinhou no relatório anual: “Que este modesto monumento seja para nós, 
não somente a homenagem á gloria da patria e á memoria daquelles que nos a deram, 
mas o marco inicial de um novo caminho, a inauguração de uma nova era de esforço, 
de trabalho e de patriotismo” (MELLO E SOUZA, 1922, p. 142). 

No plano secundário dessa representação visual, capturada pelo fotógrafo João Galvão, 
atentamos para a presença de expectadores que observavam os festejos pelas janelas 
do palácio do governo. A fachada do edifício, consoante assinalaram os redatores do 
jornal “A Republica”, apresentava escudos iluminados com inscrições alegóricas de 
acontecimentos e personalidades políticas voltadas para a legitimação de capítulos 
proeminentes da historiografia nacional, tais como a menção ao líder Frei Miguelinho e 
a sua participação na revolução pernambucana em 1817. Nessa acepção cumulativa da 
história, Natal teria como momento de emancipação o regime republicano, como 
salientou o presidente do estado: “O dia de hoje é o mais propicio para reflectirmos e 
sentirmos isso, para projectarmos com a maior energia do espirito e a maximo de 
sinceridade do sentimento a norma do futuro” (REVISTA DO IHGRN, 1922, p. 142). O 
emprego de verbos no plural, todavia, funcionava como recurso retórico e discursivo, já 
que a visão de mundo dos grupos dirigentes, sobretudo suas vozes, se impôs nos 
gestos, posturas e pronunciamentos ao longo dos rituais cívicos, bem como na 
renomeação de logradouros públicos no início do século XX e nos bustos, estátuas e 
placas comemorativas levantados sobre praças e avenidas durante o centenário. 

Além disso, a cena em análise se interliga àquilo que Georges Balandier denominou 
como teatralização do poder, visto que exprime com veemência os anseios das 
personalidades políticas que conduziram os festejos da semana de 1922. Na praça 
revestida pela ação técnica de escultores e engenheiros, financiados pela abertura de 
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crédito estadual, os agentes reformuladores urbanos encenaram vinculações ao regime 
federativo e assumiram uma atitude pedagógica de autoexposição, rememorando o 
passado republicano e, sobretudo, consagrando a ocasião festiva como tributo ao 
presente e crença na ação implacável do tempo. No monumento erigido sob um 
pedestal de granito, por exemplo, destaca-se a imagem da pátria análoga à figura 
feminina, para a qual o povo oferecia um ramo de louro que simbolizava, 
mitologicamente, “a vitória e a paz conquistadas no país, garantidas pela força que a 
espada representa” (VIANA, 2019, p.12). As inscrições em latim e a menção aos anos 
de 1822 e 1922, no livro de História fincado sob um bloco de granito, buscavam construir 
um panteão republicano, revestido por alegorias, metáforas e apresentações 
espetaculares da vida social, transfiguradoras da realidade vivida (BALANDIER, 1982, 
p. 21). 

As convicções de um grupo restrito, por conseguinte, apareceram como a história da 
cidade. No entanto, a difusão da simbologia republicana, como demonstrou José Murilo 
de Carvalho, não foi consensual. As elites dos principais centros urbanos do país 
travaram disputas em torno das representações do novo regime, tendo em vista que a 
própria utilização da figura feminina como alegoria cívica apresentava sentidos 
contraditórios e difusos, distantes da acepção de liberdade. Examinando alguns 
monumentos edificados na praça pública do Rio de Janeiro e de Porto Alegre, o autor 
constatou que a produção artística e iconográfica durante a Primeira República 
restringiu-se à projeção de herois republicanos e à celebração da constituição de 1891 
como designações do sistema político em construção. Ao contrário do que ocorreu 
durante a terceira república francesa, no Brasil não havia um terreno social sólido para 
que determinados símbolos e mitos se fortalecessem (CARVALHO, 1990, p.89-90). No 
caso da cidade de Natal, conjecturamos acerca da formação de um “espaço cívico 
performático” (CONNERTON, 1999, p. 80), esquadrinhado para produção de 
sociabilidades alegóricas às datas cívicas e, ao mesmo tempo, propagador de 
significados abstratos sobre os sentidos do termo república. Uma hipótese que 
pretendemos aprofundar posteriormente pelo estudo minucioso sobre uma das sessões 
da revista, “Ecos do centenário”. 

Nas pesquisas até então realizadas, constatamos os esforços dos grupos dirigentes em 
estimular o público leitor dos jornais à frequentação aos clubes e cafés, meios sociais 
nas quais prosperaram a visão de mundo dessas camadas, inspirada nos países da 
Europa do norte, sobretudo França e Inglaterra. Um anúncio publicado no periódico “A 
Republica” noticiava a abertura do “Café Centenario”, situado na avenida Tavares de 
Lyra, nas proximidades da linha de bondes elétricos, e restrito às famílias de alto poder 
aquisitivo (ANNUNCIOS. A Republica, Natal, 10 set. 1922. p.3). O emprego da 
expressão “distinctos fregueses e distinctas familias” pelo proprietário Anaximandro 
Souza indica a pretensão de que esses espaços exclusivos exibissem os valores, 
condutas e vestimentas de grupos específicos. A maioria dos clubes, cafés e bares da 
cidade nos anos de 1920 localizavam-se na Ribeira (MARINHO, 2011), constituindo-se 
como ambientes de sociabilização que funcionavam como cenário informal para que 
“indivíduos e famílias ostentassem sua riqueza, exibissem sua posição sócio-econômica 
e revelassem em público sua alta cultura” (NEEDELL, 1993, p. 104). 

Com intensa conotação pedagógica, o discurso do governador durante a inauguração 
do monumento reiterava as vinculações entre higiene e educação durante a sua gestão, 
principalmente com a criação da “Directoria Geral de Hygiene e Saúde Pública” no ano 
anterior, uma instituição gerenciada pelo governo estadual e encarregada da 
fiscalização de habitações, prédios comerciais e dos serviços de limpeza pública 
(DANTAS, 2003). Entretanto, no ano de aprovação do crédito para financiamento da 
semana da pátria intensificaram-se reclamações escritas por indivíduos anônimos, 
indicativas do abandono de áreas afastadas da Cidade Nova. Um morador anônimo 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 443 

 

escreveu uma denúncia ao governo municipal, relatando a ausência de calçamento, 
saneamento e asseio na rua cabugy e solicitando providências públicas. Assim como 
ele descreveu o aspecto desolador da rua localizada no bairro Alecrim: “Ladeirosa, sem 
nenhuma hygiene, pois o matagal ultimamente cortado, não foi, sem sequer, retirado, 
verificando-se assim, o seu completo apodrecimento. E’ um precipio, é um perigo de 
vida; o que menos pode succeder è ter-se um braço ou uma perna quebrada!” (RUA 
cabugy. A Pua, Natal, 21. Nov. 1920, n.1, p. 2). Tais indícios de desigualdades 
socioespaciais, inscritas no chão da urbe, relacionam-se, entre outros fatores, à 
eletrificação das linhas de bondes, que privilegiaram a interligação de áreas como a 
avenida Hermes da Fonseca e o Monte Petrópolis ao centro da cidade. Esse processo 
estimulou a concentração fundiária e a manutenção de um mercado de terras 
retroalimentado por núcleos familiares por meio da apropriação exclusiva do patrimônio 
fundiário e do fornecimento dos equipamentos de água, eletricidade e transportes 
urbanos (SIQUEIRA, 2019). 

Aqueles que redigiram reclamações aos integrantes dos cargos políticos da capital, nas 
sessões abertas da imprensa, assinaram frequentemente com a denominação de 
morador. Consequentemente, nos deparamos com a impossibilidade de reconstituir as 
trajetórias desses sujeitos e o modo como eles apreendiam as mudanças técnicas e nas 
práticas de sociabilização superestimadas na semana de 1922. Apesar dessa lacuna 
documental, pressupomos que as iniciativas de contestação à aparente unidade social, 
salientada pelos articuladores do centenário, tomariam outras conotações no ano de 
1923, marcado pelas reinvindicações trabalhistas e sindicais produzidas por categoriais 
profissionais, como trabalhadores da fábrica de tecidos, estivadores e ferroviários da 
Great Western (Cf. CUNHA, 2015). Esses indícios de mudanças nas ações de 
determinados sujeitos da cidade sinalizam para as incongruências da imagem de 
consenso e de equilíbrio social, prevalecente na linguagem da simbologia republicana 

e nos circuitos de comunicação e de interação entre as altas camadas urbanas. 

 
Conclusão 

 
Ao analisarmos a revista do Instituto Histórico relativa ao ano de 1922 em conexão com 
outras tipologias documentais, percebemos que o centenário da independência 
enaltecido pela imprensa refletiu os anseios dos grupos dominantes de articular 
estratégias de reorganização do espaço público e, por conseguinte, impulsionar 
modificações sociais. Ao contrastarmos as representações sobre a cidade na década 
de 1920, percebemos que as leituras direcionadas para noção de incorporação da urbe 
aos fluxos do mundo moderno não foram partilhadas de modo coeso pelos grupos 
sociais. Os rituais cívicos exaltaram as realizações materiais conduzidas pelo 
governador Antônio de Souza por intermédio da execução de obras públicas e da 
suposta vinculação da unidade federativa à história pátria no momento estudado. 
Entretanto, em áreas afastadas dos bairros da Ribeira, da Cidade Alta e da Cidade 
Nova, constatamos disparidades quanto ao acesso de outros sujeitos aos serviços 
urbanos, como apontaram redatores dos jornais vinculados à pequena imprensa. 
No monumento erigido na praça sete de setembro, os grupos dirigentes enfatizaram 
alegorias republicanas e a propagação de imagens alusivas à redescoberta de Natal. 
Eles disfrutavam de práticas de sociabilidades comuns, associaram-se à política local e 
idealizaram a projeção do Rio Grande do Norte como território em desenvolvimento, 
equiparado aos demais centros urbanos do país. Nesse sentido, redatores do jornal “A 
Republica” vinculados ao Instituto Histórico, como Manoel Dantas, formularam o termo 
“semana da pátria” para designar as comemorações cívicas ocorridas no período em 
estudo e até mesmo para legitimar a aquisição de empréstimos estaduais e a 
distribuição de recursos financeiros municipais para a realização do centenário. Por 
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meio de fotografias, discursos públicos, relatórios estaduais e narrativas literárias, os 
homens letrados buscaram instigar no público leitor a fraternidade cívica e incentivá-lo 
ao exercício de práticas de lazer e diversão exclusivas, tais como a frequentação aos 
cafés. Para eles, essa prática de sociabilidade promoveria comportamentos esperados 
no espaço público ao longo dos festivais em análise. 
Ao longo desta pesquisa, identificamos que homens letrados e autoridades estaduais 
produziram imagens de uma cidade projetada para a posteridade durante o centenário 
da independência. Eles tencionaram visibilizar os festejos cívicos nos artigos da revista 
do IHGRN e dos periódicos locais, mas também exprimiam as ambiguidades entre a 
modernidade e a continuação de uma “rotineira vida comunal” (MELLO E SOUZA, 1922, 
p.36), entre a ênfase na capital imaginada e a permanência de desigualdades sociais 
no traçado urbano. Os agentes do espaço urbano pretendiam sustentar a posição de 
cidade-capital pela assimilação dos valores da alta cultura. Contudo, o cotidiano urbano 
é formado por modos dissonantes de perceber as transformações nos rituais cívicos e 
recreativos, bem como por diversas camadas de tempo. 
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TÍTULO: Dança e Cinema no período não narrativo e narrativo: procedimentos e 

parâmetros de análise fíllmica na contemporaneidade. 

Resumo 

O gênero musical no cinema se transforma e se consolida ao longo de décadas. Assim, 
a dança no cinema se estabelece como linguagem artística e audiovisual, bem como 
instaura uma nova relação corpo-câmera. A presente pesquisa faz análise fílmica da 
dança no cinema narrativo no gênero musical. Nessa perspectiva, os estudos propostos 
visam identificar a existência ou não de uma cinematografia específica para a dança no 
gênero musical. Os estudos de Costa (1995), Gardies (2008), Jullier e Marie (2009) 
constituem o referencial teórico-metodológico da pesquisa. 
 
Palavras-chave: CINEMA. MUSICAL. DANÇA. ANÁLISE FÍLMICA. 

TITLE: Dance and cinema in the non-narrative and narrative period: procedures and 

parameters of physical analysis in contemporaneity 

Abstract 

The musical genre in cinema has been transformed and consolidated over decades. 
Thus, dance in cinema establishes itself as an artistic and audiovisual language, as well 
as establishing a new body-camera relationship. This research makes film analysis of 
dance in narrative cinema in the musical genre. In this perspective, the proposed studies 
aim to identify the existence or not of a specific cinematography for dance in the musical 
genre. The studies by Costa (1995), Gardies (2008), Jullier and Marie (2009) constitute 
the theoretical- methodological reference of the research. 
 

Keywords: CINEMA. MUSICAL. DANCE. FILM ANALYSIS. 

Introdução 

Este trabalho é o resultado do plano de trabalho de iniciação científica- 
IC/PIBIC/PROPESQ/UFRN, intitulado dança e cinema no período não narrativo e 
narrativo: procedimentos e parâmetros de análise fílmica na contemporaneidade. Assim, 
a presente pesquisa realiza análise fílmica no cinema narrativo/ sub categoria: Gênero/ 
filme musical/ romance, drama/ comédia. Nessa perspectiva, o relatório final da 

pesquisa ora apresentado trata das análises fílmicas nos musicais da Broadway. 

Com o auxílio do advento sonoro entre os anos de 1930 até 1940 tem início uma nova 
fase para os musicais e assim a dança passa a ter um papel fundamental na narrativa 
dos musicais, ou seja, a arte da dança passa a ter um papel de destaque nas arte 

cinematográfica. Esta é a transição dos grandes musicais da Broadway para as telas. 

De acordo com Jullier et al. (2009), os “anos dourados” marcados pelos musicais se 
torna um bom meio de difundir e padronizar a linguagem cinematográfica apresentada 
por Hollywood depois do advento da tecnologia sonora. Com isso, o estilo musical se 
estabelece com suas características peculiares e marcantes. O ponto de maior destaque 
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nos musicais é marcado pelo desempenho físico dos bailarinos “Seres humanos fora do 
comum, que possuem um talento coreográfico excepcional e comprovável” (JULLIER; 

MARIE, 2009, p. 98). 

Inspirado nos vaudeville francês Ernest Lubitsch (1892-1947) traz a dança frenética 
como motor da narrativa de seus musicais. Nessa direção, “So this is Paris” (1926) é o 
seu primeiro trabalho musical mudo a exibir uma cena de dança coreografada. Em 
diferente perspectiva, o cineasta americano Alan Crosland (1894 -1936) cria o primeiro 
musical falado no ano de 1927 intitulado: The Jazz Singer. 

O ano de 1926 marca o início da era dos musicais americanos e do cinema falado. Os 
musicais são marcados por duas grandes fases na década de 30 e 40. Neste período, 
Busby Berkeley (1895-1976) é considerado um dos mais importantes coreógrafo e 
cineasta americano de referência dos musicais da Broadway. 

Os musicais de Fred Astaire (1899-1987) apresentam unidade entre o enredo e a 
coreografia, a dança para esse artista não se encontra a serviço da narrativa no musical, 

mas sim das relações de sentido da obra em sua totalidade. 

Vincent Minelli (1903 - 1986) é considerado um dos criadores do musical moderno. 
Como diretor de Ziegfeld Follies (1946) ele faz o uso de algumas características do 
primeiro cinema, a título de exemplo vale citá-las, a interação com o público, a utilização 

dos movimentos restritos da câmera e o enquadramento frontal. 

O diretor Gene Kelly (1912 - 1996) do clássico musical Singin in the Rain (1946) utiliza 
câmera filmadora com mais liberdade nas movimentações. Os seus trabalho privilegiam 
a captura de imagens frontais. 

Observa-se um grande avanço na complexidade e composição de cena de dança 
respectivamente nos musicais: “All that jazz” de Bob Fosse (1927 - 1987) e “Moulin 
Rouge” de Baz Luhrmann (1962 - 1997). Bob Fosse e Baz Luhrmann trabalham com 
uma maior liberdade de movimentação da câmera, capturando diferentes ângulos e 

planos em uma mesma coreografia. 

Os estudos de Jullier e Marie em Lendo as imagens do cinema (2009) e A Estética do 
Filme de Jacques Aumont constituem o referencial teórico-metodológico da pesquisa 
utilizados na análise fílmica em seus aspectos técnicos, estéticos e históricos. 

 
Metodologia 

 
Adota-se a divisão das análises dos filmes distribuídos na categoria de cinema narrativo, 
subcategoria: Gênero, subdividida em comédia/ drama/ musical/ romance. 

Com base no referencial teórico-epistemológico da análise de conteúdo. cuja finalidade 
é organizar, classificar e categorizar diferentes tipos de análises de conteúdo presentes 
em qualquer tipo de comunicação a saber: jornais, revistas, filmes, entre outros 
conteúdos. As características encontradas nas análises de conteúdo devem ser 
reduzidas em suas características às questões primordiais, com o objetivo de serem 
comparadas a outros elementos e estes por sua vez serão passíveis de classificação e 
categorização, a partir das ocorrências predominantes nas análises. 
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Nessa perspectiva, os estudos dos professores franceses Jullier e Marie na obra 
traduzida intitulada Lendo as imagens no Cinema, (2009) orientam os procedimentos 
metodológicos empregados nas análises de conteúdo dos filmes musicais analisados. 
A obra citada é considerada pela crítica especializada como uma das mais importantes 
obras de referência para a análise fílmica contemporânea, pois extrapola o campo da 
análise fílmica "em nível do plano" e os jogos que lhes são inerentes, ou seja, os autores 
citados situam a produção cinematográfica no tempo e no espaço geográfico, em suas 
condições materiais e históricas em que a película foi produzida. Nessa perspectiva, os 
filmes musicais abaixo analisados se enquadram na categoria filme 
Narrativo/subcategorias/ Gênero: comédia/ drama/ musical/romance. 

So this is Paris de Ernst Lubitsch (1926) classificado como: Filme Narrativo/ sub 
categorias / Gênero: Comédia, Musical, Romance. 

Footlight Parade de Busby Berkeley (1933) classificado como: Filme Narrativo/ sub 
categorias / Gênero: Comédia, Musical,Romance. 

Swing Time de George stevens (1936) classificado como: Filme Narrativo / sub 
categorias / Gênero: Comédia, Musical, Romance. 

Ziegfeld Follies de Vincente Minnelli (1945) classificado como: Filme Narrativo/ sub 
categorias/ Gênero: Comédia, Musical. 

Singing in the Rain de Gene Kelly (1952) classificado como: Filme Narrativo / 
subcategorias/ Gênero: Comédia, Musical. 

The Jazz Singer de Alan Crosland (1927) classificado como: Filme Narrativo/ sub 
categorias / Gênero: Drama, Musical, Romance. 

All that Jazz de Bob Fosse (1979) classificado como: Filme Narrativo/sub categorias / 
Gênero: Musical, Drama. 

Moulin Rouge de Baz Luhrmann (2001) classificado como: Filme Narrativo/sub 
categorias/ Gênero: Musical, Romance, Drama.  

 
Resultados e Discussões 

 

So this is Paris - Ano: 1926 / EUA. Direção: Ernst Lubitsch. Gênero: Comédia, 
musical, romance 

So this is Paris é um filme mudo e sem cores que o torna um dos saltos mais audaciosos 
do cinema em direção ao gênero musical, é o primeiro filme desse gênero a apresentar 
cenas de dança coreografadas. Observa-se que a dança neste filme acontece de forma 
breve, contudo se mantém em um ritmo frenético e vibrante com a música. O gênero 
comédia se destaca na narrativa, recheado de cenas românticas. O filme narra a história 
de três marinheiros que seguem para Paris com o objetivo de conhecer mulheres e viver 
os romances, surpresas e situações inusitadas na cidade do amor e do romance 

Este filme mudo é o primeiro do gênero a apresentar cenas de dança coreografadas. 
So this is Paris tem características singulares cuja ênfase é a composição em dança. 

Observa-se neste musical o ritmo frenético e de grande agitação nas cenas de dança. 
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Na análise fílmica deste musical observa-se que o plano fechado é utilizado com 
frequência. Assim, a câmera registra em detalhes e precisão partes específicas dos 
corpos dos dançarinos. A câmera também enquadra os pés dos dançarinos para 
mostrar a rapidez e agilidade na realização dos movimentos, bem como enquadra o 
rosto dos intérpretes, revelando a alegria e diversão dos personagens. Deste modo, se 
evidencia o uso do plano médio/aberto. 

A composição das cenas são feitas em planos extremamente curtos, ligados pelo 
compositing (técnica da transparência), sobreposições e duplicações. A utilização de 
efeitos especiais também ocorre nas cenas, com o objetivo de executar os raccords de 
movimento entre esses momentos, mas em contrapartida, embora haja a utilização de 
muitos planos na captura das imagens, a câmera não realiza grandes movimentos, isto 
é, se mantém boa parte do tempo em um único ponto de vista, ou seja, enquadrando as 
imagens frontalmente. Nessa perspectiva, a câmera não realiza captura de imagens 
com acentuado grau de liberdade em sua movimentação. A captura de imagens na 
posição frontal e em plongée também são recursos técnicos utilizados, com o objetivo 
de capturar e enquadrar as cenas que apresentam significativa quantidade de pessoas, 
dito de outro modo, cenas que apresentam aglomeração de pessoas. 

The Jazz Singer - Ano: 1927 / EUA. Direção: Alan Crosland. Gênero: Drama, 

musical, romance 

The jazz singer se apresenta como o primeiro longa-metragem com diálogo audível, 
deste modo, Al Jolson foi o primeiro ator a cantar e falar em um filme. O musical 
estadunidense de 1927 é considerado um filme fundamental para a história do cinema, 
inspirado em uma peça da Broadway de 1925. Nessa perspectiva, se torna um dos 
primeiros filmes musicais a ganhar o Oscar, prêmio máximo da academia de cinema 
americano. 

O musical conta a história de um jovem judeu que desafia as tradições de sua família 
ao cantar em uma casa de diversões norte-americana. O desejo de tornar-se cantor 
entra em conflito com os planos de seu pai que almeja outros caminhos profissionais 
para o seu filho. Assim, determinado a não desistir de seu sonho foge de casa com o 
objetivo de tornar-se cantor. Seu desejo se realiza anos depois e assim se torna um 

grande cantor de jazz. 

O filme analisado se baseia no teatro de variedades americano de 1830, nele são 
apresentados números de canto, dança, música e outras artes. A cena emblemática 
desse filme são os artistas brancos que pintam o rosto de preto para personificar de 
forma caricata os negros norte-americanos. A personificação caricata dos negros 
americanos deu origem ao movimento sócio-político-cultural mundialmente conhecido 
como Blackface. 

Na análise fílmica das cenas os efeitos de sobreposição e transparência são utilizados 
com frequência na ligação entre os planos. A movimentação da câmera é restrita e se 
mantém na posição frontal e centralizada. O enquadramento das cenas varia entre o 
plano médio e plano americano. Contudo, observa-se que a predominância de 
enquadramento dos corpos dos atores se dá no plano americano, ou seja, a câmera 
capta os corpos dos atores dos joelhos para cima. Nas cenas há variação dos 
enquadramentos para o close-up, cuja ênfase é registrar em detalhes as expressões 
faciais de outros personagens enquanto o protagonista realiza sua performance. A 
presença da dança no musical não é preponderante no conjunto da obra, contudo 
observa-se que a dança se destaca na cena “Toot, toot, tootsie!” em que o ator que 
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canta realiza movimentos de jazz sutis e a câmera enquadra o seu corpo no plano 
médio. 

Footlight Parade - Ano: 1933 / EUA. Direção: Busby Berkeley, Lloyd Bacon. 
Gênero: Comédia, musical, romance 

O musical em preto e branco Footlight Parade conta a história de Kent, um produtor da 
Broadway desempregado que tentar produzir prólogos espetaculares para se reerguer 

após o aparecimento do cinema falado. 

Em Footlight Parade surge um novo modo de relação corpo-câmera sob a direção de 
Busby Berkeley. Neste filme o diretor rompe com os conceitos de coreografia de palco. 
Deste modo, estabelece uma nova relação entre o corpo e a câmera. 

Em análise do nível da sequência, Berkeley faz o uso de vários planos curtos durante a 
montagem das cenas de Footlight Parade. Estes planos mais curtos possibilitam a visão 
de diferentes enquadramentos, ângulos e perspectivas. Berkeley utiliza o 
enquadramento de diferentes formas com os corpos dos dançarinos. Ao enquadrar os 
corpos em close-up e primeiro plano realça os rostos das dançarinas. No plano geral e 
médio captura as imagens dos corpos em sua totalidade, bem como apresenta com 
precisão as figuras geométricas que se formam na coreografia. 

Em relação aos movimentos de câmera, Berkley adota o plano aberto e panorâmica, 
esta amplia a visão do espectador e permite visualizar as figuras geométricas em sua 
totalidade na coreografia. A título de exemplo vale citar a figura 4 abaixo em destaque. 
Nessas imagens observa-se também a utilização do ângulo da câmera em 
plongée/câmera alta total. A título de exemplo vale destacar a cena “Human waterfall”, 
cujas imagens e desenhos geométricos são formados pelos corpos das bailarinas em 
uníssono, realizando movimentos semelhantes aos do nado sincronizado. 

Swing Time - Ano: 1936 / EUA. Direção: George stevens. Gênero: Comédia, 
musical, romance 

Swing time é uma comédia musical exibido em 1936 nos Estados Unidos, estrelado por 
Fred Astaire e Ginger Rogers, ambos parceiros de longa data nos musicais. Filmado em 
preto e branco conta a história de um jogador e dançarino que precisa recuperar o 
dinheiro que perdeu em uma aposta para se casar, assim ele viaja para New York e 
acaba conhecendo uma professora de dança que sonha em viver de sua arte, ambos 
se apaixonam e vivem um romance. O filme ganha o Oscar de 1937 devido a canção 
original, “the way you look tonight”. 

Fred Astaire é considerado o dançarino mais influente da história do cinema no estilo 
musical. Seu trabalho é realizado com poucos cortes entre as cenas e sua preferência 
é pelo plano sequência. Nas cenas de dança a câmera enquadra o corpo inteiro do 
dançarino. O filme não apresenta o corpo de baile, geralmente presente em outros filmes 
por ele realizado, ou seja, neste musical há somente dois dançarinos em cena 

Na análise fílmica em Swing Time, a câmera geralmente captura as imagens no plano 
aberto/médio e close up. O enquadramento das cenas se dá na posição frontal e 
centralizada.O posicionamento frontal é capaz de registrar todos os movimentos dos 
dançarinos. O uso do plano médio apresenta o dançarino em sua unidade, vale citar 
também as variações em close-up, e no plano geral, registrando os personagens e o 
ambiente em seu entorno. Deste modo, os movimentos da câmera se tornam bem 
restritos, o mais usado nas cenas é o travelling na horizontal (raccord no eixo) que tem 
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como objetivo deslocar o corpo do bailarino de modo retilíneo. Também pode-se notar 
movimentos de câmera alta em plongée, para capturar e apresentar os desenhos 

geométricos que se formam na coreografia. 

Uma das cenas mais famosas deste musical é a “Bojangles of Harlem”. Nesta cena se 
destaca a dança com sombras idealizada durante o ensaio. A cena foi montada com 
três luzes diferentes posicionadas no ator e estas formam as sombras ao fundo. Na 
cena, o posicionamento da câmera se mantém na mesma perspectiva do restante do 
filme, isto é, enquadramento frontal e centralizado, fixo em plano geral/médio. 

Ziegfeld Follies - Ano: 1946 / EUA. Direção: Vincente Minnelli, George Sidney, 
Lemuel Ayers... Gênero: Comédia, musical 

Ziegfeld Follies é um filme estadunidense de 1946, do gênero comédia musical, dividido 
em 12 segmentos intercalados entre cenas de comédia e cenas mais próximas aos 
musicais. A história acontece em torno da morte de um grande empresário, as primeiras 
cenas se passam no céu que é para onde ele vai após a sua morte. Do céu o grande 
empresário começa a relembrar com carinho e grande satisfação sua primeira revista 
da Broadway, relembra todos os seus feitos de grande sucesso e os grandes artistas 
que por ele passaram. Com a saudade que sente da vida na terra ao está no céu, o 
empresário espera criar novamente obras de sucesso e assim dá asas a imaginação e 

sua mente passa a criar ilusões e fantasias da realidade. 

A comédia musical Ziegfeld Follies é um filme singular e apresenta características do 
primeiro cinema. Neste musical observa-se que os gestos e as falas dos personagens 
são direcionadas ao público com o objetivo de interação. 

A análise fílmica destaca o posicionamento da câmera centralizado e com 
movimentação restrita relativo ao acompanhamento das cenas coreográficas. O 
enquadramento se mantém frontal e os planos variam do geral ao médio. Ambos 
possibilitam apresentar o bailarino em sua unidade, bem como o cenário à sua volta. 
Nas cenas existe uma transição das filmagens do plano médio para o close-up. O 
travelling na horizontal é utilizado com frequência em relação aos movimentos de 
câmera. Vale também citar “Traviata”, uma cena em que ocorre uma evolução da 
câmera em relação aos corpos dançantes. A câmera se desloca entre o conjunto dos 
dançarinos durante cena da dança de pares, a valsa. Desta maneira, a câmera realiza 
voltas e passagens pelas cenas até se posicionar alta em plongée para capturar e 
apresentar os desenhos geométricos que se formam durante a dança de valsa. 

Singin in the Rain - Ano: 1952 / EUA. Direção: Gene Kelly, Stanley Donen. Gênero: 

Comédia, musical 

Cantando na chuva é uma das mais célebres comédias musicais de Hollywood, sua 
preparação e realização foi árdua e trabalhosa. Esta comédia musical conta a história 
dos astros mais famosos da época do cinema mudo em Hollywood, a obra concebida 
revela a transição do cinema mudo para o falado, seus dilemas e dificuldades. De 
acordo com o American Film Institute (AFI) este musical ocupa a primeira colocação na 
lista dos vinte e cinco maiores musicais de todos os tempos de Hollywood. 

A análise fílmica, em “Singin in the Rain” revela pequenas mais significativas 
transformações na forma de filmar, dito de outro modo, observa-se que a câmera se 
torna mais fluida ao capturar as imagens dos corpos dos dançarinos, contudo a 
predominância ainda reside no posicionamento frontal e centralizado da câmera. O 
enquadramento das cenas se dá no plano médio/geral. 
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O objetivo da captura das imagens neste musical é evidenciar a habilidade técnica dos 
dançarinos em sua totalidade. Dessa maneira, as cenas são feitas evitando ao máximo 
os cortes. Deste modo, evidencia-se a preponderância dos planos sequência na obra. 
Também se observa a evolução em raccord de movimento, com continuidade e fluidez 
das cenas. Deste modo, os movimentos no eixo da objetiva acontecem com frequência, 
a título de exemplo vale citar o recuar e o avançar e o travelling horizontal. A presença 
do efeito galeria (deslocamento lateral) também ocorre durante algumas cenas do filme. 
Vale citar a cena mais icônica do filme em que o personagem Don canta e dança a 
canção principal do filme na chuva. A cena tem duração de quatro minutos e é composta 
por nove planos diferentes a saber; combinação de travellings laterais para frente e para 
trás, acompanhando o deslocamento do dançarino no espaço, a filmagem em plano 
médio predomina. A função da câmera é captar a alegria de Don e a sua coreografia 
impecável, seu virtuosismo técnico. De acordo com Jullier et al. (2009), o destaque ao 
virtuosismo técnico do personagem na coreografia demonstra que o objetivo na cena foi 

alcançado com êxito, ou seja, revelar e transmitir a euforia do personagem na dança. 

All that Jazz - Ano: 1979 / EUA. Direção: Bob fosse. Gênero: Musical, drama 

O escritor, diretor e coreógrafo Bob fosse realiza autobiografia no musical All that Jazz. 
No enredo do filme observa-se que o diretor traz para cena os conflitos existenciais de 
sua vida pessoal em diferentes perspectivas. O drama musical se constrói a partir do 
infarto sofrido pelo diretor do musical. No hospital passa a ter alucinações e visões do 
passado e do presente e da morte. Essas se misturam e são os elementos disparadores 
do processo criativo do musical, que a princípio se desenrola na sua imaginação. 

Na análise fílmica em All that Jazz encontra-se uma evolução na forma em que a câmera 
lida com os corpos em cena. Neste musical observa-se que a câmera se desloca com 
fluidez e continuidade, há também a utilização e uma maior variedade de planos de 
filmagem. As cenas coreográficas têm uma maior singularidade e complexidade. As 
trocas rápidas dos planos e a utilização de diferentes ângulos na captura das imagens 
destacam a linguagem da dança no filme. Nessa perspectiva, em uma mesma cena a 
coreografia pode ser apreciada de diferentes perspectivas. Há o uso do plongée e 
contra-plongée na primeira cena do filme e uso da panorâmica. Na cena das mulheres 
que estão presentes na vida do protagonista, a coreografia é vista no ângulo frontal e 
lateral, assim como no close-up e no plano geral. Em All that Jazz embora haja variação 
no enquadramento da câmera há predominância na utilização do plano médio nas cenas 
de dança. 

Relativa a análise do ponto de vista, isto é, o “olhar com” evidenciado na cena Everything 
Old is New Again. Nessa cena a dança se passa através do olhar de Bob Fosse e 
possibilita ao espectador ver a cena sob o mesmo ponto de vista do protagonista, pois 
a câmera filma por trás de Bob fosse, com o ângulo do plano de nuca (costas), variando 
a altura em contra-plongée e normal. Assim, o espectador pode visualizar a imagem da 
mesma perspectiva que o personagem. O uso do plano detalhe/fechado e close-up, 
posiciona a câmera nas pontas dos pés dos dançarinos e propicia fruir a exatidão dos 
movimentos de giro realizados pelos dançarinos. 

Moulin Rouge - Ano: 2001 / EUA. Direção: Baz Luhrmann. Gênero: Musical, 
romance, drama 

Moulin Rouge é um musical inspirado em três óperas “La Boheme”, “La Traviata” e 
“Orphée aux enfers”. A história narra a vida de um jovem poeta que contra a vontade do 
seu pai se muda para Paris. Em Paris é acolhido por um grupo de artistas, boêmios da 
noite parisiense, entre eles destaca-se o famoso pintor francês Toulouse Lautrec. Este 
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artistas frequentam o famoso cabaré, Moulin Rouge, também salão de danças e clube 
noturno. O jovem poeta se apaixona pela dançarina e a mais bela cortesã do Moulin 

Rouge. 

O musical Moulin Rouge é constituído de mistério, magia e fantasia durante todo o filme. 
Na análise fílmica, observa-se a utilização do plano fechado e do plano detalhe, ambos 
observados nas cenas cujo o foco são as mãos, os movimento dos pés e a forma como 
a dançarina pega no vestido e muda a expressão do seu rosto. Nessa perspectiva, a 
câmera se posiciona com o objetivo de capturar os detalhes e sutilezas do personagem, 
o que propicia ao espetador diferenciar as singularidades de cada personagem nas 
cenas. O plano close-up é bastante utilizado nas cenas, combinado com o número 
significativo de planos intercalados e executados ao mesmo tempo em uma uma cena. 
Para compor os raccords de movimento o filme se utiliza dos efeitos de sobreimpressões 
e de transparências. O movimento da câmera é variado, ou seja, varia da panorâmicas 
aos travellings. 

A câmera se relaciona com o corpo dos personagens em Moulin Rouge de forma distinta 
dos outros musicais até então analisados. Nele não existe o enquadramento frontal em 
plano médio predominante nos musicais analisados anteriormente. Assim, as cenas de 
dança são construídas com o objetivo de potencializar os detalhes e minúcias dos 
personagens, suas diferentes personalidades e emoções, assim destaca-se o plano 
detalhe e a captura das imagens dos personagens em close-up. A predominância do 
enquadramento está no plano detalhe e close-up, a altura e lado do ângulo variam de 
acordo com a cena. Vale destacar a presença do lado de ângulo em perfil ou ¾ e o 
primeiro plano. A posição da câmera pode variar entre o plano fechado que captura a 
parte superior ou inferior dos personagens, o plano médio é pouco utilizado. 

 
Conclusão 

 

A partir da análise das obras citadas acima constata-se a existência de uma 
cinematografia específica para a dança no cinema e a criação de uma personalidade 
própria da dança nos musicais. Percebe-se o início do diálogo entre a dança e o cinema 
através dos musicais. 

A relação corpo-câmera da dança no cinema nos séculos IX, XX e XXI ocorre a partir 
de uma longa trajetória evolutiva. A dança no cinema inicialmente se faz presente nos 
musicais com destaque para a graciosidade e a beleza das intérpretes femininas. 
Posteriormente, as relações da dança nos musicais se transformam e a dança vai sendo 
incorporada a narrativa fílmica dos musicais. Assim, se observa que a dança nos 
musicais ganha maior atenção dos diretores e coreógrafos. A evolução dos 
enquadramentos da câmera, os ângulos, cortes e os planos de filmagem demonstram 
que a cinematografia da dança nos musicais não quer um público apreciando as 
coreografias apenas na posição frontal, semelhante às peças de teatro no palco italiano. 

Nessa perspectiva, a dança cênica com suas características originalmente dos palcos 
se transporta para a estética cinematográfica. A princípio, os musicais são feitos com a 
perspectiva de fruição semelhante às peças de teatro produzidas para os palcos 
italianos. A dança nos musicais é dirigida e coreografada por diferentes cineastas em 
suas diferentes perspectivas e objetivos técnicos e estéticos. Assim, a dança nos 
musicais se transforma e se torna o centro motor dos musicais na era moderna e no 
mundo contemporâneo. Deste modo, o status de coadjuvante da dança nos musicais 
se modifica e ela adquire o protagonismo nos musicais de todos os tempos. A dança 
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nos musicais ganha independência e autonomia no mesmo nível das artes constituintes 
do gênero musical, seja ele romance, comédia ou drama. 

Acredita-se que os musicais contemporâneos são o reflexo das criações ousadas e 
irreverentes dos cineastas e coreógrafos do passado. Estes souberam capturar as 
imagens- dança através de seus olhos e das lentes de suas câmeras. Assim, esses 
artistas apresentaram e ainda apresentam para o público, imagens-dança no cinema 
criativas, complexas e de qualidade estética e artística inegável. Contudo, observa-se 
que a câmera apenas cria e edita o que a princípio o olho e os olhares dos coreógrafos, 
cineastas e diretores de todos os tempos dos musicais fizeram e ainda fazem, dito de 
outro modo, não é apenas a câmera e os seus movimentos que produz a inovação na 
maneira de se produzir danças para a tela, mas, sobretudo, os olhos e as diferentes 
perspectivas de pensar e fazer danças para a tela. Os criadores dos musicais 
primeiramente editam o que veem e posteriormente produzem, ressignificam e 
capturam as imagens-dança originalmente do palco para as telas do cinema. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Cenas do filme So this is Paris 
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Figura 4. Cenas do filme Footlight Parade: Human Waterfall 

 

 

Figura 5 - Cena do filme Swing Time: 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 459 

 

 

Figura 6. Cena do filme Swing Time 

 

 

Figura 7 - Cenas do filme Singin in the Rain: 
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Figura 8 - Cena de Singin in the Rain: 

 

 

Figura 9 - Cenas do filme All that jazz: 
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Figura 10 – Cenas do filme Moulin Rouge: 

 

 

Figura 2. Cena do filme So this is Paris 
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Figura 3. Cenas do filme Footlight Parade: Human Waterfall 
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TÍTULO: Livros didáticos de Ciências Humanas e suas Naturezas - Entre concepções e 

práticas de produção de livros interdisciplinares a partir do PNLD 2016 

Resumo 

Tratar sobre interdisciplinaridade requer apropriar-se de uma série de noções e 
conceitos, mas mais do que isso, trata-se de apoderar-se de uma nova forma de pensar 
e agir diante do conhecimento. É possível constatar que os trabalhos publicados nas 
últimas duas décadas estão voltados especificamente para a área interdisciplinar ou 
para o livro didático, não havendo produções que contemplem as duas áreas 
anteriormente citadas, sobretudo um trabalho que tenha como objetivo analisar o PNLD 
2016. Diante disso, o presente trabalho se propõe a analisar os livros didáticos de 
Ciências Humanas aprovados pelo PNLD 2016. Para isso, buscou-se analisar as 
coleções mais distribuídas por componente curricular do PNLD 2016, a saber, as 
coleções Projeto Buriti, Porta Aberta e Ligados.com. Chegou-se a essas coleções 
através de um levantamento documental a partir do site do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). A presente pesquisa analisa qual a concepção 
de interdisciplinaridade os autores de livro didático possuem e como ela se traduz em 
orientações para o professor por meio dos manuais dos livros didáticos. 
 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Livro Didático; educação. 

TITLE: Textbooks on Human Sciences and their Natures - Between conceptions and 

practices for the production of interdisciplinary books based on the PNLD 2016 

Abstract 

Dealing with interdisciplinarity requires appropriating a series of notions and concepts, 
but more than that, it is about taking over a new way of thinking and acting in the face of 
knowledge. It is possible to verify that the works published in the last two decades are 
specifically focused on the interdisciplinary area or on the textbook, with no productions 
that contemplate the two areas previously mentioned, especially a work that aims to 
analyze the PNLD 2016. Therefore, the present work proposes to analyze the Human 
Sciences textbooks approved by PNLD 2016. For this purpose, we sought to analyze 
the collections most distributed by PNLD 2016 curriculum component, namely the 
collections Buriti, Porta Aberta and Ligados.com . These collections were reached 
through a documentary survey from the website of the National Fund for the 
Development of Education (FNDE). This research examines the interdisciplinarity 
concept that textbook authors have and how it translates into guidelines for teachers 
through textbook manuals. 
 

Keywords: Interdisciplinarity; Textbook; education 

Introdução 

Tratar sobre interdisciplinaridade requer apropriar-se de uma série de noções e 
conceitos (Multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, pluridisciplinaridade 
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interdisciplinaridade), mas mais do que isso, trata-se de apoderar-se de uma nova forma 
de pensar e agir diante do conhecimento. Para Jayme Paviani (2007), não existe uma 
definição que agrade a professores e pesquisadores, o sentido epistemológico em 
relação a interdisciplinaridade e seus prefixos, não facilita a sua compreensão. Segundo 
a autora Ivani Fazenda (1994), existe uma dificuldade para conceituar, pronunciar e até 
escrever sobre a interdisciplinaridade . Uma das formas de lidar com tais dificuldades é 
aprender sobre a historicidade de tal movimento. O movimento da interdisciplinaridade 
surge na Europa na década de 1960, nesse mesmo período os movimentos estudantis 
reivindicavam um novo estatuto de universidades e escolas. Nesse sentido, a 
interdisciplinaridade surge com o intuito de atender as necessidades desses estudantes. 
No Brasil, a interdisciplinaridade começa a ser discutida no final da década de 1960. 
Diferentemente do modelo que surgiu na Europa, ela foi sendo aplicada com sérias 
distorções, uma vez que, não houve uma reflexão quanto a sua epistemologia, caindo 
em um modismo que causariam consequências futuras. O uso inadequado da 
interdisciplinaridade, além de causar mudanças no modelo escolar brasileiro, também 
foi se confundindo com os Estudos sociais. Os autores Margarida Dias, Itamar Freitas e 
Maria Inês no artigo “Políticas e práticas da história escolar no ensino médio do brasil: 
A interdisciplinaridade em debate”, explicam que os Estudos Sociais nascem dentro da 
proposta Escolanovista na década de 1930, fazia parte da proposta das licenciaturas 
curtas no qual os planos escolares deveriam contemplar unidades deixando de lado as 
listas de conteúdos e de lições, ou seja, agrupadas em uma unidade com um tema em 
comum, parecendo assim momento da gênese da interdisciplinaridade. Com a 
ressignificação dos Estudos Sociais durante a Ditadura Civil-Militar (1964-1985), 
matérias como história e geografia eram ensinadas de maneira muito limitada, o 
profissional ao formar-se não dominava os conhecimentos básicos no campo histórico 
ou geográfico. Tal fato, ao se somar às aplicações inadequadas da interdisciplinaridade 
confundia as pessoas em relação aos dois termos, diante da confusão a 
interdisciplinaridade acabava sendo pautada em uma formação mais rápida com um 
ensino limitado das disciplinas. 
 

Metodologia 

 
Foi nesse sentido que se selecionou um segundo termo buscador: PNLD 2016. A 
escolha por esse termo se deu em virtude de saber-se que o Programa Nacional do 
Livro Didático lançou um único edital para livros didáticos de ciências humanas e que 
previa a necessidade da constituição de uma abordagem interdisciplinar com a História, 
traduzida no termo Ciências humanas . Tinha-se esperança que tal movimento houve-
se fomentado pesquisas na direção da abordagem proposta nesse texto. Infelizmente, 
não foi possível localizar nenhuma pesquisa que se atenta para aquela. Ao associar o 
primeiro conjunto de pesquisas a inexistência do segundo é possível constatar que os 
trabalhos publicados nas últimas duas décadas estão voltados especificamente para a 
área interdisciplinar ou para o livro didático, não havendo produções que contemplem 
as duas áreas anteriormente citadas, sobretudo um trabalho que tenha como objetivo 
analisar o PNLD 2016 Diante disso, o presente trabalho se propõe a analisar os livros 
didáticos de Ciências Humanas aprovados pelo PNLD 2016. Para isso, buscou-se 
analisar as coleções mais distribuídas por componente curricular do PNLD 2016, a 
saber, as coleções Projeto Buriti , Porta Aberta e Ligados.com . Chegou-se a essas 
coleções através de um levantamento documental a partir do site do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). Chegou-se ao documento intitulado dados 
estatísticos coleções mais distribuídas por componente curricular, que traz as obras 
mais adquiridas e distribuídas pelas escolas. Além das obras de Ciências Humanas, 
aquele também apresenta o levantamento das demais disciplinas curriculares, 
Português, Matemática, Arte, Letramento e Alfabetização, Alfabetização Matemática, 
Livro Regional, História, Geografia e Ciências. Esses materiais foram submetidos a 
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metodologia de análise de conteúdo, proposta por Laurence Bardin (1977). Segundo ela 
a metodologia se configura como: [...] um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações, visando obter por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrições 
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (1977, p.42) Essa permitiria o pesquisador ir além de uma 
análise baseada em intuições. Tal processo se dá por meio da construção de dados 
sólidos para a fundamentação das análises, constituindo o que Bardin denomina de 
“vigilância crítica” (1977, p. 28). Na prática, a metodologia é aplicada por meio da 
ferramenta de coleta de dados na forma de tabela que é dividida em três partes: 1) 
Caracterização da Fonte, 2) O que é Interdisciplinaridade, 3) O que é Educação, 4) O 
que é História. A primeira parte da tabela se propõe a caracterizar a fonte, ou seja, 
especificar qual livro está sendo analisado, e quem são os autores esse livro. A segunda 
parte dessa tabela analisa o que é interdisciplinaridade, nesse caso, a maneira que os 
autores entendem a interdisciplinaridade e como eles propõe a sua aplicação. A terceira 
parte da tabela se propõe a entender qual o conceito de educação apresentado pelos 
autores. O quarto ponto busca entender qual o conceito de educação apresentado pelos 
autores. Outro ponto presente na tabela é a definição que o autor tem dos pontos 1 e 2. 
Analisou-se também a forma que o autor comunica tais pontos indicando como direta, 
a qual se explicita as ideias e o posicionamento que o autor possui sobre os conceitos, 
e indireta em que não se aponta nitidamente a concepção utilizada, relacionando os 
conceitos com a prática. Além da definição, a ferramenta de coleta de dados se propõe 
a analisar a fundamentação do autor, se ele utiliza outros autores e em que momentos. 
Optou-se por trabalhar com o Manual do Professor pois é um material que é suporte ao 
livro do aluno, nele é possível ter acesso as orientações que são dadas pelos autores 
para o professor que irá aplicá-las em sala de aula, e são nessas orientações que serão 
possíveis perceber qual a concepção de interdisciplinaridade trazida pelos autores e 
como isso se aplica na prática. De maneira geral foi possível perceber que dentre os 
1.106 dados coletados nas três coleções analisadas, 60,30% tratam sobre a educação, 
20,61% referem-se a interdisciplinaridade e 18,87% são dados relacionados a História. 
No entanto, os dados que serão apresentados a seguir correspondem apenas a 
Interdisciplinaridade e a Educação, tendo em vista que em alguns o segundo aparece 
em diálogo com o primeiro. 
 

Resultados e Discussões 

 
No aspecto da Interdisciplinaridade, dos 228 dados obtidos em todos os livros 
analisados, observou-se que 30,70% correspondem ao “diálogo entre as áreas” que 
aparece cerca de 70 vezes em todas as coleções e diz respeito a propostas dos livros 
para que determinados assuntos sejam abordados por mais áreas, sobretudo entre as 
áreas de Ciências, História e Geografia, mas varia em determinadas coleções onde são 
propostos os diálogos com a área de Matemática, Língua Portuguesa, Física, etc. A 
“conceituação” apareceu 48 vezes em todos os livros, correspondendo a 21,05% e 
refere-se a explicar o que é interdisciplinaridade, em algumas coleções os autores 
utilizam Ivani Fazenda (1994) para fundamentar a conceituação. “Temas de outras 
áreas” também apareceu 48 vezes, ou seja 21,05%, e tinha como objetivo trabalhar 
temas que são comuns em outras áreas, como a interpretação de mapas sob o aspecto 
da geografia, o uso de gráficos, identificar os estados sólido, líquido e gasoso da 
matéria, entre outras coisas que normalmente não são trabalhadas no livro de ciências 
humanas e da natureza. “Além do Livro Didático” aparece 43 vezes e corresponde a 
18,85% da coleções analisadas, e assim como na Educação essa proposta visa 
trabalhar com outros materiais além do Livro Didático, em determinada coleção foi 
possível perceber que a interdisciplinaridade acabou sendo confundida com essa 
prática de utilizar outros recursos. Apesar da Educação aparecer mais vezes nos livros 
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didáticos analisados e tendo em vista que a coleção se propõe a trabalhar de maneira 
interdisciplinar, apenas 0,44% dos 677 dados coletados, cerca de 3 dados, fazem esse 
diálogo entre a educação e a interdisciplinaridade, a citar como exemplo que “[...] o 
currículo seja traduzido em planejamentos dinâmicos e interdisciplinares p,299” , que 
traz uma proposta curricular sob a perspectiva interdisciplinar, o restante dos dados 
coletados estão voltados para o “desenvolvimento do aluno” que aparece 33,67% que 
corresponde a 228 dos dados obtidos, seja por meio de exercícios ou ações dentro e 
fora da sala de aula, visando o desenvolvimento do aluno no âmbito escolar e na 
sociedade como um todo. Em seguida temos a “competência do professor” que aparece 
20,97% e corresponde a 142 dos dados obtidos nas análises, são ações que o professor 
deve ter em sala de aula e seus objetivos com os alunos, seja no auxílio das atividades 
ou na aplicação dos conteúdos. Também foi possível observar que as “ações em sala 
de aula” apareciam 46 vezes com um percentual de 6,79% nas coleções, e tinham o 
objetivo de incentivar conversas entre os alunos, exposições de trabalhos, dentre outras 
coisas comuns no dia a dia na sala de aula. Na sequência obtivemos a “competência do 
aluno” que aparece 33 vezes nas coleções e corresponde a 4,87%. “Além do Livro 
Didático” corresponde a 4,57% e aparece 31 vezes nas coleções. Quando analisou-se 
as coleções de maneira separada, pode-se constatar que a coleção ligados.com traz 
uma seção exclusiva para explicação da abordagem integrada e como deve ser feita, 
diante das exigências do mundo contemporâneo e a necessidade de repensar o 
currículo, além de propostas de aula além da sala e experiências para a melhor 
compreensão do aluno. O livro poderia facilmente ser utilizado por um professor que 
não fosse da área de Ciências, ele traz muitos textos bases e explicativos na área de 
orientações para o professor. Já a coleção Porta Aberta aborda as disciplinas de 
maneira separada, a História é utilizada para contextualizar determinado assunto. O 
livro do 4° ano começa utilizando a História para falar dos primeiros povos na África e 
como eles foram se espalhando pelo planeta e o encontro desses povos anos depois, 
além de explicar os motivos pelos quais os Europeus navegavam, a chegada deles ao 
Brasil, a relação dos portugueses com os indígenas e o trabalho escravo, diferente da 
coleção “Ligados.com”, esta coleção não explica ou propõe algum material auxiliar para 
que o professor entenda que é interdisciplinaridade e como ele poderia aplicar e sala de 
aula. A coleção “Projeto Buriti” também traz uma área específica para explicar o que é 
interdisciplinaridade, como ela deve ser aplicada em sala de aula fundamentando os 
discurso com autores como Ivani Fazenda (2008) e Hilton Japiassu (1976). Também 
foram propostos o diálogo com disciplinas além da História e Geografia, e atividade 
práticas que poderiam ser executadas em conjunto com diversas áreas. 
 
Conclusão 

 
Em suma a maioria das coleções não trouxeram uma definição clara do que era 
Interdisciplinaridade, assim como foi exigido pelo edital , na prática algumas coleções 
trouxeram a proposta interdisciplinar ao trabalhar com outras disciplinas, mas acabou 
abordando elas de maneira separada com unidades específicas. Para a História, por 
exemplo, ao invés de propor um diálogo entre as áreas, a interação acabou ficando 
apenas nas atividades. Acreditamos que por ser um livro novo, pois é o único PNLD que 
se propõe a trabalhar de maneira interdisciplinar sendo diferente das produções 
anteriores, ele requeria uma proposta nova que pensasse as dimensões do diálogo e 
as propostas didáticas, além de, como objeto de formação continuada, apresentar 
reflexões mais incisivas relacionadas a interdisciplinaridade A interdisciplinaridade 
acaba aparecendo mais como categoria de ação, do ponto de vista das propostas além 
do livro didático, do que como uma epistemologia do conhecimento e, por sua vez do 
ensino, tendo em vista que a interdisciplinaridade seria uma proposta que atende as 
exigências do mundo contemporâneo e supera a crise das ciências como já foi citado 
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anteriormente, chegamos a isso na medida em que o tempo gasto reflexivamente é 
menor que o tempo gasto com o como se faz a interdisciplinaridade. 
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TÍTULO: Um esforço inicial de sistematização da fundamentação teórica sobre o tema. 

Resumo 

 Este trabalho busca compreender os conceitos acerca de relatos de vida e como essa 
narrativa é utilizada no Jornalismo e em outros saberes, visando a compreender como 
tais formatos ajudam a constituir gêneros jornalísticos. O método utilizado foi a pesquisa 
bibliográfica, por meio da Revisão Integrativa. Percebe-se que o caminho ainda é longo 
e demanda aprofundamento. Conseguimos identificar que a história de vida pode ser 
tanto uma narrativa quanto uma metodologia. 
 
Palavras-chave: Relatos de Vida. Jornalismo. Revisão Integrativa. 

TITLE: An initial effort to systematize the theoretical background on the subject 

Abstract 

This work seeks to understand the concepts related to life stories and how this narrative 
is used in Journalism and other knowledge. We intend to comprehend how such formats 
help to constitute journalistic genres. The methodology used was bibliographic research, 
through the Integrative Review. It is clear that our journey are still long and requires 
further study. We were able to identify that the life story can be both a narrative and a 
methodology. 
 
Keywords: Life stories. Journalism. Integrative Review. 

Introdução 

Esta pesquisa visa a compreender conceitos e abordagens teóricas que envolvem 
Relatos de Vida no Jornalismo e como são empregados em diversos gêneros 
jornalísticos. Também buscamos verificar seu uso em áreas afins e outros campos do 
conhecimento, fazendo as devidas conexões com a Comunicação. Nossa meta é 
sistematizar as abordagens teórico-metodológicas sobre esse tema no Jornalismo. 

A partir do desenvolvimento do trabalho no primeiro ano da pesquisa, este artigo buscou 
reunir conteúdos que instigassem reflexões, com o objetivo de seguir nosso propósito 
de compreender, por meio da revisão bibliográfica, conceitos e discussões de autores e 
pesquisadores que abordam o tema. Estudamos produções tanto na área da 
Comunicação Social, quanto em outros campos do conhecimento, para desbravar esse 

universo dos relatos de vida. 

Com base metodológica na pesquisa bibliográfica, por meio da Revisão Integrativa 
realizada sistematicamente no segundo semestre de 2019, iniciamos nossa 
investigação. Apesar de ser utilizados com frequência em conteúdos jornalísticos, 
percebemos escassez de conceitos específicos e delineadores sobre relatos de vida na 
área da pesquisa em Comunicação. 
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Visto isso, nesse primeiro momento, iniciamos algumas leituras sobre Jornalismo 
Literário, pois se trata de uma das narrativas presentes na prática jornalística que 
emprega o relato de vida. Também buscamos aportes teóricos em áreas afins à 
Comunicação e em outros campos do conhecimento, para compreender como o relato 
de vida se situa. 

Nas produções jornalísticas, é comum que o jornalista se torne um contador de histórias, 
e os relatos de vida sempre conquistaram espaço na grande mídia, por gerarem 
identificação no público, além de ilustrarem situações e problemáticas com aproximação 
da realidade. Ao compartilhar uma história de vida, o jornalista vai além de uma simples 
retrospectiva das lembranças pessoais de alguém e toca em um tema comum à 

sociedade, funcionando como um agente que acaba informando as pessoas: 

o jornalismo depende das pessoas – e de suas vidas – para ter vida própria. Não há 
jornalismo sem gente, sem falas, sem percepções cotidianas a serem registradas. A 
relação entre esses elementos é visivelmente necessária para que os veículos 
jornalísticos sobrevivam principalmente nas situações em que estes se veem obrigados 
ou motivados a fazer a oferta de conteúdos que ultrapassem as barreiras características 
das produções subordinadas a mediações institucionais, empresariais e/ou 
governamentais. (ASSIS, 2012, p. 67) 

Além de buscar definições ou conceitos, nossa pesquisa deseja compreender melhor 
esse processo da adoção dos relatos de vida nas histórias que o jornalismo conta. O 
passo inicial consistiu no levantamento de algumas abordagens teóricas sobre o tema, 
que se encontra em processo de desenvolvimento ainda embrionário, diante da vastidão 

de referências encontradas até então. 

Enfim, destacamos que esta pesquisa se justifica ao buscar compreender, de modo 
aprofundado, um dos aspectos da narrativa jornalística – que são os relatos de vida –, 
o qual geralmente é estudado apenas nas cadeiras que tratam de reportagem em 
profundidade e jornalismo e literatura. Acreditamos que, mais do que um recurso de 
captação, como nomeia Lima (2004), as histórias de vida precisam ser mais valorizadas 
e tratadas como um tipo de narrativa que pode ter sua própria autonomia e não apenas 
integrar outros gêneros como estratégia de humanização. Para tanto, é preciso levantar 
o que já foi produzido sobre o tema e sistematizar esses conhecimentos, com foco no 
campo jornalístico. 

Entendemos que o estudo desse tema pode nos ajudar a pensar em um olhar que seja 
mais aberto ao outro, despido de preconceitos, incentivando a formação de um 
profissional que saiba ouvir e enxergar numa relação de alteridade, que trabalhe os 
relatos de vida por um viés que valorize o respeito à dignidade humana. 

 
Metodologia 

 

Seguimos o procedimento de fazer o levantamento e o estudo do referencial teórico, 
acompanhados de uma sistematização do material, para futura organização de 
conceitos-chave. As fases de levantamento e leitura do material contemplaram: a) leitura 
exploratória: verificar em que medida a obra consultada interessa à pesquisa (índice, 
introdução, prefácio, conclusões etc.); b) leitura seletiva: ler o material que de fato 
interessa à pesquisa de modo mais profundo; c) leitura analítica: de modo crítico, 
ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem 
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a obtenção de respostas às questões da pesquisa; d) leitura interpretativa: conferir 
significado mais amplo aos resultados obtidos com a leitura analítica (GIL, 2010). 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador 
a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 
pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se particularmente importante quando o 
problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. (GIL, 2010, p. 45) 

Como os conceitos e as perspectivas teóricas sobre relatos de vida se encontram 
pulverizados em obras sobre outros assuntos, com os quais se conectam – como 
jornalismo literário, livro reportagem, perfis e biografias, por exemplo –, e em diferentes 
áreas do conhecimento, esse levantamento bibliográfico é fundamental para 

sistematização do conteúdo no campo do Jornalismo. 

A metodologia para selecionar e organizar o material bibliográfico foi a Revisão 
Integrativa (SOUZA, SILVA e CARVALHO, 2010; MENDES, SILVEIRA e GALVÃO, 
2008). Trata-se de uma abordagem pouco empregada ainda na Comunicação, porém 
comum no campo da Saúde, voltada à revisão da literatura, que permite a busca e 
avaliação crítica do tema, por meio da reunião e sistematização de pesquisas sobre 
determinado assunto, de maneira estruturada e ordenada, contribuindo para a profundar 
o conhecimento nesse tema pesquisado (MENDES, SILVEIRA e GALVÃO, 2008). 
Assim, tona-se possível realizar uma síntese do conhecimento sobre determinado 
assunto e apontar as lacunas que precisam ser preenchidas com novas abordagens. 

Após a determinação do objetivo específico da revisão da literatura, formulamos 
questionamentos que conduziram à busca e à coleta de pesquisas sobre o tema. Tais 
estudos são avaliados e, em seguir, passa-se para um processo de análise, 
interpretação e sintetização do material. Na primeira fase, é fundamental estabelecer 
descritores ou palavras-chave facilmente identificados para a execução da busca. “A 
busca e a seleção dos artigos incluídos na revisão devem ser realizadas 
preferencialmente por dois revisores de forma independente” (MENDES, SILVEIRA e 
GALVÃO, 2008, p. 762). 

A Revisão Integrativa, segundo as autoras, permite organizar e sumarizar as 
informações concisamente em um banco de dados, além de ser uma ferramenta no 
processo de comunicação dos resultados de pesquisas, já que aprofunda os 
conhecimentos e os sistematiza. Em resumo, é um método que proporciona a síntese 
de conhecimento, como apontam Souza, Silva e Carvalho (2010). As autoras descrevem 
fases semelhantes às citadas por Mendes, Silveira e Galvão (2008). Os passos 
consistem em, após elaborar a pergunta norteadora, fazer a busca das referências 
bibliográficas, coletar as informações, proceder a uma análise crítica dos estudos 
incluídos, discutir os resultados e apresentar, enfim, a revisão integrativa materializada 
textualmente. 

Desse modo, é possível uma compreensão profunda do fenômeno estudado, a partir de 
um panorama consistente e compreensível de conceitos e teorias (MENDES, SILVEIRA 
e GALVÃO, 2010). Enfim, a Revisão Integrativa permite levantar e reunir o 
conhecimento atual sobre uma temática específica. 

Antes de iniciar as buscas, realizamos um Seminário de Pesquisa sobre Revisão 
Integrativa, no Departamento de Comunicação Social da UFRN, em 16 de setembro de 
2019, para que pudéssemos compreender melhor o método e seus procedimentos, bem 
como definir palavras-chave para a pesquisa e as questões que a norteariam. Nossas 

palavras-chave foram: relatos de vida, histórias de vida e narrativas de vida. 
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Em nossa primeira busca, chegamos a alguns resultados, expressos em dois quadros 
(apêndices A e B). As leituras foram iniciadas no segundo semestre de 2019, com 
continuidade no primeiro semestre de 2020. Em 6 de novembro, realizamos o I 
Seminário sobre Relatos de Vida no Jornalismo, no Departamento de Comunicação 
Social da UFRN, com a discussão de oito textos, três na área de Jornalismo Literário, 
apresentados por uma bolsista; dois no campo de áreas afins, apresentados pela outra 
bolsista; e três referentes a narrativas jornalísticas de modo geral, pela docente 
orientadora da pesquisa. 

No primeiro semestre de 2020, devido à suspensão das atividades acadêmicas 
presenciais e às condições de infraestrutura dos participantes do projeto, o trabalho 
sofreu alguns prejuízos em seu desenvolvimento, mas não parou, com o início das 
discussões para a elaboração deste artigo. 

Enfim, esse é o caminho metodológico que pretendemos continuar percorrendo para 
investigar e conhecer mais sobre o relato de vida no jornalismo, com base na pesquisa 
bibliográfica. Temos um desafio e longo caminho a percorrer para levantar mais do que 
já foi produzido sobre o tema e sistematizar esses conhecimentos, com foco no campo 
jornalístico. Este artigo apresenta nossos primeiros resultados, ainda bem preliminares. 

 

Resultados e Discussões 

 

Histórias de vida no Jornalismo 

Nossos questionamentos, inicialmente, dirigiram-se para a busca de dois aspectos que 
havíamos percebido quando se fala no tema dos relatos de vida: a narrativa e a 
metodologia. Entendemos que era preciso compreender melhor essas especificidades 
de processos que levam, em geral, o mesmo nome: histórias de vida. Além disso, tais 
relatos de vida se encontram em diversas áreas do Jornalismo, as quais precisaremos 
abordar, pouco a pouco, no decorrer do processo de investigação. 

De acordo com Chizzotti (2011) citado por Oliveira (2017), histórias de vida são técnicas 
aplicadas quando se deseja obter um relato de uma experiência vivida contada e 
descrita pelo próprio indivíduo. Isto é, 

Os relatos ou “estórias” de vida designam um relato de uma vida contada à alguém tal 
qual foi experienciada pela pessoa que a viveu, tomando o seu ponto de vista como 
referência fundamental, tendo como objetivo obter informações sobre eventos 
passados, vividos ou testemunhados pela pessoa e ainda não registrados (CHIZZOTTI, 
2011, p.102 apud OLIVEIRA, 2017, p. 12). 

Então, é preciso que se avaliem dois pontos importantes ao se observar que, de acordo 
com o autor, há dois grandes expoentes: de um lado, o profissional que escuta, 
interpreta e posteriormente irá narrar o relato contado; do outro, o indivíduo que, de 
acordo com sua subjetividade, suas circunstâncias e suas complexidades, contará sua 
experiência. Diante dessa constatação que parece óbvia, existe um grande 
questionamento: o que é preciso para que o profissional saiba fazer uma interpretação 
dos fatos que não seja tendenciosa, para nenhum dos lados, mas que chegue o mais 
perto possível da verdade que será transmitida em forma de informação? 
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Para Lima (2010) citado por Martinez (2017), essa preocupação tem estado em 
discussão em muitos âmbitos, não somente no Jornalismo, enfatizando inclusive que os 
profissionais ampliem seus campos de conhecimento para outras áreas como, por 
exemplo, a Psicologia, pois se torna necessário que se tenha uma compreensão 
argumentada sobre as complexidades que perpassam as questões interiores, ou seja, 
intrapsíquicas do sujeito entrevistado. 

A referida autora ainda ressalta que a história de vida é um método considerado 
essencial para o Jornalismo, principalmente no que diz respeito ao Jornalismo Literário, 
reiterando que essa técnica possui a potencialidade “de ampliar a tentativa de 
compreensão sobre si mesmo e sobre o outro, num notável exercício de alteridade que 
se estende à relação com a comunidade e/ou a sociedade na qual ambos se inserem” 
(MARTINEZ, 2017. p. 31). 

Sendo assim, é possível perceber que relatos de vida e jornalismo literário são assuntos 
imbricados, ou seja, complementam-se se levarmos em consideração seu formato. Silva 
(2010, p. 404) esclarece que a linguagem e os estilos jornalísticos no Brasil estão em 
constante transformação e, que a “busca pela criatividade através de uma escrita 
envolvente e humanizada tornou-se dilema para os profissionais que tentam exercer o 
que cientificamente analisamos observando a prosa diária das mídias”. 

Diante de nossos achados, partimos para compreender um pouco mais sobre as 
histórias de vida no Jornalismo Literário, que foi um dos campos para o qual a Revisão 
Integrativa nos direcionou. Centramos a leitura, neste primeiro momento, em uma das 
principais pesquisadoras brasileiras em Jornalismo Literário, Monica Martinez, docente 
do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura da Universidade de 
Sorocaba (Uniso), líder do Grupo de Pesquisa em Narrativas Midiáticas (NAMI). 

Relatos de vida e Jornalismo Literário 

Martinez (2009) explica que, para se fazer Jornalismo Literário, é essencial construir 
uma boa narrativa fundamentada no uso da oralidade, com ênfase nas expressões, de 
forma que cause proximidade entre o autor, a história e o público. Muito além de contar 
uma simples história, o Jornalismo Literário tem o papel de transmitir uma realidade até 
então não exposta, atribuindo-lhe voz e visibilidade. “O Jornalismo Literário presta muito 
mais atenção do que o Jornalismo Tradicional ao uso da oralidade, ou seja, à forma com 
que as pessoas expressam seus pensamentos, sentimentos e ações” (MARTINEZ, 
2009, p. 72). 

É importante observar que a autora não fornece um conceito definitivo, mas enfatiza a 
importância e riqueza da oralidade obtida em uma tríade composta entre o autor, a 
história (contada pelo entrevistado) e o público que, por sua vez, assim como os demais 
elementos supramencionados, possuem sua subjetividade. Tal constatação fica nítida 
nessa abordagem da autora: 

talvez a única certeza concreta nesta área seja a de – felizmente – se tratar de um 
campo em construção. Aliás, sua grande riqueza parece ser a pluralidade de vozes, 
algumas vezes em acordo, outras dissonantes, mas todas estimulantes no sentido de 
não se contentarem com receitas de investigação comuns e, consequentemente, 

produzirem achados interessantes. (MARTINEZ, 2017, p. 22) 

Para corroborar essa afirmação de que não se chegou a um consenso sobre o que é o 
Jornalismo Literário no Brasil ou no exterior, Castro (2010 apud MARTINEZ, 2017, p. 
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25) pontua que “Aparentemente, até agora todas as tentativas de definição sobre 
Jornalismo Literário redundaram em fracasso.” 

Outro ponto observado é que a autora considera positiva a elaboração do Jornalismo 
Literário, uma vez que ele confere ao autor uma maneira de narrar com toda sua 
liberdade, já que um dos elementos essenciais para a formação dessa narrativa é a 
descrição, responsável por caracterizar o acontecimento, agregando emoção e riqueza 
de detalhes. Ela cita como exemplo a obra de Euclides da Cunha (1866 – 1909), “Os 
Sertões”(1902), na qual ele narra a Guerra dos Canudos de forma crítica e realista, 
denunciando o nacionalismo demasiado e a crueldade contra um povo massacrado. 

Ao descrever os fatos vivenciados e as características fidedignas dos personagens, 
relatando suas histórias e possibilitando um lugar de fala, o autor criou uma ponte entre 
o acontecimento e o leitor, o que é possível através da sua experiência empírica, 
levando a informação em sua forma genuína e cativante. Ao citá-lo, Martinez (2009) 
aponta que o ato de dar voz às pessoas comuns é o que conecta Cunha ao Jornalismo 

Literário. 

Outra questão a ser abordada nesse gênero e sua correlação com as histórias de vida 
é o compromisso com a veracidade das informações transmitidas. Ao falar sobre o tema, 
Martinez (2009) cita o norte-americano Mark Kramer, coautor de “Literary Journalism” 
(1995), desenvolvendo a ideia de que é necessário haver uma imersão do autor na 
realidade a ser contada, fazendo com que o mesmo crie afinidade com a temática, 
construindo a narrativa com precisão e clareza, mas sem modificar o relato da fonte 
através dos seus próprios preceitos e mantendo a ética jornalística. Para o autor norte-
americano, criar uma relação de confiança e transparência com o leitor é imprescindível 
para a formação da fidelidade dos fatos, pois, 

Isso significa não inventar nem alterar nada. Em Jornalismo Literário, quem conta um 
ponto não aumenta um ponto. Citações e pensamentos, por exemplo, devem ser 
verificados da forma mais simples que existe: perguntando à fonte. (MARTINEZ, 2009, 
p. 81) 

Também Martinez (2009) aponta que, ao contrário do jornalismo tradicional, o 
Jornalismo Literário tornou-se um lugar para tecer as histórias do cotidiano, dando 
visibilidade a histórias desconhecidas e pouco difusas. Ao valorizar o papel desses 
relatos na sociedade de maneira humanizada, seria possível obter percepções 
sensoriais que facilitassem a conexão com o público. Dessa forma, as informações 
ficariam mais acessíveis e cativantes. 

Todo o trabalho do jornalista é perdido se o leitor não tiver ideia do que ele está falando 
e, também, se não souber de onde e para onde está sendo conduzido. A história precisa 
ter um fio condutor e ressoar na experiência pessoal do leitor, que tem de sentir a 
catarse de chegar a algum lugar depois de ter aceitado acompanhar o protagonista da 
história por várias cenas, ordenadas de forma a revelar gradativamente a situação.” 
(MARTINEZ, 2009, p. 82-83). 

É possível perceber, ao pesquisar sobre Jornalismo Literário a partir da abordagem de 
Martinez (2009. 2017), que, para a autora, a ausência de definição para o gênero não é 
um aspecto negativo, já que permite que se construam obras interessantes, uma vez 
que que não há uma padronização ou receita específica de como escrever, narrar ou 
contar uma história ou um fato ocorrido, demonstrando que essa liberdade possibilita 
que as narrativas de um jornal sejam escritas de modo mais livres e espontâneo. 
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Para a pesquisadora, é justamente essa característica de (in) definição que agrega uma 
beleza peculiar ao Jornalismo Literário, ou seja, o aprofundamento na forma de escrever 
sem as barreiras da linguagem meramente técnica é vista por alguns autores de forma 
produtiva e mais humanizada (HARTSOCK, 2000 apud MARTINEZ, 2017). 

Enfim, a partir das leituras iniciais sobre Jornalismo Literário, identificamos que tanto a 
narrativa se constitui numa história de vida, quando o método de ouvir relatos de vidas 
é ferramenta para construção dessa narrativa. Partimos, então, para verificar o que 
podíamos encontrar em outras áreas do conhecimento. 

As histórias de vida como metodologia em diversos campos do conhecimento 

A história de vida, definida como um processo metodológico que utiliza o relato de uma 
vida em uma investigação científica, leva o pesquisador a enfocar o ponto de vista do 
entrevistado, seu modo único de vida, além de levar em consideração documentos 
pouco convencionais em outras metodologias, como diários e cartas, para buscar 
entender essas vivências humanas (BERTAUX, 1980 apud SANTOS e SANTOS 2008). 
Seu emprego tem sido comum em diversos campos científicos, sendo uma técnica de 
pesquisa de cunho social bastante utilizada por antropólogos, sociólogos, acadêmicos 
da saúde, docentes e outros estudiosos, como fonte de informação para seus trabalhos, 
como aponta Marconi e Lakatos (2012). 

De acordo com Becker (1993), a partir da década de 1920, a metodologia viria a ser 
introduzida no meio acadêmico pela Escola de Chicago e desenvolvida pelo polonês 
Florian Znaniecki (1882-1958) e pelo sociólogo estadunidense William Isaac Thomas 
(1863-1947), na Polônia. A obra “The Polish Peasant in Europe and America”, primeiro 
dos cinco volumes que viriam a ser escritos, é um estudo sobre imigrantes poloneses e 
suas famílias, produzido com base em relatos pessoais, e se tornou um clássico da 
Sociologia. 

A história de vida não é um "dado" para a ciência social convencional, embora tenha 
algumas de suas características por se constituir numa tentativa de reunir material útil 
para a formulação de teoria sociológica geral. Tampouco é ela autobiográfica 
convencional, ainda que compartilhe sua forma narrativa, seu ponto de vista na primeira 
pessoa, e sua postura abertamente subjetiva. Certamente não é ficção, embora os 
documentos mais interessantes tenham uma sensibilidade, um ritmo e uma urgência 
dramática que qualquer romancista adoraria conseguir. (BECKER, 1993, p. 101-102) 

A Escola de Chicago teve grande importância nesse contexto, direcionando a sociologia 
humanista para uma orientação mais científica, por ser pioneira nesse aspecto e se 
destacar por inserir métodos de pesquisas originais, as quais deram base para estudos 
biográficos feitos a partir de histórias ou relatos de vida - individuais ou de grupos 
similares (SANTOS e SANTOS 2008). 

Apesar de alguns anos com poucas obras trabalhadas com a metodologia até então, 
como aponta Guéiros (2011), nos anos 1970, o uso do método de histórias de vida 
voltou a ser aplicado, com crescimento na França, a partir do surgimento de um relatório 
de pesquisa do acadêmico Daniel Bertaux, que produziu um artigo de grande impacto, 
no qual defendia a ideia de que os estudiosos da Sociologia deveriam utilizar, como 
método científico, a memória, na qual vivem as histórias de vida relatadas. Com isso, 
os estudos sociológicos baseados em narrativas de vida voltaram a ser aplicados, sendo 
mais presentes nas áreas das Ciências Humanas (GUEIROS, 2011). 
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No Brasil, o método história de vida encontra espaço, principalmente, nas áreas de 
Sociologia, Antropologia, e Psicologia da Cultura. Apesar de sua maior atuação nas 
Ciências Humanas, vem sendo aplicada também em outras áreas, como na de 
Enfermagem (GLAT, 1989 apud RIBEIRO e SANTOS, 2000). 

O uso do método biográfico na pesquisa científica é amplo e perpassa diversas áreas 
do conhecimento. Nas últimas décadas, muitas pesquisas foram produzidas a partir dos 
ditos métodos biográficos. Sendo assim, é possível encontrar diversas nomenclaturas 
para esses recursos metodológicos, espalhados nas mais diversas áreas do 
conhecimento. (COLOMBY et al, 2016, p.3) 

Nos anos 1990, abrangendo temas diversos, vários estudiosos da saúde puderam 
compreender e ter noção de situações não vivenciadas, a partir da descrição de fatos 
dos entrevistados, explicitando os objetivos do estudo e convidando-os a participar dele 
(SPINDOLA e SANTOS, 2003) 

As investigações na Enfermagem têm buscado maior aproximação do pesquisador com 
os sujeitos do estudo, procurando escutá-los e não apenas tratá-los simplesmente, 
como objetos de pesquisa, numa relação impessoal e fria. Por isso, têm utilizado a 
história de vida como abordagem metodológica, por permitir estabelecer uma relação 
dialógica (SPINDOLA e SANTOS, 2003). 

Um exemplo é o estudo de Medeiros, Santos e Silva (2008), que empregou a 
metodologia da história de vida com a finalidade de compreender a percepção das 
mulheres que optam pelo parto domiciliar, em busca de explorar o campo da experiência 
pessoal. Foi possível observar que as entrevistadas, ou seja, as mães, não tiveram boas 
experiências perinatais, como o primeiro contato mãe-bebê, prejudicado pelo pós-parto 
cesáreo. Para recolher os depoimentos, foram entrevistadas seis mulheres em seus 
respectivos domicílios, e o relato iniciava-se a partir de uma única pergunta: “Fale sobre 
sua vida que tenha relação com sua escolha pelo parto domiciliar” (MEDEIROS, 

SANTOS e SILVA (2008, p.7). 

Ao final de cada entrevista, todo o material colhido (vivências, memórias pessoais, 
sensações) é copiado e conversado entre a personagem e o pesquisador, que, a partir 
de então, buscará, naquele material, responder suas questões de pesquisa. "É retomar 
a reflexão de outrem como matéria-prima para o trabalho de nossa própria reflexão" 
(CHAUÍ, 1987, p. XXI apud OLIVEIRA, 2001 p. 25). 

A partir dessa iniciativa, os estudiosos puderam concluir que o vínculo entre a 
enfermeira obstétrica e sua cliente, bem como o respeito por suas escolhas, 
expectativas e cultura, proporcionaram segurança e, com isso, confiabilidade às 
mulheres. Como aponta Bosi (2003, p. 69), “uma história de vida não é feita para ser 
arquivada ou guardada numa gaveta como coisa, mas existe para transformar a cidade 
onde ela floresceu”. 

Em resumo, constatamos que o método de ouvir e coletar histórias de vida faz parte de 
vários campos do conhecimento, sendo direcionadas conforme cada objetivo de 
pesquisa e para as especificidades do campo em que é adotada. 

 

Conclusão 
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Diante dos levantamentos bibliográficos e das leituras críticas e debates feitos até então, 
foi possível constatar a importância, bem como a ligação do tema dos relatos ou 
histórias de vida com os mais variados âmbitos do conhecimento. Considerando o 
pluralismo da aplicação dos relatos de vida, podemos ter a dimensão de sua 
contribuição para o Jornalismo - o qual respira essa técnica – sobretudo com relação às 
narrativas cotidianas, àquelas histórias de vida narradas nos e pelos meios de 

comunicação. 

Sabíamos que o desafio de nossa proposta investigativa seria grande, visto que o 
conhecimento sobre relatos/histórias/narrativas de vida ainda se encontra pulverizado e 
por se tratar de uma temática tão vasta e com conceitos indefinidos. Entretanto, de 
início, detectamos pontos norteadores que foram essenciais para a construção do 
trabalho e que somarão ao decorrer da pesquisa. 

Ao utilizarmos a metodologia bibliográfica de Revisão Integrativa, identificamos 
caminhos que nos levaram a várias vertentes possíveis, guiando-nos a um 
conhecimento plural acerca da temática abordada. A identificação de algumas leituras 
iniciais indicou que ainda falta nos debruçarmos sobre um material mais vasto e que é 
preciso redefinir os caminhos, com a indicação de campos específicos a serem 
pesquisados, como, por exemplo: a narrativa de vida no Jornalismo Literário e nos 

gêneros Perfil, Biografia, Autobiografia e Livro Reportagem. 

Além dessa necessidade de redefinição e organização de percurso, será preciso dividir 
nosso trabalho em dois aspectos que identificamos a partir das leituras e reflexões que 
deram base para este artigo: por um lado, estudar a história de vida como técnica de 
apuração, como metodologia; por outro, compreender as características da história de 
vida como narrativa, como estrutura textual na produção jornalística. 

Enfim, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Porém, esses primeiros passos já 
nos levaram a várias indicações de percursos. 
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TÍTULO: Levantamento sobre práticas de diagnóstico de clima organizacional nas IFES 

do Brasil 

Resumo 

 

O clima organizacional, mediante sua influência sobre o comportamento humano no 
ambiente de trabalho, requer método de diagnóstico preciso e válido para os atores que 
lidam com esse fenômeno, na prática. Nesse sentido, esta pesquisa surgiu com a 
proposta de realizar um levantamento sobre como tem sido a prática de diagnóstico de 
clima organizacional nas instituições federais de ensino superior (IFES), com o objetivo 
de subsidiar a definição de um método instrumental de diagnóstico de clima 
organizacional a ser proposto para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 
UFRN. Diante disso, realizou-se pesquisa de caráter exploratório e descritivo, de 
abordagem mista. Por meio de questionário online, obteve-se um panorama das práticas 
de diagnóstico e gestão do clima organizacional em IFES do Brasil e realizou-se um 
levantamento dos instrumentos utilizados por essas IFES, considerando-se desde a 
implementação à utilização dos resultados advindos dessa prática. Como resultado, do 
total de 67 IFES, envolvidas na pesquisa, apenas 6 afirmaram ter a prática de 
diagnóstico de clima organizacional de forma institucionalizada na organização. Além 
disso, essa pesquisa correspondeu à primeira etapa da dissertação de mestrado de 
Silva (2020), que resultou na seleção de um instrumento de clima organizacional mais 
adequado à realidade e necessidade da UFRN, por meio de levantamento na literatura, 

pela análise e avaliação de um grupo de juízes da instituição. 

 
 
Palavras-chave: Diagnóstico de clima organizacional. Gestão de pessoas. Método. 

TITLE: Survey on organizational climate diagnostic methods adopted by the IFES of 

Brazil 

Abstract 

 

The organizational climate, due to its influence on human behavior in the work 
environment, requires a precise and valid diagnostic method for the actors who deal with 
this phenomenon in practice. In this sense, this research came up with the proposal to 
carry out a survey on how the organizational climate has been diagnosed in federal 
institutions of higher education (IFES), in order to support the definition of an instrumental 
method of diagnosis of organizational climate to be proposed to the Federal University 
of Rio Grande do Norte - UFRN. Therefore, an exploratory and descriptive research with 
a mixed approach was carried out. Through an online questionnaire, an overview of the 
practices of diagnosis and management of the organizational climate in IFES do Brasil 
was obtained and a survey of the instruments used by these IFES was carried out, 
considering from the implementation to the use of the results derived from this practice. 
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As a result, of the total of 67 IFES involved in the research, only 6 claimed to have the 
practice of diagnosing institutionalized organizational climate in the organization. In 
addition, this research corresponded to the first stage of Silva's master's dissertation 
(2020), which resulted in the selection of an instrument of organizational climate more 
adequate to the reality and need of UFRN, through a survey in the literature, through the 
analysis and evaluation of a group of judges from the institution. 

 
 
Keywords: Diagnosis of organizational climate. People management. Method. 

Introdução 

  O clima organizacional é entendido como resultado do que é percebido por aqueles 
que trabalham em determinada organização, apresentando como característica 
prevalente o aspecto cognitivo em detrimento ao afetivo e diz de uma descrição e 

narrativa do campo coletivo (PUENTES-PALACIOS E MARTINS, 2013). 

  Embora haja, na prática, uma série de considerações a serem discutidas acerca do 
entendimento e consequente aplicação do fenômeno do clima organizacional, é possível 
compreender que tal elemento é inerente à dimensão da organização, entretanto sua 
análise considera a dimensão do indivíduo como fonte de extração de informação. Tal 
compreensão é elementar à elaboração de instrumento investigativo ao clima de uma 
organização. Ademais, o interesse pelo estudo do clima organizacional é um dado 
trazido pela literatura, sendo sua importância justificada pelas consequências de “o que 
fazer” dos profissionais a partir da obtenção de seus resultados. Para tanto, estudo 
teórico aprofundado e modelo de análise congruente à perspectiva de clima 
organizacional adotada têm sido exigidos (PUENTES-PALACIOS E MARTINS, 2013). 

  Nesse sentido, a compreensão do clima organizacional e do que se nomeia de “seu 
constructo” é de fundamental importância ao entendimento e definição das vias de 
análise desse elemento de estudo em uma organização (PUENTES-PALACIOS E 
MARTINS, 2013). 

  Além disso, é basilar a compreensão de que as organizações de trabalho, sejam elas 
públicas ou privadas, são formadas por pessoas que, através do modo como se 
comportam nesse contexto, influenciam no sucesso ou fracasso organizacional, 
favorecendo, ou não, o alcance dos objetivos institucionais. Logo, gerenciar, de maneira 
adequada, os aspectos da vida organizacional, capazes de estimular a alteração das 
atitudes e do comportamento humano no trabalho, é um desafio para as organizações 
que atribuem aos seus trabalhadores um diferencial de mercado e o alicerce 
imprescindível para o alcance dos objetivos que possibilitará o seu desenvolvimento. 

  O preciso diagnóstico dos aspectos da vida organizacional que impactam 
negativamente no comportamento organizacional proporciona à gestão a ampliação das 
possibilidades de intervir com maior eficiência sobre esses aspectos, contribuindo para 
o estabelecimento de condições mais propícias ao desenvolvimento do trabalho e ao 
bom desempenho. Diante disso, e compreendendo o clima organizacional consoante 
descrição anterior, o diagnóstico do clima organizacional apresenta-se como uma 
ferramenta estratégica de gestão que fornece informações relevantes para gerenciar, 
de maneira mais eficiente, os fatores que influenciam o comportamento humano no 
trabalho, ampliando o conhecimento da gestão sobre o comportamento organizacional, 

dando suporte às tomadas de decisões e políticas de gestão organizacional. 
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  Sendo assim, diante da importância de se pesquisar o clima organizacional em uma 
instituição, do potencial descrito no uso de seus dados, da consideração e influência do 
instrumento a ser aplicado, esse levantamento se fez relevante visto que ainda não 
existia na UFRN, validado e institucionalizado, um método de diagnóstico de clima 
organizacional. Dessa forma, esta pesquisa surgiu com a proposta de realizar um 
levantamento sobre como tem sido a prática de diagnóstico de clima organizacional nas 
instituições federais de ensino superior (IFES), com o objetivo de subsidiar a definição 
de um método instrumental de diagnóstico de clima organizacional a ser proposto para 
a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Isto posto, esta pesquisa de 
caráter exploratório e descritivo, de abordagem mista, teve como base para sua análise 
o universo das IFES do Brasil. Para tanto, mapeou as práticas de diagnóstico e gestão 
do clima organizacional em IFES do Brasil, obtendo um panorama nacional e um 
levantamento dos instrumentos utilizados por essas IFES. 

 

Metodologia 

 

  A pesquisa se configura como exploratória e descritiva e assume uma abordagem 
mista. Para a compreensão da proposta metodológica, salienta-se seu início a partir da 
pesquisa bibliográfica sobre clima organizacional e características de seus instrumentos 
de pesquisa, seguido do levantamento do panorama nacional quanto às práticas de 
diagnóstico e gestão do clima organizacional nas IFES do Brasil por meio de 
questionário online. 

  Diante disso, em sua primeira etapa, a pesquisa contou com a população delimitada 
ao número de IFES do Brasil (Universidades e Institutos Federais), que tenham 
instituídas, em suas políticas e práticas de gestão de pessoas, a pesquisa e diagnóstico 
de clima organizacional ou de subclimas (pesquisas de clima organizacional em 
algumas unidades/setores) dentro da instituição. Portanto, a amostra foi composta de 
Gestores de Pessoas dessas IFES, ou alguém por eles designado, os quais foram 

responsáveis pelo preenchimento do questionário online. 

  Dessa forma, além de informações advindas de pesquisa em produções acadêmicas 
e artigos científicos, foi realizado levantamento para a coleta de informações sobre as 
práticas de diagnóstico e gestão do clima organizacional nas IFES do Brasil. Assim, a 
pesquisa em tela se propôs a investigar dados com a finalidade de conhecer boas 
práticas de diagnóstico e gestão do clima organizacional, suas razões e dificuldades, a 
partir da experiência das instituições. 

  Para tanto, a pesquisa consistiu em estudos teóricos com vistas à elaboração de um 
questionário, cujo conteúdo foi composto de perguntas fechadas e abertas e seu 
preenchimento foi de caráter online por meio da plataforma google forms, contendo o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), apresentado antes do 
preenchimento do questionário. 

  Diante disso, antes do envio do instrumento online, o contato com os 
gestores/representantes da IFES foi realizado via ofício expedido pela 
DDP/PROGESP/UFRN, por meio de plataforma virtual própria dos gestores de pessoas 
da IFES, bem como pelos endereços eletrônicos registrados na base de dados do 
Fórum de Pró-Reitores de Gestão de Pessoas das IFES brasileiras. Logo, a amostra é 
constituída a partir do critério de acessibilidade. 
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  Após a obtenção das respostas das IFES, o tratamento e análise dos dados foram 
realizados por meio do software Excel 2010, e as respostas subjetivas por meio de 
análise foram agrupadas em categorias, conforme seus conteúdos. Sendo utilizada a 
técnica de análise de conteúdo no nível manifesto, que segundo Moraes (1999) 
restringe-se ao que é dito, sem buscar os significados ocultos. De forma que a análise 
de conteúdo “constitui uma técnica que trabalha os dados coletados, objetivando a 
identificação do que está sendo dito a respeito de determinado tema” (VERGARA, 2005, 
apud MOZZATO & GRZYBOVSKI, 2011, p.734). 

  Quanto ao estabelecimento do contato com as IFES, foram pensadas três estratégias, 
as quais poderiam ser utilizadas em sequência ou em paralelo. 

  A primeira estratégia possível foi mediante estabelecimento de parceria com a Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN – PROGESP/UFRN. Podendo ser solicitado o 
envio de um link com formulários através de canais institucionais ou através de 
aplicativos de mensagem cujos números institucionais dessa Pró-Reitoria estivessem 
vinculados com as demais IFES. Juntamente com os Pró-reitores titular e adjunto da 
PROGESP/UFRN, a atual Diretora da Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas/ 
PROGESP/UFRN, assim como com a Coordenadora e equipe técnica da 
Coordenadoria de Planejamento de Gestão de Pessoas, apresentou-se a proposta e foi 
firmado acordo de parceria na etapa de coleta de dados da referida pesquisa com as 
IFES. 

  A segunda estratégia teve início com a solicitação junto ao Ministério da Educação – 
MEC, através do “Serviço de Informação ao Cidadão – SIC”, dos e-mails institucionais 
das Pró-Reitorias ou unidade de Gestão de Pessoas ou de Recursos Humanos de todas 
as IFES do Brasil, em novembro de 2018. A resposta do MEC com as informações 
solicitadas foi recebida em dezembro do mesmo ano. Assim, com os e-mails das 
instituições coletados a partir disso, o formulário eletrônico foi encaminhado para os e-

mails das IFES. 

  Por fim, a terceira estratégia utilizada, após três ciclos de envios de e-mails solicitando 
a participação das IFES, para as que ainda não haviam respondido ao questionário de 
pesquisa, foi feito contato telefônico, visando o convite para a participação na pesquisa 

em questão. 

  No que diz respeito à análise dos dados, essa foi realizada por meio do software Excel 
2010, e quanto às respostas subjetivas, relacionadas aos motivos/entraves que 
dificultam a realização e institucionalização das práticas de diagnóstico de clima 
organizacional, essas foram analisadas e agrupadas em categorias, tendo em vista os 
conteúdos apresentados nelas. 

 
Resultados e Discussões 

 

   Levantamento do panorama nacional quanto às práticas de diagnóstico e gestão do 

clima organizacional nas IFES do Brasil 

  Os resultados obtidos a partir da pesquisa de levantamento das práticas de diagnóstico 
e gestão do clima organizacional nas IFES do Brasil apresentou participação 
significativa dessas instituições, de modo que o número total de 50 IFES participantes 
foi representado por: 8 da região Norte, 16 do Nordeste, 6 do Centro-Oeste, 13 do 
Sudeste e 7 do Sul do Brasil. Salienta-se que o total considerado foi de 67 IFES, uma 
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vez que duas delas - IFES (UFCAT e UFNT), as quais comporiam o valor de 69 IFES 
informado pelo MEC, no momento da coleta de dados, ainda não tinham efetivado o 
desmembramento da IFES de origem. Resultando a amostra da pesquisa no número de 
67 dessas instituições. 

  A seguir, será apresentada a lista das IFES participantes e as referidas regiões de 
localização geográfica: Região Norte (UFAC, UFAM, UFPA, UFRA, UFT, UNIFAP, 
UNIFESSPA, UNIR); Região Nordeste (UFAL, UFAPE, UFBA, UFC, UFCa, UFCG, 
UFERSA, UFESBA, UFMA, UFOB, UFPB, UFPE, UFPI, UFRN, UFRPE, UNILAB); 
Região Centro-Oeste (UFG, UFGD, UFJ, UFMS, UFMT, UnB); Região Sudeste 
(UFABC, UFES, UFMG, UFOP, UFRJ, UFRRJ, UFSJ, UFTM, UFV, UFVJM, UNIFAL, 

UNIRIO) e Região Sul (UFCSPA, UFFS, UFRGS, UFSC, UNILA, UNIPAMPA, UTFPR). 

Quanto à representatividade das IFES na devolutiva do questionário online, 
considerando a proporcionalidade por região, obteve-se, respectivamente: o Centro-
Oeste com 86%, seguido por Norte e Nordeste, ambos com 80%, sudeste com 68% e 

a região Sul com 64%. 

Em seguida, serão apresentados os dados informados pelos representantes das IFES 
participantes da pesquisa, acerca das práticas de diagnóstico e gestão do clima 
organizacional. 

  Quanto à porcentagem de IFES que utilizam o diagnóstico de clima organizacional 
enquanto prática institucionalizada em sua organização, segundo dados da pesquisa, 
obteve-se que seis (12%) afirmaram que possuem essa prática institucionalizada, 
enquanto que 44 (88%) indicaram que não possuem tal prática institucionalizada. A 
partir disso, diante das seis IFES que possuem tal prática institucionalizada, cinco (83%) 
afirmaram, por meio dos seus representantes, que a pesquisa de clima é realizada em 
todas as unidades da instituição, enquanto uma (17%) sinalizou que tal pesquisa não é 
realizada em todas as unidades. Frente a isso, considerando-se essas cinco IFES, 
100% delas sinalizaram fazer de maneira simultânea a aplicação em todas as unidades 
da instituição. 

  No que diz respeito à porcentagem referente à frequência de repetição da aplicação 
do instrumento/ferramenta de clima nas unidades/setores das IFES nas quais a 
pesquisa de clima é realizada. Segundo dados da pesquisa, tendo em vista as seis 
instituições que possuem a prática institucionalizada, uma IFES (17%) declarou ter 
realizado apenas uma vez a aplicação do instrumento/ferramenta nas unidades/setores, 
não havendo ainda a repetição dessa aplicação. Cinco IFES (83%) afirmaram que 
repetem a aplicação do instrumento/ferramenta uma vez por ano nas unidades. Somado 
a isso, referente à origem da elaboração do instrumento de pesquisa de clima e sua 
prática de realização nas IFES, duas dessas instituições (33,33%) informaram que 
possuem instrumento elaborado parcialmente pelos membros da própria instituição com 
base na adaptação de instrumento/ferramenta (s) existente (s) na literatura; enquanto 
uma (16,66%) declarou que possui instrumento elaborado por meio de validação 
psicométrica, com estudo em 4 universidades federais no Brasil; uma outra (16,66%) 
afirmou que o instrumento utilizado foi elaborado inteiramente pelos membros da própria 
instituição, sem utilização de instrumento/ferramenta fornecido pela literatura. Uma das 
seis IFES (16,66%) sinalizou que utiliza instrumento completo existente na literatura sem 
adaptações e, por fim, outra IFES (16,66%) indicou que a pesquisa de clima é realizada 
por consultoria externa com instrumento não elaborado pela própria instituição. 

  Considerando a validação dos instrumentos de diagnóstico de clima, obteve-se que 
três IFES (50%) não souberam informar se o instrumento foi validado por meio de 
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procedimentos científicos. Duas IFES declararam que o instrumento utilizado passou 
por esse tipo de procedimentos de validação; e uma IFES (17%) sinalizou que o 
instrumento não foi validado cientificamente. Já para a utilização de sistema 
informatizado para aplicação do instrumento, 100% das IFES afirmaram que utilizam 
algum tipo de sistema informatizado. 

  Referente aos tipos de sistemas informatizados utilizados para aplicação do 
instrumento, de acordo com dados da pesquisa, cada uma das seis IFES informou de 
modo diferente acerca do sistema que faz uso: sistema próprio da Great Place to Work 
– GPTW, Redecap, Sistema de Avaliação Interno Próprio do Órgão, Lime Survey, 
Sistema Corporativo e, por fim, formulário do Google. 

  Quanto ao tempo de utilização do instrumento para a pesquisa de clima: 33% indicaram 
utilização ocorrendo de 1 a 2 anos; 50% das IFES informaram tempo de utilização de 3 
a 4 anos; e 17% corresponde a uma IFES, que faz uso do instrumento a mais de 5 anos. 
Além disso, para a quantidade de instrumentos utilizados para o diagnóstico de clima, 
observou-se que a maioria, cinco (83%), faz uso de apenas um instrumento/ ferramenta. 
E apenas uma IFES (17%) informou utilizar dois instrumentos/ferramentas. Já para a 
porcentagem de IFES que possuem uma unidade específica que gerencia o diagnóstico 
de clima organizacional na instituição, as seis IFES (100%) sinalizaram que possuem 

tal unidade. 

  No que diz respeito ao engajamento dos servidores na aplicação do instrumento de 
clima: uma IFES (17%) indicou engajamento pouco satisfatório com a participação da 
minoria (menor ou igual a 50% e maior que 25%); enquanto duas IFES (33%) 
responderam que o engajamento era adequado, com a participação da maioria (maior 
que 50% e menor ou igual a 75%). Também foi verificado que uma outra IFES (17%) 
informou que o engajamento era muito satisfatório, com a participação de todos (100%); 
e por fim, outras duas IFES (33%) afirmaram avaliar o engajamento dos trabalhadores 
na pesquisa como satisfatório, com a participação de quase todos (maior que 75% e 
menor que 100%). Além do engajamento, referente à elaboração de planos de ação a 
partir dos resultados obtidos pela pesquisa, verificou-se que três IFES (50%) 
responderam que “Algumas vezes” são criados planos de ações a partir dos resultados 
gerados pela pesquisa de clima na instituição. E duas IFES (33%) sinalizaram “Quase 
sempre” e uma (17%) informou “Poucas vezes”. 

  Considerando as mudanças após a aplicação dos planos de ação dos resultados 
obtidos, quatro IFES (67%) avaliaram as mudanças como “satisfatórias”, enquanto uma 
(16,5%) respondeu que “Não foi possível mensurar mudanças”, e a outra observou 
“Nenhuma mudança”, de acordo com os dados da pesquisa. 

  Quanto à frequência de avaliação dos planos de ação, quatro dessas instituições (67%) 
responderam que “Sim”, que há uma frequência de avaliação de tais medidas, e, duas 
(33%), informaram não haver frequência de avaliação das medidas. Por fim, no que diz 
respeito à regulamentação através de portarias/resolução das práticas de clima, 17% 
correspondem às IFES que possuem uma portaria ou resolução que regulamenta tais 
práticas e 83% dizem respeito àquelas que não possuem nenhum desses documentos 

para regulamentar as práticas relacionadas ao clima organizacional. 

  Salienta-se que, apesar de haver uma IFES que informou haver resolução que 
regulamenta as práticas relacionadas à clima organizacional, ao consultar o texto do 
referido documento, não foi possível identificar as regulamentações de tais práticas. 
Portanto, tendo em vista essa constatação, nenhuma das IFES participantes, que 
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possuem prática de diagnóstico de clima organizacional institucionalizada, têm 
resolução ou portaria que regulamente essas práticas. 

  Além disso, em solicitação quanto à informação sobre o nome/referência do 
instrumento utilizado pelas IFES para diagnosticar clima organizacional, as respostas 
obtidas foram: ECO-IES – Escala de Clima Organizacional para Instituições de Ensino 
Superior, GPTW, Sistema Corporativo e Avaliação para Desenvolvimento. Já outras três 
IFES não informaram ou não dispunham da informação no momento do preenchimento 
do formulário da pesquisa. Posteriormente ao envio deste último, foi solicitado o 
encaminhamento dos instrumentos que fazem uso, porém, apenas uma delas retornou 
resposta. Informando que faz uso da escala QWLQ-78 para levantamento e diagnóstico 
relacionado à qualidade de vida dos servidores da universidade. Contudo, tal 
instrumento não possuem o objetivo de avaliar o fenômeno clima organizacional, na 
perspectiva adotada nessa pesquisa. Sendo reforçador desse entendimento a própria 
escala de satisfação utilizada por esse instrumento (REIS JUNIOR, 2008). 

  Quanto às 44 IFES que informaram não possuírem prática de diagnóstico 
institucionalizada, responderam em seguida ao seguinte questionamento: Quais os 
motivos/entraves você acredita que dificultam a realização e institucionalização das 
práticas de diagnóstico de clima organizacional em sua instituição? Em seguida, as 
respostas foram agrupadas em sete categorias, as quais serão descritas juntamente 
com o número de IFES respondentes: demandas de pessoas (quantitativo de servidores 
e capacitação), 16 IFES; planejamento, 4 IFES; cultura, 4 IFES; volume de trabalho, 4 
IFES; falta de interesse ou não priorização, 5 IFES; não informou entrave, 1 IFES; e 

outros, 16 IFES. 

  Diante disso, considerando o discurso apresentado nas respostas das IFES, para o 
grupo das 16 que informaram como motivos/entraves questões relativas a demandas 
de pessoas (quantitativo de servidores e capacitação), foram inseridas respostas tais 

como: 

“Faltam profissionais capacitados no tema.”; 

“Falta de servidores para realização dessa tarefa.”; 

“Recursos humanos.”; 

“Falta de pessoal...”; 

“Ausência de conhecimento sobre o assunto e de servidores com competência para 
realização do diagnóstico.”; 

“Só agora temos um psicólogo organizacional para atender as demandas da área de 

Gestão de Pessoas.”; 

“Força de trabalho insuficiente.”. 

  Já para as quatro IFES que sinalizaram como motivos/entraves, questões relacionadas 
a planejamento. Foram agrupadas, respostas a exemplo de: 

“Não foi priorizado no planejamento este tipo de conhecimento.”; 

“Planejamento.”; 
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“Falta de estudo e planejamento que viabilizem a implantação de diagnóstico.”; 

“Excesso de serviços de rotina que dificultam o planejamento e execução desse tipo de 

ação.”. 

  Já outras quatro instituições participantes informaram questões relacionadas a cultura, 
como motivos/entraves. Apresentam-se nessa categoria as que responderam 
elementos tais como: 

“Cultura e falta de instrumentos.”; 

“Não é uma pratica culturalmente instituída.”; 

“A cultura organizacional.”; 

“Ausência da cultura de elaboração de diagnósticos.”. 

  Além disso, quatro IFES também informaram questões relacionadas ao volume de 
trabalho, como motivos/entraves para o estabelecimento de práticas de diagnóstico de 
clima organizacional. Tal categoria foi composta pelas IFES que responderam, por 
exemplo: 

“O elevado volume de trabalho.”; 

“Em princípio a quantidade de demandas dos órgãos de controle que sobrecarregam os 
poucos servidores lotados na gestão de pessoas.”; 

“Excesso de serviços de rotina que dificultam o planejamento e execução desse tipo de 

ação.”. 

Cinco IFES apresentaram-se na categoria “Falta de interesse ou não priorização”, com 
resposta tais como: 

“Desinteresse da administração.”; 

“Não era uma prática prioritária da alta gestão...”; 

“Necessidade de estabelecimento de prioridades...”; 

“Falta de interesse dos gestores no assunto.”. 

  Já uma das IFES respondentes ao questionamento sobre os motivos/entraves, para a 

prática em questão, não informou entrave, como verificado no discurso abaixo: 

”Na verdade a pesquisa de clima está sendo iniciada. Em 2018 tivemos a primeira 
edição, mas com um nº reduzido de respondentes, será aplicada em 2019.”. 

  Por fim, o total de 16 IFES representaram a categoria “Outros”, já que informaram 
respostas que não foram reproduzidas ou estavam diretamente relacionadas ao 
conteúdo das respostas de outras IFES, afirmando como motivos/entraves informações, 
por exemplo: 

“A existência de pesquisas parciais conexas.”; 
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“As frequentes mudanças realizadas pelo Governo Federal que impactam de forma 
direta a área de gestão de pessoas.”; 

“Contratação da empresa.”; 

“Informatização.”; 

“Modelo de gestão de pessoas...”; 

“Possíveis desconfortos...”; 

“Ausência de orientações legais”. 

  Frisa-se que uma mesma instituição pode estar presente em diferentes categorias, de 
acordo com o conteúdo, uma vez que foram consideradas todas as respostas enviadas 
pelos representantes das IFES para a análise da questão acerca dos motivos/entraves 
que dificultam a realização e institucionalização das práticas de diagnóstico de clima 
organizacional. 

 
Conclusão 

 

  Somado à importância do fenômeno do clima organizacional nas organizações, bem 
como a base científica indispensável ao diagnóstico e práticas envolvendo esse 
fenômeno, ressalta-se a abrangência da pesquisa e sua característica de representação 
nacional, de forma que a temática sobre diagnóstico de clima organizacional foi tratada 
por meio de um importante panorama. No que diz respeito às suas etapas e sobre a 
importância do clima organizacional nas instituições, mediante a porcentagem de 
respondentes que utilizam tal instrumento, ressalta-se a importância do emprego desse 
instrumento de diagnóstico e suas reverberações àquelas que não possuem essa 
prática institucionalizada, podendo ter como consequência os resultados negativos de 

uma não avaliação de clima organizacional já apontados no início deste trabalho. 

  Atendendo ao objetivo de mapeamento das práticas de diagnóstico e gestão do clima 
organizacional em IFES no território nacional e considerando o total de 50 IFES 
participantes, a pesquisa em questão apresentou dados nacionais relevantes, ao 

realizar um levantamento dos instrumentos utilizados por essas IFES. 

  Diante disso, merece destaque o cenário de escassez de práticas institucionalizadas 
de diagnóstico de clima organizacional nas IFES do Brasil. Uma vez que, do total de 67 
IFES envolvidas na pesquisa, apenas 6 afirmaram ter a prática de diagnóstico de clima 

organizacional de forma institucionalizada na organização. 

  O que dificulta a proposição de melhorias organizacionais, como a criação de políticas 
de gestão de pessoas, uma vez que a intervenção, sem um preciso diagnóstico, faz-se 
limitada. Portanto, o reconhecimento da importância do clima organizacional se faz 

inadiável. 

  Ademais, todas as IFES participantes obterão os resultados por meio dos e-mails 
cadastrados no formulário da pesquisa, a fim de que as informações geradas possam 
revelar e ser substratos à conscientização sobre o cenário nacional quanto às práticas 

de diagnóstico de clima, em que estão inseridas. 
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  Portanto, espera-se que os resultados dessa pesquisa forneçam balizadores ao 
desenvolvimento de políticas e boas práticas de gestão às IFES do Brasil. Além disso, 
o acompanhamento longitudinal das práticas dessas instituições quanto ao clima 
organizacional fica sugerido para verificar se ocorreram avanços ao longo dos anos. 
Bem como, sugere-se a ideia de uma pesquisa considerando não apenas as 
universidades federais de ensino superior como amostra, mas todas as IFES, incluindo 

os institutos federais e outras organizações consideradas IFES. 

  Por fim, a trajetória dessa pesquisa, sendo substrato à dissertação de mestrado de 
Silva (2020), cuja proposta de método instrumental gerada no trabalho será apresentada 
para os representantes da PROGESP/UFRN, revela-se importante indicador do 
significado da iniciação científica na vida dos estudantes da UFRN, sendo possível 
afirmar sua importância no amadurecimento científico dos envolvidos. 
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TÍTULO: O culto de Serápis no Egito greco-romano: as estatuetas de terracota do 

Fayum 

Resumo 

Com a conquista do Egito por Alexandre, o Grande em 332 a.C., encerrando a segunda 
ocupação persa, o país passou por profundas mudanças nos campos da política, 
administração e nas mais diversas esferas culturais. Serápis foi um deus criado por 
Ptolomeu I Sóter, primeiro faraó da dinastia lágida (305-30 a.C.) como deus guardião 
dos novos soberanos e da cidade de Alexandria. A representação iconográfica de 
Serápis seguia os moldes das divindades gregas, tais como Zeus, Hades e Asclépio, 
com forma de um homem maduro, com barba, usando um chíton e portando um calathos 
(ou modius) em cima da cabeça. Mas o deus também é resultado de um elemento 
propriamente egípcio no nome Serápis, derivado de Osíris-Ápis e nos seus atributos 
ctônicos e solares. Com base na cultura material feita de terracota, proveniente do Egito 
greco-romano e representando Serápis, pretendemos analisar as práticas religiosas e a 
religião popular associadas ao deus, uma vez que o culto marcado por um aspecto 
dinástico se popularizou com Serápis sendo uma divindade associada à prosperidade e 
à cura. Partimos da hipótese de que Serápis é resultado do contato e emaranhamento 
da religião egípcia e grega, fruto de um ambiente marcado pela miscigenação e por um 
estreito contato cultural dos egípcios com seus conquistadores macedônios e romanos, 
além dos gregos que imigraram em grande quantidade para o Egito no período dos 
Ptolomeus. 
 
Palavras-chave: Egito Greco-Romano; Emaranhamento Cultural; Religião Popular; 

Serápis. 

TITLE: Popular Religion in Greco-Roman Egypt: The Cult of Serapis 

Abstract 

With the conquest of Egypt by Alexander the Great in 332 BC, ending the second Persian 
occupation, the country experienced profound changes in the fields of politics, 
administration and in the most diverse cultural areas. Serapis was a god created by 
Ptolemy I Soter, first pharaoh of the Lagid dynasty (305-30 B.C.) as guardian god of the 
new sovereigns and the city of Alexandria. Serapis’s iconographic representation 
followed the molds of Greek deities, such as Zeus, Hades and Asclepius, in the shape 
of a mature man with a beard, wearing a chiton and carrying a calathos (or modius) over 
his head. But the god is also the result of a properly Egyptian element in the name 
Serapis, derived from Osiris-Apis and its chthonic and solar attributes. Based on material 
culture made of terracotta, from Greco-Roman Egypt and Serapis representation, we 
intend to analyze religious practices and the popular religion associated with the god, 
since the cult marked by a dynastic aspect became popular with Serapis being a deity 
associated with prosperity and healing. We start from the hypothesis that Serapis is the 
result of the contact and entanglement of the Egyptian and Greek religion, the result of 
an environment marked by miscegenation and a close cultural contact between the 
Egyptians and their Macedonian and Roman conquerors, in addition to the Greeks who 
immigrated in quantity to Egypt in the period of the Ptolemies. 
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Keywords: Greco-Roman Egypt; Cultural Entanglement; Popular Religion; Serapis. 

Introdução 

O presente estudo tem por objetivo investigar o aspecto popular do culto de Serápis no 
Egito greco-romano. Para tal, tomamos como fonte documental peças de terracota 
ligadas a Serápis produzidas no Egito no período ptolomaico e imperial romano. A 
terracota foi escolhida por permitir a pesquisa daquilo que denominamos “religião 
popular”, caracterizada por seu aspecto “privado” e presente entre as camadas menos 
favorecidas do Egito no período. No livro The Oxford Handbook of Roman Egypt (2012), 
também há a interpretação de que o uso da terracota estava disseminada através da 
elite, argumentando que a presença de terracota entre os membros da sociedade com 
menor poder aquisitivo não se sustenta. Este estudo se defronta com impasses que 
podem ser sentidos do começo ao fim da pesquisa: a proveniência do material, no que 
se refere ao local/região em que foi encontrada (50 % das peças não contêm essa 
informação) e a completa ausência do contexto arqueológico, impossibilitando algumas 
afirmações mais detalhadas. O primeiro problema que analisamos se refere à 
progressiva transição de um culto “oficial”, unido com a legitimação da dinastia 
ptolomaica, para um de caráter mais “popular”, adentrando nas residências de uma 
parcela da população não ligada diretamente ao poder estatal e exercendo uma função 
de divindade associada à cura de doenças, propiciadora de benesses e da fertilidade. 
Também é relevante o seu papel como deus ctônico guardião da vida após a morte e, 
ao mesmo tempo, com aspectos solares. Outro problema é a análise da cultura material 
dentro de um contexto de extremo intercâmbio religioso e cultural. Por meio da 
elaboração de um corpus documental aos moldes de um catálogo arqueológico, 
visamos submeter tais peça à análise. Para discutirmos a pluralidade de atributos greco-
egípcios na constituição de Serápis, julgamos adequada a utilização do conceito de 
“emaranhamento material”, do arqueólogo Phillip Stockhammer (2012). Partimos da 
hipótese que Serápis é resultado do contato e emaranhamento da religião egípcia e 
grega. Stockhammer compreende que um objeto “emaranhado” é resultado do contato 
entre duas ou mais culturas que se alteraram e formaram um “novo”. O Egito greco-
romano, oriundo das dominações greco-macedônica e romana, constitui um assunto 
com vários aspectos complexos a serem trabalhados. Quando várias culturas passam 
a conviver em um mesmo território, nem sempre é possível pôr em evidência as relações 
que se estabelecem. Com efeito, a chegada de imigrantes gregos e romanos precipitou 
a criação de novos comportamentos entre os egípcios, mas a despeito dessas 
novidades no que tange à economia e às relações sociais, o Egito continuou a ser o 
velho país agrário apegado às suas antigas crenças e costumes ancestrais. Todavia, no 
campo da religião uma série de relações complexas entre divindades nativas e, 
sobretudo, gregas, pode ser observada. Os estudiosos têm cautela na adoção do termo 
“sincretismo” para as identificações e associações entre as várias divindades. Muitas 
identificações entre divindades egípcias não são recentes, vindas do período faraônico. 
Mas essa amálgama se intensificou nos períodos helenístico e imperial romano. Quando 
tratamos da religião neste contexto multicultural é notória a coexistência e o diálogo de 
vários cultos e práticas religiosas. Os cultos egípcios tradicionais persistiram durante o 
período ptolomaico e romano, um exemplo é o culto isíaco, que desfrutou de uma 
crescente popularidade entre os gregos, chegando a ultrapassar o de Serápis durante 
o período imperial romano. Os governantes estrangeiros eram retratados como faraós 
nos relevos das paredes dos templos egípcios e a mumificação era praticada em larga 
escala. 
 

Metodologia 
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A cultura material, para estar presente no corpus de estatuetas nos moldes de catálogos 
arqueológicos, deve se encaixar em três requisitos: a terracota tem que ser a matéria-
prima, ter sido feita ao longo dos períodos ptolomaico e romano e conter uma 
representação de Serápis, antropomórfico ou não. Tomando tais requisitos como base, 
foram selecionadas todas as peças contidas nos livros Religion populaire en Égypte 
Romaine (1979) e Catalogue des terres cuites gréco-romaines d’Égypte (1990), ambos 
da autoria de Françoise Dunand e da coleção online de acesso público do Museu 
Britânico, na data de 10 de abril de 2020. É preciso sublinhar que alguns artefatos 
podem ser acrescentados ou retirados do site de acordo com as necessidades do 
museu. A organização das peças aos moldes de um catálogo arqueológico é 
fundamental para o controle, estruturação, análise e interpretação dos artefatos. Os 
tópicos eleitos para compor o corpus foram: Inventário, Entrada, Proveniência, Material, 
Tipo, Cor, Dimensões, Conservação, Datação, Posição, Descrição e Bibliografia. Após 
essa primeira organização, a cultura material foi disposta em categorias de análise e 
subtópicos definidos pelo autor com base nas semelhanças ou diferenças apresentadas 
pelas peças. Os tópicos criados foram: I - Estatuetas de Serápis entronado, II - 
Lamparinas e alças de lamparinas com representações de Serápis, III - Bustos de 
Serápis, IV - Fragmentos de cabeças de Serápis, V - Representações 
antropozoomórficas e zoomórficas de Serápis e VI - Representações de Serápis em 
peças variadas. Com o corpus concluído, iniciou-se a sua análise de tipo estatística, na 
qual se procurou evidências sobre o local de origem, a tipologia, os atributos que Serápis 
têm na cabeça e as divindades que aparecem ao seu lado. A teoria que utilizamos na 
interpretação da cultura material é a do “emaranhamento material”, proposta pelo 
arqueólogo alemão Philipp Stockhammer como uma alternativa ao conceito 
“hibridização”, de Homi Bhabha. A palavra “híbrido” teria uma conotação biológica na 
origem enquanto o termo “hibridização” está vinculado ao contexto político nos estudos 
pós-coloniais. Stockhammer defendo o uso do termo “emaranhamento” no lugar 
“hibridização”, uma vez que seria uma versão despolitizada do conceito de Bhabha 
(STOCKHAMMER, 2012, p. 45). Para verificarmos se a cultura material é fruto de 
emaranhamento ou não, é preciso elaborar um modelo do que é uma “entidade”, no 
sentido de cultura material. Ou seja, é preciso “definir” o que é um objeto micênico, celta, 
egípcio etc. De acordo com Stockhammer, estamos considerando-as do ponto de vista 
ético do pesquisador. Em outras palavras, as diferenças que o pesquisador ressalta 
devem remeter a uma provável percepção passada dos indivíduos. Essas entidades são 
modelos mentais usados como modelo analítico. Este momento de encontro, da 
construção e percepção da alteridade e da diferença, é o impulso central que tem lugar 
nos espaços liminares, que o autor visualiza como situações e espaços que não estão 
limitados a uma área geográfica. Além disso, define “espaços liminares” como espaços 
de encontro, independentemente de onde esse encontro aconteça (STOCKHAMMER, 
2012, p. 49). Stockhammer (2012, p. 49-50) propõe dois tipos de emaranhamento: o 
relacional e o material. No primeiro caso, um objeto estrangeiro pode ser usado em 
outras culturas, sofrendo um processo de ressignificação. Nesse caso, não houve 
nenhum tipo de alteração no objeto, o que se alterou foi a prática social em relação a 
ele. É importante ter em mente que os processos conduzindo ao estado de 
emaranhamento relacional provavelmente não eram guiados por escolhas pessoais, 
mas também por regras e rituais da sociedade em questão. Com o processo de 
emaranhamento material, há o desenvolvimento dos objetos emaranhados, que estão 
associados ao processo de “criação material”. As energias criativas originalmente 
liberadas pelo encontro e ampliado dentro do processo de apropriação resulta na 
criação de um novo objeto que combina o familiar com o estrangeiro. Tal objeto não é o 
resultado de uma continuidade local, mas das trocas com o outro. Mesmo que um objeto 
tenha perdido seu contexto original e, dessa maneira, sendo perdido a informação da 
prática social, ele pode ser identificado como um objeto emaranhado, uma evidência de 
emaranhamento na arqueologia. As entidades postas em evidência para a 
compreensão de Serápis como uma divindade emaranhada são a egípcia e a grega. 
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Para além da origem de seu nome, Serápis carrega em si variados atributos do 
sincretismo Osíris-Ápis, como veremos a seguir. A cidade de Mênfis abrigava um touro 
chamado Ápis, que tinha atributos especiais e, na condição de arauto e ba (não existe 
uma tradução precisa para essa palavra, o ba é um dos componentes espirituais do 
homem, dos deuses e dos animais. Responsável pela individualidade, é um elemento 
ativo e dinâmico que se separa do corpo após a morte) de Ptah, propiciava serviços 
oraculares a devotos em busca de respostas para seus anseios. No momento em que 
Ápis morria, ele recebia cerimônias fúnebres faustosas no cemitério que abrigava várias 
gerações de seus antepassados, o Serapeum. Esse local também detinha um templo 
dedicado à sua versão sincrética com Osíris, Osíris-Ápis (Wsir-Hp), deus funerário e 
senhor de toda necrópole, chamada de Saqqara (DUARTE, 2010, p. 18). A entidade 
grega se manifesta, além dos atributos ctônicos citados anteriormente, na constituição 
iconográfica de Serápis. Ele é representado como um homem maduro, com cabelos 
encaracolados e barba abundantes aos moldes de Zeus e Asclépio. Comumente é 
representado com um calathos na cabeça, ligando-o às divindades distribuidores de 
bens e à fertilidade. O cão guardião do Hades, Cérbero, também aparece junto a 
Serápis. 
 

Resultados e Discussões 

 
A relação entre gregos e egípcios no período ptolomaico era complexa. Alexandria 
constituía-se como uma pólis poliglota e que abrigava uma população que, além dos 
gregos, incluía egípcios nativos, sírios, persas, anatólios, indianos e judeus, para citar 
alguns. No início da administração lágida, o matrimônio entre gregos e não-gregos era 
proibido e cargos na administração civil e militar só podiam ser exercidos por gregos e 
macedônios. Todavia, a segregação racial apoiada pelos Ptolomeus provavelmente se 
restringia à elite da população e não foi muito extensa (quando se compara a duração 
dessa dinastia, que vai de 305 - 30 a.C.), sendo encerrada ao fim do século III a.C. Nos 
séculos seguintes podemos observar uma intensificação na mistura das etnias, 
chegando ao ponto de ser difícil a distinção entre gregos e egípcios. Os gregos das 
camadas mais subalternas, ainda que desfrutassem de alguns privilégios, tinham um 
contato mais próximo com a população egípcia e sua cultura (VASQUES, 2000, p. 29). 
Com o início da dominação romana (30 a.C.), houve uma nova estratificação social. O 
grupo detentor de privilégios seria o dos cidadãos romanos. Logo em seguida vinham 
os gregos, judeus e, por fim, egípcios. A população não-romana era classificada 
socialmente entre os cidadãos das póleis Alexandria, Náucratis, Ptolemais e 
Antinoópolis e os egípcios. Esses últimos, por sua vez, incluíam todos aqueles que não 
pertenciam a uma pólis, até mesmo gregos que viviam na chôra. O culto de Ísis e 
Serápis, durante o período ptolomaico, era na forma e no ritual grego, sobretudo em 
Alexandria e nas áreas de colonização greco-macedônica. Mas é preciso ressaltar que 
o culto isíaco tradicional permaneceu relevante na chôra, principalmente em seu 
aspecto funerário, com Ísis no papel de irmã carpideira de Osíris. Além disso, a religião 
popular permite uma maior abertura na relação homem-divindade, sendo assim, é 
provável que o culto tradicional de Ísis continuasse ocorrendo, mesmo em uma zona de 
forte influência helena, nas propriedades particulares. No decorrer do período imperial 
romano, o culto de Ísis adquiriu uma grande popularidade, solapando o de Serápis, que 
teve maior número de adeptos entre os séculos III - II a.C. É interessante pensarmos se 
o acesso dos egípcios aos altos cargos da administração ptolomaica tem relação com 
tal “declínio”. O culto de Serápis surge no contexto de estabelecimento dos lágidas como 
os novos governantes do Egito, intimamente ligado à política, uma vez que, segundo 
Plutarco, o próprio Ptolomeu I Sóter, após uma visão em um sonho, mandou trazer até 
Alexandria a estátua de um deus, por ele desconhecido, de Sínope, mas logo em 
seguida foi associado a Hades pelos conselheiros da corte, e Serápis seria o nome com 
“que se designa a Hades entre os egípcios” (PLUTARCO, Isis y Osiris, 28). Quando 
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pensamos nos deuses emaranhados em Serápis podemos reforçar a ideia de um deus 
com a função de “legitimador”: Osíris, Hades, Ápis, Zeus, Hélio, Asclépio e Dioniso, 
citando os principais. Todos deuses proeminentes em seus respectivos panteões e, no 
caso de Osíris, Hades e Zeus, deuses que governam uma parte do “cosmos”. Osíris 
como senhor do Duat, portador do cajado heqat e do açoite nekhakha, insígnias da 
realeza e da autoridade do faraó e como soberano que preside o julgamento do recém-
falecido, se é merecedor da vida no além; Hades como “espaço físico” e senhor do 
submundo, de certa forma, espelho ctônico de seu irmão Zeus, assim como Poseidon, 
senhor dos mares. Ao resgatar a estátua de Serápis e tê-lo por deus guardião da nova 
capital do Egito, Alexandria, Ptolomeu I se coloca na posição de legítimo faraó, protetor 
da Verdade/Justiça/Equilíbrio, enfim, de Maat. Em contrapartida, todos os habitantes do 
Estado egípcio deviam ao novo faraó sua lealdade e respeito a uma hierarquia 
divinamente respaldada. No primeiro século da administração ptolomaica, um forte 
controle de acesso aos cargos de administração estava em vigor, além do controle dos 
casamentos, desencorajando qualquer tipo de miscigenação entre gregos e não-gregos. 
Com isso, os principais postos do Estado egípcio estavam em posse de gregos e seus 
descendentes. Proponho que foi essa parcela da população que adotou o culto a 
Serápis em seu início, incentivando a população grega menos abastada social e 
economicamente, se restringindo a esses dois círculos sociais. Os poucos fragmentos 
do culto popular de Serápis se encontram, quase em sua totalidade, em centros de 
maciça influência grega, seja nas póleis, como Alexandria e Antinoópolis, ou no Fayum 
e no Delta do Nilo. A partir dos séculos II e I a.C., os cargos da administração civil e 
militar puderam ser ocupados pela elite egípcia nativa, além disso, houve a flexibilização 
das normas contrárias aos casamentos mistos. Podemos assistir a uma ascensão de 
uma elite com forte ligação aos cultos egípcios tradicionais, suponho que tal elite não 
adotou Serápis, recém-criado, como deus de sua preferência, mas Ísis, que tinha grande 
importância entre seus ancestrais, explicando em partes o motivo do culto de Ísis ter se 
tornado mais “popular” que o culto de Serápis nos últimos momentos do período 
ptolomaico e início do período imperial romano. A cultura material presente nesta 
pesquisa é composta de peças de terracota que trazem uma representação de Serápis, 
sendo o recorte espacial e temporal o Egito greco-romano. O estudo das terracotas 
viabiliza o estudo da religião para além das portas do templo e presente entre as 
camadas menos abastadas da sociedade, além de suas relações privadas. Com efeito, 
três funções dessa cultura material se destacam: em primeiro lugar no papel de ex-
votos, que podemos traduzir como uma manifestação material de um contrato fiel-
divindade, no qual o devoto pedia por benesses, cura de moléstias, prosperidade das 
colheitas e, se fosse atendido, ofertava em um templo um pequeno artefato como 
agradecimento. Essas peças também podiam ser encontradas no contexto do culto 
doméstico (residências) e funerário (tumbas), não se restringindo aos santuários. Em 
seguida, temos as peças de terracota exercendo sua influência no contexto do lar. Nas 
residências, a construção de nichos em paredes para a inserção de pequenas 
estatuetas e oferendas era uma prática comum. As peças nessa função cumprem o 
papel de protetoras do espaço doméstico, afastando forças negativas, atendendo 
preces, zelando pela saúde e o bem-estar de todos os moradores. Esses artefatos 
também cumpriam o dever de propiciar a abundância e a riqueza, além de estabelecer 
um meio de diálogo entre o devoto e a divindade. Por fim, há a função exercida pelas 
peças dentro do contexto funerário, onde as estatuetas e os ex-votos tinham, 
provavelmente, seu papel ligado à vida após a morte, agindo como guias e guardiãs do 
morto, levando em consideração os principais atributos presentes em Serápis, tais como 
o emaranhamento dos deuses Osíris-Ápis e Dioniso, ligados à fertilidade e à 
ressurreição; o calathos e a cornucópia, símbolos de abundância que não permitem que 
o morto sinta fome no além. Outro atributo, mais raro, presente na representação de 
Serápis é o caduceu de Hermes. Nesse caso, Serápis aparece como um condutor do 
morto, atributo ctônico exercido igualmente por Hermes que, no Egito, era associado a 
Thot, mas também a Anúbis no contexto funerário. Com efeito, ausência ou simples 
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ignorância do método científico para escavações acabou por destruir a possibilidade de 
efetiva interpretação de todas as peças desta pesquisa. Nenhuma tem o contexto em 
que foi encontrada e 50 % (fonte: própria) do material não tem sequer a identificação da 
cidade ou região em que foi encontrada. Acrescentando isso ao fato de que não terem 
sobrado muitos fragmentos do culto popular de Serápis, é difícil tecer afirmações ou 
hipóteses com o mínimo de segurança. Contudo, o pouco que ainda nos resta é um 
testemunho valioso para a análise do emaranhamento cultural proposto por 
Stockhammer e uma janela para tentarmos entender as densas relações entre egípcios, 
gregos e romanos, em múltiplas esferas, sejam elas religiosa, econômica ou social. 
 

Conclusão 

 
Os artefatos de terracota de Serápis são uma rica fonte para o historiador ter acesso às 
pessoas de fora das classes mais favorecidas socialmente, de como elas se 
relacionavam com o sagrado e como a cultura material influenciava em seu quotidiano, 
com seus papéis de ex-votos, estatuetas protetoras do lar e guardiãs da tumba e da 
vida após a morte. Outro aspecto em que esta pesquisa se debruçou foi sobre a hipótese 
dessa cultura material ser emaranhada (Stockhammer, 2012). Serápis pode manifestar 
esse emaranhamento da maneira “primordial” proposta por Stockhammer, ou seja, 
materialmente, com a manifestação física do deus sendo o resultado “novo” da 
combinação entre as entidades grega e egípcia. Em algumas peças do corpus 
documental, Serápis está representado segundo uma estética helena (chíton, himation, 
cabelo e barba volumosos e encaracolados) e portando a coroa atef (coroa do deus 
Osíris e do deus Herishef com o formato de mitra ladeada por plumas de avestruz e, às 
vezes, com o disco solar em seu topo. Pode possuir também dois cornos de carneiros 
e o uraeus). Entretanto, em outras, a representação física não engloba nenhum traço 
do emaranhamento material greco-egípcio, porém o deus manifesta seu 
emaranhamento fora das fronteiras da materialidade, uma vez que ele em si é resultado 
do emaranhamento de vários deuses gregos e egípcios, tais como Osíris-Ápis, Hades, 
Dioniso e Hélio, apropriando, combinando e ressignificando seus diversos atributos e 
funções. 
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TÍTULO: INCURSÃO DOS AMORES NA SALA DE AULA: PENSANDO O ENSINO DE 

LITERATURA POR TEMÁTICA 

Resumo 

A desvalorização das dimensões humanas em prol da lógica utilitária do capitalismo é 
característica do cenário atual. Como reflexo, o ensino de Literatura – reconhecidamente 
instrumento de humanização – é reduzido ao pragmatismo didático e configurado por 
uma perspectiva meramente informativa: datas, períodos literários e biografias 
substituem a experiência com o texto literário. De encontro a essa problemática, esta 
pesquisa se propôs a estudar e desenvolver novas metodologias para o ensino de 
Literatura, especificamente, a perspectiva de ensino por temática. Tomando o amor — 
também fator de humanização — como o tema dessa proposta, nosso objetivo foi 
estudar teorias acerca do fenômeno amoroso e sua presença nas literaturas de língua 
portuguesa, além de elaborar direcionamentos práticos para um ensino significativo. À 
vista disso, refletimos sobre o amor baseando-nos em diversas áreas do conhecimento: 
Psicanálise (GIKOVATE, 2006), Literatura (PAZ, 1994), História (ROUGEMONT, 1988), 
Sociologia (BAUMAN, 2004) e Filosofia (NEEDLEMAN, 1998; PLATÃO, 1996). Para 
produzirmos a proposta didática, por sua vez, fundamentamo-nos nas ideias de Candido 
(2004), Cosson (2018) e Sousa (2013). Concernente aos resultados, elaboramos três 
sequências didáticas para o ensino de Literatura no Ensino Médio, aliando a 
subjetividade dos alunos, a temática do amor e a própria literatura, de forma a garantir 
a experiência plena e humanizadora com o objeto literário. 
 
Palavras-chave: Ensino de Literatura. Ensino por temática. Sequência didática. Amor. 

TITLE: INCURSION OF LOVES IN CLASSROOM: THINKING THE TEACHING OF 

LITERATURE BY THEME 

Abstract 

 

The devaluation of the human dimensions in favor of the utilitarian logic of capitalism is 
characteristic of the current scenery. As reflection, the teaching of Literature – admittedly 
an instrument of humanization – is reduced to didactic pragmatism and configured by a 
purely informative perspective: dates, literary periods and biographies replace the 
experience with the literary text. Against that problem, this search proposed to study and 
develop new methodologies to the teaching of Literature, specifically, the perspective of 
the teaching by theme. Taking the love – a factor of humanization too – as the theme of 
this propose, our objective was studying theories about loving phenomenon and its 
presence in literatures in portuguese language, besides that elaborating practical 
directions for a meaningful teaching. In view of that, we reflected about love based on 
various fields of knowledge: Psychoanalysis (GIKOVATE, 2006), Literature (PAZ, 1994), 
History (ROUGEMONT, 1988), Sociology (BAUMAN, 2004) and Philosophy 
(NEEDLEMAN, 1998; PLATÃO, 1996). To produce the didactic sequences, we 
substantiated our ideas in Candido (2004), Cosson (2018) and Sousa (2013). 
Concerning the results, we elaborated three didactic sequences to High School teaching 
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systems, allying the student’s subjectivity, the theme of love and the Literature itself, in 
order to guarantee the full and humanizing experience with the literary object. 

 
 
Keywords: Teaching of Literature. Teaching by theme. Didactic sequences. Love. 

Introdução 

No Brasil, o modelo hegemônico de ensino ainda concebe a aula de Literatura como 
discussões acerca de biografias de autores e características de períodos históricos, 
relegando o espaço para contato efetivo com o texto literário para o segundo plano. De 
encontro a esse paradigma reducionista, neste trabalho, objetivamos estudar novas 
possibilidades metodológicas para o ensino de Literatura, especificamente, a 
perspectiva do ensino por temática. Inserido no projeto “Laboratório do Pensamento 
para o ensino de Literatura: LAPEENLI: processos para ensinar literatura: as 
(con)texturas do saber literário na contemporaneidade”, orientado pela Profª. Drª. Marta 
Aparecida Garcia Gonçalves, do Departamento de Letras, com apoio do CNPq, esta 
etapa do projeto tomou como tema norteador das reflexões empreendidas o tema do 
amor — dimensão fundante do humano — em suas múltiplas leituras e representações. 

Diferentes sociedades espalhadas pelos variados cenários marcados pela passagem 
humana reservaram lugares para divindades cujo domínio de ação é o afeto. Afrodite, 
Freya, Hator, Eros ou Santo Antônio são alguns nomes para os quais oramos em busca 
de alguém com quem compartilhar momentos, sejam eles curtos instantes de desejo ou 
anos de uma vida. Um dos canais pelos quais as aspirações humanas foram veiculadas 
é a tessitura literária, como observado por Octávio Paz (1994, p. 34): 

  

Não há povo nem civilização que não possua canções, lendas ou contos nos quais a 
anedota ou o argumento — o mito, no sentido original da palavra — não seja o encontro 
de duas pessoas, sua mútua atração e os esforços e dificuldades que devem enfrentar 
para se unirem. 

 

Em meio aos muitos conceitos que cercam o fenômeno amoroso, destacamos algumas 
narrativas encenadas diariamente em músicas, peças teatrais, contos, filmes ou nas 
imagens inconscientes dos sonhos: o amor recíproco infeliz e a busca pela completude. 
Com relação à primeira, Rougemont (1988) a caracteriza como um amálgama criado 
pelo vínculo entre amor e sofrimento, característico do amor cortês provençal. Já a lente 
que enxerga o amor como procura pela metade que nos foi separada remonta às 
narrativas atávicas gregas que ganharam o papel devido aos diálogos de Platão, como 
é o caso de “Banquete” (1996), sendo recuperadas por diversos autores da 
modernidade (BAUMAN, 2004; GIKOVATE, 2006; PAZ, 1994). Devido a essa 
abrangência, restringimos nossa análise às narrativas curtas dos países de língua 
portuguesa, buscando constituir um corpus duplamente diversificado, tanto pela 
vinculação nacional dos autores como pela representação do amor contida na obra. 

No tocante ao ensino de Literatura, partimos do pensamento do professor Antonio 
Candido (2004), que insere a “arte da palavra” como pertencente ao rol dos bens 
incompressíveis, uma vez que seu cerceamento comprometeria a realização plena do 
ser humano, tolhendo o que lhe humaniza. Assim, as horas passadas em sala de aula 
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deveriam configurar momentos de contato entre leitor e texto. Nessa perspectiva, 
aliamos à análise das obras o desenvolvimento de sequências didáticas, uma série 
planejada de procedimentos a serem desenvolvidos em sala, cujo cerne corresponde 
ao trabalho com o texto, objeto legitimador da aula de Literatura. 

A partir das reflexões de Rildo Cosson (2018), estruturamos três sequências didáticas 
compostas por motivação, introdução, leitura e interpretação para o trabalho com os 
seguintes textos: “O paraíso são os outros”, de Valter Hugo Mãe; “Três relógios e uma 
lua cheia”, de Ondjaki; e “Diálogo”, de Caio Fernando Abreu. Além das narrativas, 
utilizamos em algumas atividades outros textos literários, como o poema “M e M”, de 
Conceição Evaristo, e “Dueto”, de Chico Buarque. 

 
Metodologia 

 

Metodologicamente, este trabalho foi planejado como uma pesquisa-ação. Ou seja, 
pretendíamos, além de estudar os conteúdos acerca do amor e da literatura e produzir 
as sequências didáticas, aplicar a proposta em sala de aula a fim de avaliar sua 
eficiência. Entretanto, como consequência da pandemia da COVID-19 e da interrupção 
das atividades nas instituições de ensino, a aplicação foi inviabilizada, impossibilitando 
a análise dos resultados práticos desse estudo. Sob esse cenário de limitações, 

percorremos a seguinte trajetória metodológica. 

O primeiro passo concerne à apreciação da bibliografia sugerida. Para construir as 
bases críticas desta pesquisa, trabalhamos com as teorias acerca da literatura e de seu 
ensino (CÂNDIDO, 2002; COSSON, 2018; JOUVE, 2012; MOISÉS, 1996; PINHEIRO, 
2006; SOUSA, 2013; TODOROV, 2009) e com estudos de diferentes áreas acerca do 
amor: Psicanálise (GIKOVATE, 2006), Literatura (PAZ, 1994), História (ROUGEMONT, 
1988), Sociologia (BAUMAN, 2004) e Filosofia (NEEDLEMAN, 1998; PLATÃO, 1996), 
sobre os quais elaboramos fichamentos e resenhas. De modo a pensar as relações 
entre as teorias e o nosso estudo, as referências foram analisadas e discutidas em 

grupo. 

O segundo passo refere-se à análise e seleção do corpus literário. Nessa parte, 
refletimos sobre as questões de representação da diversidade do amor e das nações 
de língua portuguesa, elegendo, por essa razão, os textos do português-angolano Valter 
Hugo Mãe, do angolano Ondjaki e do brasileiro Caio Fernando Abreu para simbolizar 
literariamente as concepções do amor. Buscamos, já na seleção dos textos, aliar as 
teorias do amor, a nacionalidade e a literatura de forma a explorar a dimensão 
significativa do ensino. 

O terceiro e, por ora, último passo, trata-se da própria construção das sequências 
didáticas. Utilizamos como orientação a proposta de sequência básica de Cosson (2018) 
para estruturar o nosso plano didático. Nessa perspectiva, as três sequências foram 
constituídas por seções de motivação, introdução, leitura e interpretação, e organizadas 
de forma continuada de modo a estarem aptas a serem trabalhadas em conjunto. Além 
disso, haja vista a dupla orientação do projeto (amor e lusofonia), consideramos 
pertinente a criação de uma unidade prévia para pensar a diversidade lusófona e a 
abrangência da língua portuguesa no mundo. Incluímos, também, uma unidade 
posterior para as considerações dos alunos acerca da atividade proposta. Sobre a 
construção didático-pedagógica das sequências, sugerimos aulas dialógicas, capazes 
de abarcar a subjetividade dos alunos e a visão coletiva de mundo, de forma a 
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usufruirmos, tanto nas discussões quanto nas atividades, da força humanizadora da 
literatura. 

No decorrer da pesquisa, nos voltamos à conexão de ensino-aprendizagem de 
Literatura com a humanização dos sujeitos envolvidos. Tendo isso em vista, reforçamos 
a importância da continuação prática desse estudo como forma de examinar os 
resultados e a eficácia dessas sequências. 

 
Resultados e Discussões 

 

Como resultado do plano de pesquisa, desenvolvemos as seguintes sequências 
didáticas: 

  

1 A língua portuguesa no mundo: unidade prévia para as sequências didáticas 

Duração: 1 aula. 

Procedimentos: 

I. O(a) professor(a) inicia a aula perguntando aos alunos quais países de língua 
portuguesa eles conhecem; 

II. Com o uso de um retroprojetor, pede-se que os alunos identifiquem em mapas 
projetados os países citados por eles. Em seguida, apresenta-se um mapa com todos 

os países de língua oficial portuguesa devidamente localizados; 

III. Utilizando o retroprojetor, o(a) professor(a) apresenta uma linha do tempo, na qual 
estão contidos alguns momentos da expansão da língua portuguesa, como: i) a 
expansão do latim até a Península Ibérica; ii) as relações estabelecidas entre a língua 
latina e outras línguas; iii) a expansão marítima portuguesa e o processo de colonização; 

IV. Como ensejo para iniciar as sequências seguintes, o(a) professor(a) apresenta a 
proposta de trabalho, para a qual convergem os eixos temáticos: lusofonia e amor. 

 

2 Retorno à paz do abraço original: “O paraíso são os outros”, de Valter Hugo Mãe 

MOTIVAÇÃO 

Duração: ½ aula. 

Procedimentos: 

I. O(a) professor(a) escreve a palavra “amor” no quadro branco com uma estrutura 
semelhante a um verbete de dicionário (ex.: a.mor sm); em seguida, pede para que os 
alunos definam “amor”, registrando em uma folha; 
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II. Com as definições elaboradas, o(a) professor(a) pede para que eles tentem encontrar 
na sala um(a) colega que entenda “amor” de forma semelhante. De preferência, ao final 

da busca, devem ser formados pares; 

III. O(a) professor(a) discute com os alunos as múltiplas definições de amor; 

IV. A partir da discussão, o(a) professor(a) indica a obra que será trabalhada, 
ressaltando que a narradora também constrói definições acerca do amor; 

V. Por fim, o(a) professor(a) recolhe as definições. 

  

INTRODUÇÃO 

Duração: ½ aula. 

Procedimentos: 

I. À luz da indicação da obra na motivação, o(a) professor(a) apresenta o livro físico aos 
alunos, chamando a atenção para os aspectos paratextuais: capa, sinopse, ilustrações; 

II. O(a) professor(a) projeta material contendo foto do autor, capas de algumas de suas 
obras publicadas e, especificamente para o trabalho com a obra escolhida, imagens das 
ilustrações presentes no livro; 

III. Enquanto a apresentação é realizada, o(a) professor(a) deve passar a edição física 
da obra para que os alunos possam manuseá-la; 

IV. Ao final desta etapa, o(a) professor(a) distribui para os alunos o material para leitura 
que será trabalhado na sequência didática. 

Notações pedagógicas: 

II. Para despertar a curiosidade, o(a) professor(a) pode ler as considerações, presentes 

no final do livro, que o autor tece acerca das ilustrações; 

III. É interessante também mostrar as redes sociais do autor, uma vez que Valter Hugo 
Mãe é muito ativo nas mídias digitais.; 

IV. O(a) professor(a) recomenda aos alunos a leitura prévia do texto. 

  

LEITURA 

Duração: 1 aula. 

Procedimentos: 

I. Com auxílio do retroprojetor, apresenta-se o vídeo “Sotaques”, do Grupo Porto Editora, 
que publicou o livro em Portugal, para retomar as questões de lusofonia e provocar 
discussões acerca do texto; 
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II. O(a) professor(a) pede para que os alunos destaquem elementos do vídeo, como os 
países de origem das pessoas que leram a obra ou as particularidades percebidas pelos 

alunos (“o que mais lhe chamou atenção”); 

III. Abre-se espaço para que os alunos apresentem suas primeiras impressões acerca 
do texto literário; 

IV. O(a) professor(a) direciona as discussões a partir de questões relativas a aspectos 
formais e temáticos, como: i) quem narra a história? ii) O que indica o olhar infantil sobre 
o tema amoroso? iii) Qual a concepção de amor apresentada na obra? iv) Existe uma 
relação entre as ilustrações do autor e o texto verbal? 

  

INTERPRETAÇÃO 

Duração: 2 aulas. 

Procedimentos: 

I. O(a) professor(a) devolve as fichas com as definições de amor e busca, em conjunto, 

comparar a definição da narradora com aquelas apresentadas pelos alunos; 

II. O(a) professor(a) propõe a atividade de criação que será desenvolvida, apresentando 
os azulejos portugueses aos alunos, inclusive, a importância desse bem material para 
o imaginário português e o significado dos azulejos para a narradora da obra estudada; 

III. Os alunos devem ser orientados na produção de colagens inspiradas nos azulejos 
portugueses a partir de suas definições de amor; 

IV. A apresentação das colagens é, ao final, disposta em um mural que pode ter a forma 
desejada pelos alunos. 

Notação pedagógica: 

IV. Espera-se que a elaboração desse material para exposição torne evidente a 
dimensão cultural do amor. 

  

3 Ecos de uma noite infinda: “Três relógios e uma lua cheia”, de Ondjaki 

MOTIVAÇÃO 

Duração: 1 aula. 

Procedimentos: 

I. O(a) professor(a) entrega para os alunos a cópia impressa do poema “M e M”, de 
Conceição Evaristo (2008), e, com o auxílio do retroprojetor, realiza uma pequena 
apresentação sobre a autora (fotos e alguns dados biográficos), enfatizando sua 
importância para a produção literária brasileira contemporânea; 
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II. A seguir, o(a) professor(a) lê o poema em voz alta; 

III. Após a leitura, os alunos são convidados a compartilhar suas impressões; 

IV. Com base nas respostas, discute-se questões relacionadas ao texto, como: i) título 
e sua retomada no corpo do poema; ii) as personagens envolvidas na relação descrita; 
iii) os elementos presentes no texto que evidenciam o desejo amoroso entre elas; iv) os 
empecilhos de uma relação homossexual em uma sociedade heteronormativa. 

  

INTRODUÇÃO 

Duração: ½ aula. 

Procedimentos: 

I. Com base nas reflexões da unidade anterior, o(a) professor(a) apresenta informações 
básicas sobre texto a ser trabalhado; 

II. O(a) professor(a) projeta um material com foto, biografia básica e obras do autor 
Ondjaki; e, retomando a unidade prévia, apresenta Angola, com o auxílio de imagens e 

mapas; 

III. Concomitante à exposição, o livro físico “E se amanhã o medo” deve ser passado 
entre os alunos para o manuseio; 

IV. Ao fim, o(a) professor(a) entrega o material a ser trabalhado. 

  

LEITURA 

Duração: 1 aula. 

Procedimentos: 

I. Após um período suficiente à leitura individual, o(a) professor(a) deve ler o texto para 
turma; 

II. O(a) professor(a) inicia a discussão questionando se, no texto, há características de 
Angola; 

III. A partir disso, o(a) professor(a) pode falar sobre a universalidade do sentimento 
amoroso, abrindo espaço à discussão sobre as primeiras impressões; 

IV. O(a) professor(a) direciona a discussão sobre a temática do amor intenso 
relacionando-o: i) ao erotismo; ii) à sensação de “eternidade”; iii) à ansiedade; iv) à 
subversão das regras sociais; v) à homossexualidade e ao preconceito; vi) ao título; vii) 
à construção narrativa; viii) aos elementos simbólicos. 
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INTERPRETAÇÃO 

Duração: 2 aulas. 

Procedimentos (primeira etapa): 

I. Para incitar o debate, o(a) professor(a) propõe um estudo dirigido (Anexo I) e aguarda 
o tempo da execução; 

II. O(a) professor(a) convida os alunos a exporem suas respostas e retoma aspectos 

centrais da temática. 

Procedimentos (segunda etapa): 

I. O(a) professor propõe que cada aluno escolha uma música, com base em suas 
preferências e experiências, e escreva em uma folha um trecho da música que melhor 

represente o sentimento amoroso; 

II. Os alunos apresentam para a turma, apontando as razões pelas quais escolheram a 
música e refletindo sobre a representação do amor na letra; 

III. Em seguida, o(a) professor(a) pede que os alunos escolham, dentro do trecho, a 

palavra mais significativa na representação temática; 

IV. Com as palavras escolhidas, a turma deve escrever, coletivamente, um texto que 
melhor traduza o amor (seja descrevendo sensações causadas pelo sentimento, seja 
numa perspectiva social); 

V. Ao final, uma playlist será criada com todas as canções e um cartaz com o texto será 
exposto na escola. 

Notação pedagógica: 

I. Se considerar favorável para a turma, o(a) professor(a) pode realizar as atividades em 

grupos. 

II. Caso exista alguma “rádio” na escola, é interessante que a playlist faça parte do 
repertório. 

 

4 Mergulho em incertezas: “Diálogo”, de Caio Fernando Abreu 

MOTIVAÇÃO 

Duração: ½ aula. 

Procedimentos: 

I. O(a) professor(a) entrega para os alunos a letra da canção “Dueto” (2017), de Chico 
Buarque; 
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II. Com o auxílio de um retroprojetor, deve-se mostrar a foto de Chico Buarque, para 
que os alunos possam reconhecê-lo. Concomitantemente, o(a) professor(a) apresenta 

alguns aspectos sobre sua carreira e produção; 

III. Em seguida, a canção é reproduzida; 

IV. O(a) professor(a) orienta as discussões em torno da canção a partir de algumas 
questões: i) qual a relação entre o título da canção e o sentimento amoroso?; ii) é 
possível associar os elementos enumerados na canção?; iii) pode-se falar de um limite 
para a ação desses elementos na vida das pessoas?; iv) por quais espaços 
contemporâneos o amor espalhou-se? 

Notação pedagógica: 

I. A canção trabalhada possui mais de uma regravação. Tendo em vista a faixa etária 
do público, escolhemos a gravação de 2017, do disco “Caravanas”, na qual ocorre a 
inserção de elementos da contemporaneidade na letra original. 

  

INTRODUÇÃO 

Duração: ½ aula. 

Procedimentos: 

I. A partir dos elementos discutidos na canção, o(a) professor(a) abre caminho para a 

apresentação do texto de Caio Fernando Abreu; 

II. O(a) professor(a) apresenta material previamente elaborado, contendo informações 
sobre o autor e a obra que será trabalhada; 

III. Ao final, o(a) professor(a) deve entregar o material literário que será trabalhado na 

SD. 

Notação pedagógica: 

I. Dentre os elementos que podem ser destacados, está a data de “publicação” dos 
textos, uma vez que a canção está presente em um disco de 1980 e o conto no livro 

“Morangos mofados”, de 1982. 

  

LEITURA 

Duração: 1,5 aula. 

Procedimentos: 

I. O(a) professor(a) disponibiliza alguns minutos para que os alunos realizam a leitura 
do texto; 
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II. Após o momento mais individual, o(a) professor(a) pede para que dois alunos 
assumam as vozes das duas personagens, visto que o conto estrutura-se como um 

diálogo; 

III. É aberto espaço para que os alunos exponham as primeiras impressões acerca do 
texto; 

IV. O(a) professor(a) orienta as discussões sobre o texto que, dentre outros aspectos, 
podem relacionar-se: i) aos elementos paratextuais (título e dedicatória); ii) à identidade 
das personagens; iii) à expectativa sobre o gênero conto; iv) ao uso da palavra 
“companheiro” e seus efeitos de sentido para o texto e para uma concepção de amor; 
v) ao receio das personagens em assumir seus sentimentos; vi) à continuação do conto 

ao infinito. 

  

INTERPRETAÇÃO 

Duração: 1,5 aula. 

Procedimentos: 

I. Como registro para a interpretação do aluno, apresenta-se a atividade de produção 
de texto narrativo (Anexo II), cujo objetivo busca mesclar elementos presentes no texto 
e elementos acrescentados pelos alunos. 

Notação pedagógica: 

I. Se os alunos estiverem de acordo, o(a) professor (a) pode montar um varal com as 
produções, assim, os textos circulam entre os escritores. 

 

5 Com a palavra, o aluno: unidade de registro de experiência 

Para fins de avaliação das novas práticas pedagógicas atinentes ao ensino de Literatura 
sugeridas neste plano de trabalho, propomos aos alunos participantes a produção 
escrita de um texto livre, que relate a experiência do processo de ensino-aprendizagem. 
Embora de cunho livre, orientamos a elaboração realçando alguns aspectos: i) 
impressões gerais sobre as aulas (textos escolhidos, tema abordado nas obras etc.); ii) 
elogios e críticas ao desenvolvimento do trabalho; iii) experiências subjetivas 
vivenciadas durante as atividades. 

 
Conclusão 

 

No decorrer do tempo, o amor foi atraindo para sua órbita de ação diferentes imagens 
e figurações, tornando Eros, deus alado e andante, também um ser prismático. Em meio 
a esse vórtice de vozes que cantam o poder do amor, observamos a hegemonia de 
alguns aspectos vinculado a esse sentimento, como a capacidade de subversão, ato 
revolucionário do cotidiano, procura pela parte que nos foi apartada ou sofrimento 
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gerador de prazer. Apesar de suas particularidades, essas faces do amor estão 
embasadas no reconhecimento do outro em sua existência plena. 

Semelhante a esse sentimento, a experiência literária possibilita encontrar nas páginas 
dos livros ou na voz de nossos contadores/cantadores, outras possibilidades do viver. 
Entretanto, esse processo de encontrar(-se) é tolhido na sala de aula, que aparta as 
discussões efetuadas do contato com esses outros infinitos. Em contramão a esse 
paradigma estabelecido, o trabalho a partir do ensino por temática possibilita relacionar 
o conteúdo presente nos textos a temas que percolam o cotidiano dos discentes, seja 
por sua marca de atualidade ou sina de ser universal, como é o caso do amor. 

Nas análises efetuadas, partimos de diferentes teorias para tentar compreender o 
fenômeno amoroso e suas representações nas obras literárias. Na primeira sequência, 
apesar de recuperarmos uma concepção canônica de amor pelo olhar da criança, 
propomos uma atividade que demonstra, justamente, a pluralidade das manifestações 
desse sentimento. Já na segunda, trazemos uma narrativa cujo protagonismo é de um 
casal homoafetivo, corpos, por vezes, invisibilizados nos textos trabalhados em sala. 
Vinculada à análise comparativa entre o conto e o poema de Conceição Evaristo, 
legitimamos a forma como a palavra manifesta-se no cotidiano mediante o trabalho em 
conjunto com o repertório musical dos discentes. A música de Chico Buarque, na 
terceira sequência, enumera as formas como o sentimento amoroso pode emergir no 
dia a dia. Se a canção demonstra os múltiplos caminhos, o conto de Caio Fernando 
Abreu, texto central da sequência didática, manifesta o receio de se iniciar a jornada em 
direção ao outro. Como atividade proposta para registro da interpretação, abrimos 

espaço para o processo criativo ao trabalharmos com produção narrativa. 

Nosso percurso metodológico reservava períodos para a concretização das atividades 
propostas por meio da aplicação das sequências didáticas em salas do Ensino Médio. 
Infelizmente, a pandemia do novo COVID-19 impossibilitou tal concretização. Assim, 
consideramos que os resultados obtidos até então abrem caminhos para outras etapas 
futuras. Paralelo aos resultados das atividades desenvolvidas, este plano de trabalho 
despertou-nos a consciência do papel da pesquisa e do planejamento na prática 
docente, ao buscarmos assegurar o espaço da aula de Literatura, efetiva e 
humanizadora, em nossos currículos do ensino básico, utilizando toda a potencialidade 
da palavra, nossa matéria-vida. 
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Anexo I - Estudo dirigido 
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Anexo II - Proposta de atividade 
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TÍTULO: Memória, sociabilidades e sexualidades entre homens homossexuais em 

Natal/RN: transformações históricas, experiências contemporâneas e perspectivas 

futuras 

Resumo 

 

Este relatório tem como objetivo principal narrar o percurso da pesquisa “Memória, 
sociabilidades e sexualidades entre homens homossexuais em Natal/RN” durante o 
período de 01/08/2019 a 31/07/2020. O trabalho de pesquisa é guiado pelo intuito de 
sondar as formas de constituição do urbano, com base nas interações constantes entre 
os atores sociais e o espaço da cidade; nesse sentido, e na tentativa de compreender a 
cidade como um fenômeno social, optamos por direcionar esta investigação para os 
modos como os sentidos e os discursos sobre sexualidades, gêneros e cidade surgem 
nas narrativas de homossexuais idosos moradores da cidade de Natal/RN. A partir do 
procedimento sistemático de levantamento, leitura e discussão da bibliografia que tem 
como objeto os sentidos e as experiências evocadas ao redor da cidade e os processos 
de subjetivação das homossexualidades, destacamos que: 1) a emergência política do 
sujeito homossexual provoca o surgimento correspondente de um novo sentido de 
cidade; 2) com o acionamento de estratégias para o enfrentamento das adversidades 
impostas aos gays idosos, formas de sociabilidade e modos de representação são 
construídos, e 3) por meio da concepção de “curso da vida”, fazemos a nossa ênfase 
recair sobre as inter-relações entre a trajetória pessoal e a estruturação histórica e 
cultural. 

 
 
Palavras-chave: Memória; Sociabilidade; LGBT; Cidade 

TITLE: Memory, sociability and sexuality among homosexual men in Natal/RN: historical 

transformations, contemporary experiences and future perspectives 

Abstract 

This report has as main objective to narrate the research path “Memory, sociability and 
sexuality among homosexual men in Natal/RN” during the period from 01/08/2019 to 
31/07/2020. The research work is guided by the aim of probing the forms of constitution 
of the urban, based on the constant interactions between social actors and the city 
space; in this sense, and in an attempt to understand the city as a social phenomenon, 
we chose to direct this investigation to the ways in which the senses and discourses 
about sexualities, genders and the city appear in the narratives of elderly homosexuals 
living in the city of Natal/RN. From the systematic procedure of survey, reading and 
discussion of the bibliography that has as object the senses and experiences evoked 
around the city and the processes of subjectification of homosexualities, we highlight 
that: 1) the political emergence of the homosexual subject causes the corresponding 
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appearance a new sense of the city; 2) with the implementation of strategies to face the 
adversities imposed on elderly gays, forms of sociability and modes of representation 
are constructed, and 3) through the concept of “life course”, we make our emphasis fall 
on the interactions relationships between personal trajectory and historical and cultural 
structuring. 

 

Keywords: Memory; Sociability; LGBT; City 

Introdução 

Sob certa perspectiva situada no campo da Antropologia Urbana, este trabalho de 
pesquisa é guiado primeiramente pelo intuito de sondar as formas de constituição do 
urbano: as diversas conformações que caracterizam os espaços, bem como os 
equipamentos e as instituições da cidade. Por outro lado, busca-se reconhecer também 
fundamentalmente a atuação que os sujeitos exercem sobre esses mesmos espaços. 
Desse modo, podemos dizer que o que está em questão desde o início nessa 
abordagem é a inter-relação existente entre as condições de vida experimentadas na 
cidade e as subjetividades de seus habitantes – o que certamente nos permite 
compreender a um só tempo os estilos de vida que conformam os diferentes modelos 
de construção de si e da própria cidade. Quer dizer, pretendemos realizar a nossa 
observação não a partir de uma dicotomia que opõe de forma estanque indivíduo e 
estruturas urbanas, mas, ao contrário, voltamos o nosso interesse às interações 
constantes entre a paisagem e os atores sociais, conforme a concepção de Magnani 

(2012). 

Se aprofundarmos o cerne dessa compreensão, veremos que ela está assentada na 
ideia segundo a qual um espaço determinado não pode ser apreendido como um 
simples dado; antes se faz necessário nos questionarmos acerca da atribuição de 
sentidos, significados e emoções que se produz em torno desse espaço. Portanto, 
nesse processo um espaço é composto e transformado sucessivamente por essa 
atribuição subjetiva. Temos em mente, é claro, o caminho pelo qual um espaço se torna 
lugar: enquanto que de modo simultâneo tentamos não perder de vista como o espaço 
por sua vez impacta na elaboração dos sujeitos a respeito de si mesmos. De novo, é 
um duplo movimento que aqui entra em causa – “fazer a cidade” e “fazer-se” devem ser 
apreendidos como processos concomitantes e correlatos. 

Ainda nesse sentido, ao propormos esta pesquisa, tomamos o estudo das narrativas 
biográficas em relação ao campo da Antropologia Urbana como uma forma privilegiada 
de “conhecer a cidade como fenômeno social”, de acordo com Rocha e Eckert (2010, p. 
122). Assim, o que fundamenta o nosso trabalho e nos serve de ponto de partida é 
justamente a compreensão de que, para conhecer a cidade como fenômeno social, 
devemos pesquisar a memória de indivíduos e grupos, a partir das narrativas e das 
trajetórias destes habitantes nas mais diversas situações de convivência: tanto informal 
quanto formal, pública ou privada. 

Contudo, o que até agora foi elencado e estabelecido como os alicerces compreensivos 
de nossa investigação não esgota completamente a exposição do nosso tema. Ora, 
sabemos que o estudo da cidade, dentro dos marcos da Antropologia Urbana, oferece 
uma gama múltipla de abordagens; de igual modo, os habitantes da cidade se 
constituem em experiências múltiplas (Simmel, 1973). Então, no interior dessa 
diversidade de abordagens teóricas e experiências subjetivas, optamos por direcionar 
esta investigação para os modos como os sentidos e os discursos sobre sexualidades, 
gêneros e cidade surgem nas narrativas de homossexuais idosos moradores da cidade 
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de Natal (RN). Assim, trata-se de uma pesquisa que se estrutura e que constrói as suas 
perguntas a partir da intersecção entre as identidades de gênero e sexualidades dos 
sujeitos cujas narrativas serão escutadas, os seus deslocamentos pela cidade e a 
memória que elaboram através de tais experiências. Em suma, procura-se refletir sobre 
os modos de “construção de si” e de “produção da cidade” a partir das narrativas e das 
trajetórias de vida desses sujeitos. 

 
Metodologia 

 

Com efeito, dada as nossas escolhas teóricas e a nossa maneira de se aproximar do 
tema constituído como objeto de pesquisa descritas acima – e tal como previamente 
estabelecido no plano de trabalho – a metodologia que nos é mais apropriada diz 
respeito às entrevistas realizadas a partir de um questionário semiestruturado, como um 
modo adequado de conhecer as “carreiras” afetivo-sexuais dos informantes (Pollack, 
1989), seus diferentes pertencimentos (para além dos relativos ao gênero e 
sexualidade), suas redes de sociabilidade, assim como suas formas de circulação e 
produção da cidade. Por meio da execução dessas entrevistas, podemos ainda nos 
questionar acerca dos acontecimentos observados em seus trânsitos pelo universo 
LGBT de Natal, bem como obter um conjunto de informações que possibilitam melhor 
compreender as transformações que ocorreram ao longo dos anos nos espaços de 
sociabilidade voltados à população LGBT da cidade. 

No entanto, em decorrência do contexto da pandemia de Covid-19, essas entrevistas 
não puderam ser feitas da forma como planejamos e no período programado 
anteriormente, o que decerto atrasou substancialmente as nossas atividades e causou 
uma reconfiguração significativa do plano de trabalho – não obstante, com a pesquisa 
sendo renovada e ainda em andamento, pretendemos levar a cabo as entrevistas nos 
adequando à nova realidade imposta, sendo essas conversas realizadas de modo 
virtual. Sem dúvida, vale ressaltar que desde agosto de 2019, nos dedicamos 
sistematicamente ao levantamento, leitura e discussão de ampla bibliografia que tinha 
como campo de investigação os sentidos e as experiências evocadas ao redor da cidade 
e os processos de subjetivação das homossexualidades (sobretudo, as experimentadas 
por homens acima dos 50 anos). Simultaneamente, procuramos levantar material 
bibliográfico que tematizasse a opção por trajetórias de vida como metodologia de 
pesquisas. 

Sendo assim, consideramos mais que oportuno, talvez necessário, apresentar 
detalhadamente o emprego dessas técnicas e dos materiais utilizados ou produzidos no 
decorrer desses meses: pelo menos os componentes essenciais não só ao que fizemos 
até o presente momento, mas também ao futuro andamento da investigação. A saber, 
a produção de um banco de dados, cujo levantamento bibliográfico precisa ser descrito; 
a elaboração de um plano de entrevistas baseado na busca de alguns nomes e contatos 
iniciais, e o levantamento não sistemático de matérias jornalísticas que versam sobre 
essas personagens do universo LGBT de Natal e possíveis interlocutores; por fim, mas 
não menos importante, é mister relatar os encontros em que realizamos as discussões 
dos textos, tanto no que se refere à regularidade desses encontros quanto ao formato 

que os mesmos tiveram. 

Construído virtualmente e armazenado em nuvem [Google Drive], o banco de dados é 
composto por pastas classificadas em matérias jornalísticas, sínteses (sobre isto 
daremos algumas palavras adiante), vídeos e um robusto levantamento bibliográfico. 
Este último, por seu turno, é subdivido em pastas de anais de eventos, livros, periódicos 
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e dissertações & teses. De especial interesse e utilidade para o processo da pesquisa 
foi a confecção de uma planilha – cuja função é organizar esses materiais antes 
dispersos em seis colunas: título, resumo, tipo (isto é, se artigo em periódico, capítulo 
de livro, tese etc.), ano e o link de acesso. No total, somam-se 51 títulos sistematizados, 
e, como dito anteriormente, essa literatura está voltada principalmente para os 
processos de subjetivação das homossexualidades de homens idosos e, de maneira 
relacionada, para as experiências construídas em torno do espaço urbano. De fato, esta 
planilha foi e ainda é de importância fundamental para a orientação do trabalho com o 
material bibliográfico. Para uma melhor visualização do que acabamos de descrever, 
disponibilizamos em Anexos uma figura da planilha. 

No que se refere ao plano de entrevistas, iniciamos uma sondagem de nomes iniciais, 
de possíveis interlocutores-chaves para nossa inserção em campo. Alguns contatos 
foram feitos e – após conversas mantidas com alguns desses interlocutores mapeados 
previamente – acertou-se a possibilidade da retomada virtual desses encontros. 
Associado a este plano, existe ainda um levantamento, embora de modo não 
sistemático, de matérias jornalísticas sobre esses interlocutores ou mesmo sobre certas 
temporalidades e espaços que compõem a história e as narrativas das sociabilidades 
LGBT em Natal. 

Já os nossos encontros, em condições normais, ocorreram semanalmente e com a 
duração média de duas horas. E por motivos gerados pelo contexto pandêmico, tiveram 
também que ser readaptados para uma plataforma de encontros virtuais. As reuniões 
foram centradas nas discussões dos textos, e para cada encontro foi produzida uma 
síntese do material lido e analisado em conjunto. Com o intuito de organizar e dinamizar 
o conhecimento coletado ou fabricado, bem como para promover o exercício da escrita 
científica, as sínteses são pautadas por um modelo constituído por três tópicos, sendo 
eles: a questão de pesquisa ou o problema focalizado no texto, o material etnográfico 
(ou seja, a descrição do campo e do objeto) e os resultados de pesquisa e análise. Estes 
três tópicos especificam a um só tempo o conteúdo e a forma das sínteses produzidas. 
Ademais, é válido mencionar que em algumas situações realizamos debates sobre 
filmes ou entrevistas concedidas a meios de comunicação que expressam as temáticas 
vinculadas ao nosso objeto de pesquisa, tais como Milk (2008), A morte e a vida de 
Marsha P. Johnson (2017), A cor púrpura (1985) ou a entrevista com a teórica e militante 
do feminismo negro Carla Akotirene[1]. 

[1] Entrevista exibida no programa Pefil & Opinião. Da TVE Bahia, no dia 29 de maio de 

2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=q4VAm2BnO5E 

 
Resultados e Discussões 

 

Convém agora discorrer pormenorizadamente sobre os principais textos e artigos 
científicos discutidos, apresentando-os em seus aspectos mais notáveis e oportunos 
para os propósitos desta pesquisa. Além dos trabalhos explicitados em seguida, foram 
debatidos e utilizados para as nossas reflexões os textos de: Collins (2016), Debert e 
Brigeiro (2012), Facchini e França (2009), Henning (2017) e Santos e Pereira (2016). 
Naturalmente, e ao menos por enquanto, esses dados bibliográficos não poderão ser 
problematizados ou enriquecidos à luz da realidade empírica do campo etnográfico 
(dado os percalços anunciados parágrafos atrás). Entretanto, nesta seção gostaríamos 
de oferecer ao leitor deste relatório de pesquisa, a partir da contribuição de alguns 
autores, uma visão razoável dos debates e teorizações que giram em torno, por um 
lado, dos processos de constituição dos “idosos LGBT” – ou ainda, acerca das formas 
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de sociabilidade de gays idosos – e, por outro, sobre as territorialidades urbanas em 
relação às vivências de sujeitos homossexuais. Ao fim desta discussão, pretendemos 
elencar à guisa de conclusão (provisória) os pontos mais importantes em termos de 
resultados da investigação empreendida. 

Inserindo-se no contexto histórico da abertura política no Brasil, iniciado no final da 
década de 1970, o estudo de Albuquerque Jr. e Ceballos (2004) pretende compreender 
a emergência de novos sujeitos sociais, bem como as dinâmicas e as práticas desses 
mesmos sujeitos na configuração do espaço público: mais especificamente, o texto – 
“Trilhas urbanas, armadilhas humanas” – versa sobre a vida cotidiana de homossexuais 
nas cidades do Nordeste. Conforme o argumento dos autores, o período em questão 
não só foi marcado pelas amplas manifestações sindicais e pelo ressurgimento na 
grande imprensa de discussões até então soterradas em função da censura; mas se 
assiste também no domínio midiático – impresso, sobretudo – à inscrição da chamada 
imprensa nanica ou alternativa, vinculada geralmente a grupos de esquerda 
intelectualizados. Portanto, o que se vê é o alcance inaugural de novas temáticas 
atreladas a novos personagens urbanos: “a abertura política abre também a 
oportunidade para que práticas até então mantidas em segredo, levadas a cabo em 
esconderijos, passem a realizar-se no espaço público” (Ibidem, p. 129). 

Sem dúvida, essas questões já foram alvo de diversas análises, e parecem estar 
suficientemente esgotadas. Porém, no desenvolvimento da pesquisa, Albuquerque Jr. 
e Ceballos (2004) puderam perceber outras transformações, ainda intocadas pela 
literatura especializada. E é no Lampião da Esquina, órgão da imprensa alternativa, que 
os dois pesquisadores vão centrar o seu problema, tomando-o mesmo como fonte e 
principal recurso material de investigação, especialmente a seção das cartas dos 
leitores. O jornal Lampião da Esquina – composto e criado por um grupo de intelectuais 
de classe média que se assumiam como homossexuais – buscava trazer o sujeito 
homossexual às claras, e entre os anos de 1978 e 1981, foram publicadas no órgão 
cartas de leitores discorrendo abertamente sobre um mundo oculto da 
homossexualidade: revelava-se um mundo formado de territórios e vivências 
homoeróticas em diferentes espaços urbanos. 

O que essas cartas demonstram é uma outra cidade; dá-se, a partir das interações 
homoeróticas em cada cidade, em cada contexto específico, a construção de uma outra 
imagem do espaço urbano, desenhado pelas trajetórias dos sujeitos. Ruas, praças, 
banheiros públicos, praias e becos. Cinemas, motéis, saunas, discotecas e boates. 
Estes espaços são descritos precisamente como lugares onde os homossexuais 
estariam elaborando seus próprios espaços de sociabilidade, de experimentação do 
homoerotismo, sem abrir mão da utilização de táticas adquiridas e ensaiadas na vida 
cotidiana dos grandes centros urbanos. De acordo com Albuquerque Jr. e Ceballos 
(2004), descobre-se mesmo, através da leitura atenta das cartas, a emergência de uma 
nova cidade, cujo espaço é composto de desejos, sonhos, textos e práticas que abrem 
e dinamizam as vivências homoeróticas: novos sujeitos ganham uma forma, um rosto 
socialmente visível e identificável. Inteiramente pois que não se trata, notam os dois 
autores, de qualquer reivindicação que se aproxime da criação de guetos, de bairros ou 
recortes da cidade apartados da sociabilidade homossexual. Almeja-se, inversamente, 
“a conquista das cidades como um todo, a aceitação em quaisquer espaços” (Ibidem, p. 
35). 

Ademais, os dois pesquisadores (Ibidem, p. 135) notam na análise da correspondência 
uma nítida associação entre: “de um lado, o aparecimento de espaços dedicados às 
práticas homoeróticas e, de outro, o processo de modernização das cidades”. Assim, há 
como que uma identidade, ou um cruzamento entre dois processos – o ganho de 
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visibilidade homossexual no interior do espaço público representa o nível ou o aspecto 
de modernidade. Outro fato que chama a atenção no exame da correspondência do 
Lampião da Esquina é a hierarquização existente entre os espaços de sociabilidade 
homossexual, uma hierarquização que perpassa não apenas o marcador de classe 
social, mas também as diferenças que se dão entre as faixas etárias e os modos de 
exprimir e viver a homossexualidade. Sendo assim, as territorialidades dos desejos, dos 
afetos e dos encontros homossexuais não são homogêneos; apresentam, ao contrário, 
demarcações de fronteiras bastante claras, que retalham e segmentam. Territórios 
vinculados ao prazer, à alegria e à beleza, espaços dançantes e luxuosos são 
nitidamente contrapostos a territórios capturados pela violência, pela tristeza, enfim, 
pela decadência atribuída aos espaços periféricos e marginalizados. Afirmam 
Albuquerque Jr. e Ceballos (Ibidem, p. 144): “O mapa da cidade é retraçado e recortado 
por trilhas que ora levam à alegria e ao luxo, ora à violência, à decadência e à dor”. 

Por fim, os textos das cartas em questão descortinam ainda a presença de circuitos de 
práticas homoeróticas marginais ou invisíveis. Formam estes circuitos: cinemas 
escondidos em galerias, saunas, boates e bares, que carregam uma certa capacidade 
transformativa, que mudam literalmente do dia para noite – “uma praça dominada por 
vendedores ambulantes e transeuntes passar a ser, algumas horas mais tarde, o lugar 
da prostituição e dos travestis” (Ibidem, p. 149). Mas de fato o Lampião da Esquina – no 
final dos anos de 1970 – destaca principalmente, segundo o entendimento de 
Albuquerque Jr. e Ceballos (2004), discursos e imagens que querem decompor a noção 
do homossexual que vive nas sombras, nos guetos, mostrando exemplos de vidas 
alegres, ou mesmo de homens homossexuais que frequentam bares e discotecas ao 
lado de heterossexuais, aberta e claramente. O que prepondera é o esforço de garantir 
a visibilidade pública da homossexualidade em múltiplos territórios. 

Posto os possíveis contornos que os espaços da cidade podem adquirir pelos trânsitos 
dos sujeitos homossexuais, podemos então avançar em questões que estão mais 
vinculadas à constituição das formas de subjetividade dos gays idosos em contexto 
urbano – seguindo ainda a inter-relação ou o imbricamento produção de 
cidade/produção de sujeitos. 

Paiva (2013), em “Protagonismo erótico, classificações e formas de sociabilidade de gay 
idosos”, basicamente persegue uma dupla demonstração: de um lado, os modos de 
representação, e de outro, as experiências de sociabilidade e erotismo – ambas no 
contexto do envelhecimento homossexual masculino. E a esta dupla abordagem, 
corresponde do mesmo modo um caminho bipartido de investigação antropológica, 
conforme cada foco especificamente estabelecido. Então, dois contextos empíricos são 
tomados, no intuito de se analisar o que o autor denomina de “protagonismo erótico”. 
Faz-se preciso, aqui, antes mesmo de prosseguir na descrição do campo e do material 
etnográfico, analisar e compreender minimamente esta noção teórica – de fato central 
para todo o desenvolvimento do argumento que se tece ao longo do texto. Por 
“protagonismo erótico” Paiva (Ibidem, p. 76) compreende justamente “as estratégias de 
enfrentamento do sofrimento social imposto aos gays idosos”, naquilo que diz respeito 
à depreciação, à desvalorização (ou estigma) dos usos de seus corpos e sexualidades. 
Quer dizer, no movimento de negação das referências social e hegemonicamente 
atribuídas, construídas, como as dos corpos dos idosos tidos como abjetos, sujos e 
incoerentes, surge também uma afirmação de si: o que permite a esses sujeitos um 
lugar no laço social e uma agência nas interações tanto sociais quanto exclusivamente 
erótico-sexuais: portanto, “a noção de ‘protagonismos’ abriga, simultaneamente, os 
sentidos (mico) político e erótico, exercidos pelos sujeitos investigados em suas práticas 
de sociabilidade” (Ibidem, p. 76). 
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Dito isto, retomemos a apresentação do campo constituído. O campo se divide em duas 
incursões etnográficas, as duas envolvendo coletivos de idosos gays, sob o mesmo 
objetivo de se analisar suas estratégias de sociabilidade e de interação social e erótica, 
a saber: nos encontros de karaokê realizados numa sauna no centro de Fortaleza, e em 
salas de bate-papo na internet (mais precisamente, do portal UOL) voltadas para 
encontros eróticos. Mas inicialmente se destaca que há nos dias atuais, dentro dos 
estudos sociológicos e antropológicos sobre homossexualidades no Brasil, uma 
crescente produção acadêmica relacionada a diversos aspectos dessa temática, seja 
ela expressa em dissertações e teses, ou em trabalhos apresentados, seja em 
produções políticas e culturais: posto que a articulação entre geração, gênero e 
sexualidade possibilita uma quantidade enorme de abordagens, elas mesmas plurais e 
diversificadas, contemplando uma multiplicidade de sujeitos em suas diferenças. 

Após se efetuar os recortes necessários, apreende-se como um dos resultados da 
pesquisa toda uma família de denominações classificatórias, privilegiadamente entre 
contatos intergeracionais: classificações tais como “cora”, “velho”, “maduro”, “tiozão” e 
“filho”, “filhão”, “rapaz”, “boy” são desveladas como formas típicas das interações 
construídas nos espaços de sociabilidade desses sujeitos. E no que concerne a essas 
formas de classificação, salta aos olhos o signo “coroa” – este se conformando como 
um palavra-chave na experiência etnográfica em contexto de salas de bate-papo. 
Segundo Paiva (Ibidem, p. 93), inserido num campo de representações socialmente 
determinadas, “o coroa é associado a ‘quarentões’, cinquentões’, acompanhados de 
personalidade e de competências emocionais relacionadas a ‘estabilidade’, 
‘experiência’ e maturidade’”. O “coroa” seria, assim, a figura que representa a imagem 
mais positiva do gay idoso, em contraposição a representações deletérias vinculadas 
aos processos de envelhecimento. Ademais, ainda associado a este problema das 
classificações empregadas pelos sujeitos em questão, observa-se um deslocamento ou 
uma bricolagem nos roteiros afetivo-sexuais. Explica o autor (Ibidem, p. 94): de um 
modelo nitidamente tradicional passamos a um modelo dito psicológico, isto é, mais 
igualitário que hierárquico: “Podemos apontar uma [familiarização] de demandas 
subjetivas, emocionais [...] que passam a prevalecer sobre convenções tradicionais, que 

ditavam papéis de gênero e desempenhos sexuais”. 

Quanto ao material levantado nas saunas do centro de Fortaleza e as implicações 
teóricas e reflexivas que a partir daí ganham corpo, e dentre as muitas observações 
verdadeiramente perspicazes e interessantes, destacaríamos três pontos cruciais. I) No 
engendramento de uma “cena” na qual o karaokê permite combinar voz, dança, corpo, 
memória e erotismo, assiste-se ao surgimento do que o autor chama de “pulsão 
invocante”: em síntese, “mecanismos constituidores de identificações horizontais [...] 
que, mediante expressão vocal, musical e corporal, possibilitam atravessar redes 
defensivas e constituir sociabilidades maleáveis” (Ibidem, p. 78). II) Pensando nos 
canais que se estendem entre o corpo humano e o espaço urbano, ou simplesmente na 
relação entre o corpo e a cidade, percebe-se que “os espaços urbanos [...] de encontro 
para expressão de desejo homossexual – bares, saunas, cines, boates – servem de 
portais, para montagem e desmontagem dos corpos” (Ibidem, 79); e III) por fim, mas 
não menos importante, podemos ver no texto Paiva (2013) discorrer sobre a música em 
sua função social: apoiando-se em alguns autores, ele entende a música como um 
processo social por meio do qual as pessoas criam relações sociais de diversos tipos, 
ou seja, a música – sob o ponto de vista sociológico – é um “recurso social indutor de 
solidariedade grupal” (Ibidem, p. 82). Por caminhos já citados (voz, erotismo e 
sexualidade expressando formas subjetivas), Paiva (2013) demonstra que o som, ou a 
música é também uma experiência capaz de proporcionar a construção de identidades. 

De outro modo, o artigo de Simões (2004), “Homossexualidade masculina e curso da 
vida”, fundamentalmente, almeja cumprir a função de fazer um balanço das principais 
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ideias e das reflexões de destaque no campo das ciências socais (principalmente do 
campo que abarca estudos estadunidenses e britânicos), que de algum modo combinam 
a análise da homossexualidade masculina com debates relacionados à velhice e ao 
processo de envelhecimento. Explora-se, em síntese, o processo de construção de 
identidades em razão das idades no seio das culturas urbanas. Sendo assim, o autor 
tenta acompanhar criticamente dois movimentos que se articulam no percurso dessas 
reflexões: em primeiro lugar, a tendência que demarca a centralidade do coming out na 
“carreira” homossexual, e que para isso propõe diversos modelos de análise e 
compreensão; depois, a corrente que se utiliza da noção paradigmática de “curso da 
vida”, no intuito de afirmar a importância das transformações históricas e culturais dos 
padrões de desenvolvimento humano, bem como o elo existente entre as mudanças ao 
longo da vida e os significados socialmente compartilhados e construídos por grupos 
etários determinados. De fato, o chamado “paradigma do curso da vida” assume uma 
certa relevância dentro do texto, pois que é a partir dele que se segue uma dada 
reorientação das pesquisas recentes sobre o tema. Além disso tudo, Simões (2004) 
ainda tece críticas e reavaliações de duas hipóteses que estruturaram as abordagens 
relacionadas às especificidades do envelhecimento entre homens gays: a saber, a do 
“envelhecimento precoce” e a da “competência em crises”. 

No marco do interacionismo simbólico – sobretudo a partir das contribuições conceituais 
de autores como Erving Goffman e Howard Becker – se elaboraram formulações que 
tinham, como objetivo central, esboçar o percurso por meio do qual se alcança tanto 
uma existência pessoal como um status publicamente reconhecido de sujeito 
homossexual; e este processo é descrito com a ênfase no “assumir-se” (ou coming out). 
Surgem, então, nesse campo de produção antropológica específico, modelos 
interacionistas focados em níveis e estágios progressivos. No entanto, tais 
pesquisadores – Plummer, Troiden e Cass são alguns dos exemplos citados pelo texto 
de Simões (2004) – tenderam a seguir o viés de uma concepção de “ciclo de vida”, no 
qual os indivíduos percorrem etapas transicionais definidas até se atingir um estágio 
último ou uma idade estável. Se, por um lado, esses modelos de estágios se 
aproximavam da tradição interacionista em que as identidades não são compreendidas 
como fundadas em marcas inscritas de personalidade, e sim como processos 
intrinsicamente abertos, que se desenvolvem nos trajetos de experiências singulares, 
por outro, provavelmente por combinar a ênfase no estigma sexual com o esforço de 
vincular cada fase da “carreira homossexual” a uma determinada etapa da vida – esses 
modelos podem ser lidos na direção de uma perspectiva normativa do ciclo ou da 
progressão da vida homossexual. Nas palavras de Simões (Ibidem, p. 430) assim se 
conclui a crítica a ser feita contra os modelos de estágios: “[os modelos] acabavam por 
impor uma ordem abstrata e artificial às histórias de vida, tendendo a reificar e simplificar 
transições que, na experiência real, podiam ser muito mais complexas e ocorrer em 
diferentes momentos ao longo da existência”. 

Em oposição a essa perspectiva que acabamos de abordar brevemente, emerge uma 
concepção do processo de vida como platô. Com efeito, a vida passa a ser pensada 
como um platô, isto é: “sem forma definida, aberto para a viração e a invenção, [ao 
contrário de] outras representações que se fundamentam [...] no reconhecimento de 
diferentes etapas que se distinguem em termos de desenvolvimento e declínio” (Ibidem, 
p. 422). Então, na esteira desse deslocamento crítico que se promove, ao se questionar 
as supostas divisões do processo de vida em estágios descontínuos, surge, no seio das 
ciências humanas, o chamado “paradigma do curso da vida”. O centro das discussões 
promovidas por este paradigma consiste em reconhecer que toda a vida e, 
consequentemente, cada momento de sua trajetória, deve ser analisada sob um ponto 
de vista dinâmico, em função de experiências passadas e de expectativas futuras, além 
de se levar em conta a unidade entre os motivos de caráter pessoal e as margens do 
contexto social-cultural correspondente. Para a devida definição científica do curso da 
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vida como método investigativo, apontam-se quatros elementos constitutivos. 
Mencionemos, de passagem: 1) a situação no tempo e no lugar – contextualização na 
história, na estrutura social e no mundo da cultura; 2) a inseparabilidade das vidas: quer 
dizer, assinala-se a importância das interações entre as pessoas; 3) a agência humana, 
o que significa pensar como os movimentos realizados pelos indivíduos determinam a 
configuração dos seus percursos de vida; 4) a sincronização da vida: os eventos 
característicos do grupo de referência se combinam com os eventos cronológicos da 
vida pessoal. Em síntese, eis a principal mudança que a abordagem do curso de vida 
estabelece: “A ênfase deixa de recair no indivíduo que percorre etapas preestabelecidas 
e universais de desenvolvimento [...], e passa para as inter-relações entre a trajetória 

pessoal e a estruturação histórica e cultural dessa experiência” (Ibidem, p. 423). 

Finalmente, consideremos a reavaliação que Simões (2004) propõe quanto às duas 
hipóteses estruturantes das abordagens relativas ao envelhecimento gay. A primeira 
hipótese é a do “envelhecimento precoce”. Elaborada pela primeira vez no início dos 
anos 1970, avalia o estigma da idade através de seus efeitos negativos e advoga, 
basicamente, que os sujeitos homossexuais se considerariam “velhos antes do tempo”. 
Enquanto que a segunda, a hipótese da “competência em crises”, sustenta que as lutas 
travadas pelos homens gays – nos seus mais amplos aspectos de enfrentamento do 
estigma social – têm o efeito de equipar essas pessoas de uma certa capacidade 
especial de resistência e determinação na resolução de conflitos. Porém, ambas as 
hipóteses, segundo o entendimento de Simões (2004), não ecoam nas pesquisas 
disponíveis: inversamente, as evidências estão longe de ser conclusivas. O que se 
confirma é que as duas teorias mais populares sobre o envelhecimento homossexual 
reproduzem a polêmica central dos estudos da gerontologia. É como se todo o debate 
girasse em torno de dois polos antagônicos: ou se acentua as ameaças e os perigos 
das perdas e dos abandonos, ou se chama a atenção para as respostas originais que 

os idosos gays são capazes de construir na luta contra os estereótipos ligados à velhice. 

 
Conclusão 

 

Estamos enfim em condições de salientar alguns pontos abordados com detalhes na 
seção precedente. Retomando esses aspectos da literatura analisada, acreditamos fiar 
as contribuições mais decisivas para os fins estabelecidos deste trabalho de pesquisa 
numa reunião mais ou menos coesa e intercalada. Obviamente, as conclusões a que 
chegamos figuram como conhecimentos organizados, mas por inteiro sujeitos às futuras 
alterações ou mesmo supressões conforme os resultados a serem alcançados em 
campo. Apesar de não possuírem ainda as marcas da prova empírica, esses 
apontamentos certamente nos servirão de bússola e ponto de apoio para as investidas 
que virão. Sendo assim, não são nada desprezíveis e merecem a nossa devida 
consideração. 

1) Em pleno e notável diálogo com a proposta básica desta pesquisa, Albuquerque Jr. 
e Ceballos (2004) demonstram que, a partir de uma lógica do visível e do invisível na 
construção do espaço público, a emergência política do sujeito homossexual provoca o 
surgimento correspondente de um novo sentido de cidade, na medida em que as 

territorialidades são atravessadas por desejos, discursos e práticas dos sujeitos. 

2) Nessa mesma direção, e apoiando-se na ideia de “protagonismo erótico”, ou seria 
melhor dizermos, na noção de usos de estratégias acionadas para o enfrentamento das 
adversidades impostas aos gays idosos, Paiva (2013) nos faz tentar observar as formas 
de sociabilidade constituídas e os modos de representação criados em torno desses 
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sujeitos no contexto urbano. Dentro dessa perspectiva, é-nos de especial interesse o 
que toca nos canais estendidos entre o corpo e a cidade, ou o que nos implica pensar 
os lugares e os dispositivos da cidade como portais para montagem e desmontagem 
dos corpos homossexuais. 

3) Em conclusão, e na junção desses pontos, tem lugar a concepção apresentada por 
Simões (2004) de “curso da vida”. Esta concepção adquire o seu relevo ao nos propor 
uma ênfase que recai sobre as agências dos sujeitos situadas tanto no tempo como no 
lugar, uma ênfase cujo sentido pode ser expressado sobretudo nas inter-relações entre 
a trajetória pessoal e a estruturação histórica e cultural dessa experiência. 
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TÍTULO: A TRADUÇÃO COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM DA LÍNGUA 

INGLESA ATRAVÉS DE MATERIAIS MUSICAIS DE CLARINETE 

Resumo 

Devido à necessidade dos alunos da Escola de Música da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (EMUFRN) em utilizar livros didáticos e manuais que muitas vezes que 
só existem na língua inglesa. Com o objetivo geral de atender a este problema, esta 
pesquisa de caráter interdisciplinar e transdepartamental, visa realizar uma tradução 
colaborativa de um dos manuais fundamentais do curso de clarinete - “The Daniel 
Bonade Workbook”, traduzido por nós como “Daniel Bonade: Técnicas e Interpretação 
do Clarinete”. O objetivo geral da pesquisa nos levou aos objetivos específicos que se 
dividem em duas frentes: 1. traduzir, de forma colaborativa, em parceria com alunos da 
EMUFRN e do Departamento de Línguas e Literaturas Modernas (DLLEM), o livro 
didático instrucional de clarinete “The Daniel Bonade Workbook”, de Larry Guy, do inglês 
para o português; 2. fornecer uma experiência de práticas tradutórias como uma 
estratégias de ensino-aprendizagem de língua e conteúdos musicais. Perguntamos 
quais contribuições desta prática na aprendizagem da língua inglesa como língua 
estrangeira para o pesquisador-tradutor? Para responder a pergunta visamos identificar 
e aplicar recursos de práticas tradutórias necessárias no processo da tradução de um 
gênero que trata de instruir, e subsequentemente identificar quais efeitos na 
aprendizagem da língua inglesa e de conteúdos musicais técnicos a prática tradutória 
colaborativa pode fornecer.  
 
Palavras-chave: Práticas Tradutórias; Aprendizagem da Língua Inglesa, Conteúdo 

Musical 

TITLE: TRANSLATION AS AN ENGLISH LANGUAGE LEARNING TOOL THROUGH 

CLARINET MUSICAL MATERIALS 

Abstract 

Due to the necessity of students at the Federal University of Rio Grande do Norte School 
of Music (EMUFRN) to study from didactic books and workbooks that are often found 
only in English. Attending to this problem, the general objective of this interdisciplinary 
and transdepartmental research aims to carry out a translation of one of the fundamental 
workbooks used in the Clarinet major. - “The Daniel Bonade Workbook” translated by us 
as “Daniel Bonade: Técnicas e Interpretação do Clarinete”. The general objective of this 
research led us to the following specific objectives, which are divided on two fronts: 1. to 
translate, in a collaborative way, in partnership with students of EMUFRN and the 
Department of Modern Foreign Languages and Literatures (DLLEM), the instructional 
workbook on clarinet “The Daniel Bonade Workbook”, by Larry Guy, from English to 
Portuguese; 2. to provide an experience of translation practices as a strategy for the 
teaching/learning of language, and musical content. Our research question asks: what 
are the contributions of this practice in the process of the researcher/translator’s learning 
English as a foreign language? To answer the question we aimed to identify and apply 
resources necessary in translation practice in the translation process of a genre that 
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deals with instructing and to identify which affects of English language learning and of 
technical music content and collaborative translation practice can provide.  
 
Keywords: Translation Practices; English Language Learning, Music Content 

Introdução 

A Escola da Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN) 
participa e organiza diversos eventos internacionais, como Glomus 2016, dos quais 
inglês é uma das línguas mais usadas. Além disso, há uma necessidade dos alunos da 
EMUFRN em utilizar livros didáticos e manuais que muitas vezes só existem na língua 
inglesa. Considerando a grande disparidade dos níveis de proficiência da língua inglesa 
dos discentes, e especificamente no curso de clarinete, com o intuito de apoiar o curso, 
percebemos, depois de uma sondagem com alguns alunos do curso, uma necessidade 
de realizar uma tradução de um dos manuais fundamentais neste curso - “The Daniel 
Bonade Workbook”. Assim, este artigo reporta sobre os resultados de uma pesquisa 
cujos objetivo geral foi traduzir, de forma colaborativa- em parceria com alunos da 
EMUFRN e do Departamento de Línguas e Literaturas Modernas (DLLEM), o livro 
didático instrucional de clarinete “The Daniel Bonade Workbook”, de Larry Guy, do inglês 
para o português, traduzido por nós como “Daniel Bonade: Técnicas e Interpretação do 
Clarinete”. Como o gênero é de procedimento, isto é, de instruir e seguir procedimentos 
específicos, um dos grandes desafios foi criar um texto que fosse o mais acessível 
possível. Desta forma, surgiu o questionamento de como promover um texto alvo que 
facilitasse ao máximo a leitura para o uso prático na tradução de um manual de 
instruções de clarinete. Para tanto, este artigo tem por propósito identificar os recursos 
de práticas tradutórias necessárias no processo da tradução de um gênero que trata de 
instruir procedimentos. O aporte teórico metodológico se baseia nos estudos de Baker 
(1992) e Eggins (2004). O método da pesquisa foi realizada em sessões colaborativas 
semanais com 2 alunas de DLLEM e 1 aluno da EMUFRN, para discutir a tradução do 
manual que foi realizada pelos participantes em parte separadas. Uma vez realizada, 
os direitos para publicar a tradução no Brasil foram cedidos pela editora original que 
mostrou interesse de publicar a tradução nos Estados Unidos em 2021, e a tradução foi 
submetida para publicação na EDUFRN. Resultados mostram que para garantir coesão 
e coerência certos acréscimos foram necessários na tradução. Para reportar na 
pesquisa, o resto do artigo é organizada da seguinte forma: 1. Método - uma breve 
descrição da teoria que orienta os métodos de realizar a pesquisa e a descrição da 
realização da pesquisa; 2. Resultados e Discussão - a. contribuições à aprendizagem 
da língua, b. conteúdos musicais; e Conclusões, seguido por referências. 

 

Metodologia 

 

A tradução foi dividida em sessões, no qual cada um dos 3 alunos envolvidos (2 da área 
de linguagem e 1 da área de música) adotou uma parte do livro para ser traduzida 
individualmente. Uma vez por semana havia um encontro presencial entre os alunos 
para revisar todo o material que foi traduzido (para se manter a coerência do material) 
e encontros quinzenais com todo o grupo e a orientadora doutora da área de linguagem 
que acompanhou todo o processo de tradução, métodos e escolhas abordados. Esses 
encontros com os alunos foram conduzidos em maior parte na língua inglesa. Ao final 
da tradução (que durou um período de 4 meses) todo o material foi revisado por um 

doutor em performance (clarinete) para também garantir a coerência do material. 
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O processo de tradução abordado foi embasado segundo as idéias de Baker (1992), a 
respeito da pragmática do texto com devida coesão e coerência, e por Eggins (2004) 
que reitera a necessidade de selecionar os termos gramaticais cabíveis ao gênero 
proposto (procedimento de um manual de clarinete) de aspecto funcional (que atenda o 
objetivo de instruir de modo didático sobre o clarinete para estudantes dessa área). 

Desta forma, de acordo com a linguística sistêmica funcional, a linguagem é um recurso 
estratégico de criação de significado, (EGGINS, 2004). Assim, ele é sistêmico, em razão 
de considerar a gramática como um sistema potencial de seleções voluntárias, e 
funcional, devido a associação dessas escolhas com as consequências dentro de um 
contexto social (realizando sua função). Para suprir a necessidade funcional-técnico do 
texto, todo o processo de tradução foi acompanhado por um estudante da área de 
clarinete, que indicava se as escolhas linguísticas faziam sentido para área, se estavam 
claras e de fácil entendimento para o leitor. Bem como o doutor na área de música que 
revisou o material no final. 

Além disso, durante a tradução, consideramos que o gênero do livro era procedimento, 
e para tanto, foram necessárias o acréscimo de conjunções na tradução do inglês para 
português, uma vez que as conjunções, que segundo Baker (1992), favorecem a coesão 
do texto, e possibilitam a coerência no gênero proposto. 

Na próxima seção apresentamos a descrição dos resultados e discorremos sobre as 
respostas da pergunta da pesquisa: quais benefícios desta prática na aprendizagem da 
língua inglesa como língua estrangeira do pesquisador/tradutor?  

 

Resultados e Discussões 

 

O resultado principal da pesquisa é o produto: a tradução do manual de clarinete “The 
Daniel Bonade Workbook”, da língua inglesa para a língua portuguesa/brasileira, 
traduzido por nós como “Daniel Bonade: Técnicas e Interpretação do Clarinete”. O 
manual contém 113 páginas, como também fotos ilustrativas que auxilia na 
compreensão do texto, facilitando uma compreensão fácil e clara do material. O 
conteúdo abordado no manual está basado sobre os conceitos técnico-interpretativo do 
grande professor de clarinete, Daniel Bonade, que foi um dos maiores clarinetistas de 
orquestra do século XX. 

Além desse resultado principal podemos observar outros resultados em relação à nossa 
pergunta de pesquisa, que discutimos em detalhes nas seções a seguir: as 
contribuições da prática tradutória colaborativa interdisciplinar e transdepartamental, na 
aprendizagem da língua inglesa como língua estrangeira. 

2.1 Contribuições à aprendizagem da língua inglesa como língua estrangeira 

Existe um pensamento controverso no uso da tradução como ferramenta de 
aprendizagem da língua estrangeira (LE), por muitos essa prática era vista como um 
estorvo neste processo, porém traduzir é uma atividade comum e indispensável para 
nossa comunicação através da fala. “Podemos nos servir da tradução para a 
aprendizagem da língua estrangeira,” (WIDDOWSON, 1997, p. 35-36). Olhando por 
essa perspectiva, as contribuições da tradução na aquisição do conhecimento da língua 
inglesa foram extremamente importantes para aprimoramento no idioma do 
pesquisador. Com o projeto, pôde-se adquirir algumas técnicas de tradução muito 
relevantes para uma melhor compreensão do inglês, como traduzir a equivalência 
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semântica, ou seja, o significado ou o sentido do texto ao invés de se limitar à tradução 
literal de palavras. Com isso, iremos dispor de uma estrutura mais próxima e familiar da 

nossa língua materna, facilitando um entendimento claro de o que é lido. 

Segundo Lewis, (1997) “é inevitável que os aprendizes usem a língua materna como 
um dos recursos de aprendizagem…” (LEWIS, 1997, p. 64). Essa linha de raciocínio 
norteou o pesquisador no processo de assimilar estruturas de frases e palavras, pelo 
fato de que quando usamos nossa língua materna como um instrumento de 
aprendizagem da língua estrangeira, conseguimos acelerar o processo de 
compreensão. Estudos e práticas de ensino/aprendizagem com comunidades de fala 
bilíngues em Nova Iorque, realizados por Ofélia Garcia, corroboram essa contestação. 

Outro elemento dessa prática colaborativa que podemos destacar, foi o contato com o 
idioma diariamente, através das pesquisas de escolhas linguísticas que pudesse se 
encaixar de uma forma coerente e clara na tradução, tornando essa atividade um grande 
potencializador na aprendizagem da língua. Todos os dias eram dias de fazer a tradução 
e revisar o texto, buscando junto com os colegas de tradução melhores formas de deixar 
o texto mais compreensível para a língua portuguesa, essa tarefa foi bastante minuciosa 
e que levava horas de pesquisa, mas ao fim, foi algo indispensável para o 
desenvolvimento da aprendizagem da língua inglesa. Também poderíamos citar outra 
contribuição muito importante ao aprendizado da língua, que foi uma comunicação mais 
clara e compreensível com falantes da língua inglesa, não apenas sobre assuntos 
relacionado a música e ao clarinete, porém também questões com temáticas diferentes 
como: vida académica, assuntos estudantis, política, viagens, lazer, bandas e dentre 

outros. 

Por fim, com a variedade de palavras do cenário da música e do clarinete contidas no 
texto, como também as pesquisas de significados que pudessem traduzir tais palavras 
enquadrando elas dentro de um contexto, foi onde se pôde ver uma grande contribuição 
para aquisição do vocabulário em ambos os idiomas português e inglês, na área que 
estava sendo abordada. Além disso, isso ajudou a entender melhor assuntos ligados a 
esses temas, conteúdos musicais teóricos e práticos, pelo fato desses termos e 
conceitos terem sido adquiridos ao longo da tradução. Essas contribuições são 

detalhadas na seção a seguir. 

2.2 Outras contribuições: conteúdos musicais 

O processo tradutório do manual“The Daniel Bonade Workbook” traduzido por nós como 
“Daniel Bonade: Técnicas e Interpretação do Clarinete”, foi uma combinação eficaz de 
leitura e prática para a consolidação de ideias aplicadas no âmbito musical. Por um lado, 
estávamos envolvidos com a pesquisa de significados de palavras específicas do 
contexto clarinetístico, e por outro, estávamos aprendendo e absorvendo todo o 
conteúdo técnico e musical abordado no material. 

As pesquisas feitas no processo de tradução do manual ajudaram a entender de uma 
maneira mais ampla o vocabulário e os conceitos técnicos do Clarinete na língua 
inglesa. Podemos mencionar um aspecto importante durante e após o período onde se 
estava traduzindo o manual com os colegas de Linguística, que é o surgimento de 
oportunidades de participações em Master classes de Clarinete puramente em inglês, e 
sem dúvida, podendo assim desfrutar melhor delas do que no passado. 

Poderíamos citar um ponto muito importante que está relacionado ao desenvolvimento 
de habilidades técnicas e musicais na construção da performance no Clarinete, pois 
tudo o que foi lido e traduzido no manual, era como uma revisão diária das aulas 
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individuais de Clarinete com o professor Dr. Amandy Bandeira de Araújo. Todas as 
instruções e informações passadas em suas aulas de Clarinete eram vistas novamente 
em palavras no“The Daniel Bonade Workbook”. Isso, sem dúvidas, serviu de grande 
auxílio em seu processo de aprendizagem do instrumento, visto que estava sendo 
trabalhado dois sentidos fundamentais do corpo: audição e visão. 

Ao longo de toda essa atividade de tradução desenvolvida, foram consultadas fontes e 
professores a fim de discutir sobre assuntos abordados no manual, em busca de 
melhores definições de palavras específicas da área musical. Por exemplo, professores 
de harmonia, teoria musical e de Clarinete. O propósito era facilitar a compreensão do 
texto, deixando-o mais didático possível, onde todos clarinetistas, independentemente 

de níveis técnicos, pudessem entender e desfrutar do conteúdo apresentado no manual. 

 
Conclusão 

 
Essa pesquisa atingiu o objetivo geral de promover uma prática interdisciplinar e 
transdepartamental que desse apoio para a EMUFRN e o DLLEM, através da tradução 
colaborativa de material didático importante no curso de clarinete da EMUFRN. Dentro 
dessa prática, a pesquisa interrogou e respondeu quais contribuições uma tradução 
colaborativa poderia fornecer aos participantes. Como mencionado, a finalidade 
principal foi de fornecer um produto para a Escola de Música da UFRN, que claramente 
irá servir por muitos anos no curso de Clarinete. A produção desse material didático 
beneficiará os alunos da classe de clarinete da EMUFRN em todos os níveis técnicos, 
desde o básico, técnico, graduação e pós-graduação. Visto que o manual “Daniel 
Bonade: Técnicas e Interpretação do Clarinete” abrange todos esses níveis 
mencionados. 

Resultados mostram também contribuições na aprendizagem da língua inglesa como 
língua estrangeira no nível de aquisição de vocabulário, além do desenvolvimento 
comunicativo da língua inglesa em grupo de forma espontânea, promovendo um 
sentimento de confiança que auxilia o desenvolvimento da fluência do pesquisador-
tradutor. 

Projetos como esse propicia aos alunos conteúdos valiosos na sua construção e 
formação como clarinetista, auxiliando-o no seu desenvolvimento técnico e musical. 
Uma vez que materiais desse caráter na língua portuguesa são escassos não somente 
na EMUFRN, mas sim em todo Brasil, poderíamos então dizer que esse material 
beneficiará toda classe nacional de clarinetistas. 

Como linhas de projetos futuros, sugere-se trabalhos e pesquisas desse caráter, 
interdisciplinar e transdepartamental, que busquem explorar esses materiais didáticos 
com o objetivo de aprimoramento técnico musical e da aprendizagem da língua inglesa 
através dessas ferramentas, assim preparando também os alunos da classe de clarinete 
para eventos internacionais futuros, onde muitas vezes eles estão chamados a ministrar 
aulas sobre as influências culturais e formas interpretativas na música brasileira, onde 
o inglês é a língua franca. Poderíamos também destacar, a inclusão de outros trabalhos 
futuros com a elaboração de materiais didáticos em inglês para estas oficinas, que seria 
um meio de difusão da música e da cultura brasileira. 
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TÍTULO: Instituições e políticas públicas da pesca no Brasil de 2003 aos dias atuais: 

desmontes e descontinuidades. 

Resumo 

 

Neste artigo é proposta uma reflexão sobre os processos de desmontes institucionais 
da atividade pesqueira no Brasil e as descontinuidades das suas políticas públicas, 
ocorridos a partir de 2015. A metodologia utilizada foi a de consulta a documentos, 
levantamento bibliográfico, entrevistas semiestruturadas e utilização de banco de dados 
já existente. Conclui-se pela necessidade e importância de compreensão das dinâmicas 
do confronto de interesses presente no setor, para entender os agravantes dos 
desmontes institucionais e descontinuidades das políticas públicas, pautando ações que 
promovam a difusão e o fortalecimento das instituições no nível local, com vistas à 
melhoria da performance desses órgãos quanto a implementação e efetivação das 
políticas públicas. Essa investigação pontuou aspectos dessa atividade no Rio Grande 
do Norte, e é parte do projeto instituições e atores nas políticas públicas setoriais das 
atividades pesqueiras, entre 2003 e 2018, do Programa de Estudos Urbanos e 
Regionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 
 
Palavras-chave: Desmontes, descontinuidades, instituições, políticas públicas, pesca. 

TITLE: Public fisheries institutions and policies in Brazil from 2003 to the present day: 

dismantling and discontinuities. 

Abstract 

 

This article proposes a reflection on the processes of institutional dismantling of fishing 
activity in Brazil and the discontinuities of its public policies that have taken place since 
2015. The methodology used was the consultation of documents, bibliographical survey, 
semi-structured interviews and use of a database. already existing. It concludes by the 
need and importance of understanding the dynamics of the confrontation of interests 
present in the sector, in order to understand the aggravations of institutional dismantling 
and discontinuities in public policies, guiding actions that promote the diffusion and 
strengthening of institutions at the local level, with a view to improving the performance 
of these agencies in terms of the implementation and effectiveness of public policies. 
This investigation punctuated aspects of this activity in Rio Grande do Norte, and is part 
of the project institutions and actors in the sectorial public policies of fishing activities, 
between 2003 and 2018, of the Urban and Regional Studies Program of the Federal 
University of Rio Grande do Norte. 
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Introdução 

De acordo com o último boletim estatístico da pesca divulgado em 2011, a produção de 
pescados no Brasil, naquele ano, foi de 1.431.974,4 toneladas, enquanto a do Rio 
Grande do Norte foi de 49.932,2 toneladas, o que correspondia a 3,48% da produção 
nacional. Desse total produzido no estado, 23.892,4 toneladas foram da pesca extrativa 
(marinha e continental) e 26.039,8 toneladas foram da aquicultura (marinha e 
continental). 

As constantes mudanças dos arranjos institucionais do campo da pesca no Brasil têm 
estabelecido um cenário de incertezas para todos os envolvidos nessa atividade, 
acarretando descontinuidades das políticas públicas, desde ações que regulamentam a 
atividade até dados de desembarque do pescado e seu consumo. Historicamente, essa 
situação, tem penalizado com maior rigor os pescadores(as) artesanais, os quais, para 
além dessas questões, sofrem com a degradação ambiental, o esgotamento dos 
estoques pesqueiros, o elevado índice de analfabetismo, a subtração dos seus 
territórios por diversas atividades econômicas e principalmente o descaso do poder 
público, com a consequente falta de políticas públicas que atendam minimamente às 
suas necessidades. 

Sobre o desempenho do Estado brasileiro, no tocante às políticas públicas voltadas para 
a pesca, ao longo da trajetória dessa atividade, percebe-se que desde o advento da 
pesca industrial no país e seu fortalecimento com a criação da Superintendência de 
Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), em 1962, a pesca artesanal foi relegada ao 
último plano. Essa dura realidade está e sempre esteve alicerçada na debilidade, 
inconstância e politização dos arranjos institucionais desse setor. Portanto, acredita-se 
que, entre erros e acertos, os primeiros se sobressaem em detrimento dos segundos. 
Corrobora com essa assertiva o entendimento de Knox (2019), para quem, a pesca 
artesanal tem sido, muitas vezes, sobrepujada pelos interesses da pesca industrial. 
Acerca dessa questão essa autora escreve: 

Assim, a pesca artesanal tem sido, muitas vezes, sobrepujada pelos interesses da 
pesca industrial. Os pescadores artesanais são desapossados de seus instrumentos de 
trabalho e de seus interesses, vendendo sua força de trabalho aos barcos dos patrões 
e, incorporando interesses da pesca industrial através de relações de trabalho precárias. 

(KNOX, 2019). 

Face a essa realidade, pretende-se demonstrar nesse artigo que os desmontes 
institucionais no plano federal com repercussão no nível local e a consequente 
descontinuidade de diversas políticas públicas imprescindíveis à pesca, que foram 
pensadas e implementadas entre 2003 e 2009, repercutiram negativamente nessa 
atividade, especialmente em seu braço historicamente mais fragilizado, ou seja, a pesca 
artesanal. Desse modo, serão comentados nesse trabalho eventos que corroboram com 
essa constatação, a exemplo da extinção do então Ministério da Pesca e Aquicultura 
(MPA) e seus desdobramentos como a descontinuação do cadastramento dos 
pescadores(as) no Registro Geral da Pesca (RGP). 

 
Metodologia 
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A título de uma melhor compreensão dos processos de desmontes institucionais e 
descontinuidades das políticas públicas da pesca, para a produção desse artigo adotou-
se como metodologia, mecanismos de investigação, tais como: realização de consultas 
a documentos, a exemplo dos Planos Plurianuais do Rio Grande do Norte no período 
estudado, levantamento bibliográfico, entrevistas semiestruturadas com representantes 
da pesca nesse estado, tais como, presidentes de colônias de pescadores e gestores 
públicos, utilização de banco de dados, consultas aos sítios da internet dos municípios 
costeiros do Rio Grande do Norte. 

Face à centralização do processo de formulação e decisões das políticas públicas da 
pesca nas instituições no plano federal, optou-se por apresentar na terceira seção um 
histórico dos movimentos de criação e extinção dos principais órgãos da pesca nessa 
esfera da federação, da década de 1960 aos dias atuais, uma vez que, foi a partir desse 
período que a pesca passou a constar na agenda governamental de forma mais perene. 

Reconhecidamente, as Conferências Nacionais de Aquicultura e Pesca foram de 
extrema importância para o processo de construção e implementação das políticas 
públicas da pesca no período estudado, portanto, destacou-se na quarta seção as 
principais questões atinentes à pesca no Brasil mapeadas nessas conferências, assim 
como, as resoluções que resultaram dessas práticas de participação social, em suas 

edições de 2003, 2006 e 2009. 

Na quinta seção são comentados alguns eventos relativos aos desmontes das 
instituições e descontinuidades das políticas públicas da pesca ocorridos no período em 
análise, procurando evidenciar que os pescadores(as) artesanais foram os mais 

afetados por esses acontecimentos. 

Com o propósito de facilitar a compreensão quanto a dimensão do dinamismo alcançado 
pela pesca, anterior ao advento dos desmontes institucionais e descontinuidades das 
políticas públicas desencadeados a partir de 2015, foi elaborado o Quadro 1 (Anexo 1), 
no qual constam as principais iniciativas para a atividade pesqueira contempladas na 
agenda do governo federal entre 2003 e 2012, informando o período de vigência e as 
entregas realizadas. Essa informação comprova o esforço orçamentário empreendido a 
partir de 2003, no sentido de mitigar os históricos problemas que afligem a pesca no 

Brasil. 

Visando destacar a situação da atividade da pesca no contexto local, foram informados 
no Quadro 2 (Anexo 2) os valores dos Planos Plurianuais do Rio Grande do Norte do 
período de 2004 a 2019, o que possibilitou uma maior clareza no entendimento da 
repercussão dos desmontes institucionais e descontinuidades das políticas públicas 
nesse estado. 

A próxima seção apresenta como se deu o processo de estruturação das instituições 
ligadas à pesca no plano federal, a partir da década de 1960 até os dias atuais, 
mencionando os eventos de criação e extinção dos diversos órgãos como a SUDEPE, 
SAP / PR, MAP. 

 
Resultados e Discussões 

 

INSTITUIÇÕES DA PESCA NO PLANO FEDERAL (1960 AOS DIAS ATUAIS) 
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Sabendo-se que a gestão da pesca no Brasil está sob a alçada do governo central, no 
tocante a dotação orçamentária, regularização da profissão, gestão das águas, 
regulamentação e fiscalização, são citados nessa seção os principais movimentos de 
criação e extinção das instituições dedicadas a essa atividade no plano federal, 
considerando o período a partir da década de 1960, quando a pesca passou a ser 
contemplada com maior persistência na agenda governamental de viés 
desenvolvimentista, especialmente após a criação em 1962 da Superintendência de 
Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), cuja extinção se deu em 1989, motivada pelos 
sucessivos fracassos da gestão da atividade pesqueira. Esse órgão atendia, 
prioritariamente, aos anseios da elite ligada ao movimento da pesca, retirando em parte, 
do pescador artesanal a supremacia da atividade, transferindo-a para as mãos de 
alguns poucos capitalistas com o aval do Estado. (GOULARTI FILHO, 2017). 

O governo da ditadura militar no país, emitiu o Decreto nº 221 de 1967, o qual no 
entendimento de Diegues (1983), destinou-se a fazer da pesca uma indústria de base, 
atraindo para o setor a pesca empresarial-capitalista. Esse autor afirma que decorridos 
12 anos da implantação dessa política os resultados não foram os esperados, e, aos 
pequenos pescadores coube apenas “migalhas” dos recursos destinados a empresas, 
embora, esses continuassem ao longo desse período, sendo responsáveis por 

significativa parcela da produção de pescados no país. 

Entre 1989 e 1998, a gestão da pesca no país esteve sob a alçada do Departamento de 
Pesca e Aquicultura (DEPAQ) do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA). Entretanto, entre 1998 a 2002 essa gestão ficou dividida 
entre o IBAMA e o Departamento de Pesca e Aquicultura (DPA), vinculado ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). O DPA dedicava-se, quase 
exclusivamente, ao agronegócio da pesca oceânica e da aquicultura, resultando na 
estagnação das pescas costeira e continental – artesanal, familiar ou de micro e 
pequenos armadores – fruto do modelo de gestão inadequado, principalmente em 
função da inexistência de um ordenamento apropriado e da consequente 
sobreexplotação dos estoques. (GOULARTI FILHO, 2017). 

Em 2003, foi criada a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP/PR), no âmbito 
da qual foi elaborado o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de 
Aquicultura e Pesca, e nesse mesmo ano foi criado, o Conselho Nacional de Aquicultura 
e Pesca (CONAPE). Conjuntamente, esses órgãos coordenaram as três edições das 
Conferências Nacionais da Aquicultura e Pesca realizadas em 2003, 2006 e 2009. 

Em 2009, a SEAP / PR foi transformada no Ministério da Pesca Aquicultura (MPA). No 
entanto, na reforma ministerial de 2015, esse órgão foi extinto, passando a gestão da 
pesca, mais uma vez, para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Vale 
lembrar que ao longo de sua curta e polêmica existência (2009 a 2015), esse ministério 
contou com a nomeação de seis ministros, sendo que nenhum deles, era oriundo do 
campo da pesca, ficando clara a destinação que foi dada a essa pasta para acomodação 
política de aliados do governo, sem que as designações tenham correlação com carreira 
institucional ou formação específica, mas ao contrário, foram feitas no contexto de 
arranjos políticos necessários para a mínima coesão dos governos analisados 
constituindo-se em alianças no congresso. 

Em março de 2017, a pesca foi mais uma vez deslocada para outro ministério, desta 
feita, para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, por meio do Decreto 
n° 9.004, e atualmente, na esfera federal, está sob a alçada da Secretaria da Aquicultura 
e Pesca (SAP), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
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Para efeito de melhor entendimento do estágio de institucionalização da pesca no Rio 
Grande do Norte foi feito levantamento em agosto de 2020, nos portais da internet dos 
vinte e dois municípios costeiros desse estado, verificando-se que desses municípios 
apenas três (13,63%) apresentam em sua estrutura administrativa uma secretaria 
dedicada exclusivamente à pesca, enquanto que em quatorze (63,63%), a pesca está 
inserida na secretaria de agricultura ou do meio ambiente, e em cinco (22,72%), a pesca 
não consta em nenhuma secretaria, a despeito de ter sido uma das resoluções das 
conferências nacionais da pesca e aquicultura, o incentivo à criação de secretarias 
municipais de pesca. A luz desses dados acredita-se que no caso do mencionado 
estado, a fragilidade dos arranjos institucionais da pesca foi preponderante para a pouca 
efetivação das políticas públicas, reforçando o cenário de desmontes e 
descontinuidades de que trata esse artigo 

Constam na próxima seção as conferências nacionais da pesca e aquicultura nas suas 
versões de 2003, 2006 e 2009, comentando-se os aspectos mais significantes dessas 

iniciativas de promoção da participação social. 

AS CONFERÊNCIAS NACIONAIS DA PESCA (2003, 2006 e 2009) 

As conferências nacionais de aquicultura e pesca em suas edições de 2003, 2006 e 
2009, alcançaram efetiva participação social dos pescadores(as), suas lideranças, 
presidentes de colônias e gestores locais, resultando em rico acervo de informações 
acerca da realidade da pesca no país. No entanto, os frutos desse esforço coletivo, 
foram seriamente comprometidos pelos acontecimentos políticos no Brasil a partir de 
2015, que desencadearam os desmontes institucionais e a descontinuidade de políticas 
públicas importantes construídas e implementadas até aquele momento. Esses 
acontecimentos resultaram em enorme retrocesso para atividade pesqueira, 
especialmente a pesca artesanal, que a partir de então, se viu desamparada, sem 
garantia de acesso a direitos básicos, a exemplo da carteira de pescador, sem a qual, 

esse trabalhador(a) não tem acesso ao seguro defeso. 

Portanto, confere legitimidade à realização das conferências nacionais da pesca e 
aquicultura, o entendimento de que incorporar as demandas dos entes federativos locais 
na fase da formulação, quer seja no parlamento, ou dentro de cada ministério, faz 
aumentar significativamente as possibilidades de obter sua adesão na fase de 
implementação, considerando que a execução de políticas requer a adesão de unidades 
politicamente independentes, e obtê-la requer incorporar suas demandas nos desenhos 
das políticas nacionais. (ARRETCHE, 2014, p.23). 

Quanto aos principais problemas que afetam atividade pesqueira no Brasil, constam nos 
documentos produzidos nas conferencias nacionais da pesca comentadas nesse 
trabalho, as seguintes questões, dentre outras: a rede de intermediação da distribuição 
e comercialização, da pesca de pequena escala e da pesca artesanal, normalmente 
atribuída a atravessadores, se tornou um obstáculo para que o pescador seja 
adequadamente recompensado pelo seu trabalho; a sobrepesca dos recursos 
pesqueiros tem provocado o declínio da captura das diversas espécies; a degradação 
do meio ambiente tem comprometido a atividade pesqueira, por modificar as condições 
de reprodução e sobrevivência das espécies nativas; a pesca como um todo carece de 
uma rede de informações e de um cadastro nacional de informações pesqueiras e 
aquícolas; o quadro de exclusão social e econômica do pescador artesanal, 
retroalimentado pelo seu elevado déficit de escolaridade e aliado à deficiência de 
condições de suporte e fortalecimento da cadeia produtiva, são condições impeditivas 
da mudança conjuntural do setor. (BRASIL, 2003). 
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A primeira conferência nacional da aquicultura e pesca, cuja edição se deu em 2003, 
buscou fortalecer a temática da pesca e aquicultura na agenda do governo federal, 
consolidando o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de Aquicultura e 
Pesca, cuja concepção teve início quando da criação da SEAP/PR. 

Nessa conferência foram propostos os seguintes indicadores para a política pesqueira 
no Brasil: aumentar a produção da pesca e aquicultura em 50%, em consonância com 
a capacidade dos recursos pesqueiros; reduzir a pesca predatória; aumentar o consumo 
per capita de pescado de 6,8 Kg/hab./ano para 12 Kg/hab./ano; incluir as comunidades 
indígenas e ribeirinhas no processo de desenvolvimento do setor; modernizar a cadeia 
produtiva da aquicultura e da pesca e ampliar ordenadamente seu parque industrial. 

(BRASIL, 2006). 

Foram pensados como pressupostos: a integração ao programa de segurança 
alimentar; participação social; sustentabilidade econômica, social e ambiental; 
coordenação e gestão das relações e ações intergovernamentais e 

intragovernamentais. (BRASIL, 2006). 

Os participantes dessa conferência definiram como resultados a serem alcançados, a 
promoção da participação social, além de assegurar a sustentabilidade da pesca e 
aquicultura, estruturar os setores pesqueiro oceânico, costeiro e continental, assim 
como, no âmbito da aquicultura, aprovar a Política Nacional de Aquicultura e Pesca, 
criando políticas de crédito e extensão pesqueira, dentre outros. (BRASIL, 2006). 

A partir das discussões na primeira conferência foram adotadas como estratégias, 
assegurar a sustentabilidade da aquicultura e da pesca, a partir do ordenamento, 
revisão da legislação e estruturação do sistema de informação pesqueira; incentivar a 
criação de Conselhos Municipais, Fóruns Microrregionais, Câmaras Técnicas Locais de 
Aquicultura e Pesca; estimular a proteção dos ecossistemas, de manguezais, 
complexos estuarinos, instituindo legislação que direcione para o uso sustentável dos 
recursos hídricos, combate aos crimes ambientais, e despoluição das bacias 
hidrográficas; aumentar a disponibilidade de linhas de crédito para os pescadores 
artesanais. ((BRASIL, 2003). 

Na introdução do texto que resultou dessa conferência é feita uma explanação do status 
quo da pesca no Brasil naquele momento, enumerando os diversos problemas da 
atividade, iniciando pela crítica ao modelo de desenvolvimento adotado entre as 
décadas de 1960 e 1980 pela SUDEPE, o qual visava essencialmente o crescimento da 
produção, sem olhar para a sustentabilidade dos recursos pesqueiros, havendo desse 
modo, uma visão compartimentalizada da pesca, por isso a sugestão do enfoque nos 
fatores sociais, culturais e ecológicos para a atividade pesqueira, além do fato de que a 
maximização da rentabilidade das pescarias resultava em incentivo ao desenvolvimento 
tecnológico e da expansão da frota de embarcações, desconsiderando a limitação dos 
recursos pesqueiros, tanto quanto, a forma de apropriação da riqueza gerada pela 
atividade pesqueira. 

Quanto ao cenário da pesca e aquicultura no Brasil, podemos ver no documento que 
resultou da Terceira Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca que, do ponto de vista 
social, a atividade menos assistida é a pesca artesanal. Essa constatação já está 
presente no diagnóstico do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), em 2004, elaborado para a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da 
Presidência da República (SEAP/PR), o qual demonstrou que a forma de acesso dos 
pescadores aos recursos pesqueiros é determinante para o desenvolvimento dessas 
comunidades, uma vez que, a sobrepesca reduz o potencial de captura do pescado, 
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reforça a captura não intencional da fauna acompanhante, altera os ecossistemas, 
diminui a diversidade de espécies aquáticas. Nesse sentido, é indispensável ampliar o 
conhecimento do impacto sobre os estoques pesqueiros para o alcance de uma gestão 
sustentável da pesca. (BRASIL, 2009). 

No texto síntese dessa conferencia podemos ver ainda que o desenvolvimento 
sustentável do setor pesqueiro artesanal está associado a recuperação dos estoques 
pesqueiros, estruturação das cadeias produtivas para agregar valor aos produtos da 
pesca, formação cidadã dos pescadores e pescadoras, por meio do reconhecimento e 
respeito aos trabalhadores(as) da pesca artesanal, e conciliação das contradições entre 
as políticas públicas dos governos federal, estaduais e municipais. (BRASIL, 2009). 

Foi proposta na Terceira Conferência Nacional da Pesca e Aquicultura a implementação 
de um programa permanente de educação integral para os pescadores e pescadoras, 
para alfabetização, ensino fundamental e médio, na modalidade educação de jovens e 
adultos. Destarte, a capacitação desses trabalhadores, está diretamente ligada ao 
aumento da capacidade de conhecimento de seus direitos, o que é fundamental para o 
necessário diálogo entre eles e as diversas instituições desse setor. (BRASIL, 2009). 

Para o fortalecimento institucional do papel do Estado na vanguarda das políticas 
públicas da pesca, é necessário reconhecer a importância da pesca e aquicultura, que 
contribui, dentre outros aspectos, para geração de emprego e renda, para a defesa das 
fronteiras, integração das regiões e segurança alimentar. Portanto, as comunidades 
pesqueiras devem ser vistas como tradicionais, como instrumentos de inserção social, 
disseminação e preservação das culturas locais. Sendo assim, institucionalmente é 
dever do Estado atuar para promover o desenvolvimento sustentável da pesca e 
aquicultura, por meio da adoção de um plano de desenvolvimento e de estudos técnicos, 
para delimitação de áreas que atendam aos requisitos da legislação e necessidades dos 
territórios da pesca, pautando as políticas públicas de forma articulada entre seus 

públicos de interesse. (BRASIL, 2009). 

Pela qualidade dos diagnósticos, propostas e resoluções para os problemas da pesca 
no Brasil, que resultaram das Conferências Nacionais da Aquicultura e Pesca, 
percebemos que houve um avanço significativo no que tange ao entendimento do que 
representa essa atividade econômica, passando pelos seus gargalos, ameaças e 
potencialidades. 

Na seção a seguir destacamos alguns eventos que resultaram em descontinuidades 
institucionais e das políticas públicas da pesca, no Brasil e no Rio Grande do Norte. 
Descontinuidades essas, fruto de decisões de cunho político, como por exemplo, as 
sucessivas mudanças de pasta ministerial ocorridas na pesca nos últimos anos. 

AS DESCONTINUIDADES INSTITUCIONAIS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Dentre outras questões atinentes a esse processo de desmontes e descontinuidades, 
lembramos a extinção do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), por meio da Medida 
Provisória nº 696 de 2 de outubro de 2015, transformada na Lei nº 13.266 de 5 abril de 
2016. Nesse sentido, verificou-se que nos estados da federação aonde a pesca tem 
sido mais afetada por essas mudanças, a extinção da citada pasta ministerial resultou 
na desestruturação da Superintendência Federal da Aquicultura e Pesca, cuja estrutura, 
no caso de Rio Grande do Norte, contava com vinte e cinco funcionários, restando 
apenas quatro pessoas na agora Divisão de Aquicultura e Pesca da Superintendência 
Federal da Agricultura do MAPA, dificultando a operacionalização das políticas públicas 
do setor nesse estado da federação. De acordo com o atual chefe dessa divisão citada 
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acima, Andrews Luiz de Araújo, essas mudanças institucionais repercutiram no trabalho 
que é realizado pela equipe responsável pela pesca no estado. Quanto a essa questão 

ele se manifestou nesses termos: 

Depois que o ministério da pesca foi extinto, que tinha uma estrutura maior. Então, 
desde quando nós éramos ministério até hoje muita coisa mudou. Na época em que 
éramos uma superintendência, éramos 25 pessoas, entre estagiários, comissionados, 
terceirizados e efetivos. Então, muita coisa mudou, e nossa estrutura hoje não é como 
aquela de antigamente. Então, em muitas coisas nós não temos mais pernas para fazer. 
Entendeu? Então, de três, quatro anos para cá estamos fazendo o nosso trabalho, 
vamos dizer assim, que a coluna cervical da razão de existir do órgão, que é licenciar. 

(ENTREVISTA CONCEDIDA AOS AUTORES EM 16/03/2020). 

Após a extinção do MPA ocorreram na atividade da pesca reiteradas rupturas 
institucionais em um curto espaço de tempo, pois, no período de 2015 a 2019, essa 
atividade mudou de pasta ministerial por quatro vezes, fato esse que tem causado 
grande desorganização e instabilidade dos arranjos institucionais, com a consequente 
quebra de continuidade das políticas públicas. 

A descontinuidade a partir de 2015 do cadastramento de novos pescadores junto ao 
Registro Geral da Pesca (RGP) tem afetado significativamente aos trabalhadores(as) 
da pesca, impossibilitando-os de exercer a profissão de forma regular. Essa situação 
acarreta, segundo o próprio presidente da Federação dos Pescadores do Rio Grande 
do Norte, o Sr. Manoel Lourenço, a prática clandestina da pesca, tanto quanto, 
impossibilita o acesso ao Seguro Desemprego Pescador Artesanal, conhecido como 
seguro defeso. Portanto, de acordo com essa liderança dos trabalhadores(as) da pesca 
nesse estado: 

O governo, ele não está olhando para o nosso setor. Nós temos o que.... 2014... 2013, 
2014 para cá, pescador pescando clandestinamente, que não tem o documento, que é 
a carteirinha do RGP, que chama a carteira da SEAP. De lá para cá, suspenderam a 
confecção das carteiras e não tem, assim, um determinado período para começar a 
reativar a carteira. Carteira de pescador cancelada, que pesca todo dia. (ENTREVISTA 
CONCEDIDA AO AUTOR EM 19/12/2019). 

Outro exemplo de descontinuidade das políticas públicas da pesca, foi a interrupção da 
implementação dos Terminais Pesqueiros Públicos. A Controladoria Geral da União 
apontou em relatório de 2017 sobre as obras de implantação e reforma dos Terminais 
Pesqueiros Públicos, distribuídos em alguns estados da federação, vários problemas na 
condução dessa política. A auditoria desse órgão verificou que o TPP de Natal / RN foi 
construído sem a realização prévia do estudo de viabilidade técnica, econômica e 
ambiental. Nesse terminal foi constatado um sobrepreço de R$ 3.903.877,18 no contrato 
de execução da obra. Por outro lado, os terminais pesqueiros construídos e que já estão 
concluídos, não estão operando de modo adequado, sendo identificadas falhas em 
especificações técnicas e sanitárias dos terminais. Verificou-se que os 
empreendimentos, de modo geral, não vêm atendendo às necessidades dos 
pescadores artesanais. A CGU recomendou a descontinuidade da execução dos 
projetos, devido ao não atendimento da finalidade da política pública, e que sejam 
adotadas medidas para sanar as pendências levantadas. (BRASIL, 2017). 

No nível local, por sua vez, a precariedade das instituições da pesca, e 
consequentemente das políticas públicas operacionalizadas por elas, pode ser 
comprovada na fala do subsecretário de aquicultura e pesca, da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte: 
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Nós somos uma subsecretaria que não tem ordenação de despesa. Nós não ordenamos 
despesa, embora, haja autonomia de agenda. Nós estamos dentro da estrutura da 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, e eu vinha dizendo antes a vocês que um 
dos grandes desafios para a gente é que, do ponto de vista de formulação de política 
pública, o grande momento para a pesca e aquicultura se deu de fato entre 2003 e 2010. 
E nesse atual momento em que nós estamos, não apenas inexistem ações do estado 
voltadas para esse segmento, como do ponto de vista do governo do estado, as 
condições orçamentárias são muito precárias. Acrescente-se a isso o fato de que nós 
não temos atribuições que se relacionam com grandes gargalos como cadastramento, 
como RGP que é o registro de pescador. Enfim, muitas coisas de fato, são atribuições 

do governo federal. (ENTREVISTA CONCEDIDA NO LABRURAL, 2019). 

Pelos depoimentos apresentados acima percebemos que a atuação das instituições 
responsáveis pela pesca, tanto da esfera federal, quanto nas esferas locais, tem sido 
extremamente prejudicada pelos desmontes das políticas públicas e das instituições da 
pesca, produzindo como resultado um cenário caótico e de incertezas para essa 
atividade. Na próxima seção são apresentadas as considerações finais. 

 
Conclusão 

 

Conforme pode ser comprovado em Arretche (2014), no modelo federativo brasileiro a 
centralização política e orçamentária na esfera federal é uma realidade, e no caso 
específico da cadeia produtiva da pesca, essa característica se torna mais forte, uma 
vez que, as principais políticas públicas desse setor nascem no governo central, e de 
alguma forma, são operacionalizadas nos estados e municípios. Todavia, as instituições 
da pesca nas unidades subnacionais, como no exemplo do Rio Grande do Norte, 
operam em condições precárias, denotando na maioria das vezes uma existência 
meramente formal, com pouquíssimas condições e recursos para implementar as 
políticas públicas da pesca formuladas pelo governo federal. Conforme comentado no 
artigo, nesse estado da Federação a grande maioria dos municípios aonde se 
desenvolve a pesca, sequer tem uma secretaria de pesca em sua estrutura 
administrativa. 

Mesmo conhecendo profundamente os problemas que afetam a pesca, os gestores, 
governo após governo, em todos níveis federativos, não conseguem estabelecer um 
diálogo perene e consistente com a comunidade da pesca, no sentido de proporcionar 
as respostas almejadas por esse público de interesse, principalmente aos 
pescadores(as) artesanais. 

Desse modo, embora, esforços tenham sido empreendidos nos últimos anos, 
notadamente no período de 2003 a 2009, a herança de uma atividade altamente 
desorganizada e desarticulada não foi suplantada no sentido de promover as mudanças 
necessárias, e que permitissem, principalmente à pequena pesca, um lugar de destaque 

nessa importante cadeia produtiva. 

Os pescadores(as), a despeito da assistência social que recebem pelo programa do 
seguro defeso, não se sentem minimamente assistidos por quem deveria fazê-lo, ou 
seja, o Estado brasileiro, por se verem num processo sem fim, de condições de vida 
precárias e de sucessivas perdas imputadas pelo avanço de outras atividades sobres 
seus territórios, pela degradação ambiental e sobreexplotação dos recursos pesqueiros. 
É preciso lembrar que atualmente, uma parcela desses trabalhadores(as) não tem 
acesso ao referido seguro, devido a já mencionada suspensão do cadastramento no 
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Registro Geral da Pesca, ratificando o entendimento de que os desmontes das 
institucionais e descontinuidades das políticas públicas do setor da pesca ocorridos a 
partir de 2015 resultaram em retrocesso aos avanços alcançados por essa atividade na 
primeira década do milênio. 
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TÍTULO: Fotografia e discurso “progressista” no Estados Unidos (1900-1920) 

Resumo 

O presente projeto tratou de, através de um vasto acervo fotográfico, fazer uso da 
imagem enquanto fonte histórica, de modo que se possa analisar um determinado 
período da história dos Estados Unidos. A partir do acervo de fotografias de autoria de 
Lewis Hine, disponibilizada online na Biblioteca do Congresso estadunidense, foi 
possível compreender um determinado discurso presente nas imagens, notadamente 
no que se refere ao contexto da Era Progressista (1900-1920), período das duas 
primeiras décadas do século XX, no qual os Estados Unidos passaram por diversas 
transformações, e fundamental para compreender no que o país, posteriormente se 
tornou ao longo do restante do século. Hine, portanto, através de suas fotos, fornece 
um testemunho de uma época, sobretudo das condições de vida de determinados 
conjuntos sociais. Posto isso, suas fotografias foram analisadas no sentido de legitimar 
o uso da fotografia como testemunho e, dessa forma, possibilitador de uma escrita da 
história através da imagem. 
 

Palavras-chave: História dos Estados Unidos; Lewis Hine; Fotografia; Era Progressista. 

TITLE: "Progressive" photography and speech in the United States (1900-1920) 

Abstract 

This project dealt, through a vast photographic collection, with making use of the image 
as a historical source, in order to analyze a determined period in the history of the United 
States. From the collection of photographs by Lewis Hine, available online at the 
American Library of Congress, it was possible to understand a particular discourse 
present in the images, notably in the context of the Progressive Era (1900-1920), period 
of the first two decades of the twentieth century, when the United States went through 
several transformations, and fundamental to understand what the country later became 
over the rest of the century. Hine, therefore, through his photos, provides a testimony of 
an era, especially of the living conditions of certain social groups. That said, his 
photographs were analyzed in order to legitimize the use of photography as a testimony 
and, thus, enabling a historical writing history through the image. 
 
Keywords: History of the United States; Lewis Hine; Photography; Progressive Era 

Introdução 

A pesquisa em causa se deteu a analisar as fotografias clicadas por Lewis Hine no 
período nomeado pela historiografia como Era Progressisa (1900-1920) nos Estados 
Unidos. Dessa forma, buscamos elaborar uma história a respeito do período através das 
fotografias. Investir nas imagens fotográficas, entretanto, exigem particularidades caras 
à escrita da história, portanto tratamos de delimitar os procedimentos metodológicos 
próprios do uso da imagem, em particular, da imagem fotográfica, de forma a possibilitar 
seu uso tanto enquanto vestígio documental, como também na própria elaboração de 
uma narrativa histórica. O fotógrafo em questão notabilizou-se sobretudo pela sua 
importante participação, através de seus registros, na mudança da legislação 
estadunidense no que diz respeito ao trabalho infantil, de modo que analisar a obra de 
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Hine, para além de possibilitar-nos abranger um período singular da história 
estadunidense, lança luz sobre os paradigmas em relação ao documento visual, que 
neste momento alcança o estatuto efetivo de testemunha do real, ao mesmo tempo que 
meio de intervenção e transformação deste. Para tanto, utilizamo-nos das importantes 
contribuições de historiadores que pensaram a relação entre história e imagem e, em 
particular, da fotografia. As contribuições de Mauad e Brum Lopes (2012), Le Goff 
(1992), Burke (2017), Vovelle (1997), entre outros, forneceram subsídios para pensar a 
questão da fonte histórica no campo da história, e sobretudo, das especificidades 
referentes ao documeto visual, ou seja, como compreender as particularidades desse 
tipo de fonte, bem como efetivamente produzir um estudo histórico através das imagens. 
A bibliografia varia entre clássicos obrigatórios a respeito do tema das fontes para o 
trabalho do historiador, até estudos que se detém exclusivamente a pensar a cultura 
visual de uma maneira geral. Para além, foi necessário um esforço de ordem 
metodológica para analisar e selecionar as fotografias, dado o vasto acervo pesquisado. 
A bibliografia sugerida também abarcou historiografia sobre o período tratado e 
discussões sobretudo do campo da filosofia, no intuito de problematizar a questão da 
imagem, nesse aspecto Sontag (2004), Dubois (1993) e Barthes (1984) foram 
fundamentais. De modo geral, então, a pesquisa possibilitou analisar e interpretar um 
período da história dos Estados Unidos através dos registros de um importante fotógrafo 
estadunidense. E no processo, pois, advogamos pela importância do registro visual para 
a história, sendo esta interpretativa, de uma época ou evento, o alheamento ao 
fenômeno das imagens, portanto, configura profunda indiferença aos produtos 
resultantes das experiências humanas, posto que ao longo do século XX o visual se 
torna imperativo. No que diz respeito a obra de Lewis Hine, consideramos que em seu 
conjunto formam um determinado discurso fotográfico, seus registros não são apenas 
tentativas de fixar através das suas fotos uma dada realidade, mas existe um ponto de 
vista de evidente denúncia a ser analisado e posto em perspectiva. 
 
Metodologia 

 
Lewis Hine nos legou mais de 5000 fotografias, constadas atualmente na Biblioteca do 
Congresso estadunidense, dessa forma foi preciso selecionar algumas das obras do 
acervo para posterior análise. A seleção privilegiou as imagens mais contundentes no 
que se refere a composição fotográfica e ilustrativas do engajamento social do fotógrafo. 
Hine, em absoluto, não simplesmente clicava ingenuamente, mas possuia, 
naturalmente, determinados interesses que expunha subliminarmente em seus retratos, 
um discurso propriamente a respeito de uma época, de tal forma que priorizamos as 
imagens que melhor representaram tais nuances. São retratos icônicos que 
representam a situação do operariado rural e urbano no contexto de industrialização da 
economia estadunidense, Tendo em vista, através da bibliografia sugerida e das 
imagens consultadas, o contexto histórico da época no qual as imagens foram 
produzidas foi possível analisar as fotografias a luz da conjuntura histórica, bem como 
das intencionalidades do autor. 
 

Resultados e Discussões 

 
Após maior familiarização com a documentação, buscou-se produzir um texto analítico 
a respeito das fotografias selecionadas, relacionando as imagens em consonância ao 
período por que passavam os Estados Unidos na época. O texto em questão foi, por 
fim, submetido para evento científico, a Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência). Com isso, foi possível ter acesso a um vasto acervo 
documental e exprienciar a prática da pesquisa científica em história em todos os seus 
processos, desde a pesquisa e análise documental, até a produção de artigo científico 
para publicação. As discussões convergiram em grande parte para a problemática da 
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fonte visual na escrita da história; a história dos Estados Unidos no início do século XX; 
e a importância dos registros visuais de Hine como testemunho de um período. 
 
Conclusão 

 
Evidentemente que o projeto em causa não se encerra integralmente, as discussões 
suscitadas são várias e se prolongam, desde o uso da cultura visual para compreender 
um período histórico, até questões relativas aos procedimentos metodológicos da 
pesquisa em história no uso de documentos visuais. A pesquisa, por fim, contribui para 
construir e elaborar o conhecimento histórico em consonância com a cultura visual como 
um todo, como referência para pensar dada época, considerando também os riscos do 
uso de tais fontes para a escrita da história. 
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TÍTULO: Por uma Psicologia Ambiental Latinoamericana: um estudo bibliométrico via 

produção científica 

Resumo 

Reconhecendo a influência europeia e norte-americana no desenvolvimento da 
Psicologia Ambiental (PA) e o seu impacto na construção da área no contexto latino-
americano, este trabalho tem como foco analisar aspectos da PA Verde na América 
Latina. Para isso, foi analisada a produção científica da área na região, buscando 
identificar elementos como: países que mais publicam, idiomas, universidades e autoria, 
mapeando a produção a partir do território. O presente trabalho busca contribuir com a 
construção de pontes entre universidades, pesquisadores e pesquisadoras, com base 
nas necessidade de se pensar as questões ambientais, suas causas e desdobramentos, 
a partir do contexto latino-americano. Foram selecionados artigos científicos da base de 
dados SciELO e Redalyc, utilizando o termo psicologia ambiental e tendo como critério 
de seleção as características de que pelo menos um dos autores fosse da Psicologia, 
com vinculação institucional na América Latina e de que suas produções se 
identificassem com temáticas da subárea Verde. 
 

Palavras-chave: Psicologia Ambiental; América Latina; Produção Científica 

TITLE: For Latin American Environmental Psychology: a bibliometric study of scientific 

production 

Abstract 

Recognizing the European and North American influence in the development of 
Environmental Psychology (EP) and its impact on the construction of the area in the Latin 
American context, this work focuses on analyzing aspects of EP in Latin America. The 
scientific production of the area in the region was analyzed, to identify elements such as: 
countries that publish the most, languages, universities and authorship, mapping the 
production from the territory. This paper contributes for acknowledgment and further 
building of relationships between universities and researchers of Latin America, based 
on the need to research the environmental issues, their causes and developments 
considering the Latin American context. Scientific articles were selected from the SciELO 
and Redalyc database, using the term environmental psychology and using as selection 
criteria that at least one of the authors should be from Psychology, with an institutional 
relation in Latin America. 
 
Keywords: Environmental Psychology; Latin American; Scientific Production 

Introdução 

A Psicologia Ambiental (PA) vem ganhando espaço e notoriedade como campo de 
estudo, pesquisa e atuação ao redor do mundo, fato que se justifica pela preocupação 
crescente com o impacto das questões ambientais e sua relação com o contexto 
humano. Segundo Tozoni-Reis (2006), a preocupação com o ambiente faz parte da 
história da humanidade, mas é apenas no final século XX, após a Segunda Guerra 
Mundial, que a questão ambiental passa a ganhar corpo, evidenciando problemas ainda 
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sem resposta e apontando para questões que vão ganhar dimensão central na 
atualidade. 
 
Dessa forma, sendo a ciência chamada a responder às mais diversas questões que se 
colocam para a vida humana e social, evidencia-se ainda nesse período a necessidade 
de identificar no campo científico as variáveis que influenciam a 
degradação/conservação do meio ambiente, de modo a atuar no combate aos 
problemas ambientais (Hodecker, Santos, Felippe, Schneider & Kuhnen, 2019). A PA 
vem desempenhando tal papel no interior da Psicologia, por tratar da inter-relação entre 
meio ambiente e indivíduo/sociedade, propondo um campo de pesquisa/atuação 
interdisciplinar, multimetodológico, implicado com a contribuição teórica e prática para 
a área (Wiesenfeld, 2005). 
 
Movidas por problemáticas latentes ao período, como preocupação com o crescimento 
populacional, urbanização, conservação de energia e manejo de recursos renováveis e 
não renováveis, comportamento ecologicamente responsável (Hodecker et al., 2019), 
as dimensões de análise da Psicologia Ambiental recebem também uma influência 
direta das noções de sustentabilidade e passam a compor a subárea da Psicologia 
Ambiental Verde. No presente trabalho, vamos nos direcionar a esta vertente, que 
estuda as relações entre pessoas e seus ambientes, visando a promoção de bem estar 
humano e sustentabilidade ambiental (Wiesenfeld, 2005). 
 
Sendo uma área de conhecimento historicamente orientada por referenciais teóricos 
europeus e norte americanos, em uma revisão escrita em 2005, Esther Wiesenfeld já 
aponta a incapacidade dos teóricos da Psicologia Ambiental para alinhar suas 
produções a problemas e questões que emergem em seu próprio território, importando 
referenciais teóricos e soluções que nada têm em comum ao contexto brasileiro/latino 
americano. Uma outra crítica feita pela autora, diz respeito a pouca consideração em 
relação ao contexto histórico, social e econômico em que ocorrem. 
 
A problemática ambiental como um todo vem sendo remetida a posturas individuais, 
tratando o conjunto de ações humanas de uma maneira a não diferenciá-las quanto a 
sua responsabilidade ambiental, desconsiderando o capital e a sua lógica acumulativa 
e destrutiva (Silva, 2010). Nesse sentido, segundo Milton Santos (2014), a análise de 
qualquer relação entre variáveis só pode nos dizer algo sobre o real, quando 
consideramos o contexto em que essas relações acontecem, isto é, a totalidade. Torna-
se, portanto, impossível analisar qualquer dimensão da problemática ambiental sem 
considerá-la como produto de um sistema econômico, social e histórico, e do território 
em que se materializa. 
 
Na América Latina, a questão ambiental se apresenta em relação direta aos sistemas 
de dominação, exploração e colonização. Colonização que segue acontecendo a partir 
da importação de um conhecimento positivista para a explicação das questões 
ambientais, que ditando o que é ciência e conhecimento verdadeiro, exclui e impede 
que os saberes locais atuem no território. Como nos ensina Grada Kilomba (2019), não 
basta apenas opor-se a uma lógica que já existe, é preciso também unir esforços para 
reinventar. Nesse sentido, numa perspectiva de mapeamento da produção da PA Verde 
na América Latina, o presente trabalho se propõe a analisar quais autores mais 
publicam, universidades, países, idiomas e temas mais pesquisados na área, a fim de 
estabelecer pontes para a construção de uma Psicologia Ambiental cada vez mais 
voltada para as necessidades do contexto latinoamericano. 
 
Metodologia 
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O presente estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla, que buscou analisar 276 
artigos da Psicologia Ambiental como um todo. Para a realização do estudo sobre a 
produção científica de Psicologia Ambiental na América Latina, foi acessada a base de 
dados SciELO e Redalyc. Optou-se por utilizar artigos completos publicados em 
periódicos científicos, uma vez que são os principais instrumentos de divulgação de 
pesquisas científicas atuais, além de serem submetidos a critérios de qualidade para 

serem aceitos nos periódicos. 

As buscas foram feitas a partir do termo psicologia ambiental e foi utilizado como critério 
de seleção a relação do artigo com a Psicologia Ambiental, além de, pelo menos, um 
dos autores ser da Psicologia e, pelo menos, um dos autores ter vinculação a alguma 
instituição da América Latina. Dados como título do artigo, ano de publicação, autores, 
idioma de publicação, vinculação institucional de cada autor, país de vinculação dos 
autores e das revistas, revistas utilizadas para publicação e descritores utilizados foram 
registrados numa planilha eletrônica e posteriormente analisados. 

Também foram identificadas as referências bibliográficas de artigos científicos 
publicados em periódicos indexados às bibliotecas de países latino-americanos da 
SciELO e da Redalyc durante a década de 1990, tendo em vista a análise dos 
referenciais que fundamentaram os primórdios da área na região. 

Num segundo momento, os artigos selecionados para o banco de dados foram divididos 
em áreas de acordo com as subáreas clássicas da Psicologia Ambiental: PA Verde, 
Arquitetural/Urbana e outros. Para a produção deste trabalho, foram selecionados e 
analisados apenas os artigos enquadrados na àrea da Psicologia Ambiental Verde, 
sendo posteriormente classificados por autoria, país de atuação do primeiro autor e 
instituição a que se vincula, ano de publicação e idioma para desta forma caracterizar 
especificamente essa produção. 

 

Resultados e Discussões 

 

Dos 276 artigos analisados pelo estudo maior, 114 foram artigos com produções que se 
enquadram na área da Psicologia Ambiental Verde, o que corresponde a 41,3% da 
produção total da amostra analisada. Foi observado também no banco de dados que o 
primeiro artigo identificado sobre a Psicologia Ambiental na América Latina foi publicado 
no ano de 1994, por Victor Corral-Verdugo, a partir da Universidade de Sonora, no 
México, e seu conteúdo e problemática se enquadram na área da PA Verde. 

O maior volume de publicações na área da PA Verde ocorreu nos anos de 2013 e 2015, 
com 19 e 13 artigos respectivamente. Seguidos pelos anos de 2006, 2012 e 2018 com 
7 artigos cada. Já quanto ao idioma, a maior parte dos estudos analisados foram 
publicados em espanhol (59) 51,8%, seguido por Português (47) e Inglês (8) dado o 
recorte de terem sido produzidos e publicados na América Latina, por pesquisadores 
com vínculo institucional no território. 

As autorias que mais se destacaram em produções como primeira(o) autora(or) foram 
Víctor Corral-Verdugo (9), Cruz García Lírios (6), seguidos por Gislei Mocelin Polli (4). 
E, como segundo autor, José de Queiroz Pinheiro (6), Valdiney Veloso Gouveia (4), 
Brigido Vizeu Camargo (3), Javier Carreón Guillén (3), seguido por José Marcos Bustos 

Aguayo (3). 
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Em relação aos países que mais produziram no período analisado, destacamos aqui a 
relevância da pesquisa em PA Verde no Brasil (48) que equivale a 36,8%, seguida pelo 
México (33), Colômbia (12) e Argentina (8). Tal produção, considerando primeira e 
segunda autoria, se divide com destaque para a Universidad Nacional Autónoma de 
México (19) e Universidad de Sonora (21), e, no Brasil, a partir do protagonismo da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (13), seguido pela Universidade Federal 
de Santa Catarina (7), Universidade de Brasília (6) e Universidade Federal da Paraíba 
(4). 

 
Conclusão 

 

A partir dos resultados obtidos, percebemos que apesar da maior parte da produção 
total da Psicologia Ambiental na América Latina ser em Português, como já 
demonstrado em relatórios de planos de trabalhos anteriores, na subárea Verde o 
idioma que predomina é o Espanhol, sinalizado que a produção na área acontece 

majoritariamente fora do Brasil. 

Além disso, um outro aspecto a ser considerado é o quão recente a produção em PA 
Verde na América Latina é, com primeiro artigo datado em 1994 e tendo seu pico de 
produção concentrado nos anos de 2012 a 2018, fato que se justifica também pelo 
interesse ainda recente das temáticas voltadas para sustentabilidade na Psicologia 
Ambiental (Wiesenfeld, 2005). Percebemos ainda que, quanto a autoria, apenas uma 
mulher aparece com número destaque de publicações, colocando em evidência as 
diferentes relações de gênero na produção científica da área. 

Por fim, destacamos o protagonismo das universidades brasileiras que abrigam grandes 
polos de conhecimento sobre Psicologia Ambiental Verde na América Latina, com 
destaque para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e para o GEPA 
(Grupo de Estudos Pessoa-Ambiente), um dos primeiros grupos de estudo sobre o tema 
no país. De acordo com que pontua Abraham, De Lorenzo e Haramboure em um estudo 
realizado em 2015, as universidades mexicanas também se situam enquanto pólos de 
conhecimento sobre a PA Verde na América Latina, abrigando grupos de estudos que 
desempenham papel fundamental para a produção na área. 

Assim, a partir do que propomos nesse estudo, foi possível mapear polos de produção 
de conhecimento da Psicologia Ambiental Verde na América Latina, de maneira a 
facilitar a identificação e o contato entre esses grupos, o que esperamos poder 
potencializar o diálogo fundamental para o fortalecimento da área e construção de uma 
PA Verde Latino Americana cada vez mais implicada aos problemas ambientais 

relativos ao nosso contexto. 
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TÍTULO: Dialogismo e crítica feminista em diálogo: uma análise de A Thousand Splendid 

Suns (HOSSEINI, 2007) 

Resumo 

Este trabalho emprega uma abordagem dialógica à análise e ao estudo da literatura 
norte- americana contemporânea de minorias, com foco na representação de 
experiências femininas, tendo como base teórica as obras de Mikhail Bakhtin e do 
Círculo. Tem-se por objetivo relatar as atividades exercidas durante a vigência do plano 
de trabalho Dialogismo e crítica literária: um diálogo teórico-metodológico para a análise 
de obras estrangeiras contemporâneas (PIBIC CNPq 2019-2020), bem como discutir os 
resultados da análise dialógica do romance A Thousand Splendid Suns, do autor afegão 
naturalizado nos Estados Unidos Khaled Hosseini, também autor do best-seller The Kite 
Runner. Com o intuito de compreender em que medida a representação da formação 
ideológica das protagonistas responde ao discurso do patriarcado, foram criadas duas 
categorias de análise a serem empregadas na materialidade do texto: (i) resposta das 
protagonistas diante do discurso autoritário do patriarcado e (ii) sisterhood enquanto 
elemento propulsor da tensão entre os discursos. Após a análise, verificou-se que o 
romance em questão responde ao patriarcado, por meio da representação da formação 
ideológica das personagens, de forma a sugerir que o estabelecimento ou o 
fortalecimento da conexão entre as mulheres (sisterhood) é capaz de desafiá-lo e refutá-
lo. 
 

Palavras-chave: Dialogismo. Discurso. Literatura de minorias. Crítica feminista. 

TITLE: Dialogism and feminist criticism in dialogue: an analysis of A Thousand Splendid 

Suns (HOSSEINI, 2007) 

Abstract 

This study adopts a dialogic approach to the analysis and study of contemporary 
American literature from minority groups, focusing on the representation of female 
experiences, based on the theoretical works of Bakhtin and the Circle. The study aims 
to report the activities done during the course of the research plan entitled Dialogism and 
literary criticism: a theoretical and methodological dialog to analyze contemporary 
foreign works (PIBIC CNPq 2019-2020), as well as to discuss the results of the dialogical 
analysis of the novel entitled A Thousand Splendid Suns, by Afghan author naturalized 
in the United States Khaled Hosseini, also author of the bestseller The Kite Runner. In 
order to understand to what extent the representation of the ideological formation of the 
protagonists responds to the discourse of the patriarchy, two categories of analysis were 
created from the material composition of the work: (i) response of the protagonists to the 
authoritarian discourse of patriarchy and (ii) sisterhood as a propelling element of tension 
between discourses. After the analysis, it was found that the novel in question responds 
to patriarchy, through the representation of the ideological formation of the characters, 
in order to suggest that the establishment or strengthening of the connection between 
women (sisterhood) is able to challenge it and refute it. 
 
Keywords: Dialogism.Discourse.Literature of minority groups. Feminist Criticism. 
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Introdução 

Este trabalho está vinculado ao Projeto de pesquisa Dialogismo e crítica literária: um 
diálogo teórico-metodológico para a análise de obras estrangeiras contemporâneas, 
cujo enfoque é direcionado para a relação entre o dialogismo e críticas literárias. No ano 
anterior, estudou-se o diálogo com a crítica queer; neste ano e, consequentemente, 
neste plano, estuda-se o diálogo com a crítica feminista. Para embasar tanto a análise 
da possibilidade de um diálogo entre as teorias quanto a análise dialógica do romance 
selecionado, este trabalho se utiliza dos estudos e das obras do Círculo de Bakhtin, que 
é, segundo Brait (2008, p. 8), merecedor de “grande atenção por parte de diferentes 
áreas do conhecimento”, devido a sua contribuição teórico-reflexiva que não aparece 
somente nos estudos linguísticos e literários, mas também na transdisciplinaridade de 
campos de estudo, como a educação, a psicologia, a antropologia, e outros. 
  
Conforme o exposto por Volóchinov (2017), um livro, discurso verbal impresso, é um 
elemento da comunicação discursiva que participa de uma discussão ideológica em 
grande escala. Ele tanto responde positiva ou negativamente a algo quanto antecipa e 
se orienta para as respostas e as críticas possíveis. Em outros termos, pensar o 
romance dialogicamente e reconhecê-lo como um evento enunciativo, como um elo na 
cadeia discursiva da vida, é um ato responsivo. 
  
Ademais, o autor aponta que o discurso verbal impresso 
  
é debatido em um diálogo direto e vivo, e, além disso, é orientado para uma percepção 
ativa: uma análise minuciosa e uma réplica interior, bem como uma reação organizada, 
também impressa, sob formas diversas elaboradas em dada esfera da comunicação 
discursiva (resenhas, trabalhos críticos, textos que exercem influência determinante 
sobre trabalhos posteriores etc. (VOLÓCHINOV, 2017, p. 219). 
  
Isso posto, este trabalho, enquanto participante ativo no diálogo direto e vivo com a 
obra, propõe uma análise dialógica do romance A Thousand Splendid Suns, do autor 
afegão naturalizado nos Estados Unidos Khaled Hosseini, também autor do best-seller 
The Kite Runner. A partir do diálogo com a crítica feminista, da análise da materialidade 
do texto e de uma interpretação axiológica dos sentidos que preenchem a linguagem 
por meio das escolhas do autor criador, busca-se compreender em que medida a 
representação da formação ideológica das personagens responde ao discurso do 
patriarcado. 
  
No que concerne aos objetivos, este trabalho busca contribuir com a pesquisa 
promovida pelo orientador, contribuir com a formação da aluna de Iniciação Científica 
em relação ao meio científico e de pesquisa, relatar as atividades exercidas no decorrer 
da vigência da cota deste projeto (PIBIC CNPq 2019 - 2020) e descrever e discutir o 
desenvolvimento e os resultados da análise dialógica do romance A Thousand Splendid 
Suns. 
  
Este plano de trabalho, portanto, se justifica pelo seu caráter inovador no campo da 
crítica literária ao propor uma aproximação entre o dialogismo e a crítica feminista. Em 
relação estudos literários, Bakhtin (2017b, p. 13) argumenta que os diferentes enfoques 
dados à ciência da literatura são justificáveis e absolutamente necessários, tendo em 
vista que “a literatura é um fenômeno complexo e por demais multifacetado” e desde 
que sejam sérios e que contribuam com novidades e com interpretações mais profundas 
sobre dado fenômeno literário estudado. Além disso, Bakhtin (2017a) defende que o 
diálogo entre diferentes pontos de vista resulta em uma mudança mútua e 
enriquecimento sem que, necessariamente, aqueles se fundam ou se confundam. 
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Diante disso, entende-se que a proposição de um diálogo entre a abordagem dialógica 
do discurso (dialogismo) e a crítica feminista, bem como outras críticas literárias, possui 
o potencial de contribuir para com o enriquecimento da ciência da literatura, das 
abordagens críticas em si e da análise dialógica da obra selecionada como corpus deste 
trabalho. 
 

Metodologia 

 
Este trabalho adota uma metodologia de pesquisa bibliográfica, a partir da qual se 
realizaram estudos e revisões de livros e ensaios. Para possibilitar uma melhor 
assimilação dos conteúdos teóricos e para manter uma linha de raciocínio clara, optou-
se por organizar e dividir este estudo em seis etapas, explicitadas a seguir. 
 
A primeira etapa consistiu no estudo do dialogismo e de seus desdobramentos, 
principalmente, no que se refere à formação ideológica das personagens, à 
indissociabilidade entre literatura e cultura (o social) e à análise dialógica do discurso. 
Os textos estudados são Teoria do romance I: a estilística (BAKHTIN, 2015), Notas 
sobre literatura, cultura e ciência humanas (BAKHTIN, 2017a; BAKHTIN, 2017b), A 
palavra na vida e a palavra na poesia: para uma poética sociológica (VOLÓCHINOV, 
2019) e O problema do conteúdo, do material e da forma na criação literária (BAKHTIN, 
2002). 
 
A segunda etapa compreendeu o estudo da crítica feminista. Sob as perspectivas de 
Tyson (2006) e de Barry (2017), buscou-se compreender de que maneira problemáticas 
acerca da experiência feminina, principalmente de opressão em contextos sexistas e 
patriarcais, são representadas, refletidas e refratadas na literatura. Além disso, 
estudaram-se, de maneira sucinta, as premissas do movimento feminista e conceitos 
atrelados a ele, tais quais patriarcado, essencialismo biológico, sexismo, e outros, a 
serem abordados nos resultados e discussões deste trabalho. 
 
A terceira etapa abarcou as discussões e as sistematizações, com o orientador, das 
consonâncias e dissonâncias entre as abordagens utilizadas neste trabalho, a saber, o 
dialogismo e a crítica feminista. Em síntese, entendeu-se que o diálogo entre as duas é 
possível, principalmente pela aparente convergência na percepção de que a literatura 
aspira significação social, ou seja, de que reflete e refrata um contexto social concreto, 
que, nesse caso, diz respeito à literatura enquanto meio de discutir uma experiência 
feminina em um contexto opressor, sexista e patriarcal. Além disso, as duas abordagens 
concordam com a existência de um discurso autoritário que tende a influenciar e a 
moldar a percepção e as ações dos indivíduos. 
 
A quarta etapa foi a de leitura do romance A Thousand Splendid Suns (HOSSEINI, 
2007). Nesta etapa, buscou-se primeiro realizar uma leitura desinteressada, de 
familiarização com a obra, com a sua linguagem e com outros elementos; e, em seguida, 
uma leitura interpretativa, atenta aos sentidos escondidos na linguagem, na 
materialidade do texto, atenta às formas já plenas de sentido (BAKHTIN, 2017b). 
 
A quinta etapa compreendeu a definição da pergunta de pesquisa e a análise do 
romance a partir do diálogo entre as abordagens teóricas. Em relação à pergunta de 
pesquisa, buscou-se compreender em que medida a representação da formação 
ideológica das personagens responde ao discurso do patriarcado. Para tanto, a análise 
apoiou-se em dois pilares: 1) na interpretação criadora, recriadora e axiológica, 
explicada por Bakhtin (2017a, 2017b) como aquela que busca compreender a obra 
como o autor a compreendeu, ao mesmo tempo em que utiliza uma distância temporal 
e cultural para a inserção no contexto do leitor intérprete (alheio ao autor); e 2) na análise 
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dialógica e sociológica do discurso, a qual “pode partir apenas da composição 
puramente verbal ou linguística da obra” (VOLÓCHINOV, 2019, p. 134), ou seja, da 
materialidade do texto. 
 
De acordo com Bakhtin (2015, p. 77), “[a] dialogicidade social interna do gênero 
romanesco requer que se revele o contexto social concreto do discurso que determina 
toda a sua estrutura estilística, a sua ‘forma’ e o seu ‘conteúdo’, e ademais determina 
não por fora mas de dentro”. Isso posto, é por meio do estudo e da análise da forma, da 
enformação dada pelo autor criador a determinado conteúdo, que se é possível perceber 
tanto sua posição axiológica quanto o contexto social concreto com o qual a obra 
dialoga. 
 
A sexta e última etapa consistiu na escrita deste relatório, a fim de sistematizar e relatar 
as discussões levantadas e as análises realizadas ao longo da vigência desta cota 
(PIBIC CNPq 2019 - 2020). 
 
Resultados e Discussões 

 
O romance A Thousand Splendid Suns é dividido em quatro partes e percorre uma linha 
temporal de vários anos, nos quais acompanhamos Mariam e Laila e os percalços 
enfrentados pelas protagonistas durantes suas vidas, desde a fase infantil à fase adulta. 
Apesar de nascidas e criadas em diferentes circunstâncias, o caminho das duas se 
cruzam por motivos desagradáveis e as duas, a partir de então, compartilham das 
mesmas adversidades. 
 
O diálogo com a crítica feminista, abordada por Tyson (2006) e Barry (2017), auxilia na 
compreensão das representações presentes no romance mediadas pela linguagem de 
uma experiência feminina em um meio no qual o discurso autoritário do patriarcado 
predomina. Portanto, para compreender como a obra responde ao discurso do 
patriarcado foram criadas duas categorias de análise, com foco nas protagonistas, 
denominadas “resposta das protagonistas diante do discurso autoritário do patriarcado” 
e “sisterhood enquanto elemento propulsor da tensão entre os discursos”. Adiante, 
serão abordados e dialogados, principalmente, os conceitos de discurso autoritário e de 
discurso interiormente persuasivo, propostos pelo Círculo de Bakhtin, e alguns 
conceitos da crítica feminista, como patriarcado, mulher patriarcal, papéis de gênero e 
sisterhood. 
 
3.1 Resposta das protagonistas diante do discurso autoritário do patriarcado 
 
Conforme exposto anteriormente neste relatório, buscou-se compreender em que 
medida a representação da formação ideológica das personagens responde ao discurso 
do patriarcado. Em relação à formação ideológica, Bakhtin (2015) aponta que esse 
processo é caracterizado pela assimilação seletiva das palavras dos outros; e que a luta 
e as relações dialógicas que ocorrem entre discurso autoritário e discurso interiormente 
persuasivo, categorias do discurso ideológico, “costumam determinar a história da 
consciência ideológica individual” (BAKHTIN, 2015, p. 136). 
 
Bakhtin (2015) entende discurso autoritário como um discurso unívoco, que possui uma 
só voz, e que, portanto, não permite que outros discursos se fundam a ele. Dessa forma, 
o discurso autoritário pode ter em torno de si discursos que o interpretem, elogiem, 
depreciem, apliquem-no de alguma forma etc.; mas sem que se funda com esses. 
 
Além disso, Bakhtin (2015) afirma que o discurso autoritário é reconhecido, assimilado 
pelos indivíduos e imposto a eles. “Ele penetra nossa consciência verbal como uma 
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massa compacta e indivisível, precisa ser integralmente confirmado ou integralmente 
refutado” (BAKHTIN, 2015, p. 137). 
 
No caso do romance em questão, o discurso autoritário presente diz respeito ao discurso 
do patriarcado. Segundo Tyson (2006), patriarcado é uma ideologia sexista que 
promove a crença de que as mulheres são naturalmente inferiores aos homens e que 
promove o privilégio dos homens por meio de papéis de gênero, ou seja, por meio de 
normas e valores em relação aos papéis masculinos e femininos na sociedade. Barry 
(2017) complementa que patriarcado corresponde ao mindset cultural que perpetua 
desigualdade de gênero. 
 
Hosseini (2007) constrói o romance de forma a ilustrar como o discurso do patriarcado 
é aplicado numa sociedade e promove o privilégio masculino. Conforme Bakhtin (2015) 
aponta em relação a textos literários, o discurso autoritário não pode ser representado, 
somente transmitido, devido a sua univocalidade. Isso posto, a construção de Hosseini 
(2007) de determinadas personagens reflete a aplicabilidade e a transmissão desse 
discurso por meio dos indivíduos. O autor enforma o discurso do patriarcado nas ações, 
palavras e crenças, principalmente, das personagens de Jalil e Rasheed. Aquelas 
refletem a assimilação e reprodução do discurso como ele é. 
 
Algumas evidências dessas representações na materialidade do texto podem ser 
percebidas nos seguintes excertos: 
 
a)“Jalil didn't have the dil either, Nana said, to do the honorable thing. To stand up to his 
family, to his wives and inlaws, and accept responsibility for what he had done. Instead, 
behind closed doors, a face-saving deal had quickly been struck. The next day, he had 
made her gather her few things from the servants' quarters, where she'd been living, and 
sent her off. / ‘You know what he told his wives by way of defense? That I forced myself 
on him. That it was my fault. Didi? You see? This is what it means to be a woman in this 
world.’” (HOSSEINI, 2007, p. 7; grifo do autor); 
 
b) "I figured you might need some time. But this is absurd. A week's gone and… Well, 
then, as of tomorrow morning I expect you to start behaving like a wife. Fahmidi? Is that 
understood?" (HOSSEINI, 2007, p. 64-65; grifo do autor); 
 
O trecho a) revela, em uma conversa entre Nana e Mariam, que Jalil havia culpado Nana 
pela gravidez, que ocorreu enquanto aquela era empregada na casa dele. Jalil não 
assumiu responsabilidade pelas suas ações e não enfrentou nenhuma consequência 
por isso. Nana, por outro lado, foi deserdada pelo pai e vista por todos como alguém 
que havia desgraçado a sua reputação e a de seu pai. Já o trecho b) mostra uma fala 
de Rasheed logo após o casamento com Mariam, na qual ele aponta que já havia dado 
tempo para ela se adaptar e que agora espera que ela assuma o papel dela como 
esposa. As duas situações dialogam com as ideias propostas pela crítica feminista, visto 
que refletem e refratam o privilégio masculino e a existência de papéis de gênero 
naquele contexto. 
 
Tendo em vista que as maiores influências para Mariam são Nana, Jalil e Rasheed e 
que, portanto, os discursos enunciados por essas pessoas são assimilados por ela e 
constituem parte do seu processo de formação ideológica (BAKHTIN, 2015), é possível 
compreender a posição inicial de Mariam em relação ao discurso do patriarcado como 
integralmente favorável. Portanto, a personagem de Mariam poderia ser entendida 
como uma mulher patriarcal (assim como a sua mãe), termo com o qual Tyson (2006) 
caracteriza as mulheres que internalizaram as normas e os valores do patriarcado. 
 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 553 

 

Os trechos a seguir evidenciam a ação inconsciente de Mariam de dar credibilidade às 
palavras e às ações de Jalil, uma das principais figuras masculinas presentes na sua 
vida, e de desconsiderar e depreciar o dito por Nana: 
 
c) "’What rich lies!’ Nana said after Jalil left. ‘Rich man telling rich lies. He never took you 
to any tree. And don't let him charm you. He betrayed us, your beloved father. He cast 
us out. He cast us out of his big fancy house like we were nothing to him. He did it 
happily.’ / Mariam would listen dutifully to this. She never dared say to Nana how much 
she disliked her talking this way about Jalil.” (HOSSEINI, 2007, p. 5); 
 
d)“‘To Jalil and his wives, I was a pokeroot. A mugwort. You too. And you weren't even 
born yet.’ / ‘What's a mugwort?’ Mariam asked / ‘A weed,’ Nana said. ‘Something you rip 
out and toss aside.’ / Mariam frowned internally. Jalil didn't treat her as a weed. He never 
had. But Mariam thought it wise to suppress this protest.” (HOSSEINI, 2007, p. 8); 
 
e) “In Nana's account of the day that she gave birth to Mariam, no one came to help. [...] 
/ Mariam no longer believed this story of her birth. She believed Jalil’s version, that 
though he'd been away he'd arranged for Nana to be taken to a hospital in Herat where 
she had been tended to by a doctor.” (HOSSEINI, 2007, p. 11-12); 
 
Laila, em contrapartida, havia sido criada em um ambiente no qual o discurso autoritário 
do patriarcado era interpretado e refutado. O ambiente familiar da personagem era, em 
partes, diferente, no que diz respeito aos padrões de gênero. Essa dinâmica foi 
representada na narrativa sob a perspectiva de Rasheed: 
 
f) “They think they're being modern men, intellectuals, on account of their education, I 
suppose. They don't see that they're spoiling their own nang and namoos, their honor 
and pride. [...] But they're here too, Mariam, in this very neighborhood, these soft men. 
There's a teacher living down the street, Hakim is his name, and I see his wife Fariba all 
the time walking the streets alone with nothing on her head but a scarf. It embarrasses 
me, frankly, to see a man who's lost control of his wife." (HOSSEINI, 2007, p. 70; grifo 
do autor); 
 
Nesse trecho, Rasheed aponta seu descontentamento com o comportamento e modo 
de vida de Hakim e Fariba, pais de Laila. A percepção de Rasheed sobre o casal 
demonstra parte do discurso do patriarcado que define, em termos de padrões 
tradicionais de gênero, que os homens sejam racionais, fortes, protetores e decisivos, e 
que as mulheres sejam irracionais (emotivas), fracas e submissas (TYSON, 2006). Em 
diálogo com a crítica feminista, é possível perceber que a classificação de Hakim como 
sendo um “homem sem pulso”, feita por Rasheed, corresponde à percepção de que os 
homens que não aceitam a ideologia do patriarcado são fracos e pouco viris (TYSON, 
2006). 
 
Considerando que a formação ideológica de Laila é influenciada sobretudo pela 
assimilação da palavra do outro (BAKHTIN, 2015), da palavra dos seus pais, é possível 
dizer que a personagem possui uma posição inicial que reflete a de seus pais e que, 
portanto, se caracteriza como desfavorável ou depreciativa em relação ao discurso 
autoritário. 
 
3.2 Sisterhood enquanto elemento propulsor da tensão entre os discursos 
 
Quando o caminho das duas protagonistas convergem, Mariam não aceita muito bem a 
presença de Laila. Ela se ressente do marido por ter pedido outra mulher em casamento 
e se ressente da jovem por ter aceitado. A relação das duas, no entanto, começa a se 
estreitar, principalmente depois do nascimento da filha de Laila, Aziza. A partir de então, 
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as duas passam a se ver como aliadas, a encontrar refúgio uma na outra, em resposta 
ao comportamento abusivo de Rasheed. 
 
A relação estabelecida entre as duas pode ser vista como uma forma de sisterhood, 
termo definido por Tyson (2006) como uma ligação psicológica e política desenvolvida 
entre mulheres baseada no reconhecimento de experiências e objetivos em comum. 
Essa relação, no romance, é elemento propulsor da tensão entre os discursos autoritário 
e interiormente persuasivo e, por conseguinte, elemento que possibilita transições na 
formação da consciência ideológica de Mariam, principalmente. A assimilação feita por 
Mariam das palavras de Laila (das palavras do outro) entrelaça o discurso interiormente 
persuasivo às próprias palavras de Mariam (BAKHTIN, 2015). 
 
Conforme Bakhtin (2015, p. 140) define, “a estrutura semântica do discurso 
interiormente persuasivo não é concluída, é aberta, e em cada novo contexto dialogante 
é capaz de revelar possibilidades semânticas sempre novas”. Além disso, “ele desperta 
o pensamento independente e uma nova palavra independente, em que ele organiza de 
dentro massas de nossas palavras e não fica em estado isolado e imóvel” (BAKHTIN, 
2015, p. 140). Em outras palavras, essa categoria discursiva desperta o pensamento 
independente e possibilita diálogos com diferentes discursos. 
 
O início do reconhecimento das protagonistas enquanto aliadas diante dos abusos de 
Rasheed é perceptível nos seguintes excertos: 
 
g) “[Mariam] raised her head and looked at Laila, looked at her as if for the first time. / 
‘The other night, when he…Nobody's ever stood up for me before,’ she said. / [...] And, 
for the first time, it was not an adversary's face Laila saw but a face of grievances 
unspoken, burdens gone unprotested, a destiny submitted to and endured [...] / ‘I couldn't 
let him,’ Laila said ‘I wasn't raised in a household where people did things like that.’ / 
‘This is your household now. You ought to get used to it.’ / ‘Not to that. I won't.’" 
(HOSSEINI, 2007, p. 249; grifo do autor); 
 
h)“A look passed between Laila and Mariam. An unguarded, knowing look. And in this 
fleeting, wordless exchange with Mariam, Laila knew that they were not enemies any 
longer.” (HOSSEINI, 2007, p. 250). 
 
Até o final do romance A Thousand Splendid Suns, a formação ideológica de Mariam e 
de Laila passam por transições devido às assimilações das palavras do outro, das 
intensas lutas entre discursos, pontos de vista e avaliações verboideológicas (BAKHTIN, 
2015). 
 
Conclusão 

 
Neste trabalho, foram expostos os resultados e as discussões da análise dialógica do 
romance A Thousand Splendid Suns, do autor afegão naturalizado nos Estados Unidos 
Khaled Hosseini, também autor do best-seller The Kite Runner. Com base no diálogo 
teórico entre dialogismo e crítica literária feminista e por meio da materialidade do texto, 
a qual reflete e refrata relações sociais concretas (VOLÓCHINOV, 2019), analisou-se a 
formação ideológica das protagonistas, Mariam e Laila, em face ao contexto social no 
qual as duas estavam inseridas e aos discursos que as cercavam, com o intuito de 
compreender em que medida a representação da formação ideológica das personagens 
responde ao discurso do patriarcado. 
 
Para responder à pergunta de pesquisa e guiar a discussão, foram criadas duas 
categorias de análise, denominadas “resposta das protagonistas diante do discurso 
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autoritário do patriarcado” e “sisterhood enquanto elemento propulsor da tensão entre 
os discursos”. A partir do discutido, entende-se que as respostas iniciais das 
protagonistas ao patriarcado eram diferentes, devido à assimilação de discursos 
distintos: o discurso autoritário e o discurso interiormente persuasivo (BAKHTIN, 2015). 
Entende-se, também, que a formação ideológica das duas, mas sobretudo a de Mariam, 
passou por mudanças devido à tensão entre esses discursos trazida à tona quando 
houve uma aproximação das personagens ou o desenvolvimento de uma relação 
baseada no reconhecimentos de experiências femininas em comum, a qual Tyson 
(2006) denomina de sisterhood. 
 
Por fim, conclui-se que a representação da formação ideológica das protagonistas no 
romance analisado responde ao patriarcado de forma a sugerir que o estabelecimento 
ou o fortalecimento da conexão entre as mulheres (sisterhood) é capaz de desafiá-lo e 
refutá-lo. Sendo o livro um discurso verbal impresso, um elemento da comunicação 
discursiva a qual “nunca poderá ser compreendida nem explicada fora dessa ligação 
com a situação concreta” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 220), analisar o romance A 
Thousand Splendid Suns sob uma perspectiva dialógica é estabelecer diálogo com a 
vida. Dessa forma, compreende-se que a resposta ao patriarcado pode ser situada tanto 
nos contextos temporal e cultural do autor quanto nos contextos do leitor intérprete, 
mesmo que alheios ao autor no momento da escrita do romance (BAKHTIN, 2017a, 
2017b). 
 
Buscou-se, neste trabalho, propor um diálogo entre a abordagem dialógica do discurso 
(dialogismo) e a crítica feminista, com o intuito de contribuir para com o enriquecimento 
da ciência da literatura e das abordagens críticas em si; e de abrir caminho para 
possibilidades futuras no que concerne aos estudos que têm por base a análise 
dialógica de obras literárias. 
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TÍTULO: Conectores E e AÍ em narrativas de experiência pessoal e em relatos de 

eventos cotidianos: variação estilística na fala de pré-adolescentes 

Resumo 

 

A presente pesquisa, baseada no aporte teórico-metodológico da sociolinguística 
variacionista, analisa o fenômeno de variação entre os conectores E e AÍ na função de 
sequenciação temporal de eventos. Os dados foram coletados em entrevistas 
sociolinguísticas integrantes do Banco de Dados Fala-Natal, tendo sido retirados dos 
trechos correspondentes a narrativas de experiência pessoal e de relatos de eventos 
cotidianos. Os informantes pertencem ao grupo etário entre 8 e 12 anos e estão 
distribuídos igualmente quanto ao sexo. Controlamos a influência dos fatores gênero 
textual e sexo sobre o uso dos conectores sequenciadores. Os resultados referentes ao 
gênero textual, conforme o previsto a partir da hipótese inicial, mostraram elevada taxa 
do AÍ em ambos os gêneros, mas com peso relativo favorecedor nas narrativas de 
experiência pessoal, enquanto E foi favorecido nos relatos de eventos cotidianos. Além 
disso, foi possível observar que o fator social sexo não constituiu fator determinante na 
escolha das variantes pelos falantes, visto que homens e mulheres empregaram os 
conectores sem diferenças significativas, não confirmando, portanto, a hipótese inicial 
referente fator ao sexo. 

 
 

Palavras-chave: Sociolinguística. Conectores. Sexo. Gênero textual. 

TITLE: Connectors E and AÍ in narratives of personal experience and reports of everyday 

events: stylistic variation in pre-adolescent speech 

Abstract 

 

The present research, based on the theoretical-methodological framework of variationist 
sociolinguistics, analyzes the phenomenon of variation between connectors E and AÍ in 
the function of temporal sequencing of events. The data were collected in sociolinguistic 
interviews that are part of the Fala-Natal Database. The data were taken from the 
excerpts corresponding to narratives of personal experience and reports of everyday 
events. The informants belong to the age group between 8 and 12 years old and are 
equally distributed according to sex. We control the influence of textual gender and sex 
over the use of the sequence coonectors. The results referring to the textual genre, as 
predicted from the initial hypothesis, showed a high rate of AI in both genres, but the 
relative weight points to the significance of narratives of personal experience, while E 
was favored in reports of everyday events. In addition, it was possible to observe that 
the social factor sex was not a determining factor in the choice of variants by the 
speakers, since men and women used the connectors without significant differences, 
thus not confirming the initial hypothesis regarding the fator sex. 
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Introdução 

O presente trabalho tem como guia a sociolinguística variacionista, área de estudo da 
linguística que se dedica a investigar a língua levando em consideração seu dinamismo 
e heterogeneidade. Conforme Coelho et. al. (2015, p. 13), essa vertente de pesquisa 
observa “a relação entre a língua que falamos e a sociedade em que vivemos”, isto é, a 
sociolinguística tende a enfatizar a linguagem no contexto social (cf. TAGLIAMONTE, 
2006). Tendo em vista que o caráter heterogêneo da língua possibilita que o falante faça 
escolhas entre diferentes formas de mesma função, este trabalho busca analisar o uso 
dos conectores E e AÍ na sequenciação temporal de eventos. 

Tomamos E e AÍ como variantes na codificação da sequenciação temporal de eventos 
porque o falante pode optar por utilizar uma ou outra forma sem prejuízo ou alteração 
no sentido de sua fala. Conforme Tarallo (1985, p. 8), é possível conceituar o termo 
“variantes” como “diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo contexto 
e com o mesmo valor de verdade”. Isto é, variantes são formas que possuem o mesmo 
significado e, por isso, “disputam” entre si durante o processo de comunicação. Tarallo 
(1985) aborda, ainda, o termo “heterogeneidade ordenada”, que implica um dinamismo 
passível de sistematização, sendo assim, é possível buscar explicações para 
fenômenos variáveis e sistematizá-los quantitativamente, pretensão desta pesquisa. 

A sequenciação temporal de eventos, objeto deste estudo, diz respeito à junção coesiva 
de porções textuais, de forma que os eventos sejam organizados no texto obedecendo 
a ordem de ocorrência no tempo; ou seja, E e AÍ ajudam a organizar uma cadeia de 
eventos de modo que o ouvinte possa perceber a sequência cronológica em que tais 
eventos ocorreram. A escolha por E e AÍ se deveu ao fato de esses conectores serem 
os mais recorrentes na indicação de sequenciação temporal de eventos no corpus 
utilizado. 

Para a sociolinguística, a língua pode sofrer influência de fatores sociais – como idade 
e sexo do informante – e estilísticos – que correspondem a uma escala formal/informal. 
No que se refere ao aspecto social, analisamos a distribuição dos conectores entre 
indivíduos de ambos os sexos, visto que o sexo do indivíduo pode ser agente 
influenciador no processo de escolha por um dos conectores (cf. Tavares, 2014). O fator 
estilístico será explorado considerando-se níveis de envolvimento emocional típicos da 
produção de narrativas de experiência pessoal e relatos de eventos cotidianos. Seguem 
ocorrências do fenômeno abordado em ambos os gêneros textuais: 

1)”Bem, na segunda eu acordo, quando tem... quando tem aula eu acordo, lógico, 10 
horas. Aí vou estudar até 11 horas. Aí vou pro computador de 11 até as duas. Depois 
vou tomar banho e vou me arrumar pra ir pra escola, né?” (NAT 11) 

2)”Aí tava indo só a gente e a vó e a mãe delas tava lá pra trás, tava só a gente mesmo 
na frente, aí apareceu um cara e apontou a arma...” (NAT 03) 

Os objetivos desta pesquisa são: 

1) Analisar os conectores sequenciadores E e AÍ como variantes na indicação de 
sequenciação temporal em narrativas de experiência pessoal e em relatos de eventos 
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cotidianos produzidos oralmente, em situação de entrevista sociolinguística, por 
natalenses de 8 a 12 anos. 

2) Averiguar se os gêneros narrativa de experiência pessoal e relato de eventos 
cotidianos, que podem ser diferenciados estilisticamente, influenciam o uso dos 
conectores E e AÍ. 3) Verificar se o sexo dos informantes influencia o uso dos conectores 
E e AÍ. 

Na próxima seção, são descritos os procedimentos metodológicos adotados nesta 
pesquisa. Na sequência, os resultados obtidos são descritos e explicados. Por fim, 
seguem-se as conclusões e as referências bibliográficas. 

 

Metodologia 

 
Como já mencionado, a sociolinguística concentra-se no uso da língua no contexto 
social, isto é, seu uso nas diversas situações comunicativas, especialmente na fala 
cotidiana. Por esse motivo, é importante para tal teoria que haja um contato com 
indivíduos representativos da comunidade de fala, para, a partir deles, obter dados 
passíveis de análise quantitativa e posterior interpretação. A pesquisa sociolinguística é 
de base empírica, desenvolvida a partir de dados efetivamente produzidos (COELHO 
et. al. 2015, p.102) e, para esta pesquisa, foram utilizados dados provenientes do banco 
de dados FALA – Natal, autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, parecer 
nº 244.207/CAAE 11652312.2.0000.5537. 
 
Em termos de procedimentos, a abordagem é experimental, consistindo em “determinar 
um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir 
as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto” (GIL, 
2007 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 36). Considerando os objetivos visados, a 
pesquisa é de natureza explicativa, buscando explicitar “o porquê das coisas através 
dos resultados oferecidos” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35). 
 
             Labov (2008) afirma que uma comunidade de fala é aquela que compartilha 
normas e atitudes sociais perante uma língua ou variedade linguística. O Banco de 
Dados Fala-Natal é formado por 48 entrevistas sociolinguísticas feitas com indivíduos 
representativos da comunidade de fala natalense, distribuídos igualmente quanto à 
idade e ao sexo.  Para compor o corpus desta pesquisa, foram utilizadas 12 entrevistas 
realizadas com informantes de 8 a 12 anos distribuídos igualmente quanto ao sexo. 
Esse grupo etário foi selecionado por ser aquele que mais produziu gêneros narrativos, 
interesse desta pesquisa. 
 
            A entrevista sociolinguística é um instrumento de coleta de dados cujo objetivo 
é extrair fala casual e espontânea do indivíduo entrevistado. Tavares (2014) conceitua 
a entrevista sociolinguística como um macrogênero, isto é, em sua realização, outros 
gêneros discursivos podem emergir, tais como uma narrativa de experiencia pessoal, 
uma narrativa habitual ou um relato de eventos cotidianos, por exemplo. Durante a 
entrevista, o entrevistador busca deixar o informante à vontade para que este tenha a 
palavra na maior parte do tempo, a fim de que sua fala casual apareça e as formas 
linguísticas surjam, por isso a entrevista “é considerada um fracasso se o falante não 
fizer mais que responder perguntas” (TAGLIAMONTE, 2006, p. 39). 
 
            O que se busca no decorrer da entrevista é o vernáculo do informante, ou seja, 
a representação mais fiel possível da sua fala casual e rotineira, ou, conforme define 
Labov (2008, p. 244), “o estilo em que se presta o mínimo de atenção ao monitoramento 
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da fala”. O vernáculo surge nos momentos em que o falante está absorto na conversa, 
em que está mais envolvido com aquilo que fala, deixando em segundo plano o “como” 
fala. Isso significa dizer que, ao emergir o vernáculo, a entrevista está trazendo uma 
representação da fala do informante em sua rotina diária. 
 
            Da totalidade das 12 entrevistas selecionadas, que possuem duração de uma 
hora, foram utilizados apenas os trechos que correspondem a narrativas de experiência 
pessoal e a relatos de eventos cotidianos, haja vista que buscamos analisar o 
comportamento das variantes nesses dois gêneros específicos. Temos por hipótese que 
as narrativas de experiência pessoal favoreçam o conector tido como mais informal, AÍ, 
visto que durante a produção desse gênero textual, o falante está mais envolvido 
emocionalmente com a história que conta. 
   A narrativa de experiência pessoal é caracterizada como uma narrativa não ficcional 
na qual o falante conta fatos que aconteceram em um determinado tempo e lugar 
envolvendo a si mesmo ou mais indivíduos (cf. Labov, 2013; Tavares, 2014). Por estar 
narrando eventos emocionantes, alegres ou tristes, o falante tende a estar mais 
envolvido e menos atento a questões ligadas à formalidade da fala. 
      Em contraste, ao produzir um relato de eventos cotidianos, o mesmo falante tende 
a estar menos envolvido emocionalmente e mais concentrado na sequência de eventos 
descritos. Esse gênero é caracterizado pela descrição de eventos que recorrem com 
frequência na vida cotidiana do falante. Carranza (1998, p. 287) afirma que, em relatos 
de eventos cotidianos, “sequências de eventos repetidos ou habituais criam um efeito 
de um retrato estático e autocontido.”  
     Quanto ao fator social sexo, estudos em diferentes línguas já mostraram o contraste 
entre homens e mulheres quanto ao uso das formas linguísticas, revelando uma 
tendência de maior uso das formas prestigiadas por parte das mulheres. Esse 
comportamento, no que se refere aos diferentes padrões de uso das formas linguísticas 
apresentados por cada sexo, pode ser explicado em consonância com Paiva (2003, p. 
40), quando a autora fala de  “um processo diferenciado de socialização de homens e 
mulheres e da dinâmica da mobilidade social que caracteriza cada comunidade de fala.” 
Na seção relativa à análise dos resultados, voltamos a explanar acerca desse ponto. 
Após a coleta, os dados foram submetidos ao programa GOLDVARB X (cf. SANKOFF; 
TAGLIAMONTE; SMITH, 2005), que fornece percentuais e pesos relativos 
relativamente à utilização das formas variantes de acordo com os grupos de fatores 
controlados. Na pesquisa sociolinguística, é comum se trabalhar com dados 
quantitativos, que possibilitam ao investigador estabelecer generalizações acerca de um 
determinado fenômeno com base em sua frequência na amostra em análise e ao peso 
relativo atribuído a cada fator. 
O peso relativo é “uma medida multidimensional ou multivariada, obtida pela interação 
entre todos os fatores de cada grupo de fatores considerados em relação ao fenômeno 
variável, indicando a influência de cada um dos fatores sobre cada uma das variantes” 
(TAVARES, 2016, p.124) 
 
Resultados e Discussões 

 
Iniciamos a análise do uso dos conectores E e AÍ tendo em vista o fator social sexo. A 
tabela 1 mostra os resultados quantitativos referentes ao uso das formas na fala de 
ambos os sexos. 

                AÍ                                         E   

SEXO        Apl./Total %    PR          Apl./Total %    PR 

Feminino   206        75      .48            70       25    .51 
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Masculino   236        77     .51            69       23     .49 

TOTAL        442        76      ----          139      24      ---- 

Tabela 1: Influência do sexo sobre o uso dos conectores E e AÍ 

O total de conectores registrados é de 581 (100%), desse total, 442 dados são do 
conector AÍ (76%) e 139 do conector E (24%). A taxa de uso do conector E por parte do 
sexo feminino foi de 25%, com peso relativo de 0.51, o correspondente a 70 ocorrências. 
Enquanto isso, o conector AÍ apresenta uma porcentagem de uso de 75%, com peso 
relativo de 0.48, o equivalente a 206 ocorrências. No que se refere ao sexo masculino, 
as taxas são de 23% para E, com PR de .49, correspondente a 69 ocorrências e 77% 
para AÍ, com PR de 0.51, equivalente a 236 ocorrências. 

A distribuição dos dados apresentada na tabela 1 revela que o padrão de uso dos 
conectores é semelhante entre homens e mulheres, visto que ambos os sexos, além de 
manifestaram uma taxa de E consideravelmente menor do que a taxa de AÍ, as 
frequências de uso de ambos os conectores por homens e mulheres foi próxima: 25% 
de E entre as mulheres e 23% entre os homens, ao lado de 75% de AÍ entre as mulheres 
e 77% entre os homens. Quanto aos pesos relativos, todos situam-se na proximidade 
do ponto neutro, isto é, .50, o que indica baixa significância estatística dos fatores 
controlados. 

Labov (2001) afirma que, em uma situação de estabilidade linguística, são os homens 
os maiores utilizadores das formas desprestigiadas, enquanto as mulheres fariam mais 
emprego de formas de maior prestígio social. Nesse sentido, esperava-se que as 
mulheres utilizassem menos AÍ que os homens e mais E. Ainda nesse contexto, Paiva 
(2003) pontua que o grupo feminino tende a se desviar menos da norma padrão que os 
homens, do que se derivou a hipótese inicial desta pesquisa, que previa um uso maior 
do conector E por parte do grupo feminino, visto que esse grupo teria maior inclinação 
para utilização das variantes mais formais. Outro fator que coloca as mulheres como 
grupo favorável às formas de prestígio é que, conforme Naro (2003), alguns grupos 
sociais sofrem maior pressão normatizadora, como os mais escolarizados e as 
mulheres, que tendem a adequar mais sua linguagem à norma culta. 

Pelo fato de o conector E, oriundo do ET latino, ser, dentre os conectores analisados, o 
mais antigo na língua portuguesa, é ele mais consolidado do que a forma AÍ, que, por 
ser mais recente, ainda é estigmatizada em algumas situações. No entanto, observando 
a tabela, percebe-se que a hipótese inicial, que previa o grupo feminino liderando no 
uso de E não se confirmou, posto que ambos os grupos utilizaram o conector de forma 
muito semelhante, não havendo, portanto, diferença significativa. O fator sexo, sendo 
assim, não se constituiu um fator de influência significativo para esta análise. 

Passemos à análise da influência do fator gênero textual, que, neste estudo, 
corresponde a um fator estilístico, baseado no envolvimento emocional do falante com 
aquilo que diz. O grau de envolvimento é um dos principais motivadores da escolha 
consciente ou inconsciente do falante por um ou outro conector no que se refere ao 
gênero textual. 

Observemos a tabela 2, que traz a distribuição dos conectores E e AÍ nos dois gêneros 

textuais considerados: 
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                                                        AÍ                          E 

GÊNERO TEXTUAL                         Apl./Total    %    PR     Apl.Total.   %    PR 

Narrativa de experiência pessoal      291          78    .56       81          22   .46 

Relato de eventos cotidiano             151          72     .43      58          28    .54 

TOTAL                                           442           73      ---     139         24     --- 

Tabela 2: Influência do gênero textual sobre o uso dos conectores E e AÍ 

Conforme a tabela 2, o número de ocorrências de E nas narrativas de experiência 
pessoal foi de 81, correspondente a 22% e o PR foi de .46. AÍ, por sua vez, foi utilizado 
em 78% dos casos, o correspondente a 291 dados e PR de .56. As taxas de E nos 
relatos de eventos cotidianos foram superiores àquelas observadas nas narrativas de 
experiência pessoal: E aparece em 28% dos casos, o correspondente a 58 ocorrências 
e PR de .54. Já com relação a AÍ, esse conector aparece em menor proporção que 
aquela vista nas narrativas de experiência pessoal, com 72%, correspondente a 151 
ocorrências e com PR de .43. 

Os resultados mostram uma diferença estatística significativa no que diz respeito à 
distribuição dos conectores. O peso relativo foi favorecedor para AÍ nas narrativas de 
experiência pessoal (.56), e, portanto, desfavorecedor para E nesse gênero textual. Por 
outro lado, no caso dos relatos de eventos cotidianos, o peso relativo foi favorecedor 

para E, de .54 e, consequentemente, desfavorecedor para AÍ nesse gênero. 

A hipótese inicial em relação ao grupo de fatores sob enfoque era de que o gênero 
narrativa de experiência pessoal favorecesse o emprego de AÍ, justamente pelo fato de 
ser esse o conector tido como mais informal em uma escala de formalidade que o 
contrasta com o conector E. A narrativa de experiência pessoal é conhecida como sendo 
excelente fonte de dados de fala, já que, ao relatar suas experiências, o informante 
tende a transmitir emoções vividas por ele, como alegria, medo etc. Por estar 
emocionalmente envolvido com o que narra, o falante tende a prestar menos atenção 
em como fala para ficar atento ao que fala, deixando emergir o vernáculo (cf. LABOV, 
2013). 

O predomínio de AÍ nas narrativas de experiência pessoal, hipótese inicial que foi 
confirmada pelos resultados, deve-se ao caráter informal atribuído a esse conector 
aliado ao contexto de informalidade predominante em uma narrativa de experiência 
pessoal. Silva (2013) notou, em um estudo feito com informantes natalenses, que AÍ é 
julgado como forma imprópria para contextos formais, porém passível de ser usado 
livremente em contextos mais informais. 

Focalizando-se o gênero relato de eventos cotidianos, percebe-se que a hipótese inicial 
foi atestada, havendo o favorecimento da forma E (PR .54), considerada neutra em 
questão de formalidade, isto é, uma forma que pode ser utilizada em qualquer contexto 
(cf. Silva, 2013). Esse favorecimento pode ser explicado pelo fato de o gênero em 
questão, diferentemente da narrativa de experiência pessoal, não requerer um alto grau 
de envolvimento emocional ao ser produzido, já que o falante está mais preocupado em 
descrever corretamente a sequência de ações por ele praticadas frequentemente em 
seu cotidiano, situações que costumam se repetir. Esse contexto pode ser um 
determinante para o surgimento de uma fala mais polida, e, consequentemente, de 
formas mais prestigiadas, como aconteceu nesse estudo. 
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Não temos notícias de estudos prévios que controlaram o relato de eventos cotidianos 
como fator passível de influenciar a utilização dos conectores E e AÍ. Quanto à narrativa 
de experiência pessoal, Tavares (2016), em estudo pioneiro, examinou a variação entre 
E e AÍ na indicação de sequenciação temporal opondo dois gêneros textuais, a narrativa 
de experiência pessoal e a narrativa habitual. Na narrativa habitual, há a “descrição de 
eventos que ocorriam habitualmente no passado, envolvendo o falante e/ou outros 

indivíduos” (TAVARES, 2016, p. 119). 

No estudo de Tavares (2016), AÍ, conector marcadamente informal, também foi 
favorecido pela narrativa de experiência pessoal, “um gênero que geralmente desperta 
maior envolvimento emocional e, assim, estimula a adoção de estilos informais” 
(TAVARES, 2016, p. 113). Como contraparte, E, conector neutro quanto ao grau de 
formalidade, foi favorecido pela narrativa habitual, “um gênero que tende a despertar 
menor envolvimento emocional, o que pode fazer com que o falante adote estilos menos 
informais” (TAVARES, 2016, p. 113). 

Parece haver, portanto, uma tendência de maior emprego do conector AÍ na narrativa 
de experiência pessoal em detrimento de outros gêneros da esfera narrativa. Sobre essa 
tendência, estudos futuros, que levem em conta diferentes gêneros textuais narrativos, 
poderão trazer indícios mais refinados. 

 
Conclusão 

 

Nesta pesquisa, à luz do aporte teórico-metodológico da sociolinguística variacionista, 
foi investigado o fenômeno de variação entre os conectores E e AÍ na função de 
sequenciação temporal, função essa que diz respeito ao encadeamento de eventos de 
acordo com sua ordem de desenvolvimento temporal. Os dados submetidos à análise 
quantitativa são provenientes de entrevistas sociolinguísticas pertencentes ao Banco de 
Dados Fala-Natal. Definiu-se o conector E como uma forma neutra estilisticamente e o 
conector AÍ como uma forma de menor prestígio, típica de contextos mais informais, 

como julgam os próprios falantes (cf. Silva, 2013). 

Analisamos o fator social sexo e o fator estilístico gênero textual. O fator sexo não se 
mostrou um condicionador determinante do emprego das formas, visto que não houve 
diferença significativa nas taxas de distribuição por parte dos sexos feminino e 
masculino. Já no que concerne ao gênero textual, a hipótese inicial confirmou-se, tendo 
em vista que a narrativa de experiencia pessoal favoreceu o uso da forma de menor 
prestígio, o conector AÍ, enquanto o relato de eventos cotidianos favoreceu o emprego 
de E. 

Para ampliar a pesquisa sobre as correlações entre o emprego dos conectores E e AÍ e 
os fatores sexo e gênero textual, trabalhos futuros poderão propor incluir outros grupos 
etários na análise, o que pode revelar diferença significativa na distribuição das formas, 
inclusive no que se refere ao sexo. 

Por fim, vale ressaltar a relevância desta pesquisa no campo dos estudos linguísticos, 
haja vista seu ineditismo em abordar o gênero textual relato de eventos cotidianos. Esta 
pesquisa trouxe conhecimentos não apenas quanto à distribuição dos conectores E e 
AÍ no gênero em questão, em contraste com sua distribuição em narrativas de 
experiência pessoal, mas também no que se refere ao próprio gênero relato de eventos 
cotidianos, no sentido de uma melhor caracterização de suas propriedades 
relativamente ao plano da articulação textual. 
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Ademais, os resultados obtidos podem servir como subsídios para o debate acerca da 
variação linguística no nível básico de ensino, temática imprescindível na formação dos 
estudantes, sobretudo em se tratando de conectores, formas cujo emprego é de 
fundamental importância para conferir a coesão em produções textuais tanto faladas 
quanto escritas. 
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TÍTULO: A CIDADE TURÍSTICA ENCONTRA A CIDADE CINEMÁTICA 

Resumo 

Este artigo é fruto dos estudos sobre os conceitos de espaço e de lugar no cinema 
contemporâneo brasileiro e aborda teorias transversais para análises fílmicas, dentre 
elas as que versam sobre cidade cinemática, experiência urbana e imagens de destinos 
turísticos. O objetivo do trabalho é propor um diálogo com elementosmidiáticos 
enquanto produtores do espaço, dando ênfase aos processos cinematográficos 
presentes em dois filmes potiguares: Fendas (Carlos Segundo, 2019) e Em Reforma 
(Diana Coelho, 2019). Para tanto, faz-se valer de uma metodologia de caráter 
exploratório-descritivo, fazendo uso de pesquisa bibliográfica e análise do discurso 
fílmico. Os resultados evidenciam que o cinema é potencialmente um meio 
deconstrução de espaços e de imaginários, podendo também mediar a experiênciados 
sujeitos com a cidade (cinemática e real). 
 
Palavras-chave: Cidade Cinemática; Imagem Turística; Espaço; Lugar. 

TITLE: THE TOURIST CITY MEETS THE CINEMATIC CITY 

Abstract 

This article is the result of studies on the concepts of space and place in contemporary 
Brazilian cinema. It approaches transversal theories for film analysis which deal with 
cinematic city, urban experience and tourist destination images. This work aims to 
investigate media elements as space producers, emphasizing the cinematographic 
processes present in two potiguares films: Fendas (Carlos Segundo, 2019) and Em 
Reforma (Diana Coelho, 2019). For this, it makes use of an exploratory-descriptive 
methodology using bibliographic research and film analysis. The results show that 
cinema is potentially a means of building spaces and imagery, and it can also mediate 
the subjects' experience with the city (cinematic and real). 
 
Keywords: Cinematic City; Tourist destination image; Space; Place. 

Introdução 

O ambiente onde provavelmente surge um primeiro olhar lancinante perante as relações 
teóricas pesquisadas e aprofundadas neste trabalho é o trajeto até um portão de 
desembarque de um não-lugar como o aeroporto internacional de Natal/RN. Ali, a cidade 
é oferecida como se compusesse um cardápio elaborado: dezenas de braços estendem 
opções à la carte com compilados de ofertas esteticamente palatáveis, ao passo que 
enormes painéis com reproduções fotográficas de praias não permitem que nem o mais 
desinteressado ou apressado dos olhares possa passar ileso. A oferta de pacotes de 
passeio e de serviços possíveis para o agendamento de uma experiência com a cidade 
é infindável, e a cartografia sugerida é constituída por zonas de escopo turístico em 
detrimento das demais, aconselhando “preservar-se” delas.Sob a perspectiva de quem 
reside, ainda que apenas há alguns anos, fica notória a diferença entre uma experiência 
real com a cidade e uma experiência que é ofertada, que difere da de quem mora e até 
se distancia dos potenciais reais que se podem encontrar nela. Natal, assim como outras 
tantas capitais do litoral nordestino, é construída e vendida através das imagens. 
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Importa para esta pesquisa a ênfase atribuída às imagens nos processos de 
representação e de comercialização dos espaços urbanos considerando os filmes 
analisados como aportes para perspectivas distintas sobre uma mesma cidade que, 
neste caso, é uma capital historicamente projetada e com oferta diversificada de 
atrativos turísticos para reforçá-la com tal finalidade e consolidá-la como um dos 
destinosmais populares da América do Sul. Nesse contexto, saber que um turista 
escolhe um destino baseando-se no que vê ou no constructo imaginário em torno do 
espaço, antes mesmo de experienciá-lo, faz-nos considerar também a influência 
nacional e internacional que o cinema pode exercer sobre o mercado turístico – uma 
vez que os universos acompanhados pelas imagens em movimento nas telas das salas 
de cinema impelem os espectadores a assimilarem ou se interessarem pelas locações 
usadas nas filmagens. Os filmes carregam vantagens em relação ao marketing turístico 
convencional devido à minutagem, ao alcance maior em termos de público e à criação 
de vínculos afetivos com os espectadores por meio do reconhecimento de paisagens e 

das estórias de suas personagens. 

Ao relacionarmos turismo e cinema e analisarmos o discurso fílmico presente em duas 
obras audiovisuais não estamos, entretanto, colocando o cinema como ferramenta de 
promoção turística, e sim como uma mídia potencialmente construtora do real – 
sobretudo quanto às obras independentes aqui analisadas – e (re)formuladora das 
experiências com a cidade. Para este trabalho, portanto, considera-se que o constructo 
cinematográfico desempenhaimportante função para o reordenamento das concepções 
geográficas e imaginários coletivossobre a cidade (COSTA, 2002). É sob esse 
entendimento que dissertamos sobre experiências com a cidade do Natal, tendo-a como 
cidade concreta que se torna real quando representada pelos filmes nela produzidos e 
locados, prática que se torna fundamental para as compreensões e reformulações da 
mesma. 

Nesse sentido, e à luz da argumentação de Costa (2002) e dos conceitos de espaço e 
lugar (TUAN, 2013), traçamos um entrecruzamento entre o que se entende por Natal 
como cidade concreta, e como cidade fílmica, em dois filmes: o longa-metragem Fendas 
(Carlos Segundo, 2019) e o curta-metragem Em Reforma (Diana Coelho, 2019), para, 
a partir das leituras do referencial teórico, propor interpretações sobre as imagens de 
destinos turísticos presentes nos dois filmes, e neles tratadas como um conjunto 
espaçotemporal no qual se articulam as escalas da paisagem e da experiência 
encontradas tanto na onipresença fílmica como em suas várias nuanças entre arte e 
técnica, realidade e representação, razão e emoção, sobressaindo-se em relação e 
comparação com outras mídias (NAME, 2006, p. 52), como as do marketing turístico. 

 
Metodologia 

 
Incitada pelo referencial teórico sugerido, que, no geral, aponta para as relações entre 
cinema e cidade, espaço e lugar no cinema contemporâneo brasileiro, decidiu-se 
incorporar às leituras a assimilação de obras audiovisuais contemporâneas que estão 
em vigente circuito de distribuição e exibição e que têm integrado os catálogos de 
festivais de cinemanacionais. Estes, ao invés de cancelarem os seus eventos devido às 
crises ecológica, políticae sanitária responsáveis pela proliferação planetária do novo 
coronavírus (Covid-19), optaram pela adaptação de suas exibições e premiações 
migrando para o ambiente digital e mantendo, virtualmente, as suas escalas de 
programação – alguns deles injetando recursos anteriormente captados para o custeio 
do evento na promoção e ampliação de incentivos aos realizadores. 
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Além disso, a apreciação audiovisualfoi estabelecida a partir de um crivo de atenção e 
de preferência àquelas obras que tecem comentários indiretos e polivalentes sobre as 
regiões ou urbes nas quais foram produzidas. Nesse ínterim, observou-se a 
preponderância de produções recentes, por exemplo, das capitais fluminense, 
cearense, pernambucana e mineira, concebidas sob direções individuais e também 
coletivas. 

Considerou-sedurante a pesquisa acrescente inquietação quanto ao desconhecimento 
dos processos deprodução audiovisual local (natalense) que evidenciem sistemas nos 
quais a captação e reprodução de imagens da cidade sejam criadoras da própria cidade 
(COSTA, 2006; 2002), de seus espaços e lugares (TUAN, 2013), bem como expressem 
as vidas de seus citadinos. Perguntas surgemsobre como as imagens midiáticas – e, 
especificamente, cinematográficas – têm construído e atualizado o imaginário da capital 
potiguar, contrastando com aimagem de destino turístico construída pela cidade e o 
modo como, com base em tal produção de imagens, Natal/RN é “lançada” 

turisticamente. 

Embora a erupção de novas obras audiovisuais independentes no Rio Grande do Norte 
seja profícua, e cuja cartografia (COELHO, 2019) aponte para sua heterogeneidade e 
multiplicidade de formas de produção e de circulação, demonstrando, assim, uma vasta 
e contingente escala de probabilidades de investigações no campo da pesquisa 
acadêmica, o critério balizador da escolha para a análise fílmica mantevea mesma 
condição circunstancial de circuito em vigência e de distribuição continuada durante o 
período da quarentena, passando por curadorias de mostras e festivais que 
remodelaram suas programações e se justapuseram perante o formato remoto/online, 
e em cujas plataformas os filmes estiveram disponíveis para visualização. Nesse 
contexto, os filmes escolhidos e já mencionados são o curta-metragem Em Reforma 
(2019), dirigido por Diana Coelho, produtora e realizadora natalense com notória 
atuação no setor audiovisual local nos últimos anos; e o longa-metragem Fendas (2019), 
de Carlos Segundo, diretor marcado por uma ampla trajetória e atualmente radicado em 
Natal. O primeiro foi exibido virtualmente durante o período desta pesquisa no 13º Curta 
Taquary (PE), e o segundo no 7° BIFF - Brasília International Film Festival. 

Vale ressaltar que, apesar da distribuição, o trabalho de análise dos filmes só foi 
possível porque ambos os diretores concederam permissão de acesso para 
visualização dos sites de compartilhamento de vídeo onde os filmes estão hospedados 
continuamente; por isso deixo aqui registrado o meu profundo agradecimento. 

A escolha pelos filmes citados se deu pelos motivos listados a seguir: (1) data de 
produção erespectivos lançamentos no ano de 2019 – Fendas teve sua world premiere 
em julho, na França, no 30° FID Marseille; e Em Reforma estreou no 30º Curta 
Kinoforum - Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo; (2) ambos 
utilizam como locação a cidade do Natal; (3)as pessoas que assinam a direção dos dois 
filmes atuam fortemente na vida cinematográfica da cidade, já que residem no local; (4) 
os diretores dos filmes integram as equipes um do outro em ambas as obras; (5) as 
narrativas são transpassadas por camadas histórico-sócio-políticas muito próximas; (6) 
as protagonistas dos dois filmes são professoras e iniciam suas jornadas a partir da 
relação com o entorno para a mudança almejada e para as investigações de si. 
Ademais, é sobretudo nas dissonâncias entre ambas as personagens, suas estórias e 
percursos pelos espaços da mesma cidade, que a análise foi ancorada, visto que, 
enquanto Bianca (Rosane Santana), protagonista de Em Reforma, serviu de aporte para 
a análise doconjunto de significações em torno do sentido de lugar (TUAN, 2013), 
Catarina (Roberta Rangel), protagonista de Fendas, serviu para aprofundar o 
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entendimento da relação entre a cultura espacial e a cidade cinemática (COSTA, 2006; 
2002). 

Outrossim, se no mercado do turismo em geral, há também o estímulo de fam tours ou 
fam trips, que são viagens de familiarização por meio das quais se traçam estratégias 
de comercialização do espaço através do convite para que distribuidores de produtos 
turísticos ou representantes de veículos midiáticos possam experienciar, promover e 
divulgar os destinos da cidade, os festivais e as mostras de cinemasão vitrines nas quais 
os filmes exibidos também têm a potencialidade de, à distância e através de suas 
personagens, oferecer ao público experiências com as cidades que servem como 
locação de suas histórias e onde se sustentam os seus sistemas de representação. É 
neste momento, sob a hipótese de que há uma relação análoga, mas essencialmente 
distinta entre ambas as formas de se construir Natal através de imagens e de 
imaginários, que analisamos os filmes e projetamos luz sobre o discurso da experiência 
do cinema. 

 
Resultados e Discussões 

 
Tanto Fendas (2019), de Carlos Segundo, quanto Em Reforma (2019), de Diana Coelho, 
são marcados por significativas trajetórias em relação aos seus respectivos circuitos de 
exibição. Até então, o filme dirigido por Diana foi projetado em dez mostras e festivais, 
sendo elas: o 26º Festival de Cinema de Vitória (ES); o 30º Curta Kinoforum – Festival 
Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo (SP); o 15° Panorama Internacional 
Coisa de Cinema (BA); a 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes (MG); a Mostra Itaú de 
Curtas Premiados 2020 (SP); o 13º Curta Taquary (PE); o 15º Festival Taguatinga de 
Cinema (DF); o FestCurtas Fundaj 2020 – I Festival Nacional de Curtas do Cinema da 
Fundação On-line (PE); sendo dois deles no Rio Grande do Norte, na 6ª Mostra de 
Cinema de Gostoso e no 3º Cine Verão. O filme de Segundo passou pelos: 30° FID 
Marseille - França; 30° Cinequest - EUA; 24° Ji.Hlava - República Checa; 43a Mostra 
Internacional de São Paulo - Brasil; 15° Panorama Internacional da Bahia - Brasil; 07° 
BIFF - Brasília International Film Festival - Brasil; sendo um deles também dentro do 
estado, na 06° Mostra de Cinema de Gostoso. 

Isso posto, observamos que, além de ambos os filmes já terem passado pelo mesmo 
corpo de curadores ou de jurados em duas das mostras e festivais mencionados, 
dividindo o mesmo espaço em alguns eventos, as exibições também pontuam a 
relevância de cada um para o delineamento da apreciação de obras audiovisuais locais 
por profissionais e público engajado nacional, internacional e localmente. De acordo 
com Luz (2002, p. 83.), “...o cinema de ficção se torna relevante à medida que, ao 
exprimir-se por maneiras específicas de dar forma ao real, exterioriza-se em direção a 
uma realidade compartilhada” (apud COSTA, 2006, p. 37). Observamos, a partir das 
análises, que em Natal também há um crescente potencial cinemático que constrói e 
transforma a relação com o espaço, oferecendo um retrato simultâneo que se localiza e 
que edifica a capital, projetando-a não somente em festivais locais para fomentar um 
“engajamento cinemático com a cidade” (COSTA, 2006, p. 36) perante aqueles que nela 
habitam, como também em mostras nacionais e internacionais, oferecendo novos 
percursos de experiência e fazendo do espectador um visitante, um praticante do 
espaço, e também uma espécie de turista (COSTA, 2006, p. 36), mas agora sob a égide 
de construções cinematográficas “independentes” que podem ser compreendidas como 
formas mais complexas e engajadas com o risco do real do que a estética produzida por 

empresas que visam o lucro a partir de suas ofertas de pacotes turísticos e similares. 
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Afinal, o cinema tem a potencialidade de trabalhar o espaço de tal modo a que outros 
sistemas de representação podem apenas aludir (Lury e Massey, 1999, apud COSTA, 
2002, p. 68). Ademais, a demarcação das trajetórias de distribuição fílmicas neste 
trabalho aponta para o nosso próximo passo, que busca esclarecer de que maneira as 
obras em questão representam e criam a cidade do Natal, cidade concreta que, uma 
vez sendo representada pelo cinema, tem seu sentido transformado (COSTA, 2002), e 
quais experiências elas podem mediar. As narrativas de Fendas e Em Reforma, 
apreciadas pelo público dos festivais listados, nos apresentam personagens fortes, 
mulheres inspiradoras e que decidem sobre seus próprios destinos. 

A Bianca (Rosane Santana) de Em Reforma, apesar de sua aparência taciturna, exibe 
uma personalidade ativa, auspiciosa e disposta a conseguir o que se quer. Tal 
característica, entretanto, não delineia uma narrativa panfletária sobre as questões nela 
comentadas – como aposentadoria e sexualidade –, de modo que a existência dos 
conflitos não se sobrepõem à escolha de um recorte mais compassado do cotidiano – 
exercitando-se em uma aula de dança, lecionando em uma escola estadual, 
conversando com as vizinhas e com a colega de trabalho –, acompanhado por uma 
câmera geralmente fixa. Nesse contexto, ela espera pela visita da filha que mora em 
outra cidade devido à graduação em curso e, ensejada pelo reencontro iminente, decide 
iniciar uma reforma em sua casa para a construção de um novo quarto. Já Catarina 
(Roberta Rangel), que trabalha no Instituto Internacional de Física e pesquisa os 
espaços sonoros na imagem, imerge no exercício acadêmico ao mesmo tempo em que 
mergulha em sua própria psique e capilaridades subjetivas. Nesse contexto, vemos se 
desvelar através de sua estória uma convergência entre passado, presente e futuro, o 
que a coloca em constante movimento. É a cinesia da personagem pelos espaços da 
cidade, lembrando-nos a flânerie benjaminiana, que nos convida à contemplação da 
paisagem a partir dos enquadramentos, que, por si só, já “não é meramente o mundo 
que vemos, é uma construção, uma composição do mundo. A paisagem é uma maneira 
de ver o mundo” (COSGROVE apud COSTA, 2002, p. 65). 

Segundo Costa (2002, p. 68-73), o cinema pode não somente ser compreendido 
enquanto prática espacial que constrói e produz o espaço, mas também como um 
sistema de representação habilitado a remodelar a relação com a cultura espacial da 
cidade através de suas obras, não podendo, por conseguinte, ser reduzido a uma 
descrição dos espaços, uma vez que influencia as experiências e o constructo de 
imaginações dos indivíduos, inventando esses mesmos espaços. É a partir de tal 
entendimento que associamos, aqui, os filmes analisados ao conceito de cidade 
cinemática. Esta, por sua vez, carrega consigo a potência de revelar o universo que 
representa. Embora não seja uma reprodução per se da realidade, está diretamente 
relacionada à cidade real e à maneira como ela é vivenciada, além de lapidá-la na 
construção de suas representações simbólicas e imaginárias e no modo como a cidade 
é enxergada. 

A cidade cinemática é, portanto, uma cidade cheia de significados. É uma cidade criada 
por imagens ‘escolhidas’ previamente e que, juntas, não apenas se tornam uma cidade 
única, mas também são capazes de dizer muito sobre a cidade original. Como a cidade 
cinemática é, de uma certa maneira, produto da imaginação, trabalha como uma “ponte” 
para o entendimento do espaço e do lugar em que vivemos (COSTA, 2002, p. 72). 

Nesse sentido, a Natal, cidade cinemática, passa a ser também personagem dos filmes 
que compõe – sobretudo em Fendas –, em cujas locações há confluência entre dois 
territórios. A casa de Em Reforma é locada no bairro Nossa Senhora da Apresentação; 
a laje e a academia de dança/musculação, em Mãe Luiza; e a escola, no bairro do 
Alecrim. Em Fendas, as locações foram distribuídas também entre os bairros do Alecrim, 
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com cenas na tradicional feira da região, e de Mãe Luiza, passando pelo antigo farol 
localizado em seu território; além do campus central da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte; da Praça Cívica da cidade; da Via Costeira; e da Fortaleza dos Reis 
Magos, entre outrosespaços. Esta última contém cenas ilustres, dos pontos de vista 
urbano, cinematográfico e até turístico, devido ao fato de ser um imóvel tombado da 
cidade do Natal que é massivamente procurado por visitantes, mas que está interditado 

desde 2018. 

Natal, dessa forma, torna-se cartografia para os deslocamentos das personagens que, 
além de serem movidas por seus desejos e aspirações, interagem com outras 
personagens e expõem camadas políticas, sociais e culturais, sendo uma demonstração 
expressiva da complexa relação entre deslocamento, representação e experiência 
(NAME, 2006), possível em função de um devir-cidade cinemática. Além disso, ao se 
ancorar em uma cidade específica para sustentarem suas narrativas, os filmes acabam 
por recriar os espaços da mesma e a singularizam diante das outras. 

Filmar em locação, usando a cidade com sua topografia específica, consiste 
precisamente em uma mise-en-scène urbana que se constrói a partir da e na vida da 
cidade. O princípio de ‘animação’ dessa paisagem, passa pelo ‘senso de lugar’, que é 
efetivamente produzido por uma constelação de imagens dos espaços filmados em 
locação que fabricam sua mise-en-scène através do reconhecimento e da construção 
de uma nova perspectiva visual atrelada àquele espaço pela construção imagética 
(COSTA, 2006, p. 40). 

Junto da força expressiva contida nos espaços da cidade e no modo como a mesma é 
decupada nos planos de ambos os filmes, há ainda um conjunto de observações 
ancoradas pelos conceitos de espaço e de lugar identificados nas performances, 
desdobramentos e, principalmente, nas experiências humanas sutis articuladas pelas 
representações das protagonistas, tornando-se símbolos mediadores para outras 
experiências vivenciadas pelo público e através dos quais a compreensão da realidade 
é abrangida. 

No filme Em Reforma, apesar de a personagem Bianca habitar o mesmo bairro onde 
constrói relações afetivas e, por conseguinte, engajamento de identificação e significado 
com o entorno, sua experiência com o lugar só alcança um nível maior de envolvimento 
quando sua experiência é totalizada a partir da pausa, da observação em muitos 
sentidos, do desejo de mudança e da mente ativa e reflexiva (TUAN, 2013, p. 20-21). 
Ela parece conhecer intimamente o lugar onde reside, mas sua imagem ainda não é 
nítida, passando a sê-lo somente quando a personagem o observa com distanciamento 
e compreende a própria experiência com o lugar através do processo de reforma de sua 
casa, imbuindo-a de reconhecido valor. É no rizoma de seus novos questionamentos 
existenciais e relacionais que o lugar passa a adquirir significado cada vez mais 
profundo, num contínuo acréscimo de sentimentos, propiciando a experiência do “lugar 
como tempo tornado visível” (TUAN, 2013, p. 198). 

A personagem Catarina de Fendas, por exemplo, que investe em uma tentativa de 
encontrar a si mesma no contexto de sua recente radicação no Rio Grande do Norte, 
transpõe através da imagem e do som a densidade de suas sensações e afetos que 
passam a se localizar paulatinamente no espaço percorrido enquanto ela amadurece o 
seu olhar a partir da experiência com a cidade, como se suas sensações ainda não 
estivessem localizadas no espaço, mas fossem se retroalimentando na imbricação dos 
processos com o mesmo, passando a refletir a sua mentalidade e estados emocionais, 
afora as evidências sensoriais concretas. Por ser uma nova moradora, qualquer espaço 
é apenas uma profusão de imagens desconexas, mas a experiência de descobri-los e 
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se deixar afetar por eles é imergir um “corpo vivo”, como diz Tuan (2013, p. 40), perante 
um constructo do ser humano, que é o espaço. Dessa maneira, vemos que o espaço se 
relaciona necessariamente com a possibilidade de movimento, enquanto o lugar 
contrapõe-se enquanto pausa. 

Catarina, pois, se relaciona intimamente com a sensação de estar livre em relação ao 
espaço e de poder atuar no mesmo, sendo capaz de transcender condicionamentos, o 

que só se torna possível no movimento, na possibilidade de locomoção, uma vez que, 

no ato de locomover-se, o espaço e seus atributos são experienciados diretamente. 
Uma pessoa imóvel terá dificuldade em dominar até as ideias elementares de espaço 
abstrato, porque tais ideias se desenvolvem com o movimento – com a experiência 

direta do espaço através do movimento (TUAN, 2013, p. 59). 

 
Conclusão 

 
Embora o roteiro de Em Reforma não tenha pretendido situá-lo narrativamente em 
alguma cidade ou região específica, tendo sido desenhado para refletir uma espécie de 
cidade interiorana, supondo que a personagem da filha estudasse em uma capital, e a 
omissão de informações de origem geográfica sobre as suas personagens tenha 
ocorrido a favor da atenção voltada ao que acontece dentro da casa na relação entre 
mãe e filha, o filme não deixa de produzir sentido em torno do espaço e do lugar onde 
é filmado, reafirmando a potência cinematográfica para a recriação e transformação de 
imaginários. 

A ausência de uma “placa de identificação” no quadro fílmico da cidade onde são 
definidas as locações não a sobrepuja nem a dissolve nas imagens captadas. Ela está 
lá, talvez mais ainda – no sentido do real, que aqui não se difere da representação, mas 
são sentidos que se complementam – do que se tivesse sido composta uma ode ao seu 
redor, como acontece em relação às imagens de destino turístico. O fato de Em Reforma 
não ser explicitamente ambientado na cidade onde é filmado não desvia a possibilidade 
de Natal ser desvelada através das cenas e escolhas de filmagem do curta. Além disso, 
as próprias personagens são porta-vozes de temáticas que perpassam as camadas da 
experiência urbana ampla e local, fazendo-as emergir na/da tela. 

Por fim, ambos os filmes analisados, ao apresentarem suas cidades cinemáticas, 
também funcionam enquanto ativadores da memória e transformadores dos afetos, 
transfigurando-as, assim, em lugar. Nesse sentido, considerando as obras escolhidas, 
suas narrativas e personagens, percebemos que enquanto Catarina preconiza um olhar, 
através de sua pesquisa, e descobre uma outra forma de experienciar o espaço, Bianca 
descobre uma nova maneira de se relacionar consigo mesma ao fortalecer e transmutar 
sua relação com o lugar. Enquanto Catarina olha para o mar e busca captar camadas 
sensíveis de som e de ritornelos em seu entorno através de registros audiovisuais, 
Bianca reinterpreta a arquitetura de sua casa e reconstrói a si mesma durante o 

processo de reforma, contemplando o céu ao fim do último ato. 
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FIGURA 1: Cena com Bianca na escola. 

 

 

FIGURA 2: Cena com Catarina na universidade. 
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FIGURA 3: Catarina na Fortaleza dos Reis Magos. 

 

 

FIGURA 4: Catarina no Farol de Mãe Luiza. 
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FIGURA 5: Catarina na Feira do Alecrim. 

 

 

FIGURA 6: Bianca conversa com vizinha no bairro Nossa Senhora da Apresentação. 
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TÍTULO: A identidade barroca na peça "Na festa de Natal ou pregação universal", de 

José de Anchieta 

Resumo 

As marcas da identidade barroca na peça anchietana “Na festa de Natal ou pregação 
universal” Tendo como alicerce o Barroco, para além da estética, com suas tramas, 
dualismo e contradições que estão contidos em seu contexto subjetivo, nos propomos 
a estudar e analisar as marcas da identidade barroca na peça “Na festa de Natal ou 
Pregação Universal” da autoria do padre José de Anchieta. Este trabalho está vinculado 
ao projeto de pesquisa “O teatro anchietano na formação da Literatura Brasileira” e tem 
como principal objetivo observar as marcas barrocas contidas nessa peça para firmar o 
argumento de que a obra anchietana é parte fundamental para a formação da identidade 
literária brasileira. Ressaltamos que, neste estudo, não se ignora o fato de Anchieta ser 
um colonizador, tão pouco nos é ignoto que o que o trouxe a estas terras foi o intuito de 
evangelizar os homens que aqui habitavam primordialmente. Contudo, nessa análise, 
nos interessa clarificar e solidificar a marca indelével que os escritos e atitudes desse 
jesuíta imprimiram contribuindo valorosamente para a formação da literatura do nosso 
país. Conforme nos esclarece Cardoso (1977, p.115), “o auto agradou inteiramente e 
repetiu-se por toda a costa brasileira, com adaptações maiores ou menores, conforme 
as circunstâncias de tempo e lugar: hoje diríamos que ‘esteve no cartaz’ por anos 
inteiros.” Como aporte teórico, citamos Prado (1993), Bosi (1992), Hernandes (2008), 
entre outros. 
 
Palavras-chave: Anchieta. Barroco. Identidade. Literatura brasileira. 

TITLE: The baroque marks in the play “Na festa de Natal ou pregação universal” by José 

de Anchieta 

Abstract 

Adopting as foundation the Baroque, beyond esthetics, with its plots, dualism and 
contradictions contained in its subjective context, this research proposes to study and 
analyze the baroque identity marks in the play “Na festa de Natal ou pregação universal” 
by the Father José de Anchieta. This work is linked to the research project “O teatro 
anchietano na formação da Literatura Brasileira” and presents as main goal the 
observation of baroque marks contained in this play to establish the argument that the 
work of Anchieta is a fundamental part of the Brazilian literary identity formation. It should 
be noted that, in this study, the fact that Anchieta is a colonizer is not ignored, nor is the 
motivation that brought him to the land, which was to evangelize the men who first 
populated it, overlooked. Nevertheless, in this analysis, the interest is to clarify and 
solidify the indelible mark that this Jesuit's writings and actions made, with valuable 
contributions to the formation of the Brazilian literature. According to Cardoso (1977, 
p.115) “the auto caused a complete delight and was replayed across the Brazilian coast 
with major and minor adaptations under the circumstances of time and place: today we 
would say that ‘it was in theaters’ for whole years.”. As theoretical basis, Prade (1993), 
Bosi (1992), Hernandes (2008), among others, were adopted. 
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Introdução 

Segundo a etimologia da palavra, “teatro” é proveniente do grego “theatron” e significa 
“lugar para ver”: inicialmente era a definição do lugar que era utilizado na Grécia Antiga 
para manifestar o culto aos deuses, imitações de animais, rituais e danças. Com o 
tempo, o termo referente ao espaço físico ampliou-se e passou também a ser sinônimo 
dessas expressões artísticas, independentes da localidade em que eram apresentadas. 
Se nos primórdios o teatro surgiu como forma de expor o subjetivo que perpassava o 
homem no meio em que vivia, ao longo dos séculos e com a evolução da humanidade 
esse intuito permaneceu. Na época Medieval, por exemplo, as canções de gesta eram 
longos poemas épicos que narravam os feitos dos cavaleiros; traziam temas como as 
cruzadas e as sangrentas batalhas entre pagãos, mulçumanos e cristãos. Essas 
canções não eram representadas, mas sim recitadas de forma interpretativa e 
retratavam o contexto da época. Segundo Lima (2008, p. 63 apud PORTELA, 2005, p. 
12-13), Anchieta é medieval “ao realizar uma poesia simples, de timbre didático, porém 
Medieval também pela sua forma poética, seus rítmicos, sua métrica. A sua própria 
linguagem apresenta, por vezes, traços nitidamente Medievalizantes”. É certo o 
didatismo de Anchieta ao querer ensinar valores cristãos em suas peças, contudo, para 
fazê-lo, precisou mergulhar no universo tupi, não só na sua língua, mas em todo o 
arcabouço cultural que aquela cultura continha. José de Anchieta, espanhol de 
nascença, logo na adolescência, foi encaminhado para estudar em Coimbra. Lá, teve 
acesso à obra de Gil Vicente, seu grande influenciador. Pois, foi de posse de seus 
conhecimentos cênicos que o padre fez do teatro seu grande aliado: sabia que para 
convencer o público tinha de oferecer a ele o que lhe era familiar. “O espectador deve 
encontrar no espetáculo a ilusão verdadeira que o incite em seus gostos e obsessões, 
sonhos, desejos utópicos e reais” (OLIVEIRA, 2011, p. 26). Assim Anchieta o fez. 
Ressalta-se que aqui viviam além dos nativos, marujos, degredados, soldados, colonos 
e pequenos comerciantes vindos de Portugal, longe de qualquer formação ou prática 
religiosa. E mais longe ainda estavam do lúdico, do acesso à leveza da arte. Lembremos 
que a ambientação para esses estrangeiros advindos do Novo Mundo foi muito 
insalubre. Além das condições climáticas adversas a que estavam habituados, tinham 
de lidar com os frequentes enfrentamentos entre as tribos indígenas. Os Tapuias que 
ocupavam os sertões, por exemplo, eram tidos como bárbaros e selvagens. Pois, além 
de falarem uma língua estranha e incompreensível, e por isso eram chamados de povos 
da língua travada, comportavam-se de forma arredia e sempre estavam em oposição 
aos Tupis. Ademais, as relações entre as aldeias eram de alianças nutridas pelo ódio. 
Após uma batalha, o grupo vencedor trazia pedaços de carne do inimigo para serem 
repartidos entre os seus. Era uma forma de comemoração e perpetuação das futuras 
contendas. Contudo, se entre os indígenas havia uma variação comportamental, 
também era distinto o comportamento de cada grupo para com os homens brancos, 
como explica Almeida (2010, p. 26): “Afinal, os grupos indígenas no Brasil eram muitos 
e com culturas e organizações sociais diversas, que os levavam a comportar-se de 
diferentes formas em relação aos estrangeiros”. Essas informações são importantes 
para a contextualização do ambiente ao qual Anchieta teve de se moldar e prever 
comportamentos e reações do público a quem estava sendo endereçada a peça e 
também para aqueles que fariam parte da encenação. Como explica Oliveira (2011, p. 
25), no teatro, a arte e a sociedade fazem interlocuções: “há, nelas, a interrelação entre 
autor e espectador. Valoriza-se a experiência do espectador, que elabora e reelabora o 
espetáculo assistido de acordo com a sua vivência. ” E era essa a intenção: fazer com 
que aquela encenação transpassasse as pessoas. 
 
Metodologia 
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Esta pesquisa foi realizada através da metodologia de caráter qualitativo, tendo como 
base a análise de texto literário associada à leitura de textos teóricos. Os passos 
seguidos foram: Inicialmente, foi feita a seleção da peça a ser analisada, no caso, “O 
Auto da Pregação Universal” da autoria de José de Anchieta. Em seguida, buscamos o 
embasamento teórico que tratasse de assuntos correlatos aos escritos e contexto da 
peça. Tentamos buscar textos que nos familiarizassem com o ambiente descrito na 
peça, textos históricos que tratassem da época de colonização das terras brasileiras e 
mesmo antes de os portugueses aqui aportarem: quem habitava essas terras? Quais 
seus gostos e costumes? Como se dividiam socialmente? Essas foram algumas 
questões que nortearam as primeiras leituras teóricas. Ainda dentro dessa temática, foi 
importante saber o relacionamento dos índios entre si como também para com os 
estrangeiros. Por isso, aspectos dos primeiros anos de colonização do território 
brasileiro no que se refere à sociedade que estava se iniciando com o entrosamento 
daqueles povos, também foram verificados, lidos e fichados em consonância com as 
obras elegidas para estudo. Além de obras para conhecimento dos povos indígenas em 
território brasileiro, também foram lidos e fichados textos que nos deram respaldo para 
apreender o papel social do teatro e suas influências para quem dele se serve. Como 
aponta Oliveira (2011, p. 25): “o teatro não deixa de ser a união de um texto literário 
com o produto do desenvolvimento de uma representação que será contemplado por 
uns espectadores, mediante a teatralidade…”. Ainda sob o aspecto teórico, rastreamos 
textos sobre a vida e a obra do jesuíta, principalmente, as que buscam estabelecer 
relação direta com a peça em análise. Diferentes textos com diversas vertentes que 
alguns autores teceram sobre Anchieta e sua atuação como escritor foram, lidos e 
fichados. E por fim, examinamos o livro organizado pelo Padre Armando Cardoso que 
se dedica a uma coletânea de textos originais acompanhados de tradução, versificada, 
introdução e notas em que nele está contido o texto da peça referida entre outras obras, 
conforme está nas nossas referências. O ponto principal da pesquisa consistiu na 
análise do corpus escolhido. Fizemos a leitura de toda a peça buscando destacar os 
pontos que nos encaminhassem para a detecção das marcas da identidade barroca. 
 

Resultados e Discussões 

 
Sob o ponto de vista de Kaleswska (2007), reconhecer na poesia lírica e dramática de 
José de Anchieta uma retratação de teatro legitimamente brasileiro é o reconhecimento 
de um teatro que não queria ser luso-brasileiro. Aliás, não queria e não podia ser outra 
coisa senão brasileiro. A nosso favor estava o fato de Anchieta ser filho de uma 
descendente de raças cruzadas das Canárias, ou seja, sua carne não trazia sangue 
puro do descendente espanhol legítimo ou português incorrupto; e por consequência 
não era parte dele o orgulho nativo daqueles povos: “era naturalmente levado a 
simpatizar como as gentes selvagens, com os pobres fetichistas negros e índios, em 
quem a vaidade europeia não podia habituar-se a ver entes humanos” (ROMERO, 1953, 
p. 396). Então, preparado desde a sua descendência em consonância com os estudos 
fortuitamente direcionados para a arte, Anchieta seria, e foi, portanto, o homem apto a 
reconhecer nas cerimônias religiosas do ritual indígena o jogo cênico e dramático, das 
vestes coloridas, da dança e da música e usá-lo a seu favor. E, sobretudo, teve 
competência para identificar e valorar o talento naqueles povos rudimentares. O seu 
afino para a leveza do artístico não pôde deixar de apurar a forma como os 
acontecimentos eram vivenciados pelos nativos. Como destacou Kalewska (2007, p. 
181 apud MIRANDA, 2000, p. 961-962): “aquela terra era relaxada, remissa e 
melancólica, e tudo se ia em festas, cantar e folgar”. Embasado por essas premissas 
Anchieta escreveu: 32 Moraséia e Ikatú, jeguáka, jemopiránga, samongy, 
jetymanguánga, jemoúna, petymbú, karaí moñamoñánga... É bom dançar, enfeitar-se e 
tingir de vermelho; de negro as pernas pintar-se, fumar e todo emplumar-se, e ser 
curandeiro velho. (CARDOSO, 1977, p. 122) Aqui, podemos observar manifesta 
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exaltação da cultura indígena. Mesmo que estejamos cientes de que esses vocábulos 
foram postos para atrair o índio, não podemos nos refutar que para fazer uso desse 
conhecimento, no mínimo, se fez necessário ao jesuíta presenciar esses ritos. E, 
portanto, impregnar-se deles para incorporá-los em sua escrita daquele momento para 
o resto de sua vida. Visto isso, podemos dizer que o dualismo do Barroco já começa a 
acontecer internamente no ser do próprio autor da peça. Dentro do subjetivo que lhe foi 
exigido para compor o pensamento do qual brotou esses escritos. Como a sequência 
de um rito: obrigatoriamente teve de entrar pelos seus olhos, ouvidos, nariz, incrustou 
em seu pensamento até sair pela boca e pelas pontas dos dedos. Se neste primeiro 
momento, mesmo que ligeiramente, nos dá a entender que o jesuíta estava somente 
apreciando um lado da cultura local, em contrapartida, logo em seguida, no texto da 
peça, as atitudes consideradas condenatórias em oposição aos valores cristãos também 
foram expostas: 37 Jemoyrõ, morapití, joú, tapuia rara, aguasá, moopotára, mañána, 
syguarajy _ naipotári abá sejára.” Enraivar, andar matando e comendo prisioneiros, e 
viver se amancebando e adultérios espiando, não o deixem meus terreiros. (CARDOSO, 
1977, p. 122) Tendo averiguado esses dois trechos da peça, atentamos para a presença 
de duas figuras de linguagem do Barroco: antítese e paradoxo. Tais figuras estão 
representadas pelos opostos comportamentais da cultura indígena descritos no texto 
pela ótica de Anchieta, em que de um lado estava, por exemplo, a beleza da pintura 
corporal, e do outro o malefício do ato de matar. Outro aspecto barroco nessa peça, 
notadamente o mais evidente, é a religiosidade. Como já foi dito aqui, a intenção 
primeira do jesuíta era a conversão dos pagãos à religião Católica, e, portanto, resultou 
muito natural e até esperado que ele utilizasse de elementos dessa religiosidade no 
decorrer do texto. Conceitos como “pecado”, “comunhão”, “confissão”, “faltas”, “fé”, 
“inferno”, “adultério”, “Criador”, etc. tinham outro valor ou eram completamente 
desconhecidos para os indígenas. Então, para introduzir esses temas, Anchieta 
ressignificou nomes, termos e conceitos que eram utilizados no cotidiano e nos rituais 
celebrativos desses povos originários. Assim, a estratégia acertada de convencimento 
foi empregar um linguajar familiar ao público-alvo para se fazer entender. No quadro 
abaixo podemos verificar alguns termos utilizados no vocabulário da religião Católica 
que foram aplicados no contexto da peça “Auto da Pregação Universal”. Essas locuções, 
por muitas vezes, não encontraram expressão correspondente no contexto indígena, 
contudo, quando isso ocorria, o jesuíta observava o falar e a vivência tupi e fazia uso 
daquilo que fosse mais semelhante ao que ele queria comunicar, salvo algumas 
exceções que se encontram no enredo sem tradução. Quadro 1: Vocábulo em português 
utilizado na peça “Auto da Pregação Universal” Vocábulo equivalente em tupi utilizado 
na peça “Auto da Pregação Universal” Adultério Não traduzido Bem-aventurado 
Ipotaripyra Confissão Jemombeú Comunhão Tupã Criador Moñangára Diabo Anhanga 
Eterno Não traduzido Falta Angaipabeymame Fé Murú Inferno Tatápe Louvar Não 
traduzido Lei Não traduzido Pecado Oangaipába Pecador Não traduzido Fonte: 
elaborado pela autora Devemos destacar ainda como aspecto barroco nesta obra a 
antanáclase que é um ponto cultista obedecido a preceito, um tipo de agudeza que 
desdobra vários sentidos, de um só vocábulo. Vejamos alguns encontrados no corpus 
da peça. Quadro 2: Vocábulo em Português utilizado na peça “Auto da Pregação 
Universal” Vocábulo equivalente em TUPI utilizado na peça “Auto da Pregação 
Universal” Sentido atribuído na peça Agulhas Não traduzido Chagas de Jesus Demo 
Añanga Demônio Demônio -luz Tamenduá Demônio Fogo Não traduzido Inferno 
Fogueira Janondé Inferno Malvado Moxy Demônio Trigo Celestial Não traduzido Cristo 
Fonte: elaborado pela autora. Finalizando, apontamos a antropofagia que no contexto 
estudado pode ser verificado com duplo sentido: nos rituais indígenas como forma de 
incorporar as qualidades do indivíduo que é comido, tais como a bravura e a coragem 
de um guerreiro aniquilado em combate; e se confundindo ainda com a assimilação da 
cultura indígena pelo Europeu e vice-versa. A saber, no trecho que versa: 42 Angarí 
Ajosúb abá koty, Taxererobiár, guijábo. Oú teñe Xe peábo “abaré” jabá, korí, Tupã rekó 
mombeguábo. Para tal vivo ao lado do pessoal Fazendo-me acreditar. Aos tais padres 
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afinal Vêm agora me expulsar, pregando a lei divinal. (CARDOSO, 1977, p. 122). Em 
seu texto original, Anchieta traduz o verso tupi “Tupã rekó mombeguábo” como 
“pregando a lei divinal”. Aqui, o vernáculo “divinal” é traduzido como “Tupã” que era a 
forma referida ao divino, ou místico dentro da cultura Tupi-Guarani. Enquanto a palavra 
“rekó”, segundo Barbosa (1951), diz respeito ao ato de guardar; e “guabé” está traduzido 
como a forma gerúndio do verbo “comer”. Já o termo “mombeguábo” não foi encontrado 
puramente, mas sim suas variações como: “mombeiicatu”, bendizer e 
“mombeiiporanga”, louvar, bendizer. O que nos faz acreditar que Anchieta utilizou nesse 
trecho o costume canibal do índio para lhe fazer entender que a lei divinal ali pregada, 
antes teria sido “devorada”, “comida”, portanto, assimilada tal qual ocorria com a força 
do guerreiro derrotado que passava a pertencer a quem comesse da carne dele. 
 
Conclusão 

 
Na verdade, as marcas e as influências do Barroco que aqui destacamos são fruto 
natural de uma escrita que já nasceu em um meio verdadeiramente barroco. A fusão do 
Novo Mundo com os homens do Velho Mundo, a amalgamação dos idiomas português, 
espanhol e tupi que aqui se usava, o paradoxo de enfrentamento de costumes inéditos 
tanto para os indígenas quanto para os europeus e além de outros aspectos que foram 
analisados em nossos estudos, se exprime como um ambiente inevitavelmente barroco. 
Tudo aqui contribuía para a consecução da nossa hipótese sobre a formação da 
literatura brasileira via teatro anchietano. É inevitável afirmarmos que o texto escrito por 
José de Anchieta deu o pontapé inicial para uma identidade literária que se formaria em 
terras brasileiras, que teve como argamassa as várias culturas que compartilhavam o 
mesmo solo, embora com objetivos diferentes, com olhares diversos sobre a terra e 
sobre o povo indígena. Tudo isso contribuiu, inegavelmente, para a construção de uma 
identidade sob base barroca e a peça “Auto da pregação universal” é um exemplo dessa 
formação identitária. 
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TÍTULO: Motivações para a palatalização de /t/ e /d/ em registros de fala de Natal-RN 

Resumo 

Este trabalho insere-se na área de Fonética e Fonologia, na discussão acerca da 
palatalização de /t/ e /d/ em onset de sílaba. A pesquisa dedica-se ao estudo da fala da 
comunidade de Natal-RN. Foram selecionados oito colaboradores subagrupados 
conforme sexo (quatro homens e quatro mulheres), faixa etária (três colaboradores de 
18 aos 35 anos, dois de 36 aos 55 e três de 56 em diante) e escolaridade (dois menos 
escolarizados e seis mais escolarizados). A metodologia da pesquisa envolveu a coleta 
de dados a partir de questionário fonético-fonológico, questionário fonético-fonológico 
lúdico e lista de palavras para oralização. A gravação de voz passou por transcrição 
fonética de oitiva e tratamento acústico dos dados. A análise respalda-se nas 
abordagens da Geometria de Traços (CLEMENTS; HUME, 1995), do Modelo 
Autossegmental de Sílaba (SELKIRK, 1982), da Sociolinguística (LABOV, 1977). Os 
resultados: 1. O contexto de consoantes /t/ e /d/ em onset de sílaba átona final, 
constituindo sílaba com ditongo, iniciado por [i] ou [j] influencia, em maior grau, a 
realização das variantes africadas palatais; 2. A africação, em uma perspectiva 
autossegmental, ocorre a partir de espraiamento de nó Vocálico e [+cont]; 3. A análise 
da variável extralinguística sexo permite afirmar que há indícios de que mulheres 
realizam as africadas palatais mais do que os homens. 

 

Palavras-chave: Palatalização; Geometria de traços; Sociolinguística. 

TITLE: Motivations for palatalization of /t/ e /d/ in speech records of Natal-RN 

Abstract 

This work is part of the Phonetics and Phonology, area in the discussion about the 
palatalization of /t/ and /d/ in syllable onset. The research is dedicated to the study of the 
speech of the Natal-RN community. Eight sub-group collaborators were selected 
according to sex (four men and four women), age group (three collaborators from 18 to 
35 years old, two from 36 to 55 and three from 56 onwards) and education (two less 
educated and six more educated). The research methodology involved data collection 
from a phonetic-phonological questionnaire, playful phonetic-phonological questionnaire 
and list of words for oralization. The voice recording went through phonetic auditory 
transcription and acoustic treatment of the data. The analysis is supported by the 
approaches of Feature Geometry theories (CLEMENTS; HUME, 1995), of 
Autosegmental Syllable Model (SELKIRK, 1982), of Sociolinguistics (LABOV, 1977). The 
results: 1. The context of consonants /t/ and /d/ in onset of final unstressed syllabe, 
constituting syllable with diphthong, beginning with [i] or [j] influences, to a greater 
degree, the realization of affricated variants; 2. Affrication, in a self-segmental 
perspective, occurs from the spreading of the Vowel node and [+cont]; 3. The analysis 
of the extralinguistic sex variable allows us to affirm that there are indications that women 
perform the affricated palatal variant more than men. 
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Keywords: Palatalization; Feature Geometry; Sociolinguistics. 

Introdução 

A fala no estado do Rio Grande do Norte é marcada pela realização dos fonemas /t/ e 
/d/ como segmentos simples [t] e [d], produções alveolares[1]. Esse é um dos fatores 
que diferencia, por exemplo, o dialeto potiguar do carioca. Ao falar a palavra ‘tia’, um 
potiguar provavelmente realizaria a produção [‘tia], com /t/ sendo produzido como [t] – 
consoante oclusiva alveolar –, já um carioca provavelmente produziria [‘tʃia], com /t/ 
sendo produzido como [tʃ], segmento africado palatal – de contorno. O fenômeno 
presente na produção carioca é chamado de palatalização[2]que, de acordo com Silva 
(2017), é um fenômeno pelo qual uma consoante adquire uma articulação palatal ou 
próxima à região palatal. 

Battisti e Dornelles Filho (2015) apresentam uma carta linguística que demonstra a 
proporção total da palatalização de /t/ e /d/ em capitais brasileiras no ano de 2010. Neste 
caso, a palatalização tem como gatilho as realizações do fonema /i/ imediatamente após 
as consoantes em onset de sílaba. A partir da carta do ALIB (Atlas Linguístico do Brasil) 
é possível interpretar que capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Fortaleza 
possuem um alto índice de palatalização. Por outro lado, a maioria das capitais 
nordestinas, incluindo Natal, possuem uma proporção moderada ou baixa de 
palatalização. Entretanto, é importante relembrar que, no estudo de Battisti e Dornelles 
Filho (2015), o contexto linguístico enfocado foi o da realização dos fonemas /t/ e /d/ em 

onset, diante de /i/, em casos como [‘tʃia] ‘tia’, [‘dʒia] ‘dia’, [‘ge͂tʃi] ‘gente’ e [‘õdʒi] ‘onde’. 

A pesquisa Motivações para a palatalização de /t/ e /d/ em registros de fala de Natal-RN 
expande o estudo do fenômeno e verifica a palatalização de /t/ e /d/ em outros contextos 
linguísticos, além do conhecido diante de /i/. O principal contexto linguístico a ser 
descrito e discutido é o de /t/ e /d/, em onset e em ambiente átono, contíguo a ditongo 
constituído por [i] ou [j]. A descrição e análise linguísticas são fundamentadas na 
Geometria de Traços (CLEMENTS; HUME, 1995) e no Modelo de Sílaba (SELKIRK, 
1982). A análise também respalda-se na Sociolinguística (LABOV, 1977). 

Destacamos ainda que houve formulação de uma série de hipóteses iniciais acerca do 
processo de palatalização de /t/ e /d/: I – O contexto linguístico de /t/ e /d/, em onset de 
sílaba átona final de palavra, contíguos a ditongo – crescente ou decrescente – em que 
[i] ou [j] ocorre –, favorece o fenômeno da palatalização; II – O contexto linguístico de /t/ 
e /d/, em onset de sílaba átona não final, formando sílaba com ditongo – crescente ou 
decrescente – em que [i] ou [j] ocorre, favorece em menor grau o fenômeno da 
palatalização; III – O contexto linguístico de /t/ e /d/ diante de fonema/i/ não favorece a 
palatalização; IV – A produção aspirada [tʰ] de /t/ é uma forma de variação que bloqueia 
a realização africada [tʃ] em contexto de contiguidade com um dos tipos de ditongos 
envolvidos; V – As variáveis sexo, escolaridade e faixa etária influenciam no fenômeno 
da palatalização. Isto é, falantes mais escolarizados, mais novos e do sexo feminino 
realizam a palatalização de /t/ e /d/ com maior frequência. 

O objetivo geral da pesquisa é sistematizar o fenômeno da palatalização e africação dos 
segmentos obstruintes [-cont] coronais [+anterior] e [-distribuído], /t/ e /d/, em posição 
de onset e analisar os fatores linguísticos e socioculturais que condicionam a produção 
africada de tais fonemas. 

[1] Para simplificar a remissão às características articulatórias dos segmentos, a 
exemplo da diferenciação entre segmentos coronais [± anterior], [±distribuído], 
eventualmente, serão utilizados termos da Fonologia Clássica Estruturalista. 
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[2] Neste estudo, entende-se que a palatalização abarca tanto a formação de 
consoantes oclusivas palatalizadas, [tʲ] e [dʲ], como a africação, isto é, o processo de 

mudança de segmento oclusivo a africado, que resulta as africadas palatais [tʃ] e [dʒ]. 

 
Metodologia 

 
Os dados para análise foram registrados a partir da fala de oito colaboradores, quatro 
do sexo masculino e quatro do sexo feminino. Os colaboradores foram agrupados em 
dois níveis de escolaridade: menos escolarizado (com ensino fundamental completo ou 
incompleto) e mais escolarizado (com ensino médio em diante). Quanto à faixa etária, 
houve três divisões: a primeira faixa etária (F1) com os colaboradores de 18 aos 35 anos 
de idade; a segunda faixa etária (FII) com os colaboradores de 36 aos 55 anos e a 
terceira faixa etária (FIII) com os colaboradores de 56 anos em diante. Todos os 
colaboradores passaram, pelo menos, 2/3 da vida em Natal-RN, possibilitando registros 
de fala sem influências de outros dialetos. 

Para a gravação dos dados foi utilizado o software gravador de áudio padrão do 
aparelho celular do pesquisador. Para a constituição do corpus, foram utilizados 3 
instrumentos: um Questionário Fonético-Fonológico Lúdico (QFFL), um Questionário 
Fonético-Fonológico (QFF) e uma Lista de palavras para oralização (LPO). O QFFL 
consiste na associação de palavras e imagens. Isto é, um enigma é entregue ao 
colaborador, que deve, então, associar os significados expressos pelas palavras, 
imagens ou símbolos e chegar a uma resposta que pode ser uma palavra ou uma frase. 
Ao decifrar o enigma, o colaborador deve falar a resposta em voz alta. Já o QFF consiste 
em uma série de questões fechadas, cujas respostas devem ser ditas em voz alta. 

Os colaboradores eram amigos e conhecidos de familiares e, com todos, houve um 
encontro apenas. No primeiro momento do contato, foi explicado a cada participante 
que a sua voz seria gravada e que a entrevista seria dividida em três partes: aplicação 
de um jogo de enigmas seguida da aplicação de um questionário e, por fim, a leitura de 

uma lista de palavras. 

O procedimento para a aplicação dos instrumentos consistiu em, primeiramente, 
perguntar a idade e a escolaridade do colaborador. Após essas informações, foram 
aplicados os instrumentos. A ordem da aplicação dos instrumentos variou. Isso ocorreu 
devido à dificuldade de alguns colaboradores com o QFFL. Neste caso, para aqueles 
que não apresentaram dificuldade na resolução das associações, houve a aplicação do 
QFFL, seguida do QFF e encerrando com a LPO. Para aqueles que apresentaram 
dificuldade na resolução das associações, a versão lúdica do questionário ficou por 

último. 

Ademais, em todas as entrevistas, houve casos em que se fez necessária a interferência 
do pesquisador a fim de auxiliar o participante na resolução de alguns dos enigmas e 
questões. No entanto, houve a cautela por parte do pesquisador de não pronunciar as 

respostas, com o intuito de não influenciar na produção fonética do colaborador. 

Um colaborador homem da FI e os colaboradores da FIII tiveram, em algum nível, 
dificuldade com o QFFL. O mais jovem teve pouca dificuldade, logo, explicar o 
significado de algumas simbologias foi o suficiente para não haver problemas na 
aplicação do instrumento. No entanto, na entrevista com os mais velhos, foi necessária 
a substituição de alguns enigmas por perguntas que levassem à mesma resposta. Por 
exemplo, a resolução para uma determinada associação era a palavra têxtil, no entanto, 
o colaborador estava demonstrando muita dificuldade para respondê-la. Nesse caso, 
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essa associação foi substituída pela pergunta “Qual o nome da fábrica que trabalha com 
fios e tecidos?”. É importante ressaltar que, dependendo da dificuldade do colaborador, 

as questões do QFF também sofreram alterações. 

Os dados gravados foram, posteriormente, registrados em transcrição fonética de oitiva 
e também parte deles passou por análise acústica no software PRAAT. Vale ressaltar 
que a análise acústica no PRAAT serviu como ferramenta de reexame de dados que 

causaram muita dúvida na transcrição feita de oitiva. 

 
Resultados e Discussões 

 
3.1 Variáveis linguísticas 
3.1.1 Formas variantes [t], [d], [tʃ] e [dʒ] 

O contexto linguístico apresentado na primeira hipótese foi subdividido em dois. Isto é, 
o contexto linguístico de /t/ e /d/, em onset de sílaba átona final de palavra, contíguos a 
ditongo – crescente ou decrescente em que [i] ou [j] ocorre –, foi subdivido quanto à 
posição do ditongo: I) /t/ e /d/ em onset de sílaba átona final de palavra, compartilhando 
sílaba com ditongo (crescente ou decrescente em que [i] ou [j] ocorre) e II) /t/ e /d/ em 
onset de sílaba átona final de palavra, com ditongo decrescente em que [j] se avizinha 
imediatamente a /t/ e /d/ em onset. Um exemplo para o contexto I é [‘tɛʃtʃiw] ‘têxtil’ e, 

para o contexto II, [‘ojtʃuh] ‘oito’. 

A segunda e terceira hipóteses consistem nos contextos linguísticos que, 
respectivamente, favorece em menor grau e não favorece a palatalização. Dado como 
[kɛʃtʃjo‘narju] contempla o contexto que favorece em menor grau (contexto III), isto é, /t/ 
e /d/ encontram-se em silaba átona não final (sílaba inicial e medial de palavra) e 
compartilham sílaba com ditongo constituído por [i] ou [j]. Ademais, ocorrências de [t] e 
[d], como em [‘tia] e [‘dia], demonstram que a presença de /i/ apenas não é suficiente 
para promover, em registros de fala natalense, palatalização. Logo, consideramos que 
é um contexto que não favorece tal fenômeno (contexto IV). Houve a percepção de 
contextos mais e menos favorecedores já durante a transcrição de oitiva, que foi 
confirmada com a comparação entre ocorrências linguísticas e levantamento 
quantitativo. 

O quantitativo para depreensão dos percentuais foi realizado assim: para cada 
colaborador, as ocorrências foram organizadas em tabelas com os mesmos contextos 
acima. Os cálculos foram realizados considerando a quantidade de vezes que os 
fonemas apareceram em um contexto e a quantidade de vezes que os fones ([t], [tʲ], [tʃ], 
[tʰ], [d], [dʲ] e [dʒ]) foram, de fato, produzidos. 

As porcentagens das tabelas foram depreendidas a partir de regra de três básica. 
Exemplificando: No contexto linguístico I há 34 ocorrências de fonema /t/ e 73 de fonema 
/d/. Das 34 realizações das variantes desvozeadas, 12 delas foram [tʃ], seguidas de 11 
[t], 9 [tʲ] e 2 [tʰ]. Das 73 ocorrências das variantes vozeadas, 39 foram [dʒ], seguidas de 
21 [d] e 13 [dʲ]. As porcentagens 35,29% e 53,42% representam, portanto, as 12 
ocorrências de [tʃ] e as 39 ocorrências de [dʒ] respectivamente. 

A tabela 1 (em anexo, estão as tabelas de quantitativo de ocorrência para cada contexto 
e as configurações arbóreas referentes ao processo de palatalização e africação) 
apresenta o quantitativo geral das ocorrências do corpus e as tabelas 2, 3, 4 e 5 o 
quantitativo relativo a cada um dos contextos linguísticos delimitados. Ao observar a 
tabela 1, depreendemos que as variantes africadas palatais estão presentes e 
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constituem uma possibilidade fonética no falar potiguar. Elas remetem às segundas 
realizações fonéticas de /t/ e /d/ mais presentes na fala dos colaboradores, atrás apenas 
das alveolares. Assim, por mais que o dialeto de Natal-RN seja reconhecido como não 
palatalizante, os dados da pesquisa demonstram que as variantes palatalizadas e 
africadas palatais estão consideravelmente presentes. 

Na tabela 2, há o quantitativo das realizações de /t, d/ em onset de sílaba átona final de 
palavra, com [i] ou [j] em ditongo, na formação da mesma sílaba. Contexto linguístico 
que consideramos mais propício para o fenômeno estudado. Acreditamos que a 
presença do ditongo torna a sílaba que ocupa pesada. Esse peso silábico e o ambiente 
fraco (sílaba átona final de palavra) em que se encontram /t, d/ propiciam um contexto 
linguístico bem mais favorável à palatalização que os demais. Logo, o contexto I reúne 
as características linguísticas que consideramos promover, em maior grau, a realização 
dos segmentos africados palatais. 

O contexto I foi o mais produtivo para as formas africadas palatais, principalmente para 
a variante vozeada, que constitui mais de 50% das realizações de /d/. O número de 
ocorrências de [t] e [tʃ] foi bem próximo, indicando que a realização alveolar e a africada 
podem estar em variação livre nesse contexto específico. 

Ademais, as variantes oclusivas palatalizadas são outro fator que sustenta a hipótese 
de que o contexto I é o mais produtivo. Identificamos nesse contexto linguístico que, 
quando não havia a palatalização com africação, a possibilidade de realização de [tʲ] e 
[dʲ] era maior do que nos outros contextos linguísticos. Logo, cogitamos a possibilidade 
de gradiência em relação às variantes de /t, d/: [t] > [tʲ] > [tʃ] e [d] > [dʲ] > [dʒ]. 

Observando as tabelas, percebemos que [tʲ] e [dʲ] ocorreram majoritariamente no 
mesmo ambiente e na posição em que houve a maior frequência de variantes africadas 
palatais. Assim, entendemos que o segmento oclusivo palatalizado e africado palatal 
possuem semelhanças no processo de formação e que é possível estabelecer uma 

gradiência em relação a essas variantes. 

O quantitativo resultante do contexto de /t, d/, em onset de sílaba átona final de palavra, 
com [i] ou [j], em ditongo fechando a sílaba imediatamente antecedente (cf. Tabela 3), 
também argumenta a favor da importância do ditongo. Ou seja, ditongo posicionado 
imediatamente antes de /t, d/ – como em [‘ojtʃuh] – influencia também a palatalização e 
a africação. 

Faz-se necessário também discutir os quantitativos explicitados na tabela 4. Havia a 
suposição de que o contexto linguístico de /t, d/ em sílaba átona não final, partilhada 
com [i] ou [j] formando ditongo, influenciava em menor grau o processo estudado. No 
entanto, ao examinar os dados, percebemos que havia poucas palavras no corpus com 
esse contexto linguístico. Houve casos esporádicos de produções como [mɛhtʃjᴐ‘lati] 
‘mertiolate’, [keʃtʃjᴐ‘nariw] ‘questionário’ e [dʒjagi‘nᴐʃtiku] ‘diagnóstico’. A hipótese II, 
portanto, não pode ser confirmada mediante limitação do corpus, mas indica certamente 
uma tendência à participação do ditongo no fenômeno. 

Sobre o contexto IV, cujo quantitativo é representado na tabela 5, esclarecemos que /t, 
d/ em onset diante de fonema /i/ abrange palavras em que as consoantes encontram-
se em sílabas final ou não final, tônica ou átona. Por exemplo, temos os dados [‘tia] e 
[‘pahti]. A hipótese inicial supõe que esse contexto linguístico inibe o fenômeno da 
palatalização. Foi possível depreender da análise das ocorrências que todos os 
colaboradores, exceto a mulher mais escolarizada da terceira faixa etária, produziram 
ao menos uma variante africada quando /t, d/ estavam em onset diante de fonema /i/. A 
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partir dessa informação não podemos afirmar categoricamente que o contexto 
linguístico de /t, d/ diante do fonema /i/ é proibitivo de palatalização, visto que houve um 

número considerável de ocorrência de [tʃ] e [dʒ] nesse contexto. 

No entanto, deve-se fazer a ressalva de que a maioria dos casos de africação com 
palatalização no contexto IV ocorreu em ambiente átono e posição final. Percebemos 
que o ambiente tônico é um forte inibidor do processo de palatalização, uma vez que, 
em dados como [plã'tiw], tem-se a posição final e o ditongo, no entanto, o ambiente 
tônico no qual /t/ está provavelmente foi o responsável por bloquear a palatalização. 

Comparando os quatro contextos linguísticos delimitados para a ocorrência de 
produções com articulação palatal de /t, d/, verificamos uma possível hierarquia entre 
sílaba átona, posição de sílaba final – criando ambiente prosodicamente mais débil – e 
ditongo compartilhando sílaba. 

A promoção de palatalização e africação parece ser propiciada pela posição de sílaba 
final, sendo ela átona. Mas, ainda que nela venha o ditongo em que [i] ou [j] se apresente 
e lhe apliquemos o valor de sílaba pesada, o efeito manifesto desse peso silábico, na 
produção de fala natalense, é para espraiamento que leva à produção africada palatal 
ou oclusiva palatalizada de /t, d/. Assim, a atonicidade torna o ambiente 
articulatoriamente mais débil, promotor de variação, enquanto a sílaba pesada contribui 
para o espraiamento de traço(s) que leva a produções palatais ou palatalizadas de /t/ e 
/d/. Quanto à posição de sílaba na palavra em contraponto à atonicidade, a posição 
parece sobrepor-se a ela, pois, se /t, d/ constituem sílaba átona, com ditongo em que [i] 
ou [j] está presente na sílaba pesada, mas esta sílaba não é final de palavra, a 
palatalização ocorre em menor frequência. Logo, há uma indicação de que a posição da 
sílaba em que /t, d/ se encontram na palavra – se final ou não final – proporciona mais 
ou proporciona menos as produções [tʃ] e [dʒ], ou ainda [tʲ] e [dʲ]. 

A análise dos quatro contextos permitiu a percepção de que, na comunidade natalense, 
o ditongo compartilhando sílaba com consoante é o fator que condiciona em maior grau 
a palatalização; na sequência, está a posição de sílaba final de palavra; e, por fim, a 
atonicidade silábica. 

3.1.2 Palatalização de /t/ e /d/ sob a ótica autossegmental 

Nesta parte do artigo queremos discorrer sobre a palatalização de /t, d/, segundo Bisol 
e Hora (1993), e problematizar alguns pontos da interpretação. Posteriormente, 
apresentamos a nossa interpretação sobre o processo de palatalização e de africação, 
que pretende simplificar a explicitação do processo. 

Bisol e Hora (1993) baseiam-se em Clements (1986, 1991). Logo, essa versão possui 
algumas diferenças nas representações, comparando-se a Clements e Hume (1995): 1. 
O traço [coronal] é marcado binariamente; 2. O traço [anterior] diferencia um segmento 
alveolar ([+anterior]) de um segmento não alveolar ([-anterior]). 

Os autores afirmam que a palatalização das consoantes /t, d/ consiste na vizinhança 
direta com /i/ que resulta no espraiamento do nó Vocálico que abriga o traço [+coronal] 
e nó de Abertura. A partir do momento em que o traço articulatório da vogal passa à 
consoante, há formação de uma consoante complexa. Nesse caso, o nó Vocálico de /i/ 
espraia-se para a geometria de /t, d/ e há conversão do traço [+anterior] desses 
segmentos em [-anterior] (cf. Figura 1). 
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A palatalização é entendida como um processo de dois estágios: o primeiro promove a 
consoante oclusiva palatalizada e o segundo cria o segmento africado palatal. A criação 
dessa africada resulta da promoção da articulação secundária à primária, o que 
ocasiona na cisão e na bifurcação das raízes (cf. Figura 2). 

Um fato que merece ser problematizado é o de que a passagem de segmento oclusivo 
palatalizado para segmento de contorno palatal não é suficientemente explicitada, visto 
que eles afirmam que, após a promoção, há cisão e bifurcação das raízes e não 
detalham tal procedimento. Apesar da crítica feita a certos pontos da interpretação, a 
noção do fenômeno de palatalização com africação manifesta pelos autores é 
importante para o estabelecimento da nossa interpretação sobre as formas variantes 

africadas palatais e palatalizadas de /t/ e /d/. 

Na nossa interpretação, acreditamos que o fenômeno de africação com palatalização 
ocorre mediante espraiamento do nó Vocálico e [+contínuo] de /i/ para a geometria de 
/t, d/. Também há desligamento da articulação primária referente ao [coronal] da 
consoante alvo do espraiamento. As linhas pontilhadas na figura 3 representam o 
processo de espraiamento a partir de /i/ e, pelo traço seccionando a linha de associação 
entre PC e [coronal], demonstra-se o desligamento da articulação primária. 

É importante discutirmos o processo que dá origem às consoantes oclusivas 
palatalizadas [tʲ] e [dʲ]. Diferentemente do que ocorre com as africadas, tem-se o 
espraiamento apenas do nó Vocálico que, ao espraiar-se, leva o nó PV, associado a 
[coronal], [-ant] e [+distr] e o nó de abertura. Esse espraiamento não resulta em uma má 
formação na geometria da consoante, já que o traço [coronal] de /i/, foneticamente [i] ou 
[j], não se ramifica diretamente de PC, visto que esses nós, na geometria de vogal, são 
mediados, hierarquicamente, por Vocálico e PV. Logo, não se configura má formação, 
considerando que o nó intermediário PC da consoante não está associado diretamente 
a dois traços de mesma camada. 

Assim, os segmentos complexos [tʲ] e [dʲ] resultam de espraiamento de articulação 
vocálica, mais especificamente, de espraiamento do nó Vocálico para o PC da 
consoante, sem que haja o desligamento de sua articulação primária. Isto é, forma-se 
um segmento que se aproxima mais de uma oclusiva alveolar, visto que possui mais 
traços de um [t] ou [d]. Ao mesmo tempo, ele possui a coarticulação vocálica que o 
diferencia de uma oclusiva alveolar plena. 

É coerente afirmar que a própria interpretação dos processos de palatalização e 
africação auxilia na hipótese de existência de uma gradiência envolvendo as variantes 
de /t, d/: [t] > [tʲ] > [tʃ] e [d] > [dʲ] > [dʒ]. O que diferencia, então, uma consoante oclusiva 
palatalizada de uma africada palatal é que para aquela, há espraiamento apenas de nó 
Vocálico e, para esta, há espraiamento tanto de nó Vocálico quanto de [+cont]. 

A figura 8 ilustra uma configuração arbórea que representa o resultado dos 
espraiamentos e desligamento, antes do processo que resulta na bifurcação das raízes. 
As linhas de associação pontilhadas representam os traços fonéticos resultados dos 
processos. 

A formação propriamente dita do segmento de contorno ocorre com o espraiamento do 
traço [+cont] da vogal para a geometria da consoante que mantém seu traço [-cont]. 
Disso resulta a má formação, mediante a presença de dois traços [cont] sob o mesmo 
nó raiz sendo necessária, consequentemente, a cisão que resulta na bifurcação desse 
nó (cf. figura 9). 
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3.2 Variáveis extralinguísticas 

A hipótese V envolve as variáveis sexo, escolaridade e faixa etária e presume a 
influência delas no fenômeno da palatalização estudado. Logo, falantes mais 
escolarizados, mais novos e do sexo feminino realizariam formas palatais e 
palatalizadas de /t, d/ com maior frequência. É necessário ressaltar que há um número 
diferente de colaboradores em cada faixa etária. Na primeira faixa etária há dois homens 
e uma mulher (3 colaboradores), na segunda há uma mulher e um homem (2 
colaboradores) e, na terceira, há um homem e duas mulheres (3 colaboradores). A 
expectativa era de conseguirmos, para cada faixa etária, pelo menos 1 colaborador(a) 
menos escolarizado(a), mas isso não foi possível. Na primeira faixa etária temos um 

colaborador menos escolarizado e, na terceira, uma colaboradora menos escolarizada. 

Acreditávamos que os colaboradores mais escolarizados palatalizariam mais, mas a 
colaboradora menos escolarizada da terceira faixa etária palatalizou com mais 
frequência do que outros participantes mais escolarizados. Ela produziu 12 ocorrências 
de variantes africadas palatais, distribuídas nos quatro contextos linguísticos 
analisados. A outra colaboradora da mesma faixa etária, a mais escolarizada, produziu 
10 ocorrências de variantes africadas palatais, distribuídas nos contextos I e II. No 
comparativo quantitativo das produções dessas mulheres, verificamos que a 
colaboradora com menos escolaridade palataliza mais, ao ser considerada também a 
distribuição mais ampla dos ambientes de ocorrência dos segmentos africados palatais. 
Ademais, comparando as produções dessa mulher e doutros participantes mais 
escolarizados, concluímos não haver um padrão de frequência de produção das 

variantes africadas palatais relacionado à escolaridade. 

É importante ressaltar, no entanto, que o colaborador menos escolarizado da primeira 
faixa etária não produziu a variante palatal [ʤ] e apenas palatalizou nos contextos 
linguísticos III e IV. Durante a entrevista, ele demonstrou nervosismo e dificuldade em 
executar o que era solicitado. Por mais que este indivíduo em específico não tenha 
palatalizado no contexto que mais favorece a palatalização (contexto I), não acreditamos 
que seu nível de escolaridade tenha sido o fator condicionante das suas produções 
majoritariamente alveolares ([t] e [d]). 

Ademais, a idade também é um fator que consta na hipótese inicial e que merece ser 
comentado. Acreditávamos que os falantes mais jovens produziam de modo mais 
recorrente variantes oclusivas palatalizadas e/ou africadas palatais, no entanto, a 
quantificação das ocorrências permitiu observar que os colaboradores da terceira faixa 
etária palatalizaram muito mais do que os demais participantes. Somando as produções 
dos três colaboradores com idade entre 18 aos 35 anos, houve 17 produções de 
africadas palatais; os dois colaboradores com idade entre 35 aos 55 anos produziram 
as variantes africadas palatais 23 vezes; e os três colaboradores com idade de 56 anos 
em diante produziram 52 vezes as variantes africadas[1]. Apesar da quantidade de 
dados apontar para o fato de que os mais velhos palatalizam mais, a quantidade 
destoante de participantes em cada faixa etária não nos permite fechar essa parte da 
análise. 

Por fim, averiguamos que a variável sexo é um condicionante do fenômeno da 
palatalização. Com a análise quantitativa dos dados, foi possível perceber que, na 
primeira faixa etária, a colaboradora tem 8 ocorrências de variantes africadas, à medida 
que um dos homens tem 2 e o outro 7. Na segunda faixa etária, a mulher tem 16 
ocorrências de variantes africadas e o homem 7. Na terceira faixa etária, no entanto, o 
padrão de mulheres produzindo [tʃ] e [ʤ] com mais frequência foi quebrado, uma vez 
que, ao passo que uma mulher (a mais escolarizada) efetivou 10 ocorrências de 
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consoantes com traço palatal e a outra (menos escolarizada) produziu 12, o homem, 
por sua vez, produziu 30. Não podemos afirmar com certeza que as mulheres 
palatalizam mais do que os homens, mediante as ocorrências da terceira faixa etária, 
entretanto, tomando como base as outras duas faixas etárias, tais resultados podem ser 
indícios de que mulheres tendem a palatalizar mais. 

Este estudo oferece, portanto, indícios de que a variável sexo favorece, em algum grau, 
a realização das variantes africadas, uma vez que as mulheres da primeira e segunda 
faixas etárias palatalizaram mais que os homens de seus respectivos agrupamentos. 
Macedo (2004) aponta que, no falar recifense, as mulheres palatalizam mais visto que 
optam mais pela variante com maior prestígio, no caso, a fricativa palatal [ʃ] em coda. 
Não discutimos, neste artigo, questões de variantes mais ou menos prestigiadas, mas 
é interessante perceber que, em ambos os estudos, as mulheres palatalizam mais do 
que a maioria dos homens e talvez isso indique [tʃ] e [dʒ] como possíveis formas de 
prestígio no falar natalense. 

Por falta de maior controle relativo às variáveis socioculturais na atual fase da pesquisa, 
não é coerente apresentar conclusões fechadas, mas a análise dos fatores 
socioculturais contribui para a descrição do fenômeno pela possibilidade de 
identificação dos indícios citados. Esclarecemos que a análise sociolinguística tecida 
neste estudo não possui grande aprofundamento por não termos tido a oportunidade de 
ampliar o grupo de colaboradores por conta da pandemia da Covid-19. 

[1] O colaborador do sexo masculino da terceira faixa etária foi o que mais realizou 
variantes africadas palatais na pesquisa (30 produções africadas equivalentes a mais 
da metade dos dados produzidos pela terceira faixa etária). Durante a entrevista, ele 
afirmou ter passado apenas os cinco primeiros anos de sua vida no estado de São Paulo 
e viver em Natal-RN há um tempo equivalente a pelo menos 2/3 de sua vida. Mediante 
à disparidade no número de ocorrências, verificamos se algum parente muito próximo 
era falante de outro dialeto palatalizante. Por fim, constatamos que sua esposa, mãe e 
pai são todos potiguares, logo, confirmamos a procedência das realizações de suas 
produções africadas como realizações não influenciadas pelo contato com outro dialeto. 
Seus dados foram analisados normalmente. 

 
Conclusão 

 

Ao analisar as produções de falantes natalenses, foi possível identificar e descrever os 
prováveis contextos linguísticos influenciadores do processo de palatalização 
focalizado, atribuindo-lhes um escalonamento de influências: em maior grau, em menor 
grau e em não se aplica. A averiguação de caráter quantitativo garantiu procedência à 
hipótese de que o contexto de /t/ ou /d/, em onset de sílaba átona final de palavra, 
constituindo sílaba com ditongo em que [i] ou [j] se apresenta, é o mais favorecedor da 
palatalização e da africação. Nesse sentido, argumentamos a favor de que a presença 
do ditongo é o fator que mais propicia a palatalização, visto comportar o segmento 
palatal que espraia seus traços para as consoantes /t/ e /d/ em onset. Na sequência 
vêm, respectivamente, a posição de sílaba final de palavra e a atonicidade da sílaba em 
que /t/ e /d/ se encontram. A posição de sílaba final sobressai, em relação à atonicidade, 
pelo fato de que, ainda que a sílaba seja átona, mas não se encontre em posição final 
de palavra, a probabilidade de formas palatais ou palatalizadas de /t/ e /d/ ocorrer é 
menos produtiva. 
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Acreditamos ainda que o ditongo torna a sílaba que ocupa pesada e este peso silábico 
engatilha o espraiamento que leva à palatalização. Desse modo, ditongo – atrelado à 
sílaba pesada –, ambiente átono e posição de sílaba final em que se encontram /t/ e /d/ 
criam um contexto linguístico mais propício à palatalização e/ou africação. 

A partir do postulado por Bisol e Hora (1993), a nossa interpretação de base 
autossegmental afirma que a formação da consoante de contorno palatal consiste no 
espraiamento de nó Vocálico e de [+contínuo] de /i/ – foneticamente, [i] ou [j] – em 
direção à geometria de /t, d/. Para tanto, há o desligamento do traço [coronal] da 
consoante, que ganha traço de articulação vocálica. O surgimento de duas raízes 
decorre da cisão ocasionada pela má formação mediante à concomitância dos traços [-
cont.] e [+cont] ramificados de um único nó Raiz. Forma-se, então, um segmento de 
contorno caracterizado pela bifurcação de nós Raiz, para conter o efeito de borda dos 
traços [-cont.] e [+cont]. 

Por fim, a análise de caráter sociolinguístico permite-nos perceber que o sexo aparenta 
ter alguma influência no fenômeno, visto que as mulheres das primeira e segunda faixas 
etárias palatalizaram com maior frequência que os homens de suas respectivas faixas. 
Ainda que o homem da terceira faixa etária tenha produzido as variantes africadas 
palatais com maior frequência em relação às mulheres de seu agrupamento, é coerente 
afirmar que não podemos descartar completamente a hipótese de que mulheres 
palatalizam mais. 
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Figura 1 

 

 

Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 
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Figura 6 

 

 

Tabelas 1 e 2 

 

 

Tabelas 3 e 4 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 598 

 

 

Tabela 5 
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TÍTULO: A PALATALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS /t/ E /d/ AVIZINHADOS DE 

DITONGO EM REGISTROS DE FALA MOSSOROENSE 

Resumo 

 

Este artigo analisa o fenômeno da palatalização dos segmentos /t/ e /d/ em onset 
silábico contíguo a ditongo, em Mossoró/RN. As postulações de Clements e Hume 
(1995) sobre Geometria de Traços, Selkirk (1982) sobre o modelo Autossegmental de 
sílaba e Labov (2008) sobre Sociolinguística estabelecem a base teórica do trabalho. A 
metodologia de coleta de dados envolve dois Questionários Fonético-Fonológicos de 
caráter Lúdico, um Questionário Fonético-Fonológico e uma Narrativa Semidirigida 
aplicados a seis colaboradores, que contemplem três diferentes variáveis: gênero, 
feminino ou masculino; faixa etária, sendo a primeira de 18 a 35 anos, a segunda de 36 
a 55 anos, e a terceira a partir de 56 anos; e escolaridade, dividida, nessa pesquisa, em 
menos escolarizado e mais escolarizado. Após a pesquisa de campo, os dados foram 
registrados em transcrição fonética de oitiva e alguns deles passaram por análise 
acústica. A pesquisa objetiva verificar as motivações para a palatalização nessa 
comunidade, até então, reconhecida como não-palatalizante. Os resultados revelam 
que a palatalização, em Mossoró, é linguisticamente significativa principalmente no 
contexto de /t/ e /d/ em onset compartilhando sílaba com ditongo iniciado pelos 
segmentos [i] ou [j] em sílaba átona final de palavra. Além disso, a análise revela que 
há uma tendência para palatalizar mais por parte das mulheres, dos mais jovens e dos 

mais escolarizados – quando levada em consideração a análise sociocultural. 

 
 
Palavras-chave: Palatalização. Geometria de Traços. Sociolinguística. 

TITLE: PALATALIZATION OF THE SEGMENTS /t/ AND /d/ NEXT TO DIPHTHONG IN 

MOSSORÓ’S SPEAKING RECORDS 

Abstract 

 

This paper analyzes the phenomenon of palatalization of the segments /t/ and /d/ in 
syllabic onset contiguous to diphthong, in Mossoró / RN. The postulations of Clements 
and Hume (1995) on Feature Geometry theories, Selkirk (1982) on the Autosegmental 
model of Syllable and Labov (2008) on Sociolinguistics establish the theoretical basis of 
this study. The data collection methodology involves Playful Phonetic-Phonological 
Questionnaires, a Phonetic-Phonological Questionnaire and a Semi-Directed Narrative 
applied to six collaborators, which include three different variables: gender, female or 
male; age group, the first from 18 to 35 years old, the second from 36 to 55 years old, 
and the third from 56 years old; and education, divided, in this research, into less 
educated and more educated. After the field research, the voice recording was perfomed 
by hearing phonetic transcription and some of them underwent acoustic data processing. 
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The research aims to verify the motivations for palatalization in this community, hitherto, 
recognized as non-palatalizing. The results reveal that palatalization, in Mossoró, is 
linguistically mainly significant in the context of /t/ and /d/ in onset sharing syllable with 
diphthong initiated by the segments [i] or [j] in an unaccented final environment. In 
addition, the analysis reveals that there is a tendency to palatalize more on the part of 
women, the younger and the more educated - when taking into account the socio-cultural 

analysis. 

 
 
Keywords: Palatalization. Feature Geometry theories. Sociolinguistics. 

Introdução 

Este artigo objetiva sistematizar o fenômeno da palatalização dos segmentos 
obstruintes coronais [+anterior] e [-distribuído] /t/ e /d/ em posição de onset de sílaba 
contíguo a ditongo, na fala de mossoroenses. De tal maneira, para iniciar a discussão, 
determinamos o fenômeno da palatalização. De acordo com Silva (2017), consiste em 
uma consoante que adquire uma articulação palatal ou próxima à região do palato, 
sendo interpretado como um fenômeno apenas fonético de ajuste articulatório. 
 
Para respaldar a análise, três abordagens são delimitadas. A primeira delas é a 
Geometria de Traços (CLEMENTS; HUME, 1995), por ser uma teoria possível de 
expressar a naturalidade dos processos fonético-fonológicos. A segunda envolve o 
modelo Autossegmental de sílaba (SELKIRK, 1982), devido à pertinência da sílaba e do 
peso silábico na sustentação da interpretação pretendida. A terceira é a vertente da 
Sociolinguística (LABOV, 2008), uma vez que essa corrente leva em consideração os 
aspectos sociais e culturais atrelados ao uso da língua. Sendo assim, os fatores 
delimitados para verificar possíveis correlações com a variação linguística focalizada 
são: gênero, faixa etária e nível de escolaridade 
 
É notório que o contexto linguístico de /t/ e /d/ diante de [i] é o principal motivador da 
palatalização em diversos falares do português brasileiro (PB). Contudo, neste artigo, 
discutimos registros de fala de Mossoró-RN nos quais esse mesmo fenômeno ocorre 
em ambiente não tão difundido nas descrições já realizadas. Verifica-se, então, a 
realização dos fonemas /t/ e /d/ constituindo sílaba com ditongos compostos pela vogal 
coronal [i] seguida pela semivogal dorsal [w] – ditongo decrescente – ou, ainda, pela 
semivogal palatal [j] seguida por uma vogal – ditongo crescente–; ou constituindo onset 
de sílaba em vizinhança direta com o ditongo decrescente, cuja semivogal [j] participa 
da sílaba imediatamente antecedente ao /t/ ou /d/ em onset.  
 
A justificativa desse estudo reside na possibilidade de observar a expansão da 
palatalização – um fenômeno identificado em registros de fala mossoroense – sob a 
ótica da Geometria de Traços e da Sociolinguística. Ainda que, no senso comum, fale-
se que o “chiado” – aspecto associado aos segmentos palatalizados e/ou de contorno, 
a exemplo de [tʃ] e [dʒ] – não faça parte da fala potiguar, a pesquisa pretende mostrar 
um uso bem produtivo, na região, de formas palatais de /t/ e de /d/. 
 
De tal maneira, esta pesquisa possibilita mover o holofote dos estudos linguísticos para 
uma das maiores cidades do RN. As hipóteses que norteiam a pesquisa são as 
seguintes: 
 
            I. A palatalização dos segmentos /t/ e /d/ tende a ocorrer produtivamente em 
onset, quando constituem sílaba átona em final de palavra com ditongo, crescente ou 
decrescente, iniciado por vogal [i] ou semivogal [j]. 
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             II.A palatalização dos segmentos /t/ e /d/ tende a ocorrer de forma não categórica 
em onset, quando constituem sílaba átona não final de palavra (tanto inicial quanto 
medial) com ditongo contíguo, crescente ou decrescente, que apresente segmento 
vocálico [i] ou semivocálico [j]. 
 
             III. A palatalização dos segmentos /t/ e /d/ não é esperada, quando em sílaba 
tônica diante da vogal simples [i]. 
 
             IV. A metátese da semivogal [j], para a sílaba imediatamente antecedente ao /t/ 
ou /d/ em onset, inibe o processo de palatalização: [ɦe‘mɛdju] ~ [ɦe‘mɛjdu]. 
 
            V. A palatalização de /t/ ou /d/, em onset de sílaba com ditongo constituído por 
[i] ou por [j], ou em onset antecedido por ditongo decrescente constituído por [j], pode, 
subsequentemente, promover a monotongação: [‘utiw] > [‘utʃiw] > [‘utʃu] ‘útil’ ou [‘ojtu] > 
[‘ojtʃu] > [‘otʃu] ‘oito’. 
 
            VI. O registro da palatalização é mais produtivo na fala de jovens, de mulheres 
e/ou de pessoas mais escolarizadas. 
 
Metodologia 

 

A investigação tem por objetivo registrar a fala de indivíduos naturais de Mossoró e que 
vivem, ao menos por ⅔ da vida, na região. Pretende-se, principalmente, observar o 
fenômeno da palatalização dos segmentos /t/ e /d/ em onset em vizinhança direta com 
a semivogal [j] ou vogal [i] – na constituição de um ditongo - na própria sílaba ou na 
sílaba antecedente. 

No que se refere à análise das produções fonéticas dos fonemas /t/ e /d/, são 
consideradas variáveis dependentes e independentes. Quanto às variáveis 
dependentes, notam-se 3 possibilidades principais de produção para cada fonema, 
sendo elas: [t], [tʲ] e [tʃ] para /t/ e [d], [dʲ] e [dʒ] para /d/. 

Quanto às variáveis independentes, são considerados os fatores linguísticos e 
extralinguísticos. Os linguísticos consistem em posição da sílaba na palavra (sílaba final 
e não final); tonicidade (sílaba tônica e átona); contexto fonético-fonológico antecedente 
(vogal simples ou semivogal coronal constituindo ditongo); contexto fonético-fonológico 
seguinte (vogais labial, coronal, dorsal; semivogais coronal ou labial constituindo 
ditongo; vogais orais, nasais e nasalizadas). Os fatores extralinguísticos, por sua vez, 
envolvem a participação de 6 colaboradores que contemplam três diferentes variáveis: 
gênero, feminino ou masculino; faixa etária, sendo a primeira de 18 a 35 anos, a 
segunda de 36 a 55 anos, e a terceira a partir de 56 anos; e escolaridade, dividida, 
nessa pesquisa, em menos escolarizado, cuja denominação atende àqueles que 
possuem ensino fundamental completo ou incompleto, e mais escolarizado, sendo essa 
a categoria em que se encaixam os colaboradores com ensino médio em diante. 

Os instrumentos elaborados envolvem dois Questionários Fonético-Fonológicos de 
caráter Lúdico (QFFL), um Questionário Fonético-Fonológico (QFF) e uma atividade de 
caráter narrativo, chamada Narrativa Semidirigida (NS). O primeiro QFFL consiste em 
um caça-palavras que requer a produção em voz alta delas. O segundo QFFL configura-
se em um jogo da memória que também requer que a resposta dada seja produzida em 
voz alta, na medida em que o par for feito. O terceiro instrumento diz respeito a um 
conjunto de questões que induz o colaborador a dar uma determinada resposta – 
questões fechadas. E o quarto e último instrumento é uma atividade de narrativa que 
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solicita ao colaborador contar ou recontar uma história bem conhecida, a exemplo de 
alguma lenda urbana da cidade ou um conto de fadas. Durante a sua narrativa, ele é 
orientado a integrar à narrativa palavras apresentadas, em formato de fichas impressas, 
pelo pesquisador. No máximo, um conjunto de 10 palavras – ou possíveis vocábulos 
fonológicos – a serem acrescentadas à narrativa com o intuito de obter, com mais 
certeza, ocorrências linguísticas de /t/ e /d/ em ambientes de interesse da pesquisa, a 
partir do desenvolvimento de um assunto familiar dos colaboradores. Sendo assim, os 
quatro instrumentos buscam captar a produção de fala do colaborador com maior 
naturalidade e espontaneidade possível – dentro de um contexto pré-estabelecido, em 
que sua atenção esteja voltada às atividades, e não à produção em si. 

A partir das variáveis estabelecidas, a seleção dos colaboradores foi realizada com 
auxílio de um familiar da pesquisadora. Três dos colaboradores (C1, C2 e C3) fazem 
parte do mesmo núcleo familiar – todos integram o grupo de indivíduos mais 
escolarizados, dois fazem parte de outro núcleo familiar (C4 e C6) – integram o grupo 
dos menos escolarizados, e um (C5) pertence a outro núcleo, agrupa-se aos mais 
escolarizados. 

O contato com os colaboradores foi realizado em dois encontros em dias diferentes. O 
primeiro deles foi para apresentação da pesquisa, sem explicações minuciosas, apenas 
descrevendo os instrumentos a serem aplicados – medida feita com o intuito de que os 
colaboradores não monitorassem tanto a própria fala no momento da gravação. No 
início do primeiro contato, também foram informados de que teriam de assinar os 
documentos de ciência de participação. Nesse dia, ainda foram aplicados os dois 

QFFL’s e a NS. 

Durante a coleta de dados, foi perceptível que a utilização do caça-palavras não estava 
sendo bem-sucedida, uma vez que se passava muito tempo para que alguma palavra 
fosse encontrada pelos colaboradores de forma geral. As colaboradoras da segunda e 
da terceira faixas etárias (C4 e C6) demonstraram também uma certa dificuldade 
durante o acréscimo das palavras e/ou vocábulos fonológicos na Narrativa Semidirigida. 
Por isso, se fez necessária a diminuição de apresentação de palavras na NS. 

Após fazer a escuta dos dados gravados no primeiro encontro, notou-se que alguns 
contextos não foram contemplados devido à infrutuosidade do caça-palavras. Sendo 
assim, o segundo encontro foi realizado, aproximadamente um mês depois, com 
aplicação do QFF, a fim de obter os contextos faltosos decorrentes da aplicação 
frustrada do caça-palavras. Durante a aplicação do QFF, as mesmas colaboradoras (C4 
e C6) apresentaram um pouco de dificuldade, levando a algumas alterações nas 
questões do QFF, além do auxílio mais direto da pesquisadora. 

A coleta de dados foi feita mediante a utilização do Gravador de Voz do aparelho celular 
da própria pesquisadora. Inicialmente, os dados foram registrados em transcrição 
fonética de oitiva. Em seguida, utilizou-se o software PRAAT, com o intuito de fazer uma 
análise acústica voltada para as produções que causaram dúvida nos registros feitos de 
oitiva. 

 

Resultados e Discussões 

 

A análise do corpus proporciona a identificação de diferentes variantes para as variáveis 
/t/ e /d/ em onset silábico. Sendo elas, para a variável /t/, as variantes [t], [tʃ] e [tj]; para 
a variável /d/, as variantes [d], [dʒ] e [dʲ]. 
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O percurso dessa análise consiste na discussão das hipóteses indicadas na introdução, 
a começar pelas hipóteses linguísticas. Inclusive, entendemos que se estabelece entre 
essas hipóteses uma ordenação – partindo daquela potencialmente mais influenciadora 
do processo de palatalização e/ou africação para a menos influenciadora. Em seguida, 
discorremos sobre as hipóteses referentes à inibição da palatalização e a outros 
processos fonético-fonológicos que podem acompanhá-la. A partir desses parâmetros, 
discutimos uma interpretação autossegmental sobre palatalização e africação. Por fim, 
há a análise das variáveis extralinguísticas. 

Variáveis Linguísticas 

A primeira hipótese linguística, referente à tendência da palatalização dos segmentos /t/ 
e /d/ ocorrer produtivamente em onset é confirmada, desde que constituam sílaba átona 
em final de palavra e compartilhem sílaba com ditongo crescente ou decrescente, 
iniciados por [i] ou [j]. Na maior parte dos dados em que há palatalização de /t/ e /d/, 
eles encontram-se constituindo sílaba átona final contíguos a ditongo, como nas 

produções [‘sitʃju], [‘ɔʃtʃja], [‘ojtʃu], [‘prɛdʒjus] e [‘ɔdʒiw][1]. 

É perceptível, também, que a posição de sílaba átona não final em que os segmentos 
/t/ e /d/ formam sílaba com ditongo e a posição de sílaba final em que essas consoantes 
estão antecedidas imediatamente por ditongo decrescente favorecem a palatalização 
em menor grau. Como exemplos desses contextos, respectivamente, apresentam-se os 
seguintes dados: [kɛʃtʃɔ‘nariu][2] e [‘ojtʃu]. 

E, por fim, como esperado para essa região do RN, os aspectos que não favorecem a 
palatalização consistem no ambiente tônico e núcleo preenchido pela vogal simples [i]. 
Na pesquisa de Silva; Barbosa; Guimarães e Nascimento (2012, p.76), em que 
investigam as variedades de Fortaleza (CE) e Afonso Bezerra / Guamaré (RN), 
mencionam a expectativa de se encontrar, na região de Guamaré, produções não 
palatalizadas de /t/ e /d/ diante de [i]: “[...] na variedade não palatalizante do Rio Grande 
do Norte, esperaríamos que apenas oclusivas ocorressem, mas, ao contrário, foram 
atestados 19% de itens léxicos com uma africada”. Sendo assim, ainda que seja um 
fenômeno de emergência nas localidades do RN, é entendido como um aspecto não tão 
favorecedor. 

Levando em consideração os percentuais apresentados nas tabelas em anexo, 
confirmamos que o ditongo é extremamente relevante para o processo de palatalização 
na fala de mossoroenses. Para relacionar a influência do ditongo na palatalização, é 
necessário levar em consideração a sílaba pesada formada por um ditongo em que [i] 
ou [j] está presente, constituindo uma rima com núcleo ramificado. Sendo assim, quando 
há produção de ditongo na fala, há, consequentemente, a criação de uma sílaba pesada 
responsável por influenciar na palatalização. Além disso, é necessário explicitar o 
ambiente prosodicamente fraco – ambiente átono e posição final – também como 

condicionantes da palatalização de /t/ e /d/ avizinhados de ditongo. 

Ademais, outro argumento que corrobora para confirmação da hipótese de que o 
contexto I é o mais influenciador diz respeito às variantes oclusivas palatalizadas 
presentes apenas na tabela 1. O quantitativo geral, envolvendo todos os colaboradores 
e todos os contextos linguísticos, revelou apenas 1 ocorrência de [tj] e 4 ocorrências de 
[dʲ]. Entendendo a variante oclusiva palatalizada como uma das fases para a realização 
da variante africada palatal, é coerente afirmar que a ocorrência exclusiva de [tj] e [dj] 
nesse contexto é indicador de uma subsequente africação, pois sua ocorrência é 
identificada apenas em variação livre com a africada, como em [‘prɛdju] ~ [‘prɛdʒju]. De 
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tal maneira, reiteramos a relevância do conjunto sílaba final, ambiente átono e ditongo 
constituindo sílaba com /t/ e /d/ para o fenômeno de palatalização. 

Ao observar as tabelas 2 e 3, apesar da limitação de dados, é possível perceber uma 
indicação da ocorrência de africadas palatais. E, quanto à tabela 4, é notória a 
disparidade de ocorrências entre as oclusivas alveolares e africadas palatais, 
possibilitando a leitura que, de fato, o contexto IV – /t/ e /d/ em sílaba átona ou tônica 
diante da vogal simples [i] – é o que menos influencia no processo de palatalização e 
africação. 

Acreditávamos, também, que a metátese da semivogal [j] para a sílaba imediatamente 
antecedente ao /t/ ou /d/ em onset inibisse o processo de palatalização. De fato, essa 
expectativa é atingida em dados como [ɦe‘mɛjdu] e [‘ɔjdu]. No entanto, encontramos um 
dado que apresenta palatalização, apesar da metátese da semivogal [j], caso da 
produção [xɛ‘mɛjdʒwh]. Entretanto, mesmo com esse contraexemplo, é possível 
perceber uma tendência à inibição do processo, uma vez que a palatalização mediante 
a metátese da semivogal foi um caso isolado em comparação aos casos não 
palatalizados. 

Em uma de nossas hipóteses iniciais, são abarcados dois condicionamentos para o 
fenômeno de monotongação subsequente à palatalização. O primeiro contexto, é o de 
/t/ e /d/ em onset de sílaba, preenchida ainda por ditongo com [i] ou [j] presente – 
motivador de palatalização –, caso aplicável aos dados [‘sitʃu], [‘ɦadʒu] e [kɛʃtʃɔ’narju]. O 
segundo contexto é o de /t/ e /d/ em onset subsequente ao ditongo decrescente 
terminado por [j], motivador de palatalização, caso aplicável ao dado [‘otʃu]. É importante 
reiterar que, apesar da ausência de dados monotongados diante de /d/, pode-se afirmar 
que o fenômeno também ocorre com o segmento vozeado. Isto é, mesmo que não tenha 
se apresentado nesse corpus, há forte indicação de que também ocorra, uma vez que 
os segmentos [tʃ] e [dʒ] são extremamente semelhantes – se distinguindo apenas 
quanto ao vozeamento – e podem se apresentar nos mesmos ambientes. Logo, há 
indicação de que, após à palatalização de /t/ e /d/, pode ocorrer a monotongação, nos 
ambientes delimitados. 

Dessa forma, a análise panorâmica das formas em variação de /t/ e /d/ permite verificar 
que a africação em Mossoró é linguisticamente significativa no contexto I. No geral, a 
maior parte dos colaboradores produziu dados com variantes não alveolares ([tj], [tʃ] / 
[dʲ], [dʒ]). Dos seis colaboradores, um deles não produziu nenhuma variante africada ou 
palatalizada, ao passo que, dentre os outros cinco, o que menos produziu variantes com 
traço palatal realizou 3 desses dados e o que mais produziu realizou 14 variantes com 
traço palatal, entre as 17 possibilidades. 

4.2 Descrição de processos de palatalização e de africação, sob a luz da Geometria de 
Traços 

Depois da explicitação do estipulado por Bisol e Hora (1993) para a descrição dos 
processos de palatalização e de africação, propomos uma reformulação da análise, em 
uma tentativa de simplificar os processos. É importante explicitar que a interpretação 
dos autores não se baseia na configuração da Geometria de Traços de Clements e 

Hume (1995), mas de Clements (1986, 1991). 

Segundo Bisol e Hora (1993), o processo de palatalização de /t/ e /d/ decorre do 
espraiamento do nó Vocálico de /i/. Para os autores, esse processo inicia-se com a 
criação de uma articulação secundária na geometria da consoante, tornando o 
segmento em uma consoante palatalizada ([tj]/[dj]) no primeiro estágio (figura 3). A partir 
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disso, no segundo estágio, ocorre o processo de promoção[3] (item a, figura 4) dessa 
articulação secundária à primária, acarretando a bifurcação das raízes e a criação de 

um segmento africado ([tʃ]/[dʒ]) – configuração de cisão (item b, figura 4). 

A partir do que foi mostrado, é possível afirmar que a primeira fase da palatalização 
refere-se a uma consoante obstruinte [-cont] palatalizada, representante de uma fase 
intermediária para produção das africadas palatais [tʃ] e [dʒ]. Isto é, consoantes 
oclusivas palatalizadas podem ser consideradas um estágio intermediário entre as 
produções dos segmentos obstruintes [-cont] coronal [+ant] – oclusivos alveolares – 
[t]/[d] e os obstruintes [+cont] e [-cont] coronais [-ant] – africados palatais – [tʃ] e [dʒ], 
constituindo-se uma gradiência para a palatalização: [t] à [tj] à [tʃ] / [d] à [dj] à [dʒ]. 

É preciso explicitar que, para produção dos segmentos palatalizados – [tj] e [dj] – ocorre 
apenas o processo de palatalização, enquanto, para a produção dos segmentos 
africados – [tʃ] e [dʒ] – ocorre a palatalização e, em seguida, a africação. 

No que se refere ao processo de criação de uma consoante oclusiva palatalizada, 
mantemos a concepção de espraiamento do nó Vocálico de /i/ para o nó PC de [t] e [d], 
conforme Bisol e Hora (1993). Com esse espraiamento, é estabelecida uma consoante 
complexa, com uma articulação primária e uma secundária (cf. figura 5). 

Quanto à criação de uma africada, partimos da constituição da oclusiva palatalizada (cf. 
figura 5) com o acréscimo do espraiamento do traço [+contínuo] de /i/. Bisol e Hora 
(1993) postulam que, com a promoção de traço primário a secundário (cf. figura 4 a) e 
com a cisão, que começa na camada do traço [coronal] e finaliza na camada do nó Raiz 
para alocar [-cont] e [+cont] (cf. figura 4 b), ocorre a criação da africada. 

De nosso ponto de vista, para a passagem de segmento oclusivo alveolar a africado 
palatal, há o desligamento do [coronal] da consoante para que ocorra o espraiamento 
do nó Vocálico de /i/ e há ainda o espraiamento do [+cont] de /i/ para o nó Raiz da 
consoante. Cria-se, consequentemente, uma má formação na ramificação do nó Raiz, 
em respeito à associação simultânea com [-cont] e [+cont]. Nesse caso, para a formação 
de uma africada, ocorrem o desligamento do [coronal] da consoante, o espraiamento do 
nó Vocálico de /i/ e, em decorrência desse espraiamento para geometria da consoante, 
há também o espraiamento do traço [+contínuo] (figura 6). 

Após essa primeira etapa de espraiamento do Nó vocálico e do traço [+contínuo] de /i/, 
configura-se uma geometria, com má formação, de consoante com traços fonéticos 
decorrentes do segmento vocálico palatal – representados pelas linhas tracejadas (cf. 
figura 7). 

Depois dessa etapa, estabelece-se a presença de dois traços [contínuo] com valores 
opostos. O mesmo traço ramificado duas vezes no mesmo nó acarreta a má formação 
da configuração do segmento (no caso em foco, no nível do [contínuo], não no nível do 
[coronal] como na perspectiva dos autores vista acima). Por isso, ocorre a cisão no nó 
Raiz e ele se bifurca, sendo cada um associado a um traço [contínuo] de valores 
opostos. O resultado é o segmento africado/de contorno caracterizado por dois nós Raiz 
e efeito de borda causado pelo [+contínuo] e [-contínuo]. 

Portanto, a diferença entre a nossa interpretação e a de Bisol e Hora (1993) estabelece-
se, resumidamente, por partir de Clements e Hume (1995), por alterar a configuração 
arbórea da Geometria de Traços na alocação do traço [±contínuo] sob o nó Raiz, 
simplificando a descrição da passagem de consoante oclusiva à consoante de contorno 
ou africada. 
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4.3 Variáveis Extralinguísticas 

Houve, durante a pesquisa de campo, a dificuldade de encontrar um indivíduo do sexo 
masculino e menos escolarizado que aceitasse ser colaborador. Diante disso, não será 
possível apresentar um resultado totalmente fechado quanto à variável Escolaridade. 
Na tentativa de encobrir, parcialmente, essa lacuna, há a participação de duas 
colaboradoras menos escolarizadas. Sendo assim, cada faixa etária apresenta dois 
participantes, sendo um homem e uma mulher. Na primeira faixa etária, ambos mais 
escolarizados; nas segunda e terceira, os homens são mais escolarizados e as 
mulheres, menos escolarizadas. 

Acreditávamos que o fenômeno da palatalização seja de uma entrada recente no dialeto 
e, por isso, mais observado na fala de jovens. Além disso, por considerar a palatalização 
uma possível forma de prestígio – característica da região Sul e Sudeste do país –, 
também acreditávamos que as mulheres tenderiam a ser mais inovadoras (MACEDO, 
2004). Então, partimos do parâmetro gênero, para monitorarmos as possíveis variáveis 

socioculturais envolvidas no processo de palatalização determinado. 

Inicialmente, apresentamos três gráficos, divididos por faixa etária, em que são exibidas 
as porcentagens no que se refere às produções de [tʃ], [dʒ] comparadas, 
respectivamente, às produções de [t] e [d], correlacionando-as com as produções de 
homens e mulheres. Em seguida, um gráfico em que comparamos as faixas etárias 
entre si quanto às produções de [tʃ], [dʒ]. E, por fim, um gráfico em que comparamos a 
porcentagem das ocorrências de [tʃ], [dʒ] entre mais escolarizados e menos 
escolarizados. 

Esses gráficos resultam do cruzamento do quantitativo dos dados com as variáreis de 
caráter extralinguístico. Ou seja, os resultados registrados foram alcançados por meio 
de cálculos básicos de porcentagem que envolviam a quantidade total de segmentos 
em um contexto (100%) e a quantidade total de contextos que o segmento, de fato, 

ocorreu. 

Como é possível perceber no gráfico acima, o percentual de ocorrências aponta para 
uma palatalização em maior grau por parte da mulher da 1ª faixa etária. Os dois 
colaboradores, nesse caso, são mais escolarizados. É importante dizer que, mesmo que 
o homem dessa faixa etária não tenha palatalizado tanto diante de um ambiente propício 
para palatalização, ele foi responsável pela realização dos dados no ambiente menos 
favorecedor nessa região - sílaba constituída por /t/ ou /d/ diante da vogal simples [i]. 

Na segunda faixa etária, é notória a discrepância na produção das variantes alveolares 
e não alveolares. Isso poderia ser justificado pelo fato de a colaboradora dessa faixa 
integrar o grupo dos menos escolarizados, já que, até o momento, os participantes mais 
escolarizados apresentam uma porcentagem de palatalização significativa. 

Na terceira e última faixa etária, é perceptível, novamente, uma produção de africadas 
maior por parte da mulher. Apesar de ter sido em menor porcentagem, ainda é possível 
perceber uma produção mínima do colaborador mais velho. Quanto à escolaridade, o 
homem é mais escolarizado e a mulher é menos escolarizada. Ou seja, a escolaridade 
pode não ser um fator determinante para a ocorrência das africadas (como poderia ser 

interpretado no gráfico 2). 

Dessa forma, com exceção da segunda faixa etária, as mulheres palatalizaram mais do 
que os homens. Considerando que, na primeira e terceira faixas etárias, as mulheres 
(mais escolarizada e menos escolarizada, respectivamente) palatalizaram mais do que 
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os homens escolarizados, é possível perceber uma tendência de maior palatalização 
por parte do sexo feminino. Embora tal tendência não demonstre ser restritiva, o fato de 
o fenômeno ser identificado com uma porcentagem considerável na fala de mulheres de 
diferentes níveis de escolaridade é mais um argumento em favor de que talvez a 
escolaridade não seja tão determinante, como dito na análise do gráfico 3. 

A fim de apresentar uma melhor visualização da palatalização, levando em 
consideração cada faixa etária – sem a constante de sexo – é perceptível que os mais 
jovens, colaboradores da 1ª faixa etária (F1), demonstram uma porcentagem de 
palatalização consideravelmente superior aos colaboradores das outras duas faixas (F2 
e F3). Todavia, é incontestável que o processo acontece também na fala dos adultos e 
dos mais velhos, indicando, assim, que o fenômeno não é tão recente na comunidade 
quanto esperado. A partir disso, é notório que a faixa etária mais jovem demonstra um 
maior índice de palatalização que as demais, o que pode indicar a ascensão/ampliação 
do fenômeno. 

Para representar a variável Escolaridade, temos duas mulheres menos escolarizadas e 
o restante dos colaboradores como mais escolarizados. Assim, para estabelecer a 
comparação de forma numericamente igualitária, estabelecemos as duas mulheres da 
2ª e 3ª faixas etárias compondo o grupo de “menos escolarizados” e os dois homens, 
também da 2ª e 3ª faixas etárias, compondo o grupo de “mais escolarizados”. Como 
podemos perceber no gráfico acima, existe uma pequena diferença em que os mais 
escolarizados palatalizam 11% a mais. Como essa variável não foi estabelecida nos 
parâmetros ideias, é preciso deixar claro a necessidade de aprofundamento futuro no 
sentido de prestígio da variante palatalizada. Sendo assim, apesar da modesta 
disparidade, é possível afirmar que, até o momento, há um favorecimento de 
palatalização pelos mais escolarizados em relação aos menos escolarizados. 

Faz-se necessário retomar ao caso da colaboradora menos escolarizada da 2ª faixa 
etária (C4) com 0% de produções africadas palatais. Ao levar em consideração que a 
aplicação dos instrumentos de pesquisa possa causar algum tipo de tensão nos 
colaboradores, achamos que essa colaboradora pode ter recorrido à produção de 
oclusivas ([t], [d]), e não à produção de africadas ([tʃ], [dʒ]), por serem produções mais 
habituais, independente do ambiente de ditongo. Consideramos essa possibilidade 
tendo em vista que o colaborador da mesma faixa etária (C3) palatalizou 
consideravelmente. Com base no fato que o colaborador 3 é mais escolarizado, 
podemos inferir uma possível – até baixa – influência da variável escolaridade, uma vez 
que a colaborada da 3ª faixa etária, também menos escolarizada, produziu tanto quanto 
os outros colaboradores mais escolarizados. 

Embora haja favorecimento da realização palatalizada pelos fatores socioculturais 
mencionados, a análise dos dados revela a predominância da variante alveolar, mesmo 
nos contextos linguísticos favorecedores da palatalização (cf. tabela 1). Todavia, os 
índices de ocorrência do fenômeno nos dados das diferentes faixas etárias revelam uma 
ascensão/ampliação do processo de palatalização na fala dos mais jovens, o que pode 
sugerir que a variação entre alveolares e palatalizadas caminha para um processo de 
mudança linguística em favor da palatalização nos contextos especificados. Logo, ainda 
que homens e mulheres, tanto mais jovens quanto mais velhos e com menos ou mais 
escolaridade, palatalizem em algum nível, a análise sociocultural possibilita a percepção 
de que há uma tendência para palatalizar mais por parte das mulheres, dos mais jovens 

e dos mais escolarizados – sendo esta última a menos influente. 

[1] É importante explicitar que o fato de não ter ocorrido [tʃ] junto a ditongo decrescente 
pode ser associado a uma limitação do corpus. Isto é, a produção de ditongo crescente 
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ou decrescente está em variação livre e os colaboradores desse estudo optaram, 
exclusivamente, pelo uso do ditongo crescente. Essa afirmação se sustenta em outros 
estudos realizados em localidades da mesma região (RN) originários do mesmo projeto 
de Iniciação Científica que ocasionou no presente artigo, nos quais há documentação 
de [tʃ] junto a ditongo decrescente. 

[2] A produção desse dado é resultado da monotongação que ocorreu em contexto de 

ditongo fonológico. 

[3] Clements (1986, 1991). 

 
Conclusão 

 
Levando em consideração as interpretações linguísticas e extralinguísticas 
apresentadas, faremos uma retomada dos resultados obtidos neste trabalho. Na 
perspectiva linguística, foi possível observar que, em Mossoró-RN, o contexto que 
influencia em maior grau a palatalização é o de /t/ e /d/ em onset de sílaba átona final 
compartilhando sílaba com ditongo iniciado por [i] ou [j]. Sendo assim, acreditamos que 
a presença de ditongo somada a um ambiente prosodicamente fraco, em que se 
encontra /t/ e /d/, é o que mais favorece o fenômeno da palatalização. Isto é, o contexto 
linguístico consubstanciado pela presença de segmento vocálico [i] ou semivocálico [j], 
em formação de ditongo, atrelada à constituição de uma sílaba pesada, e pela 
ocorrência de /t/ e /d/ em onset de sílaba átona final de palavra, propicia a palatalização 
e a africação. 

Nesse sentido, a partir das postulações de Bisol e Hora (1993) e Clements e Hume 
(1995), consideramos uma modificação quanto à descrição do fenômeno da 
palatalização e da africação. Consideramos o traço [±contínuo] ramificado do nó Raiz. 
A partir disso, com o espraiamento do nó Vocálico, do [+contínuo] da vogal /i/, 
foneticamente [i] ou [j], e do desligamento do [coronal] da consoante, a demonstração 
da passagem de oclusiva alveolar à africada palatal assume uma forma mais simples. 

Na perspectiva sociolinguística, por sua vez, foi possível identificar indícios de que as 
mulheres, os mais jovens e os mais escolarizados produzem mais variantes africadas. 
Sendo, nesse caso, a última variável – escolaridade – uma das menos influentes. 
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Figura 7 
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TÍTULO: Transcrição e análise textual-interativa de dados orais em contextos retóricos: 

parte 3 

Resumo 

O presente trabalho é fruto das ações desenvolvidas ao longo da atividade de pesquisa 
em Iniciação Científica, a saber, contemplando a grande área de Linguística, Letras e 
Artes, no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Destarte, 
tem como objetivos atualizar o corpus do projeto de pesquisa, que já conta com dados 
produzidos em 2007-8, 2013 e 2017-2018 com cultos das duas principais igrejas 
neopentecostais brasileiras: a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Internacional 
da Graça de Deus; observar e analisar os movimentos textual-interativos de construção 
referencial mais recorrentes no ambiente selecionado; aprimorar métodos de análise 
dos processos textual-interativos previamente mencionados; e, aprofundar a percepção 
sobre o neopentecostalismo enquanto um processo social, cultural e religioso de grande 
relevância nacional. De modo específico, aprofundar esta percepção será de 
fundamental contribuição à construção da rede de conceitos associados às duas 
categorias centrais da Teologia da Prosperidade: Fé e Prosperidade. Quanto ao enfoque 
teórico/metodológico, tem-se Blikstein (1990), Koch (2003), Koch, Morato e Bentes 
(Orgs.) (2005), Martins (2011, 2015) e Mondada e Dubois (2003) as principais 
referências. Do ponto de vista metodológico, foram realizados o registro e a seleção de 
um culto, sua transcrição via programa InqScribe, recorte tópico correlato a premissa do 
trabalho, levantamento das expressões referenciais e organização dos dados. 
 
Palavras-chave: Teologia da Prosperidade. Linguística. Expressões referenciais. 

TITLE: Transcription and textual-interactive analysis of oral data in the context of 

neopentecostal rhetoric 

Abstract 

The present work is the result of the actions developed during the research activity in 
Scientific Initiation, namely, covering the great area of Linguistics, Letters and Arts, within 
the scope of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN). Thus, it aims to 
update the corpus of the research project, which already has data produced in 2007-8, 
2013 and 2017-2018 with services from the two main Brazilian neo-Pentecostal 
churches: the Universal Church of the Kingdom of God and the International Church of 
God's grace; observe and analyze the most recurrent textual-interactive movements of 
referential construction in the selected environment; improve methods of analysis of the 
previously mentioned textual-interactive processes; and, deepen the perception of neo-
Pentecostalism as a social, cultural and religious process of great national relevance. 
Specifically, deepening this perception will be of fundamental contribution to the 
construction of the network of concepts associated with the two central categories of 
Prosperity Theology: Faith and Prosperity. As for the theoretical / methodological 
approach, Blikstein (1990), Koch (2003), Koch, Morato and Bentes (Orgs.) (2005), 
Martins (2011, 2015) and Mondada and Dubois (2003) are the main references. From 
the methodological point of view, the registration and selection of a cult, its transcription 
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via the InqScribe program, a topic related to the premise of the work, survey of referential 
expressions and data organization 
 
Keywords: Prosperity Theology. Linguistic. Reference expressions. 

Introdução 

A linguagem humana visa essencialmente à comunicação entre seus membros. Tal 
gênese e desenvolvimento estão associados à própria revolução cognitiva do homo 
sapiens, ocorrida há cerca de 300.000 a 1 mil anos, tendo significativa relevância na 
história da nossa espécie. Enquanto objeto de estudo da Linguística, esse complexo 
sistema é composto por sinais, símbolos, gestos, palavras e sons. O presente relatório 
se propõe, via análise de cultos, a investigar a produção linguística dos líderes religiosos 
de denominações neopentecostais e sua relação com a teologia da prosperidade e a 
construção de sentidos, bem como suas respectivas recepções por parte dos fiéis. Esse 
trabalho tem em Blikstein (1990), Koch (2003), Koch, Morato e Bentes (Orgs.) (2005), 
Martins (2011, 2015) e Mondada e Dubois (2003) seus principais referenciais 
teóricos/metodológicos. Consubstanciado pelos supracitados autores, viu-se a 
importância presente na compreensão de determinados conceitos, assim como o 
desenvolvimento e aplicação de metodologias de trabalho voltadas a esse fim. Nesse 
sentido, no concernente a aplicação desses conhecimentos no corpus analisado, 
destacam-se a comunicação linguística e semiótica, presentes em Kaspar Hauser ou a 
fabricação da realidade, de Blikstein (1990); em Koch (2003), na obra Desvendando os 
segredos do texto, tem-se considerações acerca das concepções de língua, sujeito, 
texto e sentido, passando pelos gêneros do discurso, além da discussão sobre 
referenciação e, entre outros conceitos, os articuladores textuais; Koch, Morato e Bentes 
(Orgs.) (2005), por sua vez, tratam da anáfora e referência – para tanto, da referida obra, 
foram consultados os seguintes textos: Referenciação e orientação argumentativa, 
escrito por Koch; Anáfora indireta: o barco textual e suas âncoras, de Marcuschi; e 
Razão, realismo e verdade: o que nos ensina o estudo sociocognitivo da referência, da 
autora Salomão –; de Mondada e Dubois (2003), a partir do texto Construção dos 
objetos de discurso e categorização: uma abordagem dos processos de referenciação, 
vem entendimentos acerca da referenciação, sobretudo usando os processos de 
discretização e estabilização, bem como a relação existente entre as palavras e as 
coisas. Com relação a metodologia, ainda sobre a aplicação no corpus, Martins (2011, 
2015) foram os referenciais utilizados. As obras O percurso sócio-cognitivo das 
recategorizações metafóricas: construção de sentidos na retórica neopentecostal e 
Frames neoliberais na retórica neopentecostal: aspectos referenciais e sociocognitivos 
deram o suporte metodológico necessário, uma vez que tratam de temas afins ao desse 
relatório. Portanto, considerando o que foi supracitado, percebe-se a partir disso que a 
Linguística é um campo vasto e com inúmeros problemas a serem investigados. 
Justamente por isso que esse relatório exporá os resultados da pesquisa realizada, bem 
como as impressões adquiridas mediante desenvolvimento de tal tarefa. 
 
Metodologia 

 
No que concerne à metodologia, o percurso planejado inicialmente intencionava o 
registro e seleção de cultos cujos temas fossem de maior pertinência ao escopo 
delineado neste projeto. Mais especificamente, o projeto previa a transcrição de dois 
cultos, mas, em função da pandemia/quarentena, só pudemos trabalhar sobre um deles. 
Frente a isso, o culto escolhido foi o Seja ousado na fé, apresentado no programa Show 
da Fé, em agosto de 2019, pelo missionário Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido 
como R. R. Soares. O referido culto pode ser encontrado no endereço eletrônico 
https://www.youtube.com/watch?v=aJI9JhAbLoA. Após a seleção do culto, deu-se início 
a sua transcrição. Para tanto, foi utilizado o InqScribe, programa para fazer legendas e 
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transcrição de voz. Em paralelo a essa tarefa, foram usadas as ferramentas de 
transcrição adaptadas do Projeto NURC. Sobre o foco de análise, o alvo principal foi a 
identificação das expressões referenciais acerca correlação existente entre 
prosperidade/práticas financeiras (dizimistas). Diante disso, a análise seguiu as 
seguintes etapas: 1) Recorte tópico: nesta etapa, foi escolhido o recorte tópico para 
análise como sendo PROSPERIDADE/PRÁTICAS FINANCEIRAS e também o recorte 
dos itens lexicais ligados a esse tópico que seriam analisados, a saber, aqueles cujo 
radical fosse “patroc”. 2) Levantamento de expressões referenciais: patrocínio, 
patrocinador e patrocinar. 3) Organização das relações: englobando, portanto, as 
categorias de análise “anáforas nominais” e “nominalização” em paralelo aos elementos 
“expressão” e “referidor”. Segundo Martins (2011, p. 75) “(...) dois grandes movimentos 
referenciais: refocalização e alteração. A primeira constitui-se por dois mecanismos co-
referenciais e um não co-referencial, a segunda constitui-se apenas por mecanismos 
não co-referenciais.”. Tem-se, pois, três estratégias de refocalização. A primeira são as 
anáforas nominais, expostas quando há a o uso de reincidências lexicais, sinonímicas 
e parafrásticas. Em seguida temos a nominalização e suas formas deverbais e 
denominais; o emprego desses recursos exerce influência no sentido e mudança dos 
termos, pois usa das remissões, seja de nomes ou de verbos, para atingir seu objetivo 
comunicativo. Por fim, a terceira estratégia é a descrição definida; mais uma vez, quase 
que análoga à nominalização, ela age no âmbito cognitivo-discursivo consoante ao 
objeto de discurso, uma vez que se propõe a ativar os elementos expostos na 
comunicação. 
 
Resultados e Discussões 

 
Ao analisar o culto Seja ousado na fé, além dos elementos linguísticos de análise, foram 
considerados três elementos balizadores e de presença constante nas instituições 
religiosas de cunho neopentecostal: a teologia da prosperidade, o segundo batismo e a 
batalha espiritual. Mais adiante será retomada a discussão sobre eles, porque se faz 
necessário primeiramente realizar um aprofundamento dos referenciais teóricos 
explicitados sucintamente na seção introdutória desse relatório. Em Kaspar Hauser ou 
a fabricação da realidade, de 1990, Izidoro Blikstein trata da comunicação linguística e 
da semiótica. Para tanto, entre outros, concatena os conceitos de signo e referente à 
linguagem e seu papel na construção da realidade por parte dos indivíduos. Conhecer 
o mundo pela linguagem, por signos linguísticos, parece não bastar para dissolver o 
permanente mistério e a perplexidade do olhar de Kaspar Hauser. Talvez porque a 
significação do mundo deve irromper antes mesmo da codificação linguística com que 
o recortamos: os significados já vão sendo desenhados na própria percepção/cognição 
da realidade [...] Até que ponto o universo dos signos linguísticos coincide com a 
realidade “extralinguística”? Como, é possível conhecer tal realidade por meio de signos 
linguísticos? Qual o alcance da língua sobre o pensamento e a cognição? (BLIKSTEIN, 
1990, p. 17). Repare que o autor suscita questões, estas basilares para compreensão 
da temática discutida, porque a “fabricação” da realidade recorre às formas de 
linguagem, sejam elas verbais e/ou não-verbais, para se efetivar. Nesse sentido, 
alargando a celeuma, Blikstein (1990, p. 67-68) diz que É inegável que, quanto mais 
avançamos no processo da socialização, mais códigos verbais se apropriam do nosso 
sistema perceptual e de nosso pensamento. Todavia, essa exaltação do poder 
modelante (óbvio, aliás!) dos sistemas linguísticos tem eclipsado a função capital e 
primeira da práxis na construção da significação [...] É provável que a segurança e o 
entusiasmo de linguistas e semiólogos, ao proclamarem a primazia da língua sobre a 
práxis e os outros sistemas semiológicos, se deva ao viés que os sistemas linguísticos 
provocam na percepção e no pensamento. De fato, a nossa percepção/cognição vai-se 
amoldando, em geral, a lógica linear-discursiva e é muito difícil pensar o mundo de outra 
maneira. Portanto, vê-se aqui a diferenciação que o autor faz a respeito da língua e seus 
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desdobramentos no concernente à problemática central de sua obra. Por outro lado, a 
professora Ingedore Koch, em Desvendando os segredos do texto, publicado em 2003, 
fornece-nos a explicação de conceitos primordiais para entender melhor a Linguística e 
seu entorno. A referida autora começa expondo considerações acerca das concepções 
de língua, sujeito, texto e sentido, passando pelos gêneros do discurso, trata também 
sobre referenciação e, entre outros conceitos, culmina sua obra dissertando sobre os 
articuladores textuais. No entanto, a fim de focar no objeto de pesquisa desse relatório, 
destacamos a correlação existente entre contexto, comunicação e compreensão entre 
os indivíduos. Para tanto, ainda em Koch (2003), temos: Para que duas pessoas ou 
mais possam compreender-se mutuamente, é preciso que seus contextos cognitivos 
sejam, pelo menos, parcialmente semelhantes. Em outras palavras, seus 
conhecimentos – enciclopédico, sociointeracional, procedural etc. – devem ser, ao 
menos em parte, compartilhados (visto que é impossível duas pessoas partilharem 
exatamente os mesmos conhecimentos). Numa interação, cada um dos parceiros traz 
consigo sua bagagem cognitiva – ou seja, já é, por si mesmo, um contexto. A cada 
momento de interação, esse contexto é alterado, ampliado, obrigando, assim, os 
parceiros a se ajustarem a novos contextos que se vão originando sucessivamente (...). 
(p. 23-24). Nesse sentido, alargando os conhecimentos sobre a temática em questão, 
Koch, Morato e Bentes (Orgs.) (2005), discorrem, sobretudo, sobre anáfora e referência. 
Dessa obra pegamos três textos: Referenciação e orientação argumentativa, escrito por 
Koch; Anáfora indireta: o barco textual e suas âncoras, de Marcuschi; e Razão, realismo 
e verdade: o que nos ensina o estudo sociocognitivo da referência, da autora Salomão. 
Do primeiro, extraímos concepções sobre as formas de referenciação e suas 
respectivas interpretações, tendo nas remissões textuais, expressões nominais e na 
ação metadiscursiva elementos constitutivos da reflexão; por outro lado, o texto de 
Marcuschi mergulha na discussão sobre as anáforas indiretas. Dentre conceituações e 
classificações, o autor apresenta-nos os desafios teóricos representados por essa 
classe, assim como a importância de seu estudo, principalmente no que diz respeito ao 
funcionamento semântico da língua. “De forma geral, as AI evidenciam essencialmente 
três aspectos: primeiro, a não-vinculação da anáfora com a co-referencialidade; 
segundo, a não-vinculação da anáfora com a noção de retomada e, terceiro, a 
introdução de referente novo” (KOCH; MORATO; BENTES, 2005, p. 60-61). Por fim, ele 
conclui seu texto dizendo que compreender esse problema, embora auxilie no todo, não 
significa esgotar e solucionar as questões cognitivas presentes nesse processo. Já 
Salomão, no terceiro texto citado, inicia seu texto expondo a gênese da contemporânea 
discussão da referência. Nas contraposições existentes da filosofia analítica às 
mesclagens conceptuais, termina sua análise destacando que Na perspectiva 
sociocognitiva não há cesura entre linguagem e mundo. O realismo cognitivista (não-
metafísico) reconhece que o mundo existe e que a mente é inseparável do mundo em 
sua materialidade e em sua história: de fato, a mente é parte do mundo e, nesta 
condição, não o representa, mas atua nele, e o transforma ao transformar-se. Por isso, 
nesta perspectiva, é impossível conceber a verdade como transcendência ou a 
liberdade como autonomia da situação em que a cognição se produz. (Idem, p. 165). 
Concluindo essa reflexão, destacamos o texto Construção dos objetos de discurso e 
categorização: uma abordagem dos processos de referenciação, das autoras Mondada 
e Dubois (2003), como último aporte teórico na construção dessa atividade. Nele, por 
termos inúmeros exemplos explicativos, o entendimento sobre os conceitos já 
destacados anteriormente se solidifica, pois há correspondência ambos. Não custa 
repetir que o cerne do texto está na discussão sobre a referenciação. Sendo assim, os 
processos de discretização e estabilização serão debatidos, bem como a relação 
existente entre as palavras e as coisas. Portanto, postos os supracitados referenciais, 
está desenhado o alicerce teórico da construção desse trabalho. Sendo assim, chega o 
momento de retomar a discussão sobre a teologia da prosperidade, o segundo batismo 
e a batalha espiritual. Para Martins (2011, p. 19) "(...) o enriquecimento financeiro o 
principal sustentáculo da Teologia da Prosperidade, conjunto de crenças pentecostais 
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centralizadas na idéia de que cabe ao cristão atingir a prosperidade material como prova 
de uma relação harmônica com o sagrado. Por esta mesma razão, a Teologia da 
Prosperidade é aqui tratada como um importante elemento para a criação de uma 
“identidade neopentecostal”, responsável por legitimar, por vias religiosas, posturas 
valorizadas no quadro sócio-econômico do neoliberalismo, como o estímulo incessante 
ao consumismo.". Portanto, no contexto neopentecostal, essa ideologia tem força e 
presença incontestáveis e são incutidas nos fiéis, sendo distinta da Teologia da 
Libertação – presente na Igreja Católica. Esta, por sua vez, é um movimento que 
promove um retorno aos valores cristãos arraigados, se mostra opositora do capitalismo 
em sua forma mais voraz ao mesmo tempo em que é favorável à luta contra toda forma 
de opressão. Nesse ensejo, no entorno da ideia da Teologia da Prosperidade, temos o 
segundo batismo e a batalha espiritual. O primeiro diz respeito a “aceitar a Deus como 
seu único salvador”, mas essa escolha ocorrer quando o fiel já está numa idade após a 
adolescência, pois – diferentemente de um recém-nascido ou criança de tenra idade, 
que ainda não tem tanta compreensão do mundo, não está inserido em outros contextos 
sociais (ex.: escola, igreja etc) e tampouco é independente de seus responsáveis legais 
– deduz-se que essa pessoa já tem um certo discernimento e capacidade de fazer 
escolhas conscientemente. Sobre a batalha espiritual, conforme pregado nas igrejas, há 
uma guerra ocorrendo. Deus está enfrentando um inimigo poderoso, o pai da mentira, 
Lúcifer, e seu exército do mal. Nesse embate, o anjo caído e seus lacaios almejam, por 
meio de suas vis estratégias, corromper o maior número de almas possíveis; Deus, por 
sua vez, “ilumina” os pastores e missionários representantes de Deus nas igrejas para 
que estes não permitam que os planos do maligno rival se concretizem. Em linhas 
gerais, essa batalha espiritual, agora trazendo-a para o plano terrestre, visa que os fiéis 
estejam em plenas condições de saúde e financeiras para combater o bom combate. A 
usura não é condenada, pelo contrário, um patrocinador patrocina outro, que patrocina 
outros, e a manutenção desse ciclo é incentivada pelos missionários. Estes líderes das 
igrejas lançam mão das estratégias citadas ao longo desse texto a fim de aumentar 
ainda mais essa capitalização, tanto de fieis como financeira. Dados os elementos 
essenciais para compreensão e desenvolvimento dessa discussão, a seguir será 
exposto o trecho selecionado para análise. Cabe sublinhar que nele identificamos a 
presença do radical “patroc” aliado a todo jogo linguístico: as categorias de análise 
“anáforas nominais” e “nominalização”; bem como as expressões correlatas, na visão 
neopentecostal da Teoria da Prosperidade, à prosperidade/práticas financeiras 
(patrocinador, patrocínio, patrocinar). A fim de facilitar a compreensão foram usados os 
símbolos I e II (ex.: expressão I, referido I; expressão II, referidor II...) e suas sequências 
para apontar a predominância de formas co-referenciais ao longo do discurso. “eu 
decidi... a pouco tempo... patrocinar a minha filha... como uma forma de agradecimento 
ao Senhor pelo que Deus fez na vida dela... hoje Juliana é patrocinadora da casa de 
Deus... nada é maior do que a nossa gratidão ao Senhor... pelo que Deus tem feito 
através dessa programações através desse chamado de ser patrocinador... porque ser 
patrocinador é um chamado de Deus... você tem que sentir no seu coração”... “se não 
fosse o patrocínio... eu mesma não chegava a lugar nenhum... (I) porque através do 
patrocínio... Deus foi me lapidando (II)... foi tirando aquela mágoa (II)... aquele rancor 
do meu coração (II)... eu fui agradecendo a Deus... comecei ver essas patrocinando se 
libertando (I)... testemunhos... fui vendo digo... de através do patrocínio que eu me 
libertei (I)”... “Deus me comandava numa área muito grande que era pela saúde do meu 
esposo... porque ele já fez três cirurgias... 2018 vem um problema na vista... também 
que ele tava quase perdendo a visão... eu falei... senhor eu não aceito isso... aí eu 
patrocinei a vida dele (III)... para honra e a glória do Senhor Jesus... a vida dele mudou 
da água para o vinho (III)... a nossa... porque a gente somos casados... então é uma só 
pessoa... ele tá ótimo... tá maravilhoso ele não podia andar direito... não podia subir 
escadas... isso a saúde... (III) e na vida financeira também (IV)... que a gente tava de 
aluguel (IV)... e tem uma casa que a gente precisava vender... conseguiu vender a casa 
(IV)... comprou uma para gente mesmo dia (IV)... foi tudo preparado por Deus... então 
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assim para mim... com o patrocínio mudou minha vida completamente (V)”... graças à 
nossa obediência ao chamado de Deus... o mundo está ouvindo a palavra... e 
conhecendo ao Senhor Jesus. Por fim, com relação aos demais objetivos previstos 
nesse plano de trabalho, pode-se afirmar que algumas habilidades foram adquiridas ao 
longo do processo. Primeiramente, via aplicação de critérios de relevância na 
configuração de um corpus, observamos e selecionamos dados pertinentes a um projeto 
de pesquisa. Entrementes, tivemos contato com métodos e técnicas de transcrição de 
dados linguísticos orais e produzidos em contextos naturalísticos, de organização 
quantitativa de dados linguísticos orais e com bibliografia pertinente, tanto relativa ao 
campo de estudos sociocognitivos do texto quanto do campo empírico focalizado, o 
neopentecostalismo brasileiro. Dessa forma, desenvolvemos a capacidade de 
interpretação de dados linguísticos orais produzidos em contextos retóricos. 
 
Conclusão 

 
Fazendo um apanhando dos resultados obtidos na presente pesquisa, pode-se afirmar 
que o trabalho desenvolvido dialogou com a Sociolinguística e contribuiu ao arcabouço 
intelectual do referido braço da Linguística. Mais uma vez viu-se que as relações entre 
língua e sociedade são complexas e que esse campo de estudo atua em diversos 
âmbitos sociais, pois onde há homens, há comunicação. Ademais, em se tratando das 
denominações religiosas protestantes neopentecostais de ideologia voltada à Teoria da 
Prosperidade, percebe-se que ainda existe muitos espaços que não foram investigados 
e problematizados. Sendo assim, como proposição/questão de pesquisa futura, fica a 
seguinte questão: como se correlacionam as Teorias da Prosperidade e a Teoria da 
Libertação, levando em consideração os mesmos elementos linguísticos utilizados 
nesse trabalho? 
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TÍTULO: A EMERGÊNCIA DO COMPORTAMENTO LINGUÍSTICO EM AGENTES 

ROBÓTICOS ATRAVÉS DE JOGOS DE LINGUAGEM COMPLEXOS: Conceitos 

Corporificados a partir de uma Forma de Vida de Dinâmica Simples 

Resumo 

Relatamos neste texto os resultados da segunda fase de uma pesquisa de Iniciação 
Científica que compõe o projeto de pesquisa “A Implementação da esquematicidade em 
robôs”. O nosso objetivo é incorporar a metodologia sintética da Inteligência Artificial de 
base corporificada (PFEIFER; BONGARD, 2007) aos estudos linguísticos, de modo a 
investigarmos os mecanismos de conceptualização envolvidos na emergência da 
linguagem. Para tanto, apresentamos uma proposição de três sequências de 
experimentos com jogos de linguagem em populações de robôs (STEELS, 2012, 2015) 
como ferramenta metodológica interdisciplinar para se abordar a emergência de 
conceitos corporificados, à luz da abordagem ecológica de cognição e linguagem 
(DUQUE, 2018). A contribuição mais relevante do nosso trabalho consiste na integração 
das formas de vida (WITTGENSTEIN, 2009) à dinâmica dos jogos de linguagem a 
serem conduzidos nas fases posteriores da pesquisa. Tal integração apresenta uma 
nova complexidade à heurística dos trabalhos com jogos de linguagem, uma vez que 
ela pressupõe a implementação de jogos complexos e de tarefas específicas a serem 
realizadas pelos agentes robóticos no ambiente. 
 
Palavras-chave: IA Corporificada. Jogos de Linguagem. Sistemas Inteligentes. 

TITLE: THE EMERGENCE OF THE LINGUISTIC BEHAVIOR IN ROBOTIC AGENTS 

THROUGH COMPLEX LANGUAGE GAMES: Embodied Concepts from a Form of Life 

with a Simple Dynamics 

Abstract 

We report in this text the outcomes from the second period of a research of scientific 
initiation which is part of the research project “The implementation of schemacity in 
robots.” Our aim is to incorporate the synthetic methodology from the Embodied Artificial 
Intelligence (PFEIFER; BONGARD, 2007) into language studies, in order to investigate 
the conceptualization mechanisms which are involved in the emergence of the linguistic 
behavior. For doing so, we present a proposition of three sequences of experimentos 
with language games in populations of robotic agents (STEELS, 2012, 2015) as an 
interdisciplinary methodological tool for approaching the emergence of embodied 
concepts in the light of the ecological approach to language and cognition (DUQUE, 
2018). The most relevant contribution of our research consists of the integration of forms 
of life (WITTGENSTEIN, 2009) into the dynamics of the language games to be 
conducted in the future periods of the project. This integration presents a new complexity 
to the heuristic of language games, since it entails the implementation of complex games 
as well as specific tasks in the environment to be performed by the robotic agents. 
 
Keywords: Embodied AI. Language Games. Intelligent Systems. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 626 

 

Introdução 

Este relatório consiste nos resultados de uma pesquisa de iniciação científica que 
compõe o projeto de pesquisa “A Implementação da esquematicidade em robôs”, que 
tem sido desenvolvido desde o segundo semestre de 2018. Relatamos aqui os 
resultados que concernem aos dois últimos semestres (2019.2-2020.1) de pesquisa, 
que correspondem à sua segunda fase. A finalização plena desta fase foi afetada pela 
crise causada pela pandemia do novo coronavírus (SARS-COV 2). Ainda assim, 
apresentamos resultados sólidos que indicam muito claramente os próximos passos do 
projeto. Portanto, consideramos este texto como um relato de uma etapa finalizada da 
nossa pesquisa, ainda que tal finalização não tenha se dado da maneira como 
primeiramente havíamos pretendido. 

O nosso projeto foi primeiramente elaborado a partir das reflexões de que a 
implementação em robôs a partir de uma perspectiva corporificada de inteligência 
artificial (doravante IA; PFEIFER; BONGARD, 2007) consiste numa forma muito valiosa 
para se estudar e testar hipóteses de ciências cognitivas (HOFFMANN; PFEIFER, 
2018). Desde os anos 1980, a perspetiva corporificada de IA tem apresentado pesquisas 
que buscam explicar e construir agentes físicos inteligentes (i.e., robôs inteligentes) a 
partir das suas interações com o mundo real (BROOKS, 1991a). Tal abordagem se 
difere da abordagem clássica de IA, que surgiu nos anos 1950, cuja concepção de 
comportamento inteligente é fundada puramente na manipulação simbólica e na 
computação (cf.: PYLYNYN, 1973; FODOR, 1975). Ao propor o estudo dos 
comportamentos inteligentes como sistemas complexos adaptativos (PORT; VAN 
GELDER, 1995), a abordagem corporificada se opõe à abordagem clássica, por 
considerar que a manipulação de símbolos e a primazia por um módulo central (i.e., o 
cérebro) não são suficientes para explicar a cognição. De fato, a abordagem clássica 
ainda apresenta muitos problemas quanto à construção de agentes que consigam 
interagir com o seu ambiente de maneira satisfatória e as implementações de 
comportamentos como andar, manipular objetos, reconhecer padrões no ambiente 

ainda se apresentam como grandes desafios. 

Assim, o foco da abordagem corporificada está no comportamento entendido como 
emergente da interação dos agentes com o seu ambiente, na qual a cognição deve ser 
explicada quando levamos em consideração uma acoplação entre cérebro, corpo e 
ambiente. Do mesmo modo, abordagem ecológica de cognição e linguagem (DUQUE, 
2016, 2017, 2018), que se trata de uma linha de pesquisa despontante e em 
desenvolvimento na Linguística Cognitiva (cf.: GEERAERTS, 2006), busca explicar a 
emergência do comportamento linguístico ao considerar a integração do organismo com 
o seu ambiente. A abordagem ecológica se destaca a partir de fundamentos nas 
contribuições das pesquisas com percepção-ação e com comportamentos inteligentes 
que emergem da integração do corpo com o seu ambiente físico (SHAPIRO, 2011). 
Portanto, há uma convergência entre os objetivos da abordagem ecológica e os 
objetivos da abordagem corporificada de IA. Sendo assim, o nosso projeto foi elaborado 
a partir da possibilidade de utilizar a metodologia sintética (PFEIFER; BONGARD, 2007) 
de IA de base corporificada para investigarmos o comportamento linguístico dentro da 
abordagem ecológica. 

A relevância desta pesquisa consiste principalmente no fato de que há poucos trabalhos 
dentro da abordagem corporificada de IA cujo foco é o comportamento linguístico. Os 
pesquisadores desta área, num primeiro momento, tentaram se voltar aos 
comportamentos inteligentes que envolvem a nossa relação mais direta com o 
ambiente, o que provocou um afastamento dos estudos de processos de cognição de 
alto nível tais como a linguagem. As pesquisas desta área que despontam enquanto 
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direcionadas ao comportamento linguístico são as pesquisas com jogos de linguagem 
em população de robôs (STEELS, 2012, 2015). Assim, este trabalho é construído a 

partir das contribuições dessas pesquisas. 

 
Metodologia 

 

Apresentamos aqui uma proposição de sequências de experimentos que consistirão na 
matéria prima para a construção de corpora a serem analisados nas fases posteriores 
desta pesquisa. Tal proposição foi gerada a partir de extensas revisões bibliográficas 
conduzidas no sentido de investigar modelos teóricos da abordagem ecológica de 
cognição e linguagem e metodologias da abordagem corporificada de IA que pudessem 

nos auxiliar na elaboração dos nossos experimentos. 

Na primeira fase da pesquisa, por estarmos especialmente interessados em estudar a 
construção de conceitos mais corporificados na emergência do comportamento 
linguístico, revisamos textos teóricos e experimentos documentados, advindos da 
linguística cognitiva e da psicologia cognitiva, que utilizaram o conceito de esquema de 
imagem (e.g., MANDLER; CÁNOVAS 2014; GRADY, 2005; LAKOFF, 1987; JOHNSON, 
1987, 2005; CIENKI, 1997, 2005; LAKOFF; TURNER, 1989; GIBBS; COLSTON, 1995; 
CLAUSNER; CROFT, 1999). A partir desses estudos, pudemos elencar alguns critérios 
que deveríamos seguir para investigarmos a emergência de conceitos corporificados 
pela interação organismo-ambiente. Tais critérios foram apresentados no primeiro 
relatório desta pesquisa. 

A partir do terceiro semestre do projeto, passamos a nos ater mais especificamente a 
revisões de trabalhos com a abordagem corporificada de IA (PFEIFER; LUNGARELLA; 
IIDA, 2007; PFEIFER; BONGARD, 2007; HOFFMAN; PFEIFER, 2011, 2018), tentando 
entender qual é o tipo de metodologia empregada nas implementações de 
comportamentos inteligentes. Revisamos também pesquisas com IA corporificada que 
buscam investigar o comportamento linguístico em si (STEELS, 1995, 2012, 2015; 
STEELS; SPRANGER; 2012, STEELS; KAPLAN, 2002). A partir desta segunda etapa, 
chegamos à proposição de experimentos que apresentamos neste relatório. 

As principais contribuições desta segunda etapa ao nosso trabalho consistem na 
incorporação da metodologia sintética (PFEIFER; BONGARD, 2007) e da proposta de 
trabalho com jogos de linguagem em populações de robôs (STEELS, 2012). Assim, ao 
invés de tentar investigar como poderíamos implementar os esquemas de imagem como 
conceitos a serem aprendidos pelos robôs, passamos a adotar uma metodologia que 
busca projetar um sistema completo de interação de agentes robóticos entre si e com o 
ambiente. Deste modo, buscamos entender como robôs, a partir dessas interações, 
podem criar uma língua própria que possa ser mutuamente entendida. Os esquemas 
passam a ser um dos conceitos que devem compor o sistema conceptual dos agentes, 
que deve emergir juntamente à linguagem. Isto possibilita a investigação dos esquemas 

de uma forma maximizada. 

Resumidamente, a metodologia sintética pode ser descrita pelos slogans: “entender ao 
construir” (PFEIFER; BONGARD, 2007) e “projetar para a emergência” (STEELS, 1991). 
Isto significa que, esta metodologia pressupõe a investigação de um dado 
comportamento (no nosso caso, a emergência da linguagem e de conceitos 
corporificados) a partir do projeto de implementações com agentes físicos (robôs) que 
possam reproduzir tal comportamento. Portanto, nesta metodologia, deve-se: (I) 
analisar como um comportamento ocorre em agentes no mundo real (animais ou seres 
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humanos); (II) e implementar este comportamento em agentes artificiais (robôs 
corporificados). 

Ao adotarmos a metodologia sintética, podemos identificar que a fase de proposição de 
uma base teórica para se estudar os esquemas de imagem através da IA corresponde 
à fase de análise (ponto I da metodologia sintética). Os resultados aqui apresentados, 
por se tratarem de uma proposição de experimentos, correspondem a um projeto de 
sistema inteligente artificial (ponto II da metodologia sintética). Obviamente, o ponto II 
só é devidamente cumprido quando conduzimos experimentos efetivamente com 
agentes artificiais, algo que foi impossibilitado pela crise da pandemia do novo 
coronavírus (SARS- COV 2). Porém, a própria proposição dos experimentos já consiste 
numa etapa importantíssima para o trabalho com a metodologia sintética, dado que, a 
partir desta proposição, nos situamos em termos de projeto do que deve ser 
implementado, quais equipamentos devemos usar, quais são as etapas a serem 
seguidas, quais ferramentas da IA (não) serão necessárias, etc. 

Assim, apresentamos uma etapa finalizada que foi responsável pela incorporação plena 
da metodologia sintética na nossa pesquisa, como uma ferramenta para a investigação 
de conceitos corporificados que emergem junto à linguagem em populações de robôs 
que interagem entre si e no/com o ambiente através de jogos de linguagem. 

Nossa proposição cumpre os critérios básicos de construção de sistemas inteligentes 
numa abordagem corporificada de IA, a partir da metodologia sintética (PFEIFER; 
BONGARD, 2007). Esses critérios concernem à definição dos seguintes elementos: o 
ambiente físico dos robôs; a tarefa a ser cumprida e o comportamento a ser 
implementado; e a corporalidade dos robôs. Estes elementos estão descritos e definidos 
ao longo da próxima seção. 

Scaffolding: 

A nossa investigação tem como foco a emergência de um sistema conceptual 
compartilhado pelos agentes a partir de uma linguagem criada por eles. Uma vez situado 
como um trabalho de pesquisa em Linguística Cognitiva, o nosso foco segue a primazia 
pela semântica (cf.: GEERAETS, 2006). Portanto, aspectos que compõem a evolução 
de línguas naturais, tais como a evolução dos aspectos morfológicos ou fonéticos, não 
farão parte do nosso escopo. Assim, os agentes devem dispor previamente de um 
repertório de sílabas que poderão ser combinadas para a criação de novas palavras de 
forma aleatória. Tal proposta é fundamentada na ferramenta de scaffolding (STEELS, 
2012), segundo a qual elementos de um experimentos que não compõem o foco de 

investigação podem ser considerados como previamente concedidos ao agentes.  

 

 
Resultados e Discussões 

 
A corporalidade dos robôs: 
 
Seguindo o padrão de experimentos com jogos de linguagem, nossa proposição exige 
a interação entre dois agentes corporificados num ambiente físico. Portanto, cada 
experimento necessitará de dois robôs. Uma vez que robôs são materiais de pesquisa 
ainda um tanto escassos, utilizaremos a metodología de “teleporting” (MCINTYRE et al, 
1999) para que dez agentes possam participar dos jogos. A partir dessa metodologia, 
os agentes podem ser guardados virtualmente numa nuvem e, para que possam se 
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engajar em jogos de linguagem, devem ser “uploaded” nos corpos dos robôs 
disponíveis. Quando um agente é uploaded num corpo robótico, ele passa a ser um 
“agente real” (STEELS, 2015). Portanto, cada jogo tem início com dois agentes reais. 
 
Em termos de corporalidade, seguiremos o padrão dos experimentos com jogos de 
linguagem: os robôs devem ser humanóides, possuindo pelo menos: (a) uma 
modalidade de sensoriamento (no nosso caso, a modalidade principal é a visual); (b) 
um considerável número de graus de liberdade; e (b) um controlador que processe 
informações do sensoriamento e comande os atuadores do robô. 
 
  
 
A Forma de Vida e o Ambiente dos robôs: 
 
O ambiente dos robôs consistirá numa sala com uma uma baliza (um “gol” de futebol) 
disposta fixamente ante a uma das paredes. A baliza deve corresponder 
proporcionalmente à corporalidade dos robôs em relação às suas dimensões espaciais. 
Uma linha de uma cor saliente deve ligar uma trave à outra. Além da baliza e dos robôs, 
bolinhas devem ser dispostas no chão da sala (cujas dimensões espaciais também 
devem ser pensadas enquanto proporcionais aos corpos dos robôs). Cada bolinha terá 
uma cor diferente. Além disso, metade das bolinhas terá um diâmetro maior do que a 
outra metade. As bolinhas maiores devem ter um diâmetro tal que possibilite que a 
extremidade dos braços dos robôs possam tocá-las sem muito esforço. As bolinhas 
menores poderão ser tocadas apenas pelos “pés” dos robôs (assumindo que os robôs 
não podem se inclinar para baixo na tentativa de tocar nas bolinhas). Na condução de 
diferentes experimentos, algumas bolinhas devem ser dispostas de forma mais 
perpendicular à linha que demarca o “início” da baliza. Essas bolinhas devem entrar na 
baliza mais facilmente, uma vez que será preciso apenas um chute (ou um lance) que 
provoque uma trajetória em linha reta. Tratando-se das bolinhas restantes, elas devem 
ocupar espaços mais ou menos “aleatórios” no chão da sala, mas sem interferir na 
“trajetória” imaginária das bolas mais alinhadas à direção do interior da baliza. 
 
Para que cada experimento aconteça, um robô (o aprendiz) deve estar disposto de 
frente às bolinhas e à baliza (numa distância considerável que permita que ele possa 
causar os movimentos que levarão as bolinhas para dentro da baliza). O outro robô (o 
instrutor) será disposto ao lado do aprendiz, porém, distante das bolas. O instrutor deve 
estar numa distância considerável que o permita visualizar os movimentos feitos pelo 
aprendiz, a localização das bolinhas e a localização da baliza.  
 
O ambiente dos robôs é descrito detalhadamente na Figura 1 (anexo). 
 
Cada experimento deve ser realizado com dois agentes reais (dois agentes “uploaded” 
em seus corpos físicos, i.e., em dois robôs). Um deles será o instrutor e o outro será o 
aprendiz. A forma de vida (WITTGENSTEIN, 2009) dos robôs se baseia na realização 
de uma tarefa conjunta na qual o instrutor orienta o aprendiz usando informações 
linguísticas que se referem ao seu ambiente. O aprendiz deve executar ações a partir 
das instruções dadas pelo instrutor. A tarefa é considerada bem sucedida quando: (a) 
os agentes conseguirem se comunicar com sucesso; e (b) o objetivo da tarefa for 
atingido. A forma de vida deve guiar essas tarefas conjuntas, assim, os jogos de 
linguagem serão jogados de modo a atender uma regra prévia geral que determina qual 
deve ser o objetivo dessas interações. A forma de vida que será artificialmente projetada 
para este experimento consiste na integração dos seguintes elementos: a morfologia e 
a possibilidades de ação do corpo dos robôs (i.e., eles podem chutar, emitir sons, e 
lançar as bolas com os braços); a configuração do ambiente dos robôs, por exemplo, a 
disposição dos corpos do robô, das bolas e das balizas; e uma regra geral, previamente 
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estabelecida, que determina qual deve ser o resultado das interações dos robôs. O 
último elemento, isto é, a regra determinada pela forma de vida, será o objetivo a ser 
atingido na tarefa conjunta dos robôs. Tal estratégia foi pensada a partir da consideração 
de que formas de vida se constituem de ações desempenhadas por agentes de forma 
intencional (WITTGENSTEIN, 2009), por exemplo, uma onça está na dinâmica de uma 
forma de vida quando ela começa a caçar em busca de alimento. A tarefa de caçar é 
intencionalmente guiada, o que constitui uma forma de vida. As interações dos animais 
no ambiente são guiadas por formas de vida que pressupõem intenções no ambiente, 
i.e., caçar, comer, fugir de predadores, acasalar, etc. A maneira que encontramos para 
simular essa “intencionalidade” foi justamente determinando previamente uma regra 
para as tarefas a serem cumpridas no ambiente, o que poderia ser interpretado como 
um “instinto artificial” dos nossos agentes. 
 
Assim, o objetivo das tarefas (i.e., a regra geral da forma de vida) será: duas bolas 
devem estar no interior da baliza (isto é, devem ultrapassar a linha que liga uma trave a 
outra). Assim, a forma de vida dos agentes do nosso experimento se baseia na premissa 
de que eles precisam colocar duas bolinhas no interior da baliza (assim como qualquer 
animal precisa se alimentar, por exemplo). Isto significa dizer que, diferentemente dos 
experimentos com jogos de linguagem conduzidos até então, o objetivo da interação 
entre os agentes está disposto em relação a uma tarefa no ambiente e não somente em 
relação ao sucesso de comunicação em si. No nosso experimento, os robôs precisam 
ter sucesso na comunicação para que possam realizar a tarefa com sucesso, levando 
duas bolinhas para o interior da baliza. É este elemento que estamos adicionando à 
heurística das pesquisas com jogos de linguagem. Tal ação específica orientada a um 
objetivo, a que nos referimos como “forma de vida”, é um componente que 
consideramos essencial para a emergência de conceitos corporificados pela linguagem. 
Segundo Wittgenstein (2009), filósofo austríaco que primeiro propôs a ideia de jogos de 
linguagem, jogos de linguagem surgem de formas de vida. Isto quer dizer que essa ação 
a ser realizada em relação a um objetivo deve orientar a dinâmica e o sucesso dos jogos 
de linguagem. Caso os robôs não consigam colocar duas bolinhas dentro da baliza, o 
jogo não será considerado bem sucedido, mesmo que os robôs consigam sucesso na 
sua comunicação. Portanto, a complexidade da interação e da comunicação dos robôs 
deve emergir de modo a servir a execução da tarefa conjunta, obedecendo assim a 
dinâmica de sua forma de vida. 
 
Ao falar de forma de vida, estamos tratando também de como a corporalidade dos 
agentes influenciam nos tipos possíveis de relações agente-ambiente e agente-agente. 
Por exemplo, para um elefante, subir numa árvore é uma tarefa um tanto pouco provável 
de ser realizada, enquanto que para um mico, esta tarefa é facilmente possível. 
Considerando este aspecto das formas de vida, adicionamos previamente duas regras 
(que passamos a chamar de regras exploração) que concernem às possibilidade de 
exploração da corporalidade dos robôs para o sucesso da tarefa específica. As regras 
de exploração são: 
 
(A) As bolas maiores devem ser “lançadas” pelo braço do robô; 
(B) As bolas menores devem ser “chutadas”; 
 
Dessa forma, os robôs economizam energia e usam melhor a disposição de seus corpos 
para realizarem a tarefa de maneira mais eficaz, pois, um “chute” exige mais gasto de 
energia, e, uma vez sendo possível que uma bolinha seja atingida de maneira mais 
econômica (a partir de um lance com o braço ao invés do chute), assim o robô deve 
“preferir” fazê-lo. 
 
Portanto, a partir dessa dinâmica propiciada pela forma de vida, os robôs devem 
interagir de modo a realizar a tarefa da seguinte maneira: 
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- cabe ao instrutor o papel de identificar as duas bolinhas que serão mais facilmente 
lançadas ao interior da baliza e indicá-las ao aprendiz. 
- cabe ao aprendiz o papel de identificar as duas bolinhas indicadas pelo instrutor e, de 
acordo com as regras geral e de exploração da forma de vida, chutar a bolinha menor 
ou lançar a bolinha maior em direção ao interior da baliza. 
 
Assim, caso as duas bolinhas sejam as de tamanho menor, por exemplo, o aprendiz 
deve realizar dois chutes. 
 
A integração das formas de vida aos experimentos com jogos de linguagem se justifica 
a partir da ideia de que os comportamentos inteligentes, desde à exploração mais 
simples da percepção-ação, pressupõem a realização de uma tarefa específica no 
ambiente (BINGHAM, 1988). 
 
A partir dessas premissas, devem ser conduzidas três sequências de experimentos nos 
quais os robôs precisam se engajar em jogos de linguagem complexos para que 
consigam se comunicar e atingir o seu objetivo comum. 
 
 
Jogos de linguagem complexos: 
 
Os experimentos com jogos de linguagem até então não consideraram jogos de 
linguagem complexos (jogos que são construídos a partir da integração de jogos mais 
básicos). O Jogo de postura (STEELS; SPRANGER, 2012), por exemplo, é ainda 
considerado um jogo de linguagem básico, ainda que, para que ele seja jogado, um jogo 
de identificação, um jogo de nomeação e um jogo de adivinhação sejam necessários na 
sua dinâmica interna. O maior desafio deste trabalho é integrar os seguintes os jogos 
mais básicos: jogo de identificação (VOGT, 1999); jogo de postura (STEELS; 
SPRANGER, 2012); jogo de nomear cores (STEELS; BELPAEME, 2005); e o jogo de 
ação (STEELS, 2012). Desta forma, um jogo de linguagem complexo emerge dessa 
integração: “o jogo das bolinhas” (nome provisório), cuja complexidade subjacente se 
refere à integração dos roteiros dos outros quatro jogos de linguagem (isto é, para 
colocar duas bolinhas no interior da baliza, os robôs precisam: identificar e nomear as 
cores das bolinhas que chegarão mais facilmente ao local desejado, identificar uma 
postura que cause os movimentos que sigam as regras da forma de vida, e então 
realizar a ação de acordo com essas regras). 
 
Na subseção seguinte, apresentamos os roteiros dos jogos de linguagem complexos a 
serem conduzidos nas três propostas sequências de experimentos. 
 
 
1ª Sequência de experimentos 
 
Uma população de seis agentes deve participar desta primeira sequência. Para que o 
experimento ocorra, cada agente deve ser “uploaded” num robô físico, tornando-se 
assim um agente real. Essa primeira população de agentes deve ser previamente 
programada com as duas regras de exploração. 
 
Esta primeira sequência consiste em duas etapas: 
 
(A) Primeira Etapa → A primeira parte do experimento consiste numa replicação do 
experimento “The Robot in the Mirror” (STEELS; SPRANGER, 2012). Assim, cada 
agente deve aprender seis diferentes posturas, ao se assistirem fazendo essas posturas 
de frente a um espelho. Tais posturas serão armazenadas no repertório de posturas de 
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cada agente. Ao falarmos de postura, indicamos uma equivalência à palavra 
“movimento”, posto que, para mudar de uma postura para outra, os robôs precisam 
movimentar o seus corpos. 
 
(B) Segunda Etapa → Os agentes físicos devem se engajar em tarefas de atenção 
conjunta a partir da forma de vida pré determinada. Para que as tarefas sejam realizadas 
com sucesso, i.e., para que os robôs consigam cumprir o seu objetivo conjunto, eles 
devem jogar um jogo de linguagem complexo. O roteiro desse primeiro jogo complexo 
segue os passos descritos detalhadamente no Quadro 1 (anexo). 
 
 
2ª Sequência de experimentos 
 
Nesta segunda sequência, uma população nova de agentes deve participar dos jogos. 
A população que participou da primeira sequência já deve ter organizado um vocabulário 
para falar sobre as cores das bolinhas no ambiente, uma vez que os experimentos com 
jogos de nomear cores demonstram a emergência de um vocabulário complexo 
compartilhado pelos agentes depois de muitos jogos (STEELS; BELPAEME, 2005). 
Portanto, chamaremos a primeira população de agentes de “comunidade linguística 
original”, uma vez que a partir dos primeiros jogos dessa primeira comunidade que o 
vocabulário das cores terá emergido e se auto-organizado. A população nova de 
agentes deve ser chamada de “comunidade de linguística jovem”, pois os agentes desta 
comunidade irão assumir um papel semelhante aos bebês que precisam aprender a 
palavras que já foram convencionalizadas na comunidade linguística em que eles 
nasceram. Assim, os agentes da comunidade linguística original, nesta segunda 
sequência de experimentos, devem ser necessariamente os instrutores, enquanto os 
agentes da comunidade linguística jovem devem ser necessariamente os aprendizes. 
 
Esta segunda sequência também consistirá em duas etapas: 
 
(A) Primeira Etapa → Os agentes da comunidade jovem também devem aprender e 
armazenar um repertório de seis posturas possíveis a partir do experimento no espelho. 
 
(B) Segunda Etapa → De modo a cumprir a mesma tarefa conjunta, jogos de linguagem 
serão jogados entre os agentes da comunidade linguística original e os agentes da 
comunidade linguística jovem. 
 
O vocabulário que terá sido criado até esta etapa dirá respeito apenas às cores das 
bolinhas, mas as duas posturas que devem ser executadas para que a tarefa conjunta 
seja cumprida não terão sido categorizadas linguísticamente. Este será um desafio para 
esta sequência: além de a comunidade jovem ter que aprender as palavras 
convencionalizadas, a comunidade linguística total (formada por todos os dez agentes) 
deve convencionalizar duas novas palavras para tratar dessas duas posturas (que 
causam as ações de chutar e de lançar). 
 
Assim, de modo a tanto proporcionar esta segunda convencionalização linguística 
quanto a investigar como os novos agentes podem aprender novos conceitos 
corporificados a partir desses jogos com a comunidade linguística orignal, 
apresentamos a seguinte estratégia: ao contrário dos agentes da comunidade original, 
os novos agentes não devem “saber” previamente das duas regras de exploração. 
Portanto, caberá aos instrutores o papel de indicar qual postura deve ser adequada, 
uma vez que eles já foram previamente programados com esta informação. Deste modo, 
além dos agentes terem a chance de aprender a categorizar as cores das bolinhas e a 
as posturas a serem executadas de acordo com a forma das bolinhas em questão, os 
próprios instrutores estarão inventando e aprendendo novas palavras para falar das 
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duas posturas requisitadas para a execução bem sucedida da tarefa. 
 
Esta sequência de experimentos será especialmente importante para o nosso trabalho, 
uma vez que ela apresenta a possibilidade de investigar como demandas por novas 
informações linguísticas são trazidas à dinâmica dos jogos de linguagem, tornando-os 
ainda mais complexos. Tal colocação surge a partir das seguintes considerações : (a) 
na primeira sequência, as duas posturas que correspondiam às duas regras de 
exploração já se tratavam de informações previamente conhecidas pelos agentes; (b) 
entretanto, nesta segunda sequência, uma vez que os agentes da comunidade 
linguística jovem não compartilham essas informações, o sucesso da tarefa pode ser 
comprometido. Assim, os novos agentes devem aprender que: (a) duas posturas (que 
causam os movimentos de chutar e de lançar), presentes no seu repertório com outras 
quatro posturas aprendidas, serão as que devem ser corretamente usadas para a 
execução da tarefa; e (b) “chutar” deve ser empregado às bolinhas menores e “lançar” 
às bolinhas menores. 
 
Essa nova problemática trazida pela inserção dos novos agentes faz emergir uma nova 
complexidade para o roteiro dos jogos de linguagem desta segunda sequência, posto 
que, um novo jogo deve ser integrado ao roteiro do jogo da sequência anterior: o jogo 
de nomear posturas. O roteiro elaborado para esta segunda sequência é descrito 
detalhadamente no Quadro 2 (anexo). 
 
 
3ª Sequência de experimentos 
 
Esta última sequência irá determinar o sucesso da integração da forma de vida dos 
agentes à dinâmica dos jogos de linguagem. Após a primeira e a segunda sequências, 
a comunidade linguística total deverá ter convencionalizado uma rede de palavras para 
falar das cores das bolinhas e das posturas correspondentes às regras de exploração. 
Os experimentos com jogos de postura (STEELS; SPRANGER, 2009, 2012), por 
exemplo, demonstram que após cinco mil jogos jogados por dez agentes, o sucesso 
comunicativo atinge os 100%. Isto quer dizer que, após cinco mil jogos de postura, dez 
agentes são capazes de se comunicar usando as mesmas palavras para se referir às 
mesmas posturas. Assim, admitimos que esta auto-organização das palavras referentes 
às cores das bolinhas e às duas posturas também deve emergir a partir de um número 
considerável de jogos na primeira e na segunda sequência de experimentos. 
 
De modo a verificar tanto o sucesso da auto-organização da rede de palavras quanto o 
sucesso da tarefa comum no ambiente, proporcionada pela integração dos jogos com a 
forma de vida, esta terceira sequência será conduzida. Para tanto, esta sequência deve 
incluir jogos de linguagem nos quais uso das informações linguísticas seja o único 
recurso de que os agentes irão dispor para cumprir o seu objetivo comum. Isto significa 
que os agentes devem usar somente as palavras que foram conceptualizadas nas duas 
primeiras sequência (i.e., sem recorrer a jogos de nomear, indicação de falhas, 
correções, gestos de apontar, etc.) para realizar a tarefa conjunta. Portanto, se a partir 
do uso das informações linguísticas compartilhadas, os robôs conseguirem executar 
com sucesso a regra geral de sua forma de vida, os jogos desta terceira sequência 
serão considerados bem sucedidos. 
 
A complexidade crescente do sistema de comunicação dos agentes, que terá se auto-
organizado até esta última sequência, apresenta possibilidades de estudarmos a 
continuidade funcional da informação linguística em relação à informação perceptual 
(cf.: DUQUE, 2018). Tal continuidade se relaciona ao fato de que esses dois tipos de 
informações, a partir da integração da forma de vida aos nossos experimentos, tratam-
se de recursos (ferramentas) emergentes da própria interação dos agentes (entre si e 
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no ambiente) que são usados para a coordenação da tarefa conjunta. Assim, tanto a 
identificação da bolinha mais facilmente lançável quanto a palavra usada para se referir 
a esta bolinha são ferramentas que podem ser exploradas para a realização da tarefa 
específica. Por isso, as duas informações estão em uma continuidade funcional. Porém, 
a complexidade da informação linguística emerge justamente da possibilidade de 
afastamento da dependência direta do ambiente. Tal afastamento ainda é um fenômeno 
pouco entendido para a ciência cognitiva (GOLONKA; WILSON, 2013). Sendo assim, 
esta terceira sequência oferece possibilidades de verificarmos se a forma de vida terá 
dado conta de possibilitar essa complexidade atribuída à informação linguística. 
 
Além da complexidade que envolve a dimensão simbólica dos signos utilizados pelos 
agentes, há de emergir uma complexidade numa dimensão formal, uma vez que nesta 
terceira sequência os instrutores devem emitir duas palavras para cada instrução: sendo 
a primeira referente à cor da bolinha a ser atingida, e a segunda referente à postura a 
ser empregada pelo aprendiz. 
 
Esta sequência consistirá apenas em uma etapa: a condução dos jogos de linguagem. 
Note que não há passos neste roteiro que incluem feedbacks, jogos de indicação ou 
correções por parte do instrutor, uma vez que esta sequência será conduzida a partir 
apenas do uso de palavras enquanto ferramentas disponíveis. 
 
O quadro 3 (anexo) descreve detalhadamente o roteiro dos jogos desta última 
sequência. 
 

 
Conclusão 

 

Problema detectado na elaboração da segunda sequência e a nossa solução: 

Ao elaborarmos o roteiro para a segunda sequência, atribuímos o papel de instrutor 
exclusivamente aos membros da comunidade linguística original. Neste sentido, os 
instrutores passariam a inventar palavras referentes às posturas, porém, eles não teriam 
acesso às palavras inventadas pelos outros instrutores. Desta maneira, a 
convencionalização das palavras referentes às duas posturas das regras de exploração 
estaria comprometida. Para que as palavras sejam convencionalizadas, todos os 
agentes precisam ter acesso às palavras em disputa por convencionalização, para que, 
através de um mecanismo selecionista (STEELS, 2012), eles possam auto-organizar 
um vocabulário comum. Consequentemente, para que todos os agentes possam 
aprender as palavras criadas pelos instrutores, determinamos a seguinte estratégia: os 
membros da comunidade original são os únicos que podem tanto assumir o papel de 
instrutor quanto assumir o papel de aprendiz nesta segunda sequência. 

  

Conclusões e encaminhamentos 

O projeto foi financiado por uma bolsa do CNPq durante dois semestres e por uma bolsa 
PIBIC-UFRN durante mais dois semestres. Relatamos aqui resultados que concernem 
aos dois últimos semestres (2019.2-2020.1). Tratamos de uma pesquisa em 
desenvolvimento e, a partir dos resultados desta segunda fase, pretendemos dar 
continuidade ao projeto por meio de uma aplicação para o programa de mestrado em 
estudos da linguagem (PPgEL-UFRN). 
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No ano de 2019 participamos do XXX Congresso de Iniciação Científica da UFRN, no 
qual apresentamos os resultados da primeira fase do projeto. Naquele momento, 
apresentamos uma pesquisa que ainda procurava se situar teórica e 
metodologicamente. A partir da finalização desta segunda fase, apresentamos uma 
proposição clara em termos de metodologia do que queremos desenvolver com a 
pesquisa. 

A nossa contribuição mais relevante às pesquisas com jogos de linguagem em 
populações de robôs se trata da integração do conceito de formas de vida 
(WITTGENSTEIN, 2009). Assim, a partir dos experimentos, poderemos verificar 
analiticamente a integração das formas de vida para os experimentos com jogos de 

linguagem numa perspectiva corporificada de IA. 

Mesmo se tratando de uma proposição teórica e metodológica, este projeto de 
experimentos já nos proporcionou verificar algumas contribuições dessa integração, 
estas que podem ser descritas pelos seguintes pontos: (a) o trabalho com jogos de 
linguagens complexos; (b) a incorporação de estudos de tarefas específicas aos roteiros 
dos jogos; (c) a possibilidade de aplicação de experimentos que pressupõem uma 
dimensão mais “triádica” (i.e., mais simbólica; TOMASELLO, 2003) dos signos 
linguísticos que evoluem dos jogos; e (d) a possibilidade de se estudar mecanismos que 
envolvem uma complexidade linguística, uma vez que, na terceira sequência, os robôs 
devem produzir e interpretar combinações de palavras. 
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FIGURA 1 
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QUADRO 1 
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QUADRO 2.1 
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QUADRO 2.2 

 

 

QUADRO 3 
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TÍTULO: Motivações para a palatalização de /t/ e /d/ no dialeto camarense 

Resumo 

O vernáculo potiguar é reconhecido por apresentar uma fala tida como não palatalizante, 
dado registro de produções para /t/ e /d/ como os fones [t] e [d]. Contudo, falares de 
diversas cidades do Rio Grande do Norte têm mostrado a ocorrência de segmentos 
palatalizados, a exemplo de [tʃ] e [dʒ]. Haja vista tal variação, este trabalho tem por 
objetivo descrever e sistematizar o processo de palatalização, no município de João 
Câmara – RN, pelos vieses linguístico e sociocultural. Para isso, coletamos registros de 
fala de quatro informantes camarenses por meio da aplicação de um questionário 
fonético-fonológico. A análise dos dados obtidos deu-se por três lentes teóricas: a 
Geometria de Traços (CLEMENTS; HUME, 1995), a representação autossegmental de 
sílaba (SELKIRK, 1982) e a Sociolinguística (LABOV, 2008). Como resultados, 
concluímos que a palatalização de /t/ e /d/ trata-se de um fenômeno em ascensão na 
comunidade e é gerada pela assimilação dos traços [+cont] e [coronal] [-anterior] da 
vogal /i/, que se apresenta em ditongo. Além disso, no âmbito linguístico, são 
motivadores do processo: o ambiente de atonicidade e a posição de sílaba final de 
palavra em que /t/ e /d/ se encontram em onset, e a contiguidade dessas consoantes a 
ditongos que comportam [i] ou [j], formando sílabas pesadas. No âmbito extralinguístico, 
por fim, verificamos que pessoas menos escolarizadas tendem a palatalizar /t/ e /d/ com 
maior frequência. 

 
Palavras-chave: Palatalização; Geometria de Traços; Sociolinguística 

TITLE: Motivations for the palatalization of /t/ and /d/ in the dialect of João Câmara-RN 

Abstract 

 

The vernacular of Rio Grande do Norte (RN) is recognized for presenting a speech 
considered as non-palatalizing, given the production for /t/ and /d/ as [t] and [d]. However, 
speeches from several cities in RN have shown the occurrence of palatalized segments, 
such as [tʃ] and [dʒ]. Because of this variation, this paper aims to describe and 
systematize the process of palatalization, in João Câmara-RN, by linguistic and 
sociocultural bias. For this, we collected speech records from four informants from João 
Câmara through the application of a phonetic-phonological questionnaire. The analysis 
of the data obtained was made through three theoretical lenses: Feature Geometry 
(CLEMENTS; HUME, 1995), autosegmental representation of the syllable (SELKIRK, 
1982), and Sociolinguistics (LABOV, 2008). As a result, we conclude that the 
palatalization of /t/ and /d/ is a phenomenon on the rise in the community and is 
generated by the assimilation of the [+cont] and [coronal] [-anterior] features of the vowel 
/i/, which is presented in diphthong. Also, in the linguistic sphere, the motivators of the 
process are the environment of atonicity and the position of the final syllable of the word 
in which /t/ and /d/ are in onset, and the contiguity of these consonants to diphthongs 
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that contain [i] or [j], forming heavy syllables. In the extralinguistic scope, finally, we found 
that people less schooling tend to palatalize /t/ and /d/ more often. 

 
 
Keywords: Palatalization; Feature Geometry; Sociolinguistics 

Introdução 

O processo de palatalização das oclusivas alveolares /t/ e /d/ configura fenômeno 
bastante difundido nos estudos fonético-fonológicos do português brasileiro, tendo em 
vista sua ampla ocorrência em diversos dialetos do país. As pesquisas em linguística 
realizadas a respeito desse processo, de modo convergente, mostram que tal processo 
tem por gatilho as vogais altas /i/, quer esteja foneticamente representada como oral ou 
como nasalizada, e /iN/, nasal. As representações vocálicas especificadas podem ainda 
se manifestar como glide palatal [j]. Resultantes do processo de palatalização de /t/ e 
/d/, léxicos como ‘tio’ e ‘dia’ são produzidos como [ˈtʃiʊ] e [ˈʤiɐ]. 
 
Para além do fenômeno linguístico, a palatalização também contribui para 
caracterização identitária de comunidades quanto a sua forma de falar. Assim, enquanto 
esse processo é categórico e marcante, por exemplo, para o dialeto carioca, em falares 
de determinados estados do nordeste, é a variante não palatalizada que predomina. 
Contudo, estudos como os de Abaurre e Pagotto (2002), Silva et al (2012) e Cunha e 
Silva (2019) mostram que manifestações de processo de palatalização têm se 
consolidado também em dialetos reconhecidos como não palatalizantes, revelando 
ampliação do fenômeno pelo território brasileiro. 
 
O avanço da palatalização pode ser verificado em João Câmara, município situado no 
Rio Grande do Norte. A 75km de Natal, capital do estado, a cidade de João Câmara 
integra o conjunto de localidades reconhecidas pelo falar não palatalizante em relação 
às oclusivas /t/ e /d/. Contudo, por percepção inicialmente de oitiva, o falar camarense 
revelou ocorrências de formas palatalizadas desses fonemas, tornou-se, assim, alvo 
desta pesquisa por apresentar dados com efetiva produção de variantes palatalizadas 
e africadas de /t/ e /d/. 
 
Nessa perspectiva, este artigo tem por objetivo identificar e descrever motivações 
linguísticas para palatalização de /t/ e /d/ em posição de onset silábico na fala de 
camarenses. Justifica-se a realização desta pesquisa por dois principais fatos: 1. a 
existência de poucos trabalhos de descrição e análise linguísticas no nível fonético-
fonológico sobre o dialeto norte-rio-grandense; 2. a percepção de gatilho diferenciado 
para o processo de palatalização de /t/ e /d/ no falar camarense, que aponta para a 
necessária vizinhança direta desses segmentos oclusivos com ditongos crescentes ou 
decrescentes que apresentem a vogal [i] ou o glide [j]. 
 
A análise a ser desenvolvida neste artigo parte das seguintes hipóteses: 
 
1. o ambiente prosodicamente fraco – correspondente à participação de /t/ e /d/ em 
sílaba átona final de palavra – promove a palatalização; 
 
2. a contiguidade de /t/ e /d/ com ditongos que comportam vogal /i/ ou glide [j] engatilha 
o processo de palatalização; 
 
3. falantes camarenses que apresentam menor grau de escolaridade tendem a realizar 
mais produções palatalizadas. 
 
Para testar tais hipótese, a interpretação dos dados de fala camarense toma por 
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parâmetro tanto a perspectiva linguística quanto a perspectiva de caráter sociocultural. 
Para isso, as interpretações assumidas embasam-se na abordagem fonológica 
autossegmental, representada pela Geometria de Traços (CLEMENTS; HUME,1995)¹, 
e pelo modelo de Sílaba (SELKIRK, 1982); e na abordagem da Sociolinguística, 
(LABOV, 2008). 

 

As demais seções a serem apresentadas, respectivamente, focalizam: metodologia, 
análise e discussão dos dados, e conclusões. 

1 Nosso trabalho interpreta o processo de palatalização a partir da premissa 
autossegmental, contudo, para simplificar a menção às manifestações fonéticas de /t/ e 
/d/ utilizaremos, por vezes, termos da Fonologia Clássica Estruturalista. 
 
Metodologia 

 

Perfil do município 

Por considerarmos o viés sociocultural relevante neste estudo, descrevemos alguns 
aspectos referentes ao Município de João Câmara, cidade dos colaboradores desta 
pesquisa. 

O Município de João Câmara localiza-se no estado do Rio Grande do Norte, Brasil, a 
75km da capital do estado. A cidade, segundo dados do IBGE (2019), possui uma 
população estimada em 34.955 pessoas, a qual está distribuída entre os 17 bairros 
locais. O município surgiu como uma comunidade em 1910, vista como um distrito de 
outra cidade, Taipu-RN. Enquanto distrito foi chamada de Matas e, anos depois, de 
Baixa-Verde. Foi apenas em 1928 que houve o processo de emancipação política. Em 
1953, por meio da lei estadual nº 899, o município de Baixa-Verde passou a denominar-
se João Câmara, em homenagem àquele que foi o primeiro prefeito da cidade. Fato que 
contribuiu para o desenvolvimento social, urbano e comercial do lugar. 

Atualmente, esse município é a capital da microrregião do Mato Grande. Em termos 
culturais, tem atividades ligadas ao âmbito religioso católico, como a Festa da padroeira 
Nossa Senhora Mãe dos Homens; festas rurais, como a Vaquejada; e festas indígenas, 
ligadas à Comunidade do Amarelão, como a Festa da Castanha. Sua população é mista, 
considerando jovens, adultos e idosos. Por fim, quanto à educação, o IBGE (2019) 
aponta que a cidade apresenta 3,8 pontos no IDEB referentes às séries inicias do ensino 
fundamental e 3,2 referentes às séries finais. 

Perfil dos informantes 

Esta pesquisa é feita com base em dados de fala de quatro informantes nativos de João 
Câmara. A seleção dos colaboradores considerou os seguintes critérios: gênero 
(masculino e feminino); escolaridade (menor nível de escolaridade – até o 9° ano do 
ensino fundamental –; e maior nível de escolaridade – a partir do ensino médio); 
naturalidade camarense ou ter residido na cidade 2/3 da vida. 

O informante I é do gênero masculino, tem 52 anos, possui o ensino superior completo 
e é professor; a informante II, por sua vez, é do gênero feminino, tem 54 anos, cursou 
apenas o ensino fundamental e profissionalmente é artesã; já o informante III é do 
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gênero masculino, tem 18 anos, possui ensino fundamental completo e não exercia 
atividade remunerada à época da coleta de dados; por fim, a informante IV é do gênero 
feminino, tem 19 anos, possui o ensino médio completo e não exercia atividade 
remunerada à época da coleta de dados. 

Coleta de dados e parâmetros de análise 

Para realizarmos nossa pesquisa de campo e obtermos dados reais de fala de 
camarenses, submetemos nosso projeto ao Comitê de Ética da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Após a aprovação, realizamos quatro visitas à comunidade, 
entramos em contato com os informantes para conhecê-los melhor e explicarmos os 
procedimentos da pesquisa. Com suas autorizações, aplicamos três instrumentos para 
coleta de dados, dentre os quais nos interessa expor, haja vista o foco deste trabalho, 
o Questionário fonético-fonológico de caráter lúdico (QFFL) utilizado². 

Chamamos o QFFL de “Jogo Palavra Secreta”. A aplicação desse questionário 
demandou a participação de duas pessoas: o pesquisador e o informante. Durante o 
jogo, o pesquisador recebe uma “palavra secreta” e é incumbido de fazer o informante 
chegar ao termo a partir de dicas, que são outras palavras com radical diferente daquela 
que é secreta. A intenção de utilizar este jogo na pesquisa foi a de coletar registros de 
vocábulos isolados, com um menor nível de monitoramento por parte do colaborador. A 
obtenção do dado vernacular, por sua vez, é possível por meio do entretimento com a 
dinâmica do jogo. No mais, justificamos a escolha por esse instrumento pela 
necessidade de obtermos pronúncias mais espontâneas de palavras com /t/ e /d/ em 
contextos diversos, incluindo em contiguidade a ditongos. 

A aplicação do “Jogo Palavra Secreta” permitiu-nos obter 53 dados do informante I, 46 
da informante II, 46 do informante III e 37 dados da informante IV, totalizando, por fim, 
182 ocorrências abrangendo os fonemas /t/ e /d/. Esses dados, por sua vez, foram 
recortados por meio do software Audacity, transcritos foneticamente por método de 
oitiva e, em alguns casos, determinadas palavras foram analisadas no software Praat, 
ajudando-nos a esclarecer a natureza dos segmentos efetivamente produzidos pelos 
informantes. Destacamos também que todos os registros de voz foram captados pelo 
software Samsung Voice Recorder, disponibilizado pela Samsung Eletronics Co, e 

coletados na casa dos colaboradores, em cômodo silencioso e livre de distrações. 

Por fim, neste trabalho, analisamos as produções fonéticas de /t/ e /d/ – variáveis 
dependentes – a partir de variáveis independentes de âmbitos linguístico e 
extralinguístico. Seguem as variáveis: 

Variáveis dependentes: 

/t/ → [t], [tʲ], [tʃ] e [tʰ] 

/d/ → [d], [dʲ] e [dʒ] 

Variáveis independentes – fatores condicionantes: 

a. Linguísticas 

Posição da sílaba na palavra (sílaba final e não final); tonicidade (sílaba tônica e átona); 
contexto fonético-fonológico antecedente (vogais labial, coronal, dorsal; semivogais 
coronal ou labial constituindo ditongo; vogais orais, nasais e nasalizadas; ausência de 
contexto fonético-fonológico precedente); contexto fonético-fonológico seguinte (vogais 
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labial, coronal, dorsal; semivogais coronal ou labial constituindo ditongo; vogais orais, 
nasais e nasalizadas). 

b. Extralinguísticas 

Gênero: masculino e feminino; escolaridade: menos escolarizado (com ensino 
fundamental completo ou incompleto) e mais escolarizado (com ensino médio em 
diante). 

2 A coleta de dados precisou ser interrompida em meados de março de 2020, por causa 
da chegada da Covid-19. 

 
Resultados e Discussões 

 

Análise das variáveis linguísticas 

A análise do processo de palatalização de /t/ e /d/ em João Câmara abarca corpus obtido 
por meio de respostas de quatro informantes a questionário fonético-fonológico em 
formato de jogo. Por meio de transcrição de oitiva, foram obtidas as seguintes variantes: 
i. considerando a variável dependente /t/ --> [t] ~ [tʲ] ~ [tʃ] ~ [tʰ]; ii. considerando a variável 
dependente /d/ --> [d] ~ [dʲ] ~ [dʒ]. Portanto, tem-se variantes fonéticas, segundo a 
perspectiva clássica, de natureza oclusiva alveolar, oclusiva palatalizada e africada 
palatal. Verificamos também a existência da versão aspirada para /t/: [tʰ]; contudo, nesta 
pesquisa, focalizaremos a ocorrência das variantes envolvidas em palatalização e 
africação. 

Considerando todos os contextos fonético-fonológicos, apresentados na seção de 
metodologia, o corpus apresenta 88 ocorrências de /t/ e 94 ocorrências de /d/, ambos 
em onset silábico. Dentre os casos totais, com relação à variável /t/, identificamos 58 
produções da variante [t] (65,90%), 12 da variante [tʃ] (13,63%), 15 da variante [tʰ] 
(17,04%) e 3 da variante [tʲ] (3, 40%). Quanto à variável /d/, identificamos 85 ocorrências 
da variante [d] (90,42%), 5 da variante [dʒ] (5,31%) e 4 da variante [dʲ] (4,25%) (cf. 
Tabela 1)³. 

Pela verificação das variáveis independentes linguísticas, constatamos que as variantes 
não palatalizantes [t] e [d] são produzidas precedidas ou diante de vogais de naturezas 
diversas, podendo ser orais, nasais ou nasalizadas – o que inclui /i/ e /iN/ –, 
caracterizando o dialeto camarense, de modo geral, como não palatalizante. As 
oclusivas alveolares também ocorrem em sílabas finais e não finais, em ambiente tônico 
e átono. São exemplos dessas configurações linguísticas os dados [ˈdadʊ], [ˈbãda], 
[ˈĩdiɐ], [doˈɾadʊ], [ˈduɾʊ], [ˈdẽtɪ], [buniˈtãw], [dĩˈeɾʊ], [pohˈteɾʊ], [baˈtatɐ], [koˈɾĩtius], [ˈtĩtɐ], 
[ˈmũjtʊ], [ˈawtʊ]. 

Ao investigarmos as produções das variantes palatais, palatalizadas⁴ e aspiradas, 
identificamos que suas ocorrências processam-se em contextos linguísticos bem mais 
restritos. Focalizando apenas as ocorrências das variantes [tʃ], [tʲ], [dʒ] e [dʲ], verificamos 
que ocorrem apenas em ambiente átono (com exceção ao dado [lejˈtʃuɾɐ], produzido por 
apenas um colaborador); ocorrem predominantemente em sílaba final; e, 
principalmente, em ambiente contíguo a ditongo constituído pelos segmentos [i] ou [j]. 
Podemos exemplificar tais ocorrências com os seguintes dados: ['mũjtʃʊ], ['sitʃiw], 
[ã'guʃtʲɐ], ['ɔdʒiw] e ['dojdʲʊ]. 
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Por meio das considerações expressas, podemos, portanto, afirmar que a disparidade 
de frequência das produções não palatalizantes em relação às demais variantes 
encontra motivação específica, gerada pelo amplo ambiente linguístico de ocorrência 
para [t] e [d] em comparação ao ambiente mais restrito para [tʃ], [tʲ], [dʒ] e [dʲ]. Nessa 
perspectiva, ao considerarmos apenas os dados em que /t/ e /d/ se apresentam em 
ambiente contíguo a ditongos com [i] ou [j], percebemos considerável aumento 
percentual das variantes palatalizantes e diminuição da frequência de variantes 
alveolares. 

A amostra de dados mais restrita distribui-se com o seguinte quantitativo: i. com relação 
à variável /t/, com 37 ocorrências totais, identificamos 14 produções da variante [t] 
(37,83%), 11 da variante [tʃ] (29,72%), 7 da variante [tʰ] (18,91%) e 5 da 
variante [tʲ] (13,51%); quanto à variável /d/, com 29 ocorrências totais, identificamos 20 
ocorrências da variante [d] (68,96%), 5 da variante [dʒ] (17,24%) e 4 da 
variante [dʲ] (13,79%) (cf. Tabela 2). 

A partir do novo recorte de dados, podemos chegar a algumas conclusões. A primeira 
delas é que o processo de palatalização de /t/ e /d/ em onset silábico, no município de 
João Câmara, tem condicionamento que se difere, em parte, do que as pesquisas 
relacionadas ao tema já mostram. Esses trabalhos, grosso modo, apontam que a 
palatalização de /t/ e /d/, em posição de onset, está sempre condicionada à vizinhança 
direta com a vogal /i/ ou com a semivogal [j]. No entanto, no dialeto camarense, a 
palatalização não ocorre diante de segmento simples, mas, sim, em ambiente contiguo 
a ditongos decrescentes ou crescentes, cuja composição comporta vogal [i] ou 

semivogal [j]. 

Esse gatilho principal é comprovado por meio da comparação entre o primeiro recorte 
de dados, posto na Tabela 1, e o segundo recorte, posto na Tabela 2, em que são 
consideradas apenas as palavras com ambiente propício para a criação de ditongos [i_] 
ou [_j] contíguo a /t/ e /d/. Nessa comparação, é relevante a diminuição da porcentagem 
correspondente às variantes alveolares e, em contrapartida, o aumento das variantes 
palatalizantes. Ademais, podemos também reafirmar que, além da presença do ditongo, 
a palatalização e africação no dialeto camarense ocorrem em ambiente de sílaba final 

e de atonicidade⁵, como é o caso de [hɛˈmɛdʒiw], [ˈpejtʃʊ], [ˈtɛdʲʊ], [ˈsitʲʊ]. 

Dada a particularidade dos dados, que aponta para o ditongo como principal gatilho para 
o processo em pauta, a observação e análise das ocorrências fonéticas de /t/ e /d/ 
permitem-nos interpretar o processo em foco a partir de duas lentes fonético-
fonológicas. A primeira diz respeito à representação do processo de palatalização à luz 
da Geometria de Traços, (CLEMENTS; HUME, 1995); a segunda lente diz respeito à 
concepção de sílaba (SELKIRK, 1982), conjugada à noção prosódica de peso silábico 
(COLLISCHONN, 2014), pela qual se classificam as sílabas em leves e pesadas. 

Interpretação fonológica para o processo de palatalização no dialeto camarense 

Na fonologia autossegmental, a palatalização de /t/ e de /d/ é tida como processo de 
assimilação do ponto de articulação [coronal] pertencente à vogal subjacente. Nesse 
caso, considerando a geometria dos traços característicos de /t, d/ e de /i/, de acordo 
com o modelo de Clements e Hume (1995) (cf. Figura 1)⁶, a assimilação de ponto ocorre 
por meio do espraiamento do nó Vocálico da vogal em direção ao nó Ponto de 
Consoante (PC) da obstruinte [coronal] [-cont], seja ela [+voz] ou [- voz]. 

Por meio deste espraiamento, há manifestação de matizes de palatalização em termos 
fonéticos. A respeito desses matizes, Bisol e Hora (1993) aplicam interpretação de que 
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o processo focalizado ocorre em dois estágios. O primeiro estágio corresponde à criação 
de segmentos aqui denominados como palatalizados ([tʲ] e [dʲ]) e o segundo estágio 

equivale à criação de segmentos africados palatais/palatalizados ([tʃ] e [dʒ]). 

No caso do dialeto camarense, propomos que os segmentos palatalizados [tʲ], [dʲ] são 
formados pela assimilação do traço [coronal] advindo do processo de espraiamento do 
nó Vocálico pertencente a /i/. Esse nó, por sua vez, é acomodado abaixo do nó PC de 
/t/ ou /d/ (cf. Figura 1). O resultado final do espraiamento gera a implementação de 
articulação secundária (ou menor), que se soma aos traços articulatórios apresentados 
pela própria consoante. 

Desse modo, em perspectiva autossegmental, a implementação dos traços vocálicos 
promove mudança classificatória de /t/ e /d/, que de segmentos simples passam a 
complexos. Essa classificação pauta-se na realidade de que são segmentos complexos: 
“(...) aqueles que apresentam duas articulações orais de níveis diferentes: uma 
articulação maior e outra articulação menor.” (MATZENAUER, 2014, p. 63). Para 
Clements e Hume (1995 apud MATZENAUER, 2014), tal classificação enquadra-se nos 
casos comuns de segmentos labializados, velarizados e palatalizados, sendo este 
último o caso aqui focalizado. Assim, /t/ e /d/ que ora possuem fonologicamente apenas 
uma articulação, passam a apresentar foneticamente dois traços de articulação orais 

simultâneos⁷. 

Quanto aos segmentos africados [tʃ] e [dʒ], diferentemente de análises mais divulgadas, 
como as de Bisol e Hora (1993), propomos que, além do espraiamento do nó Vocálico 
de /i/, há o espraiamento do traço [+contínuo] da vogal, que passa a integrar a geometria 
da consoante /t/ ou /d/. Concomitante aos espraiamentos, ocorre o desligamento do 
traço [coronal] [+anterior] da consoante, permanecendo apenas um traço articulatório: 
[coronal] [-anterior] da vogal /i/. Destacamos também que o espraiamento do traço 
[+contínuo] gera, por um momento, uma configuração arbórea malformada, pois a 
geometria não admite dois traços idênticos em um mesmo nível. A partir disso, para 
salvamento desses traços, a operação de Convenção de Fissão de Nós (CFN) é ativada, 
de modo a criar uma arquitetura de traços bem formada, de acordo com a concepção 
autossegmental. A aplicação de CFN cria nós irmãos que geram dois nós Raiz alocados 
sob uma única unidade temporal (X), transformando, assim, /t, d/ em segmentos de 
contorno (cf. Figura 2). 

Destacamos ainda que, em dados como ['sitʃiw], [ã'guʃtʲɐ] e ['viʤiw], a palatalização e/ou 
africação de /t/ e /d/ configura(m) caso de assimilação regressiva do traço [coronal], [-
anterior] [+distribuído]. Quanto a dados como [ˈojtʃʊ] e [ˈdojʤʊ], tem-se assimilação 
progressiva do mesmo traço. Ou seja: para ambas as ocorrências, identifica-se o 
mesmo processo, com diferença apenas quanto à posição do gatilho motivador para 
palatalização e/ou africação dos fonemas obstruintes. 

Ditongos e palatalização: uma questão de peso silábico 

Os dados obtidos no corpus mostram-nos que a palatalização e africação no dialeto 
camarense possuem gatilhos bastante específicos, nesse sentido, a simples vizinhança 
direta de /t/ e /d/ com vogal coronal /i/ não é suficiente para desencadear os fenômenos. 
Esse curioso fato leva-nos à observação de uma unidade fonológica maior, a sílaba, 
abarcando tanto aquela em que /t/ e /d/ participam bem como a que faz fronteira 
antecedente com ela. Tal observação permite-nos constatar que, nos dados em que há 
ocorrências de variantes palatalizadas e/ou africadas, sempre há presença de ditongos 

constituídos por vogal [i] ou semivogal [j], formando sílaba pesada. 
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Detalhadamente, encontramos três contextos possíveis de contiguidade a ditongos: i. /t/ 
e /d/ diante de ditongo decrescente encabeçado pela vogal [i] seguido de semivogal [w], 
a exemplo de ['patʃiw], [iʃˈtadʒiw] e [ˈtɛʤiw] ; ii. /t/ e /d/ diante de ditongo crescente 
encabeçado por semivogal [j] seguido por alguma vogal, como nos dados [ˈsiːtʃjʊ], 
[ˈɔʃtʃjɐ] e [ˈĩdʒjɐ] ; iii. /t/ e /d/ antecedido por ditongo decrescente encabeçado por alguma 
vogal seguida de semivogal [j], como em [ˈpejtʃʊ], [ˈmũjtʃʊ] e [ˈdojʤʊ]. Esses contextos, 
somados ao ambiente de atonicidade e a posição de sílaba final em que se encontram 
/t/ e /d/, contrastam com o amplo contexto linguístico para a realização das formas 
alveolares desses fonemas, que são produzidos diante de vogais simples, em 
ambientes átonos e tônicos e em sílabas não finais e finais. 

Por meio da observação dos dados, voltamos nossos olhos para a representação da 
sílaba, e o que percebemos é que [tʃ], [dʒ], [tʲ] e [dʲ], além de pertencerem à sílaba com 
ditongo composto por vogal [i] ou semivogal [j], realizam-se imediatamente após uma 
sílaba constituída por ditongo decrescente com [j], caracterizando o envolvimento da 
sílaba pesada em que o ditongo com [j] está, quer compartilhe a mesma sílaba com /t/ 
ou /d/, quer esteja na sílaba antecedente em uma vizinhança imediata com essas 
consoantes em onset. 

O entendimento da participação de sílaba pesada é justificado, mesmo, 
fonologicamente, considerando que sílabas constituídas por ditongos têm rima 
preenchida pela sequência VV⁸, isto é, uma rima constituída por mais de um segmento, 
pode ser interpretada como pesada (COLLINSCHONN, 2014; MASSINI-CAGLIARI E 
CAGLIARI, 1998). No caso do ditongo decrescente, a sequência VV é distribuída na 
posição de núcleo e coda; já para o ditongo crescente, a sequência VV é distribuída 
apenas no núcleo, formando, assim, núcleo ramificado (SIMIONI, 2011). Portanto, nos 
dados em que identificamos palatalização e/ou africação, temos duas possibilidades de 
interpretação: sílaba pesada de sequência CVV, em que C representa /t/ ou /d/ (cf. 
Figura 3), ou vizinhança entre sílabas _VV.CV_⁹, em que o ditongo antecede /t/ e /d/ (cf. 
Figura 4). 

A relevância destas configurações silábicas, conjugadas à aplicação de sílaba pesada, 
está no fato de que a vogal simples [i] sozinha, em sílaba leve e na vizinha de /t/ e /d/ 
dificilmente promove processos de palatalização e/ou africação, a exemplo dos dados 
[kadiˈadʊ], [diˈaɾiw] e [tiˈaɾɐ]. Por sua vez, ditongo com [j] ou [i], que constitue sílaba 
pesada, mostra-se gatilho para desencadear o processo de palatalização, tendo em 
vista que, mesmo que esse ditongo esteja em sílaba antecedente a /t/ e /d/ em onset, e 
que estes segmentos ainda estejam em sílaba tônica, há o espraiamento resultando em 
produção palatalizada, caso do dado [lejˈtʃuɾɐ]. Portanto, o ditongo e, consequetemente, 
a sílaba pesada influenciam a palatalização e a africação, mostrando que, no dialeto 
camarense, apenas a coronalidade da vogal ou da semivogal não é suficiente para 

disparar o processo. 

Toda a reflexão a respeito do fenômeno aqui tratado, considerando o corpus abarcado, 
traz-nos ao fechamento de que, na perspectiva linguística, a palatalização e/ou a 
africação de /t/ e /d/, na cidade de João Câmara-RN, tende(m) a ser motivada(s) 
por: ambiente contíguo a ditongos crescentes ou decrescentes, formadores de sílabas 
pesadas e constituídos por vogal [i] ou semivogal [j]; por ambiente átono e posição de 
sílaba final de palavra em que /t/ e /d/ se encontram. 

Análise das variáveis extralinguísticas 

Pelo enfoque da Sociolinguística, processos de variação e de mudança linguística são 
controlados por meio de pressões internas à língua e por meio de fatores socioculturais 
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(COELHO et al., 2018). Essa premissa leva-nos a tecer algumas considerações a 
respeito da palatalização no município de João Câmara, em cruzamento com o perfil 

sociocultural dos informantes desta pesquisa. 

Como descrevemos na seção sobre o perfil dos colaboradores, a amostra de 182 dados 
com ocorrências de /t/ e /d/ foi obtida pela aplicação de Questionário fonético-fonológico 
lúdico a 4 informantes: dois homens e duas mulheres, sendo um dos representantes de 
determinado gênero possuidor de menor grau de escolaridade e outro possuidor de 
maior grau de escolaridade. 

A partir das configurações dispostas nas tabelas 3, 4, 5 e 6 (cf. anexos), concluímos que 
os informantes I e IV são os que apresentam as menores porcentagens de produções 
palatalizadas e/ou africadas; por outro lado, os informantes II e III apresentam as 
maiores ocorrências dessas variantes. Contudo, quando consideramos os contextos 
linguísticos possíveis, dispostos no Questionário fonético-fonológico lúdico, verificamos 
que todos os informantes ainda produzem com maior frequência as variantes alveolares 
[t] e [d], sendo essa uma característica marcante do dialeto norte-rio-grandense (SILVA 
et al., 2012). 

Cruzando os índices da aplicação do processo de palatalização com características do 
perfil sociocultural dos informantes, verificamos que os informantes I e IV, que 
apresentam menor índice de palatalização, apresentam maior grau de escolaridade, 
sendo aquele um homem que concluiu o ensino superior, e este uma mulher que 
concluiu o ensino médio. Já os informantes II e III, que apresentam maior índice de 
palatalização, apresentam menor grau de escolaridade, sendo aquele uma mulher e 
este um homem que apenas concluíram o ensino fundamental. Portanto, apesar de nos 
limitarmos a uma análise com poucas cédulas sociais, podemos afirmar que o processo 
de variação de /t/ e /d/, no município de João Câmara, tende a ser promovido por 
pessoas com menor grau de escolaridade. 

A respeito das ocorrências palatalizantes identificadas, atestamos que os informantes 
mais escolarizados produziram apenas dados com processo de palatalização 
regressiva, correspondente ao espraiamento do traço [coronal] da semivogal [j] ou da 
vogal [i], como ocorre nos dados [ãˈguʃtʃja] e [ɦɛˈmɛdʒiw]. Os informantes menos 
escolarizados, por sua vez, produziram tanto dados com palatalização regressiva – 
[ˈtɛʤiw], ['siːtʃiw] – quanto progressiva – [ˈojtʃʊ], [ˈpejtʃʊ], [ˈdojʤʊ]. Esse fato é digno de 
nota, porque, segundo Ribeiro e Corrêa (2018), as variantes advindas de palatalização 
progressiva tendem a ser avaliadas de forma negativa em determinadas comunidades 
de fala, sendo consideradas como variantes de menos prestígio e estigmatizadas, 
atribuídas a pessoas com menor grau de escolaridade. 

Destacamos ainda que, com o quantitativo de dados analisados, não podemos afirmar 
ao certo o nível de relevância da variável gênero como fator condicionante para a 
palatalização de /t/ e /d/, pois temos um representante de cada gênero que apresenta 
maior ou menor grau de produção palatalizada. Esse apontamento poderá ser feito 
futuramente, analisando a variável por meio de estatística quantitativa, levando em 
consideração peso relativo. 

3 As tabelas e figuras deste trabalho podem ser conferidas nos anexos. 

4 Variantes palatais são aquelas cuja articulação apresenta aproximação da frente da 
língua ao palato duro ou um toque propriamente dito ([tʃ], [dʒ]). Variantes palatalizadas, 
por sua vez, são aquelas produzidas com articulação palatal funcionando como 

secundária ([tʲ], [dʲ]). 
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5 Chamamos atenção para a variante [tʃ], que, no dado [lejˈtʃuɾɐ], manifestou-se em 
sílaba tônica antecedida por ditongo [ej]. Este caso pode ser indicativo de que a 
atonicidade tenha grau de influência menor no processo de palatalização se comparado 
ao fator de contiguidade com ditongo composto por [j] ou [i]. 

6 O fonema /i/ apresenta correspondência fonética como vogal [i] ou semivogal [j]. 

7 A articulação maior ou primaria é distinguida da menor ou secundária por meio da 
organização dos nós no diagrama arbóreo. Nesse caso, a articulação maior ocupa o nó 
superior na hierarquia (MATZENAUER, 2014). 

8 Neste trabalho, adotamos a perspectiva de que não há semivogais no inventário 
fonológico do português brasileiro, por isso a sequência de duas vogais (VV). Essa 

posição também é defendida por Camara Jr. (2001 [1970]) e Bisol (1989). 

9 V representa vogais, C representa consoantes, o ponto representa fronteira entre 
sílabas, o traço inferior significa possibilidade de preenchimento por algum tipo de 
segmento. 

 
Conclusão 

 

A tradição dos estudos fonológicos do português brasileiro sobre palatalização mostra 
a produtividade desse processo aplicado aos fonemas /t/ e /d/. Contudo, a expansão 
desse fenômeno em dialetos tidos como não palatalizantes ainda carece de estudos, 
principalmente de pesquisas que enfoquem falares interioranos. Nesse sentido, esta 
investigação se propôs a: ampliar uma parcela do conhecimento sobre o funcionamento 
fonético-fonológico do dialeto norte-rio-grandense; rediscutir as motivações para a 
palatalização de /t/ e /d/ por meio dos dados de fala obtidos; e investigar a relevância do 

peso silábico como gatilho para a palatalização e/ou africação. 

Destacamos que, haja vista o início da pandemia causada pela Covid-19, a 
impossibilidade de coletar novos dados e de ampliar o grupo de colaboradores limitou 
nossa análise. Contudo, a relevância de nossa interpretação também ganha respaldo 
por meio do desenvolvimento, em paralelo, de outros planos de estudos de Iniciação 
Científica, sobre o mesmo processo em outros dialetos do Rio Grande do Norte, 
promovido pelo projeto de pesquisa “Motivações para a palatalização de /t/ e/ou /d/ em 
registros de fala do RN” (UFRN). Tais pesquisas também apontam que o ambiente de 
atonicidade em que /t/ ou /d/ encontra-se, a contiguidade de /t/ ou /d/ a ditongos em que 
[i] ou [j] está presente e a constituição de sílaba pesada decorrente de ditongo com [i] 
ou [j] engatilham a palatalização e/ou africação descrita(s). 

Por fim, para análises futuras, pretendemos ampliar o número de colaboradores e, 
consequentemente, de características socioculturais, para obtermos, em termos 
quantitativos, maiores esclarecimentos quanto a influência dos condicionadores 
linguísticos e socioculturais para o processo fonético-fonológico focalizado. No mais, 
acreditamos que a palatalização e africação são fenômenos linguísticos em expansão, 
que adentra o falar camarense de modo muito particular, pois conjuga nível segmental 
e suprassegmental. 
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Figura 1.: Processo de palatalização. Fonte: O autor (2020) 
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Figura 2. Processo de africação. Fonte: O autor (2020) 

 

 

Figura 3. Africação com palatalização de /d/ em palavra com sílaba pesada CVV: forma 
fonológica para forma fonética. Fonte: O autor (2020) 
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Figura 4. Africação com palatalização de /t/ em palavra com fronteira silábica VV.CV: 
forma fonológica para forma fonética. Fonte: O autor (2020) 
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TÍTULO: AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO PARA PROMOVER O SONO DAS MAMÃES 

E SEUS BEBÊS 

Resumo 

O sono materno e infantil são preocupações recorrentes em mães no pós-parto, 
impactando sua saúde e bem-estar. Mães de bebês prematuros hospitalizados 
vivenciam um desafio ainda maior em manejar as questões do sono materno-infantil. 
Assim, o presente projeto, objetivou realizar atendimentos diagnósticos com mães de 
bebês de até três meses; realizar tratamentos individuais e em grupos com Terapia 
Cognitiva Comportamental para alterações/Transtornos do Sono com as mães, de 
forma a corroborar para a qualidade de sono delas e dos seus bebês. Com os dados 
obtidos, pretende-se produzir cartilhas educativas destinadas às mães para oferecer um 
suporte de orientação e conhecimento sobre o sono. Foi realizado mapeamento do 
campo e uma entrevista não estruturada com mães da Unidade de Cuidados 
Intermediários Canguru (UCINCa) sobre os aspectos que prejudicam a qualidade do 
sono materno-infantil no setor como um primeiro passo de investigação. Os fatores 
ambientais e individuais mais relatados foram a exposição prolongada a luz artificial, o 
barulho da equipe hospitalar nos quartos, a temperatura dos quartos, preocupação com 
a estado de saúde do bebê e fadiga. A coleta de dados foi interrompida em virtude da 
pandemia COVID-19 e o projeto terá continuidade no modelo online. Como resultados 
esperados, pretende-se melhorar a qualidade de sono de mães e bebês e colaborar à 
rede de atenção à saúde da mulher e do recém-nascido da Maternidade Escola Januário 
Cicco a partir da cartilha educativa. 
 

Palavras-chave: ALTERAÇÕES DO SONO, BEBÊS, MÃES, INTERVENÇÃO, HIGIENE 

DO SONO 

TITLE: EVALUATION AND INTERVENTION TO PROMOTE THE SLEEP OF 

MOTHERS AND THEIR BABIES 

Abstract 

Maternal and Infant sleep are recurring concerns in postpartum mothers, affecting their 
health and well-being. Mothers of hospitalized premature babies experience an even 
greater challenge in managing issues of maternal and infant sleep. The present project 
aimed to carry out diagnostic consultations with mothers of babies up to three months 
old; perform individual and group treatments with Cognitive Behavioral Therapy for 
alterations/Sleep Disorders with mothers, in order to corroborate the quality of sleep of 
them and their babies. With the data obtained, it is intended to produce educational 
booklets for mothers to offer support for guidance and knowledge about sleep. The field 
was mapped and an unstructured interview was conducted with mothers from the 
Kangaroo Intermediate Care Unit (UCINCa) about the aspects that affect the quality of 
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maternal and infant sleep in the sector, as a first step of investigation. The most reported 
environmental and individual factors were prolonged exposure to artificial light, the noise 
of the hospital staff in the rooms, the temperature of the rooms, concern about the baby's 
health and fatigue. Data collection was interrupted due to the COVID-19 pandemic and 
the project will continue with the online model. As expected results, the intention is to 
improve the quality of sleep of mothers and babies and collaborate with the health care 
network for women and newborns at Maternity Hospital School Januário Cicco based on 
the educational booklet. 
 
Keywords: SLEEP ALTERATIONS, BABIES, MOTHERS, INTERVENTION, SLEEP 

HYGIENE 

Introdução 

O sono do bebê se apresenta como um desafio para os pais e 35% deles relatam 
dificuldade em lidar com o padrão polifásico de sono do bebê (STREMLER et al.,2006). 
As queixas sobre prejuízos na qualidade de sono em bebês são frequentes, estando 
associada, primordialmente, à dificuldade no estabelecimento do padrão do ciclo sono-
vigília, em iniciar e manter o sono e o despertar noturno (TENENBOJM et al., 2010). A 
consolidação do sono da criança está diretamente relacionada à rotina e hábitos 
parentais, tendo em vista a dependência aos estímulos externos nesse processo 
(SADEH; RAVIV; GRUBER, 2000). Assim, alterações nos padrões de sono do bebê 
estão fortemente relacionadas à higiene do sono inadequada, em geral associada a 
hábitos impróprios dos cuidadores. 

Devido às irregularidades do padrão de sono do bebê, com despertares noturnos 
frequentes, as mães vivenciam privação de sono, fragmentação do sono e fadiga 
excessiva (STREMLER et al.,2006). Há, portanto, impacto negativo na qualidade de 
sono, funcionamento diurno e bem-estar subjetivo dos pais, além da presença de 
sintomatologia depressiva, fadiga, estresse e conflitos conjugais (KELLY;EL-SHEIKH, 

2011; MELTZER; MINDELL, 2007; SADEH; TIKOTZKY; SCHER, 2010). 

Além disso, a presença de transtornos do sono nas mães prejudica o cuidado parental 
e consolidação do padrão de sono do bebê, em função das alterações do sono e suas 
consequências como fadiga, irritabilidade, estresse (MELTZER; MINDELL, 2007). As 
mães de bebês prematuros hospitalizados enfrentam ainda mais desafios para manejar 
o sono materno-infantil, uma vez em que esse grupo tem a qualidade do sono 
prejudicada por fatores da hospitalização, como o impacto do ambiente e o estresse 
devido à condição de saúde do bebê (BAUNGARDEL; FACCO, 2018). 

Tendo em vista o prejuízo na qualidade de sono das mães no puerpério, algumas 
intervenções são essenciais para melhorar o sono e ajudá-las a lidar com as 
peculiaridades da demanda parental desse período. Algumas intervenções que podem 
melhorar o sono materno incluem estratégias da terapia cognitiva-comportamental, 
envolvendo componentes educacionais, cognitivos e comportamentais tais como 
estratégias de higiene do sono, desenvolvimento de crenças funcionais relacionadas ao 
sono materno e infantil e planejamento para maximizar as oportunidades de sono e 
descanso. 

Nesse contexto, pesquisas clínicas têm demonstrado que intervenções 
comportamentais, o estabelecimento de rotinas pré-sono, mudanças nos estilos 
parentais, e hábitos de higiene do sono são efetivas na resolução dos problemas de 
sono dos bebês e de suas mães (BATHORY; TOMOPOULOS, 2017; MINDELL ET AL., 
2006; MINDELL ET AL., 2011; MOORE; MELTZER; MINDELL, 2008). Em face das 
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frequentes queixas das mães sobre os padrões de sono de seus bebês, além das 
repercussões biopsicossociais acarretadas por estas alterações na qualidade de sono 
das mães, fazem-se necessário refletir sobre práticas que favoreçam o bem-estar do 
segmento materno-infantil. 

Esse projeto de pesquisa pretende realizar atendimentos diagnósticos com mães de 
bebês de até três meses; realizar tratamentos individuais e em grupos com Terapia 
Cognitiva Comportamental para alterações/Transtornos do Sono com as mães, 
utilizando técnicas como higiene do sono, rotinas pré-sono, extinção, e mudanças de 
crenças relacionadas ao sono de forma a corroborar para a qualidade de sono delas e 
dos seus bebês. Com os dados obtidos dessas intervenções, pretende-se produzir 
material educativo em forma de cartilhas destinadas às mães. Esta intervenção garante 
um suporte de conhecimento e orientação a partir de um conjunto de estratégias de 
prevenção e de intervenção relativos a dificuldades de sono na infância por meio de um 
programa dirigido às mães em estreita articulação com a realidade e demandas sociais 

locais identificadas por meio de pesquisas. 

 
Metodologia 

 
As atividades se desenvolverão na Maternidade Escola Januário Cicco e serão 
destinadas a mães com bebês recém-nascidos até três (3) meses. A quantidade de 
mães participantes foi determinada a partir da quantidade de leitos do setor, que é, 
atualmente, um total de 12 leitos e tem-se uma média de 3 puérperas. Nessa direção, 
nossa população alvo é de 36 mamães participantes. A princípio, houve a submissão 
da pesquisa no Comitê de Ética da UFRN, o qual gerou pendências, com pedido de 
readequação de documentos, as quais foram respondidas e o projeto aprovado. No 
entanto, o projeto seguiu automaticamente para o comitê de ética do HUOL, o qual 
gerou pendências. As pendências foram resolvidas e respondidas em dezembro, porém 
o CEP gerou parecer de aprovação somente em fevereiro, tendo em vista as férias 
administrativas. Todo esse trâmite burocrático gerou uma demora excessiva para o 
início da pesquisa pois o cronograma teve que ser reajustado para iniciar apenas após 
a aprovação nos dois Comitês de Ética. 

Após essa etapa, foi realizado pelos pesquisadores um mapeamento inicial do esquema 
de admissão das mães, da rotina de cuidados e permanência das mesmas, e da 
disposição funcional (locais, horários adequados para realização da intervenção) com a 
coordenação do setor. Foi realizada, ainda, uma entrevista não estrutura com 12 mães 
internadas na Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa), para 
compreensão das demandas de sono da unidade e preparação das intervenções. A 
coleta foi programada para iniciar no começo do mês de março, sendo que, devido à 
emergência da pandemia COVID-19, as atividades da UFRN foram suspensas, e tendo 
em vista o caráter interventivo da pesquisa, que envolve entrevistas, aplicação de 
protocolos e intervenções grupais, entende-se que a exposição acarretaria riscos tanto 
para os pesquisadores quanto para os participantes da pesquisa.  

A etapa que seguirá será a explicação da pesquisa às participantes, esclarecendo a 
importância do sono para mães e seus bebês. Em seguida, aplicação do TCLE (Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido) para que a mãe possa tomar sua decisão de 
participação livre e voluntária na pesquisa. É na consulta de ingresso que os pacientes 
serão orientados sobre o funcionamento do programa (duração do tratamento, faltas às 
consultas, atrasos).  
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Na sequência, o planejamento Inclui, em aceitando participar da pesquisa, nesse 
mesmo encontro, caso seja confortável para a mãe, será realizada a avaliação inicial 
com a utilização do roteiro de entrevista e a aplicação dos protocolos (vide descrição 
abaixo). Avaliando o conforto e a disposição da mãe em participar, a aplicação dos 
protocolos pode ser realizada em um segundo momento. Esses encontros (no máximo 
três) com as mães serão individuais a princípio, com a realização de um ou dois 
encontros para a realização da anamnese e aplicação dos testes, e entrega da 
devolutiva contendo impressões diagnósticas e esclarecimento do plano terapêutico 
indicado. Os encontros de avaliação ocorrerão enquanto a mãe estiver hospitalizada. 
Após a alta hospitalar do pós-parto, as mães retornarão em quinze dias para os grupos 
de orientação. Iniciará, então, a terapia cognitiva comportamental grupal de seis (6) 
encontros para hábitos de sono com as mães, uma vez por semana, no período de um 
mês e meio. Para as mães com filhos na UTI ou prematuros, o padrão mencionado de 
avaliações iniciais com entrega dos resultados seguirá o mesmo procedimento de 
aplicação, e a intervenção será realizada duas vezes por semana durante três (3) 
semanas, durante seu período de internação. 

Na avaliação diagnóstica serão estabelecidos possíveis diagnósticos e o plano 
terapêutico. A avaliação servirá para planejar a intervenção, mas também para 
responder aos critérios de exclusão: Bebês com comprometimento neurológico, bebês 
fora da faixa etária estipulada, crianças cujos problemas de sono forem decorrentes de 
condições fisiológicas, bebês cujo cuidadores não possam comparecer às sessões 
presenciais, mães menores de 18 anos e mães com indicativo diagnóstico de depressão 

pós parto. 

Dentre os protocolos que serão utilizados tem-se:  

Um roteiro de entrevista inicial e um questionário com dados sócio 
demográficos: Avaliar nível educacional, nível socioeconômico, e dados sobre a saúde 

da mãe e do bebê, incluindo dados sobre alterações/transtornos do sono nas mães). 

Escala de depressão pós parto de Edimburgo:avaliação de depressão materna pós-
parto nas mães, a ser considerada como critério de exclusão;  

Índice de Qualidade de Sono de Pittsburg:avaliar a qualidade de sono das mães;  

Escala de atitudes e crenças sobre o sono: Escala de relato subjetivo sobre as 
atitudes e crenças relacionadas ao sono para ser aplicada aos pais;  

Diários de sono: Um diário para as mães e outro diário para as mães registrarem 
também o sono dos seus bebês;  

Actígrafos: Um monitor de atividade motora, utilizado para a análise precisa do padrão 
sono. 

Após a aplicação dos protocolos, iniciarão as intervenções, conforme mencionado no 
esquema temporal acima: seis (6) encontros para hábitos de sono com as mães que 
terão alta após parto, uma vez por semana, no período de um mês e meio; e duas vezes 
por semana durante três (3) semanas, para mães com complicações e/ou que estejam 
com os seus bebês em internação. Ao final da intervenção, serão aplicados os mesmos 
protocolos para verificação da eficácia da intervenção. A partir dos dados coletados, 
serão elaboradas cartilhas informativas e instrutivas com recomendações para melhorar 
a qualidade de sono das mães e dos seus bebês. Esse material vai ser entregue para 
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os cuidadores do bebê participantes da pesquisa e também para todo público da 
Maternidade Januário Cicco.  

 
Resultados e Discussões 

 

Foi realizado o contato com a Maternidade Escola Januário Cicco para conhecimento 
de campo e preparação para a coleta, a partir da reunião com profissionais da instituição 
sobre as demandas do público alvo para adequação do projeto. Após discussão entre a 
equipe de pesquisadores, concluiu-se que o setor mais adequado para iniciar a pesquisa 
trata-se do Unidade de Cuidados Intermediários Canguru (UCINCa), tendo em vista a 
melhor disponibilidade de avaliar e aplicar intervenções presenciais, uma vez que as 
mães e seus bebês ficam intensivamente no hospital, por um período de 3 a 4 semanas. 
As demandas e a dinâmica do setor escolhido foram mapeadas pelos pesquisadores, 
tais como horários de dieta, tempo médio de permanência das mães e bebê, número de 
leitos, descrição da equipe do setor e da instituição. 

No mapeamento de campo no setor UCINCa, foi realizada uma entrevista não 
estruturada, pelos pesquisadores, com 12 mães internadas, para compreensão das 
demandas de sono da unidade e preparação das intervenções. As mães foram 
perguntadas acerca das queixas de sono e sobre os aspectos ambientais e individuais 
que elas acreditam prejudicar a qualidade do sono delas e dos seus bebês na 
hospitalização. Os fatores ambientes mais apontados foram a exposição prolongada a 
luz artificial, o barulho da equipe hospitalar nos quartos e a temperatura dos quartos. 
Em relação aos aspectos individuais, foram relatadas principalmente a preocupação 
com o estado de saúde do bebê e o excesso de fadiga. 

Os resultados encontrados no mapeamento do campo acerca da influência dos 
aspectos ambientais sobre o sono de mulheres de bebês hospitalizados é confirmado 
em pesquisas recentes (BAUNGARDEL; FACCO, 2018). No estudo de Edéll-
Gustafsson et al. (2015), que visou realizar entrevistas semiestruturadas para descrever 
como 20 pais com bebês hospitalizados percebem seu sono, uma das categorais mais 
citadas foi a influência de aspectos ambientais sobre o sono, tais como excesso de 
estimulos luminosos e sonoros. Relativamente aos bebês prematuros hospitalizados, o 
estudo de De Beritto (2020) aponta que ambiente com ruídos, iluminação forte e ciclos 
diurno e noturno anormais prejudica a adequada maturação cerebral dos bebês e a 
consolidação do ciclo sono-vigilia. 

Os fatores individuais relatados também são confirmados em estudos que apontam que 
mães de bebês prematuros vivenciam mais estresse e fadiga que mães de bebês 
saudáveis, fatores que influenciam negativamente o sono (EDÉLL-GUSTAFSSON ET 
AL., 2015). O estudo de Lee e kimble (2009) afirma que a mãe de bebê prematuro 
enfrenta o estresse de ter um filho em estado de saúde grave, separação do bebê, 
expressão frequente do leite materno, mudanças hormonais do pós-parto e exposição 
prolongada à iluminação artificial hospitalar. Percebe-se, pois, que tanto os fatores 
ambientais quanto os individuais revelados no levantamento prejudica o sono materno-
infantil e é importante para guiar as intervenções cognitiva-comportamentais com o 
objetivo de melhorar a qualidade de sono de mães e bebês do UNINCa. 

A coleta de dados foi interrompida devido à emergência da pandemia COVID-19, uma 
vez que as atividades da UFRN foram suspensas, e tendo em vista o caráter interventivo 
da pesquisa, que envolve entrevistas, aplicação de protocolos e intervenções grupais, 
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entendeu-se que a exposição acarretaria riscos tanto para os pesquisadores quanto 
para os participantes da pesquisa. 

O projeto foi renovado no EDITAL N° 06/2020 - SAÚDE DA MULHER E DO RECÉM-
NASCIDO e adaptado para o modelo online, no qual terá continuidade. 

 
Conclusão 

 

O presente trabalho realizou um mapeamento de campo capaz de diagnosticar fatores 
importantes que afetam a qualidade do sono de mães e bebês hospitalizados e 
oferecem um panorama de variáveis a serem consideradas na avaliação e intervenção 
com as mães. Diante da emergência da pandemia COVID-19 e do prejuízo na coleta de 
dados, o projeto seguirá no modelo online a partir da recente renovação. Como 
resultados esperados, pretende-se: 

• Melhorar a qualidade de sono das mães e bebês participantes do estudo, a partir 
das intervenções cognitivo-comportamentais. 

• Proporcionar um suporte de conhecimento e orientação a partir de um conjunto 
de estratégias de prevenção e de intervenção relativos a dificuldades de sono 
no puerpério por meio de um programa dirigido às mães em estreita articulação 
com a realidade e demandas sociais locais identificadas por meio de pesquisas. 

• Contribuir a rede de atenção à mulher e ao recém-nascido da Maternidade 
Escola Januário Cicco a partir do produto final da pesquisa: a cartilha educativa 
com recomendações para a qualidade de sono materno-infantil. Esse material 
poderá beneficiar os docentes da área da Saúde, bem como os profissionais da 
rede de atenção à mulher e ao recém-nascido, tais como pediatras e 
enfermeiras, segmento que trata diretamente com as demandas materno-infantil. 

• Contribuir a pesquisas de avaliação da eficácia da terapia cognitivo 
comportamental como intervenção do sono materno-infantil nos quesitos 
viabilidade, aceitabilidade e efeitos no sono e outros resultados no período pós-

parto. 
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TÍTULO: TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL ORIENTADA ONLINE PARA 

INSÔNIA 

Resumo 

A Insônia é o transtorno de sono com maior prevalência na população geral, 
comprometendo o funcionamento pleno da vida diária do indivíduo afetado. A Terapia 
Cognitivo Comportamental (TCC-i) é o tratamento padrão ouro para insônia, porém o 
acesso a esse método terapêutico é limitado em todo o mundo, o que faz da TCC-i em 
formato online uma possível alternativa de tratamento em larga escala. O presente plano 
de trabalho propõe ofertar avaliação e TCC-i online na modalidade orientada para 
residentes do Oeste Potiguar e avaliar sua eficácia. Essa modalidade combina recursos 
digitais automatizados com suporte clínico online. Assim, foi estabelecida parceria com 
o Laboratório de Especificação e Teste de Software/IMD para desenvolvimento da 
plataforma de apoio à terapia. Os candidatos passam por uma triagem através de 
questionário online disponibilizado na plataforma Google Forms e até o momento foram 
coletados dados de 36 participantes. Os resultados indicam que, à primeira vista, a 
maioria dos participantes atende aos principais critérios para diagnóstico de Transtorno 
de Insônia, pois manifestam por 3 ou mais vezes na semana dificuldade para iniciar e 
manter o sono e despertares precoces. A amostra também aponta prejuízos na vida 
laboral (75%), familiar (61,11%), acadêmica (55,56%), e social (36,11%). Tais 
resultados refletem a necessidade de um recurso terapêutico qualificado e acessível 
para atender às demandas da população insone do Rio Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: insônia. terapia cognitivo comportamental. terapia online. 

TITLE: Online Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia: Therapist-guided 

Abstract 

Insomnia is the most prevalent sleep disorder in the general population, affecting daily 
living. Cognitive Behavioral Therapy (CBT-i) is the gold standard treatment for this 
disorder, but access to this therapeutic method is limited worldwide, which makes CBT-
i online a possible alternative for large-scale treatment. This work plan aims to offer 
assessment and therapist-guided online CBT-i to residents of Western Rio Grande do 
Norte and evaluate its effectiveness. This modality combines automated digital 
resources with online clinical support. Therefore, a partnership was established with the 
Laboratório de Especificação e Teste de Software/IMD to develop the support platform. 
Candidates are screened using an online questionnaire made available on Google 
Forms, and, until now, data has been collected from 36 participants. The results indicate 
that most participants meet the main criteria for Insomnia Disorder, as they manifest 
difficulty in initiating and maintaining sleep, and early awakenings 3 or more times a 
week. The sample also points out impairments in their work (75%), family life (61.11%), 
academic performance (55.56%), and social life (36.11%). The results reflect the need 
for qualified and accessible therapy to meet the demands of the insomniac population of 
Rio Grande do Norte. 
 

Keywords: insomnia. cognitive behavioral therapy. online therapy. 
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Introdução 

A Insônia é o transtorno de sono com maior prevalência na população geral, sendo 
caracterizado por dificuldade em iniciar ou manter o sono, despertar precoce, e sono 
não-reparador (DSM, 2014; ICSD-3, 2014). Para a configuração do diagnóstico, os 
sintomas devem ocorrer pelo menos 3 vezes por semana em um período maior que 3 
meses, e não podem ser explicados por outro transtorno de sono. A Associação 
Brasileira de Sono (2019) aponta que cerca de 45% da população brasileira queixa-se 
de sintomas de insônia. 
 
O Transtorno de Insônia pode causar fadiga, sonolência diurna, alterações no humor e 
comportamento, prejuízos na memória, atenção e concentração, e está associado a 
declínios nos sistemas imunológico e cardiovascular, bem como ao abuso de álcool e 
medicamentos (ALMONDES et al., 2016; KHAN, AOUAD, 2017; McCALL et al., 2017; 
ZHU et al., 2017). É uma condição que compromete o funcionamento pleno da vida 
social, laboral, acadêmica e familiar do indivíduo (SAVARD et al., 2003; DALEY et al., 
2009; LALLUKKA et al., 2014).  
 
Nos últimos anos tem sido amplamente evidenciado que a Terapia Cognitivo 
Comportamental (TCC) é efetiva para o tratamento de Insônia, sendo tão eficaz quanto 
a farmacoterapia ao apresentar baixo risco de efeitos colaterais, promover melhora dos 
sintomas a longo prazo e auxiliar no processo de desmame medicamentoso em 
pacientes com quadro crônico (GEIGER-BROWN et al., 2015; MORIN et al., 2016; 
PERLIS et al., 2015; TRAUER et al., 2015). Logo, diversas entidades da área da saúde 
e do sono (European Sleep Research Society, American College of Physicians, World 
Association of Sleep Medicine e Associação Brasileira do Sono) recomendam a TCC 
para insônia (TCC-i) em adultos, de forma isolada ou combinada com a farmacoterapia, 
como tratamento padrão ouro. 
 
No entanto, o acesso a esse tratamento é limitado em todo o mundo, em parte porque 
há escassez de profissionais capacitados para oferecer esse cuidado, e em parte 
porque o tratamento presencial pode ser custoso e dificilmente é encontrado na rede 
pública de saúde (LUIK, VAN STRATEN, LANCEE, 2019; SACKS, AGUDELO, 
ALMONDES, 2018). 
 
Na tentativa de solucionar essa brecha, a aplicação da TCC-i de forma digital vem sendo 
estudada há pouco mais de uma década, e na Europa é ofertada via Internet e 
dispositivos móveis desde 2010 (ESPIE, 2009; LANCEE et al., 2012; ESPIE et al., 
2012). É observado que além de redução à curto e longo prazo na severidade dos 
sintomas de insônia, a TCC-i Online também promove uma melhora na performance 
cognitiva e em sintomas depressivos e ansiosos (HAGATUN et al., 2017, VEDAA et al., 
2019; ESPIE et al., 2018; LUIK et al. 2017; GOSLING et al., 2018; YE et al., 2015).  
 
A TCC-i online é oferecida em três modalidades: suporte, orientada e automatizada 
(LUIK, KYLE, ESPIE, 2017). O atual plano de trabalho refere-se à modalidade orientada, 
na qual a terapia é ofertada de forma completamente digital por meio de cursos 
interativos pré-desenvolvidos que explicam as intervenções usadas e como aplicá-las 
no dia-a-dia, além de oferecer tarefas relacionadas ao conteúdo do tratamento. No 
entanto, o tratamento ainda é guiado por um terapeuta, que após cada sessão oferece 
feedback principalmente via e-mail ou serviço de videoconferência e, se necessário, 
também determina a ordem dos conteúdos das sessões. Para tanto, é necessário que 
o profissional invista entre 40 minutos e 2 horas por paciente a cada sessão (KALDO et 
al., 2015; LANCEE et al., 2016). 
 
Diante da perspectiva da TCC-i Online ser uma alternativa possível de oferecer 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 670 

 

tratamento em larga escala para transtorno de sono, democratizando o acesso a 
cuidados em saúde, e de sua inexistência na rede de saúde pública brasileira, o 
presente plano de trabalho propõe ofertar a modalidade orientada do tratamento para 
indivíduos insones que residem no Oeste Potiguar, a fim de auxiliar na criação de um 
programa automatizado de avaliação e tratamento online, e avaliar se essa modalidade 
é benéfica para os usuári 
 
Metodologia 

 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (CAAE 25685819.0.0000.5537), o recrutamento dos participantes está 
em andamento através de anúncios em mídias sociais vinculadas ao Grupo de Pesquisa 
"Neurociências Aplicadas, Processos Básicos e Cronobiologia" e a Associação 
Brasileira de Sono/Regional RN, além de divulgação em rádios, blogs e canais de 
televisão. 

Os indivíduos interessados são convocados a participar da triagem, que devido à 
indisponibilidade da plataforma online destinada ao projeto e a pandemia de Covid-19 
foi adaptada para ocorrer exclusivamente online, via formulário semiaberto hospedado 
na plataforma Google Forms. Todos os indivíduos têm seu direito de autodeterminação 
assegurado através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), disponível 
digitalmente em anexo ao formulário. 

O formulário online de triagem foi organizado em 8 seções. A 1ª seção trata de dados 
sociodemográficos, com questões sobre contexto social, ocupação, renda, nível de 
escolaridade e informações de contato. A 2ª seção traz questões sobre estilo de vida e 
saúde física e mental. A 3ª seção é dedicada a questões sobre hábitos e padrões de 
sono. A 4ª seção aborda queixas relacionadas ao sono. A 5ª sessão questiona sobre 
hábitos, padrões e queixas de sono presentes até Março de 2020, antes do 
reconhecimento oficial da pandemia de Covid-19 no Brasil. O intuito é cruzar as 
respostas com as referentes ao período atual de pandemia para construir-se uma 
concepção mais ampla dos fatores predisponentes e perpetuadores das queixas de 
sono dos indivíduos. Portanto, essa seção não fazia parte do protocolo usado durante 
o período pré-pandemia. 

A 6ª seção é composta pela escala IRIS - Índice de Risco de Suicídio (VEIGA et al., 
2014), que tem como objetivo avaliar o risco suicida de acordo com a presença de 
comportamentos protetores e de risco do indivíduo. Essa escala não fazia parte da 
triagem no período pré-pandemia e foi incluída no formato digital para facilitar a 
identificação da presença do critério de exclusão (3) e possibilitar acolhimento e 
encaminhamento adequados aos sujeitos que apresentam alto risco suicida. Na 7ª e 8ª 
sessões, respectivamente, o participante responde à Escala de Insônia de Atenas 
(SOLDATOS, DIKEOS, PAPARRIGOPOULOS, 2000) e ao protocolo do Índice de 

Gravidade de Insônia - IGI (Bastien, Vallières e Morin, 2001). 

Os critérios de inclusão na pesquisa são: (1) possuir entre 18 anos e 45 anos; (2) após 
triagem receber diagnóstico para provável Transtorno de Insônia do Manual Diagnóstico 
e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) e Classificação Internacional de 
Distúrbios do Sono (ICSD-3); (3) um escore acima de 6 na Escala de Insônia de Atenas 
e acima de 15 na Escala de Gravidade de Insônia (IGI), que, respectivamente, são 
indicadores de insônia e de gravidade dos sintomas de insônia; (4) ter acesso confiável 
à Internet em casa ou no trabalho; (5) ser capaz de ler e escrever. 
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São excluídos durante a triagem os pacientes que: (1) apresentem sintomas atuais de 
outro distúrbio de sono (ex. Síndrome de Apnéia Obstrutiva do Sono, Síndrome das 
Pernas Inquietas); (2) apresentem sintomas atuais de psicose e quadros de mania ou 
tentativas recentes de suicídio; (3) possuam quadros de saúde que necessitem de 
cirurgia ou com prognóstico menor que 6 meses; (4) estejam passando por tratamento 
psicológico para insônia com um profissional de saúde; (5) trabalhem em turnos 
rotativos. Os sujeitos que tomam medicamentos para qualquer problema de saúde física 
ou mental não serão excluídos, contanto que assegurem que estão com a saúde 
estável. 

 

Resultados e Discussões 

 

O plano de trabalho ao qual se refere este relatório propõe ofertar avaliação e tratamento 
cognitivo comportamental online para insônia na modalidade orientada para residentes 
do Oeste Potiguar e avaliar sua eficácia. Foram realizadas diversas reuniões de 
concepção inicial da plataforma de terapia online junto ao Laboratório de Especificação 
e Teste de Software (LETS), alocado no Instituto Metrópole Digital (IMD), a princípio 
responsável pelo desenvolvimento do software de apoio ao tratamento, para que a 
equipe de Tecnologia da Informação compreendesse os conceitos da TCC-i e quais 
funcionalidades seriam necessárias para o tratamento online. As atividades resultaram 
em diagramas sobre o processo de triagem de candidatos e fase inicial da intervenção. 
Os diagramas foram utilizados para a elaboração de um sistema de software que 
possibilitou testes, no entanto o espaço não era adequado e seguro para uso irrestrito 
dos candidatos ao tratamento. 

No entanto, o LETS desligou-se voluntariamente do projeto em março de 2020, 
impossibilitando o cumprimento da agenda de trabalho demandada pelo projeto.. 
Consequentemente, atividades essenciais ao desenvolvimento pleno da pesquisa foram 
interrompidas. Além disso, o cronograma inicialmente previsto também foi prejudicado 
pela pandemia de COVID-19, que ocasionou a paralisação de algumas atividades de 
pesquisa e extensão na UFRN. Ante todo o exposto, a pesquisa ainda se encontra em 
fase inicial e o plano de trabalho proposto não pôde ser cumprido integralmente. 

Os dados coletados até o momento advém de 36 participantes de todo o Rio Grande do 
Norte que responderam ao questionário de triagem, e descrevem algumas 
características do perfil epidemiológico de indivíduos insones no território potiguar. É 
apontado que 52,78 % (n=19) da amostra são do sexo feminino e 47,22 % (n=17) do 
sexo masculino, corroborando a literatura especializada que indica que a insônia tem 
maior prevalência entre mulheres (GREWAL, DOGJRAMJI, 2016; MORIN, JARRIN, 
2013; SIVERTSEN et al., 2009). A maioria dos participantes provém do Leste Potiguar, 
totalizando 94,44 % (n=34) da amostra, e apenas 5,56 % (n=2) do Oeste Potiguar. Os 
demais dados sociodemográficos da amostra estão indicados nos Gráficos 1 e 2, em 

anexo. 

O Gráfico 3, encontrado nos anexos, apresenta as queixas de sono relatadas pela 
amostra. Os resultados indicam que, à primeira vista, a maioria dos participantes atende 
aos principais critérios para diagnóstico de Transtorno de Insônia, ao manifestarem por 
3 ou mais vezes na semana dificuldade para iniciar e/ou manter o sono, e despertares 
precoces (DSM, 2014; ICSD-3, 2014). Além disso, a maioria da amostra (88,89 %, n= 
32) sente cansaço e fadiga durante o dia, e não consideram (83,33 %, n= 30) estar 
descansados e aptos para realizar suas atividades ao longo do dia, o que pode estar 
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relacionado a presença de sono não-reparador, outro importante critério para o 
diagnóstico. 

Nas Figuras 1 e 2, em anexo, estão elencadas a presença e frequência de alterações 
cognitivas e comportamentais relatadas pela amostra. Os resultados apresentados 
estão de acordo com as evidências de que, além das repercussões mencionadas 
anteriormente no comportamento, a insônia também impacta significativamente a 
performance cognitiva, ao afetar o estado de alerta (atenção e concentração) e a função 
executiva (memória, resolução de problemas, capacidade de planejamento) (WARDLE-
PINKSTON, SLAVISH, TAYLOR, 2019; FORTIER-BROCHU et al., 2011; FERNANDEZ-
MENDOZA et al., 2010). Contudo é necessário considerar que as alterações 
apresentadas não foram verificadas objetivamente, o que pode comprometer a acurácia 
dos resultados. 

Ainda nesse aspecto, um total de 83,33 %, (n= 30) da amostra relata possuir atividade 
mental intensa durante a noite, uma característica relacionada à ansiedade. É 
necessário pontuar que assim como a insônia é um fator de risco para o surgimento de 
transtornos de ansiedade, é evidenciando que sintomas ansiosos podem predispor e 
manter a insônia (KIRWAN, PICKETT, JARRETT, 2017; BAGLIONI et al, 2010). 

A higiene do sono é um conjunto de recomendações comportamentais e ambientais que 
promovem o sono saudável, portanto ao avaliar pacientes insones é necessário 
identificar possíveis hábitos que estejam relacionados à má higiene do sono, como uso 
de substâncias estimulantes (bebidas cafeinadas, chocolate, drogas estimulantes, 
nicotina), uso de álcool, e sedentarismo (IRISH et al., 2015; RYBARCZYK et al., 2013). 
Os aspectos do estilo de vida dos participantes que podem estar relacionados a má 
qualidade de sono estão exemplificados na Figura 3, em anexo. 

Destaca-se na amostra o consumo diário de bebidas cafeinadas (55,56%), que se 
ingeridas próximo ao horário de dormir podem atrapalhar o início do sono, 
principalmente em indivíduos mais sensíveis à substância. Todavia, não foi verificado 
em qual horário do dia os participantes consomem cafeína, uma vez que o uso pode 
estar relacionado à tentativas de manter-se alerta durante o dia diante das 
consequências ocasionadas pela privação de sono experienciada, como fadiga e 
redução no estado de alerta. Também nota-se a ausência da prática de exercícios 
físicos (47,22 %, n=17), hábito relacionado à melhora no bem-estar e à modulação dos 
níveis de ansiedade, que são fatores pertinentes para a saúde do sono. 

Quando questionados se possuíam algum diagnóstico psiquiátrico a maioria dos 
participantes, 52,78 % (n=19), indicou não possuir diagnóstico. Dos 47,22 % (n=17) que 
afirmaram possuir algum transtorno psiquiátrico, 11,11 % (n=4) apresentam mais de um 
diagnóstico. A presença de Transtorno de Ansiedade foi indicada em 13 respostas, o 
Transtorno de Depressão em 6, o Transtorno Afetivo Bipolar em 1, o Transtorno 
Obsessivo-Compulsivo em 1, algum Transtorno do Neurodesenvolvimento (ex. autismo, 
déficits de atenção ou hiperatividade) em 1, e 1 indivíduo indicou diagnóstico de 
Transtorno Psicótico. Esses resultados estão de acordo com as evidências que 
demonstram a associação entre problemas de sono, regulação emocional e transtornos 
psiquiátricos, sendo apontado que a insônia é um fator de risco para o desenvolvimento 
de sintomas ansiosos e depressivos (HERTENSTEIN et al., 2018; KIRWAN, PICKETT, 
JARRETT, 2017; ALMONDES et al., 2016). 

Em relação ao uso de medicações para tratar problemas de sono, 24 (66,67%) 
participantes disseram não usar medicação, mas 10 (27,78 %) usam diariamente à 
noite, e 2 (5,56 %) usam raramente. Dos 12 participantes que indicaram usar medicação 
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para tratar problemas de sono, 6 (50%) usam benzodiazepínicos, 6 (50%) usam outros 
hipnóticos não-benzodiazepínicos, 1 (8,33 %) usa antidepressivo, 1 (8,33 %) usam 

antipsicótico e 1 (8,33 %) usa relaxante muscular. 

A classe de medicamentos mais utilizada para a indução e manutenção do sono são os 
medicamentos hipnóticos. Dentro desta classe, encontram-se os benzodiazepínicos, 
psicofármacos mais prescritos para tratamento de insônia, pois tem efeito de redução 
da ansiedade, sedação, indução do sono, e diminuição do tônus muscular. São 
considerados benéficos se administrados a curto prazo, porém quando utilizados de 
maneira extensa causam dependência química, podendo tornar-se um fator 
perpetuador da queixa de insônia. Outro grupo de medicamentos hipnóticos são os não-
benzodiazepínicos, também utilizado pela amostra. Estes medicamentos são efetivos 
por um período médio de 3 meses, e são indicados para uso concomitante a outros 
tratamentos não medicamentosos, a fim de potencializar efeitos benéficos do tratamento 
escolhido. Apesar de serem altamente prescritos, tais medicamentos não têm efeitos 
definitivos a longo prazo para o tratamento de insônia crônica, causando até mesmo 
prejuízos à saúde do indivíduo se utilizados por períodos imoderados. 

Observando a utilização de medicamentos da amostra, podemos observar também o 
uso de antidepressivos e antipsicóticos. Os antidepressivos tornam-se funcionais para 
o tratamento indireto da insônia, já que atenua sintomas de ansiedade que estão 
diretamente relacionados ao transtorno. Já os antipsicóticos, têm da mesma maneira 
efeitos hipnóticos (indutores do sono), apesar de não serem amplamente prescritos com 
a intenção única do tratamento de insônia. 

Apesar da ampla utilização de medicamentos, este não configura-se como o tratamento 
mais indicado para o transtorno de insônia, como indicado acima. A TCC-i ainda se 
mostra como o recurso terapêutico com maior eficácia à longo prazo e com baixos riscos 
à saúde do paciente. 

Para mais, foi visto a partir dos dados coletados em triagem que os problemas de sono 
também afetam outros âmbitos da vida da maioria (94,44 %; n=34) da amostra. São 
apontados prejuízos na vida laboral (75%; n=27), na vida familiar (61,11 %; n=22), no 
desempenho acadêmico (55,56 %; n=20), e na vida social (36,11 %; n=13), em 
consonância com a literatura específica (SAVARD et al., 2003; DALEY et al., 2009; 
LALLUKKA et al., 2014), atestando que o transtorno de insônia perturba a vida 
biopsicossocial dos indivíduos. 

Deve-se salientar limitações do protocolo utilizado sobre a acurácia dos dados obtidos 
pela amostra de triagem. Os parâmetros observados foram coletados a partir de 
questionários subjetivos auto-aplicados, os quais têm em sua fundamentação margens 
de erro, por depender da autopercepção e auto-avaliação dos indivíduos sobre queixas 
(alterações de sono, cognitivas e comportamentais) e hábitos cotidianos. 

Ademais, com o seguimento da pesquisa espera-se obter mais informações sobre as 
características epidemiológicas de pacientes insones do território potiguar. Com a 
intervenção terapêutica esperamos observar uma redução na sintomatologia ansiosa e 
depressiva dos participantes, e obter dados e métricas relacionados ao sono e saúde 
mental dos participantes durante a pré e pós intervenção com o intuito de avaliar a 
eficácia da modalidade orientada da TCC-i Online, comparando-a com as outras 
modalidades. 

 

Conclusão 
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Diante dos resultados parciais da triagem de participantes, observou-se a presença de 
sintomas e consequências usuais do Transtorno de Insônia, além de hábitos 
disfuncionais comuns em pacientes insones. Tais resultados refletem a necessidade de 
um recurso terapêutico qualificado e acessível para atender às demandas da população 
insone do Rio Grande do Norte. 

Os objetivos elencados no plano de trabalho não foram cumprindos integralmente em 
consequência dos obstáculos enfrentados durante este primeiro ano de pesquisa. O 
Laboratório de Especificação e Teste de Software, alocado no Instituto Metrópole 
Digital/UFRN, era responsável pela elaboração do software de apoio ao tratamento, no 
entanto devido a impossibilidade de conciliar e atender a agenda de trabalho 
demandada pelo projeto, teve que encerrar sua associação com a pesquisa, o que 
consequentemente retardou o andamento do trabalho. Com a renovação da pesquisa, 
esse problema foi sanado com o estabelecimento de parceria com o Laboratório de 
Inovação em Saúde (LAIS/UFRN), o qual dispõe de plataforma de telessaúde que 
poderá ser adaptada para os objetivos da pesquisa. O LAIS já ofertou treinamento sobre 
o uso das funcionalidades da plataforma aos pesquisadores do projeto. Além disso, as 
restrições ocasionadas pela pandemia de COVID-19 demandaram a adequação do 

recrutamento e triagem de participantes à nova realidade. 

De toda forma, a proposta da pesquisa “TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL 
ONLINE PARA TRATAMENTO DE INSÔNIA: MODALIDADE ORIENTADA” é pioneira 
ao propor, aplicar, e avaliar a eficácia de uma nova modalidade de intervenção 
terapêutica para transtornos de sono, na realidade sanitária potiguar e brasileira, e 
desenvolver um software de apoio às intervenções. É um projeto com forte impacto 
social ao fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias em saúde, na busca por 
tratamentos de qualidade mais acessíveis na rede de saúde pública. 
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Anexos 

 

 

Gráfico 1: Nível de escolaridade da amostra total 
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Gráfico 2: Renda familiar da amostra 

 

 

Gráfico 3: Queixas de sono relatadas 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 679 

 

 

Figura 1: Alterações cognitivas relatadas pela amostra 

 

 

Figura 2: Alterações comportamentais relatadas pela amostra 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 680 

 

 

Figura 3: Hábitos de vida da amostra 
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TÍTULO: Políticas linguísticas para fomentar políticas de internacionalização 

Resumo 

A pesquisa em questão propõe-se a investigar como o ensino e a aprendizagem de 
línguas são valorados enquanto ferramentas de transformação social. Nessa 
perspectiva, pretende-se deslindar a importância de dominar uma ou mais línguas 
estrangeiras na sociedade contemporânea, identificando se esse conhecimento é capaz 
de promover transformação social. Além disso, busca-se constatar o tipo de capital 
adquirido que está sendo valorizado nessas práticas de linguagem, seja ele cultural, 
econômico, simbólico ou social, bem como as razões que conduzem a esse tipo de 
concepção. 
 

Palavras-chave: Linguística Aplicada, Transformação social, Práticas de linguagem. 

TITLE: The construction of the teachers identity into the language teaching in the 

contemporary society. 

Abstract 

This research proposes to investigate how language teaching and learning are valued 
as tools of social transformation. From this perspective, it is intended to unravel the 
importance of mastering one or more foreign languages in the contemporary society, 
identifying if this knowledge is capable of promoting social transformation. In addition, 
we seek to verify the type of acquired capital that is being valued in these language 
practices, such as cultural, economic, symbolic or social, likewise the reasons that lead 
to this type of conception. 

 
Keywords: Applied Linguistics, Social transformation, language practices. 

Introdução 

No campo dos estudos da linguagem, as questões de identidade assumem um papel 
central quando compreendemos que as identidades são construções sociais e que sua 
performatividade é atravessada pela linguagem. É na e pelas práticas discursivas que 
temos acesso aos posicionamentos que dão sentido às construções identitárias 
mutantes, fluidas, híbridas, contingenciais, em cenários e contextos. Em se tratando do 
campo do ensino e aprendizagem de línguas, uma das mais importantes áreas de 
pesquisa nos estudos da linguagem e sobretudo na Linguística Aplicada, a temática da 
identidade também adquire importância pois para além dos processos de ensino e de 
aprendizagem em si, há que se considerar o sujeito dessa atividade, aquele que 
aprende e aquele que ensina. Com essas considerações em mente, destacamos o 
objetivo da pesquisa realizada como projeto de iniciação científica o qual buscou 
averiguar o processo de construção identitária docente e discente no contexto do ensino 
e da aprendizagem de línguas no ambiente acadêmico da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Este eixo procurou trabalhar com as questões relacionadas às 
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variáveis que perpassam a construção da identidade do indivíduo que transita pelo 
campo dos estudos da linguagem, particularmente no campo do ensino/aprendizagem 
de línguas, como as relações sócio históricas, as crenças, as ideologias e as relações 
de poder. Esse plano de trabalho insere-se no projeto de pesquisa intitulado “Linguagem 
e sociedade contemporânea”, dirigido pela professora Renata Archanjo, do 
departamento de línguas e literaturas estrangeiras modernas (DLLEM) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). No âmbito da Iniciação Científica este plano 
de trabalho aponta para uma pesquisa empírica que busca identificar as características 
identitárias de professores e aprendizes de línguas estrangeiras modernas (mais 
especificamente Inglês, Francês e Espanhol), no mundo contemporâneo na micro-

sociedade da UFRN. 

 
Metodologia 

 

A pesquisa se insere no campo de estudos da Linguística Aplicada e tem como design 
uma metodologia qualitativa com coleta de dados do corpus selecionado a partir de um 
questionário semi-estruturado. Os princípios teóricos que nortearam as análises foram 
ancorados em uma perspectiva sócio-histórica e nos estudos dialógicos da linguagem. 
As amostras de dados foram coletadas em três grupos de participantes, alunos e 
professores de língua inglesa, francesa e espanhola que, por livre consentimento, 
aceitaram participar da pesquisa: 

1)Professores do Instituto Ágora e do Nucli da UFRN ; 

2) Servidores da UFRN ; 

3) Alunos do Instituto Ágora e Nucli ; 

A pesquisa foi elaborada para ser conduzida por 3 alunos de iniciação científica 
correspondendo a 3 planos de trabalho diferentes. Cada plano de trabalho seria 
responsável por um grupo de sujeitos participantes da pesquisa para fins de análise e 
compilação de resultados. Os resultados que ora apresentamos dizem respeito ao grupo 

de participantes “docentes de Língua Inglesa” e “discentes de Língua Espanhola”. 

O questionário foi composto de 6 questões, tanto para os alunos, quanto para os 
professores e funcionários. São elas: 

No contexto da sociedade contemporânea, você considera importante aprender línguas 

estrangeiras? Por quê? 

Que língua(s) estrangeira(s) você estudou ou estuda? Cite-as ordenando da mais antiga 
para a mais recente. 

Por que você escolheu a(s) LE(s) que você estuda? 

Você escolheria outra(a) LE(s) para aprender? Quais e por quê? 

Você está satisfeito com a sua escolha de aprender a(s) LE(s) que você mencionou 
anteriormente? 
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O que o conhecimento de uma ou mais línguas estrangeiras pode acrescentar à sua 
vida? 

 
Resultados e Discussões 

 
 
Os resultados obtidos após a análise das respostas dos participantes nos indicam que 
os tipos de capitais buscados e adquiridos pelos alunos e professores das três línguas 
estrangeiras em questão são diferentes, coincidindo com as hipóteses levantadas após 
a leitura dos textos teóricos. Em se tratando dos alunos de espanhol e dos professores 
de inglês os dados apontam que que há diferentes motivos que impulsionam o ensino / 
aprendizagem das duas línguas. Por exemplo, vemos que a grande maioria dos 
docentes de Língua Inglesa não se interessa em aprender outras línguas, além de que 
quase todos mencionam em algum momento a “realização profissional” como força 
maior para o aprendizado da língua escolhida, enquanto que a quase a totalidade dos 
discentes de Espanhol, além de se interessarem por mais idiomas, possuem diversos 
motivos pelos quais se engajaram no aprendizado da língua, como a aquisição de 
Capital Cultural (Segundo a definição de Pierre Bourdieu). Outrossim, pudemos 
aperceber que as naturezas identitárias, tanto de aprendizes quanto de professores da 
língua estrangeira hiper-central (que é o caso do inglês) e das sub-centrais (no caso, do 
espanhol e do francês) diferem enormemente por razões variadas (definições dadas por 
Louis-Jean Calvet no texto “La diversité Linguistique: Enjeux pour la francophonie”, 
Hermès, La Revue 2004/3 (n°40), p. 287-293). 

Exemplos de respostas de discentes de língua espanhola à pergunta “No contexto da 
sociedade contemporânea, você considera importante aprender línguas estrangeiras? 
Por quê?”, houve respostas afirmando que a língua não é apenas algo diferencial, mas 
essencial no contexto do mercado de trabalho, outros relacionaram a viagens pela 
América Latina. A maioria dos discentes de língua espanhola também se mostraram 
dispostos a aprender novas línguas afim de conhecer novas culturas; À questão “Você 
escolheria outras LEs para aprender?”, línguas tais como italiano, francês, madarim e 
japonês foram bastante citadas, diferentemente dos discentes de língua inglesa que na 
maioria dos casos não se interessavam por outras línguas além do inglês. Outro fato 
que chamou atenção foi que a quase totalidade dos discentes de francês e espanhol 
mencionaram que estudaram primeiramente inglês antes de iniciarem o estudo de uma 
segunda LE. 

  

 
Conclusão 

 
 
Podemos concluir que qualquer política linguística que favoreça uma única língua, 
excluindo todas as outras, pode ser extremamente arriscada, uma vez que ela pode se 
tornar, então, um fator que promove a divisão em vez da unificação (Stephen May, 
Chapter 9, Justifying Educational Language Rights p. 215-236). Abordagens bilíngues 
da educação não são apenas factíveis, mas, de fato, existem e podem ser 
implementadas de modo a favorecer o multilinguismo e o interculturalismo. Pessoas que 
dispõem de acesso a diversas línguas e culturas, acabam por se tornar mais tolerantes 
para com os outros, e uma das formas mais eficazes de se aproximar da cultura de 
outrem é através da língua, uma vez que língua e cultura estão estreitamente alinhadas, 
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e isso é um fato mesmo entre discentes de forma inconsciente, uma vez que muitos dos 
alunos referem-se à cultura latina como algo com a qual eles sentem afeição, e portanto 
sendo um meio de justificar a escolha pela aprendizagem da língua espanhola ao invés 
preferir o francês ou o alemão que são línguas que também são ofertadas na UFRN, 
por exemplo. 
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TÍTULO: Conectores E e AÍ na fala de adolescentes com diferentes níveis de 

escolaridade: o gênero textual em questão 

Resumo 

 

Este texto apresenta uma análise de uma variável discursiva, a sequenciação temporal 
de eventos, tomando como formas variantes os conectores E e AÍ. Os dados foram 
extraídos de narrativas de experiência pessoal e relatos de eventos cotidianos 
produzidos em 12 entrevistas sociolinguísticas do Banco de Dados FALA-Natal. O 
gênero textual e a escolaridade foram controlados quantitativamente como fatores 
influenciadores da escolha entre E e AÍ. Os resultados mostram que AÍ, que tende a ser 
relacionado, pelos falantes, a contextos de interação informais, é favorecido na narrativa 
de experiência pessoal, um gênero que geralmente desperta maior envolvimento 
emocional e, assim, estimula a adoção de estilos informais. Em contraste, AÍ é 
desfavorecido no relato de eventos cotidianos, um gênero que tende a despertar menor 
envolvimento emocional, o que pode fazer com que o falante adote estilos menos 
informais. O conector E, estilisticamente neutro, é favorecido no relato de eventos 
cotidianos. Quanto à escolaridade, E é favorecido por indivíduos mais escolarizados, 
enquanto AÍ, conector menos prestigiado, é favorecido por indivíduos menos 

escolarizados. 

 
 
Palavras-chave: Conectores. Narrativas. Escolaridade. Sociolinguística. 

TITLE: Connectors E and AÍ in the speech of adolescents with different levels of 

schooling: a matter of textual genre? 

Abstract 

 

This paper presents an analysis of a discursive variable, the temporal sequencing of 
events, taking the connectors E, AÍ and ENTÃO as variants. The data were draw from 
narratives of personal experience and daily event accounts produced in 12 sociolinguistic 
interviews from the FALA-Natal Database. Textual genre and level of schooling were 
quantitatively controlled as conditioning factors for de selection of E and AÍ. The results 
show that AÍ, which is likely to be related, by speakers, to informal contexts of interaction, 
is favored in narratives of personal experience, a genre that commonly arouses great 
emotional involvement, and, thus, encourages adoption of informal styles. In contrast, AÍ 
is disfavored in daily event accounts, a genre that tends to arouse less emotional 
involvement, which may cause the speaker to adopt less informal styles. The stylistically 
neutral connector E is favored in daily event accounts. As regards schooling, E is favored 
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by more educated individuals, while the low status connector AÍ is favored by less 
educated individuals. 

 
 
Keywords: Connectors. Narratives. Schooling. Sociolinguistics. 

Introdução 

Esta pesquisa, fundamentada na sociolinguística variacionista, aborda o fenômeno da 
variação entre os conectores E e AÍ. Tais formas serão tratadas como indicadoras de 
uma mesma função discursiva: a indicação de sequenciação temporal. Essa função 
abrange a noção de que um segundo evento aconteceu depois de um primeiro, 
envolvendo, dessa maneira, eventos no discurso conforme a ordem em que ocorreram 
no tempo. 

 

Por ser uma área em que o estudo do dinamismo e da diversidade da língua recebe 
papel central, a sociolinguística esclarece que à heterogeneidade da língua subjaz um 
sistema estruturado (cf. TARALLO, 1985). Isto é, essa heterogeneidade não é aleatória, 
pois pode ser sistematizada quantitativamente. Ainda convém ressaltar que a 
sociolinguística enfatiza os aspectos sociais da linguagem (cf. TAGLIAMONTE, 2006), 
propondo que fatores como classe social e faixa etária podem interferir nos fenômenos 
linguísticos. 

 

Uma vez que E e AÍ desempenham uma mesma função, podem ser tomados como 
variantes. Tarallo (1985, p. 8) define variantes como “diversas maneiras de se dizer a 
mesma coisa com o mesmo valor de verdade”. Este estudo tem como propósito 
investigar como a variação entre E e AÍ pode ser sistematizada, a fim de obter respostas 
acerca das motivações do falante ao optar por uma variante ou outra (cf. TARALLO, 
1985). Para tanto, são analisados os fatores gênero textual e nível de escolaridade como 
contribuintes no processo de variação; o primeiro relaciona-se ao aspecto estilístico e o 
segundo, ao social. 

 

Ainda em conformidade com a sociolinguística, muitas condições favorecem para que 
um falante identifique uma situação de comunicação como mais ou menos formal, o que 
influencia o estilo de fala adotado por ele. Diante disso, consideramos a questão do 
envolvimento emocional em sua relação com as narrativas de experiência pessoal e os 
relatos de eventos cotidianos. Conquanto esses gêneros sejam ambos narrativos, a 
tendência é que, no primeiro, o narrador manifeste maior envolvimento emocional do 
que no segundo. Nesse sentido, o informante pode adotar, no relato de eventos 
cotidianos, um estilo mais formal do que tende a adotar em uma narrativa de experiência 
pessoal. 

 

Nesse contexto, apontamos o conector E como neutro quanto ao grau de formalidade 
devido ao seu maior tempo de existência no português brasileiro (ele deriva do conector 
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latino ET) e por estar, portanto, mais consolidado, e o AÍ, por ser mais recente, como 
mais informal, e, por vezes, estigmatizado (cf. TAVARES, 2014). 

 

Para realizar esta pesquisa, foram utilizados dados extraídos de entrevistas 
sociolinguísticas, especificamente nos gêneros narrativa de experiência pessoal e relato 
de eventos cotidianos por informantes natalenses de 15 a 21 anos (adolescentes). A 
preferência por esses gêneros deu-se em razão de os conectores E e AÍ aparecerem 
com frequência nas sequências narrativas, já que em uma narração é preciso elencar 
eventos em uma sequência temporal. 

 

A pesquisa tem como objetivos: (i) analisar os conectores sequenciadores E e AÍ como 
variantes na indicação de sequenciação temporal em narrativas de experiência pessoal 
e em relatos de eventos cotidianos produzidos oralmente, em situações de entrevista 
sociolinguística, por natalenses de 15 a 21 anos; (ii) averiguar se a narrativa de 
experiência pessoal e o relato de eventos cotidianos, que podem ser diferenciados 
estilisticamente, influenciam o uso dos conectores E e AÍ; (iii) verificar se o nível de 
escolaridade dos informantes influencia o uso dos conectores E e AÍ. 

 

Nas seções a seguir, são descritos os procedimentos metodológicos adotados. 
Posteriormente, são apresentados os resultados e, por último, as conclusões, além das 
referências bibliográficas. 

 

Metodologia 

 

No que se refere aos procedimentos metodológicos, a presente pesquisa é de natureza 
experimental, consistindo em “determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis 
que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos 
efeitos que a variável produz no objeto” (GIL, 2007 apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, 
p. 36). Quantos aos objetivos, a pesquisa é de natureza explicativa, buscando evidenciar 
“o porquê das coisas através dos resultados oferecidos” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, 
p. 35). O tipo de abordagem adotada é quantitativa, em linha com a perspectiva da 
sociolinguística variacionista, que define a língua como um sistema probabilístico, o que 
“pressupõe o emprego de técnicas quantitativas para a observação das regularidades 
que o regem” (COELHO, 2016, p. 22). 

 

O corpus em que os dados foram obtidos é o Banco de Dados FALA-Natal. Sua 
organização foi autorizada pelo Comitê de Ética da UFRN sob o nº CAAE 
11652312.2.0000.5537, parecer nº 244.207/2013). O Banco de Dados FALA-Natal 
agrega 48 entrevistas sociolinguísticas. Nesse tipo de entrevista, o informante é 
estimulado a falar sobre tópicos variados durante cerca de 60 minutos, uma vez que o 
pesquisador pretende obter uma grande quantidade de fala para que as formas de 
interesse apareçam com frequência, o que facilita sua análise estatística. 
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As entrevistas sociolinguísticas foram feitas com indivíduos naturais de Natal, 
distribuídos homogeneamente quanto ao sexo (24 informantes de sexo feminino e 24 
informantes de sexo masculino), à idade (12 informantes de 8 a 12 anos, 12 informantes 
de 15 a 21 anos, 12 informantes de 25 a 45 anos e 12 informantes de mais de 50 anos) 
e ao nível de escolaridade (12 informantes com ensino fundamental I completo, 12 
informantes com ensino fundamental II completo e 12 informantes com ensino médio 
completo, além de 12 informantes cursando o ensino fundamental I (indivíduos de 8 a 
12 anos). Para este estudo, coletamos dados nas 12 entrevistas com informantes de 15 
a 21 anos (adolescentes), assim distribuídos quanto ao nível de escolaridade: quatro 
com ensino fundamental I completo, quatro com ensino fundamental II completo e quatro 
informantes com ensino médio completo. Na continuidade da pesquisa, informantes de 
outras faixas etárias serão incluídos. 

 

Os dados foram extraídos dos trechos das entrevistas que foram identificados como 
narrativas de experiência pessoal e relatos de eventos cotidianos. Depois da coleta, 
cada dado foi codificado quanto a dois fatores: gênero textual (narrativa de experiência 
pessoal, relato de eventos cotidianos) e nível de escolaridade dos informantes (ensino 
fundamental I completo, ensino fundamental II e ensino médio completo). Os dados 
assim codificados foram analisados quantitativamente com o programa estatístico 
GOLDVARB X (cf. SANKOFF; TAGLIAMONTE; SMITH, 2005). 

 

Na próxima seção, são descritos e analisados os resultados quantitativos obtidos. 

 
Resultados e Discussões 

 

A narrativa de experiência pessoal é uma narrativa não ficcional em que o indivíduo 
conta um ou mais eventos que se passaram em certo tempo e lugar, tendo a si mesmo 
como protagonista. Esses eventos representam, para o indivíduo, eventos 
extraordinários de sua vida, isto é, eventos que aconteceram com ele e lhe provocaram 
emoções fortes como medo, tristeza, alegria ou raiva. Ao ficar emocionalmente absorto, 
é possível que ele reduza o grau de monitoramento da fala, deixando emergir estilos 
com maior grau de informalidade (cf. LABOV, 2001, 2004, 2013, entre outros). Segue 
um exemplo: 

 

(1) Fui pego o ano passado, pelo professor de educação física, porque a matéria de 
educação física se você não fizer a educação física nas aulas, você faz uma prova, e 
eu não gosto muito de fazer educação física, e a gente faz prova lá na sala de educação 
física, então tem que estudar doenças e tal, um monte de coisa. E eu peguei, escrevi a 
cola numa folha, e botei dentro do livro de português, e o professor ele é meio desatento, 
ele fica de costas pra turma na porta conversando sempre com alguém. E eu botei a 
cola dentro do livro, e quando abri o livro pra ver a cola que a prova é em dupla, eu dizia, 
e a menina do lado escrevia, foi quando o professor virou. Aí o professor veio, “tá 
colando né Allan? Olhe, não vou anular a sua prova não, eu vou só pegar a sua cola, 
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quero ver você se virar agora”! Aí eu tive que resolver a prova pelo que eu me lembrava 
lá. (entrevista 19) 

 

No relato de eventos cotidianos, são narrados eventos que acontecem recorrentemente 
no dia a dia do indivíduo; há uma mescla entre narrativa e descrição, em que 
“sequências de eventos repetidos ou habituais criam um efeito de um retrato estático e 

autocontido” (CARRANZA, 1998, p. 287). 

 

Embora a narrativa de experiência pessoal e o relato de eventos cotidianos sejam 
ambos gêneros narrativos, a tendência é que, na primeira, o narrador manifeste maior 
envolvimento emocional do que na segunda. Isso porque narrar eventos de ocorrência 
única e que foram tocantes, assustadores ou de algum modo interessantes costuma 
despertar maior conexão emocional do que narrar eventos que ocorrem habitualmente. 
Assim, em um relato de eventos cotidianos, o informante pode adotar um estilo menos 
informal do que o que tende a adotar em uma narrativa de experiência pessoal. Segue 
um exemplo: 

 

(2) Assim, já até falei isso, que eu acordo de manhã, vou trabalhar na semana, né? 
Trabalho até... às vezes trabalho até às três, às vezes trabalho até às cinco, pego meu 
material, vou pra faculdade, chego em casa meia noite, tomo banho e vou dormir, isso 
todos os dias, na semana. No sábado... trabalho de segunda à sexta e no sábado às 
vezes acordo... durmo até mais tarde, aí vou pra casa do meu namorado descansar, aí 
eu sempre faço alguma coisa diferente, às vezes passo o dia todo dormindo, às vezes 
vou arrumar a casa, depende. (entrevista 16) 

 

Um conceito central para este estudo é o de estilo, que pode ser tomado em uma escala 
de maior informalidade à maior formalidade. Em alguns fenômenos de variação, as 
formas variantes podem ser diferenciadas quanto ao estilo adotado pelo falante: 

 

Variantes de maior prestígio estão associadas, quase sempre, a estilo de fala mais 
formais, ao passo que variantes de menor prestígio se associam a estilos de fala mais 
informais [...]: Variantes mais conservadoras (e, em geral, mais prestigiadas) são usadas 
majoritariamente no trabalho, enquanto as mais inovadoras são preferidas na interação 
com os amigos (e familiares) e nas brincadeiras. (COELHO et al., 2016, p. 93). 

 

Silva (2013) realizou um teste de atitude com falantes natalenses com a finalidade de 
averiguar se haveria diferenças na avaliação dos conectores E e AÍ quanto estilo. Os 
resultados mostraram que os falantes correlacionam o uso do AÍ com contextos de 
interação informais e alguns até o definem um vício de linguagem. Em contraste, o uso 
do E foi considerado possível em qualquer contexto de interação, isto é, ele é um 
conector neutro quanto ao estilo. 
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Dado o caráter informal do conector AÍ, temos por hipótese que esse conector será mais 
frequente nas narrativas de experiência pessoal. Essas narrativas, por tipicamente 
despertarem um maior envolvimento emocional por parte do falante, representam, na 
entrevista sociolinguística, um contexto que pode estimular o aparecimento de formas 
variantes que o informante costuma empregar em situações de comunicação informais 
do dia a dia, caso do AÍ. Por sua vez, o E, estilisticamente neutro, pode ser mais 
frequente nos relatos de eventos cotidianos, caracterizados por menor grau de 
envolvimento emocional do falante. 

 

Além do gênero textual, controlamos o nível de escolaridade, com a expectativa de que, 
quanto mais escolarizados forem os informantes, menor deverá ser a utilização do 
conector AÍ. Por ser marcado estilisticamente como informal (e, por vezes, até 
estigmatizado), o AÍ deve ter seu uso reduzido na fala de indivíduos que tenham um 
maior tempo de contato com a escolarização formal (no caso deste estudo, aqueles com 
ensino médio completo) e, em decorrência, maior experiência com traços mais formais 
da língua portuguesa, em sua modalidade oral e escrita, bem como possível maior 
sujeição à pressão escolar para o abandono de formas avaliadas como de menor 
prestígio, caso do conector AÍ. Em contraste, o E deverá ser favorecido na fala desses 
indivíduos, como alternativa estilisticamente neutra para indicar a sequenciação 
temporal. 

 

Tabela 1: Influência do gênero textual sobre o uso de AÍ e E 

 

A hipótese de que o conector AÍ seria condicionado positivamente pela narrativa de 
experiência pessoal foi atestada. Nesse gênero textual, foi atribuído a AÍ o peso relativo 
de .65, com frequência de 70%. Por sua vez, E tem seu uso desfavorecido na narrativa 
de experiência pessoal, com peso relativo de .44 e frequência de 30%. 

 

A hipótese de que o conector E seria condicionado favoravelmente pelo relato de 
eventos cotidianos também foi atestada, visto que ele obteve um peso relativo de .56, 
com frequência de 48%. Em contraste, o conector AÍ tem seu emprego desfavorecido 
no gênero sob enfoque, apresentando uma taxa de ocorrência de 48% e um peso 
relativo de 0.43. 

 

Os resultados obtidos trazem à tona a existência de uma interrelação entre: (i) a 
narrativa de experiência pessoal, caracterizada por grande informalidade, e o uso de AÍ, 
uma variante estilisticamente marcada como informal; e (ii) o uso de E no relato de 
eventos cotidianos, gênero textual menos informal que a narrativa de experiência 
pessoal, uma vez que se caracteriza por menor envolvimento emocional por parte do 
falante do que aquele que o envolve em uma narrativa de experiência pessoal. 
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Tabela 2: Influência da escolaridade sobre o uso de AÍ e E 

 

O conector E, estilisticamente neutro, é condicionado favoravelmente na fala de 
indivíduos com ensino médio, contando com peso relativo de .57 e frequência de 48%. 
Esse conector também é favorecido, embora com menor intensidade, na fala de 
indivíduos com ensino fundamental II, grupo ao qual foi atribuído o peso relativo de .53, 
sendo a taxa de ocorrência de 36%, confirmando a hipótese inicial de que E receberia 
destaque entre indivíduos que tiveram mais tempo de contato com a escolarização 
formal. 

 

A escola parece influenciar também o emprego de AÍ, conector caracterizado pela 
informalidade de uso: observa-se haver uma forte inclinação para que esse conector 
ocorra na fala de indivíduos de menor nível de escolaridade, com apenas o ensino 
fundamental I, o que é revelado pelo peso relativo de .67 e a frequência de 87%. 
Paralelamente, ocorre uma redução de sua taxa de ocorrência na fala dos informantes 
mais escolarizados. No que se refere aos indivíduos com fundamental II, AÍ obteve peso 
relativo de .48, com frequência de 64%. Quanto aos indivíduos com ensino médio, o 
peso relativo foi de .43 e a frequência foi de 52%. Portanto, quanto mais escolarizado o 

indivíduo, menor a utilização de AÍ. 

 
Conclusão 

 

Neste estudo, foi analisada a utilização variável dos conectores E e AÍ na indicação de 
sequenciação temporal de eventos em dois gêneros textuais narrativos, a narrativa de 
experiência pessoal e o relato de eventos cotidianos. Foi atestada a hipótese de que AÍ, 
relacionado por informantes natalenses a situações de interação informais, seria 
favorecido pela narrativa de experiência pessoal, gênero propício para a emergência de 
estilos informais. Em contraste, E, tido como estilisticamente neutro, seria favorecido 

pelo relato de eventos cotidianos, o que de fato se observou. 

 

Também foi controlado o nível de escolaridade dos falantes, distribuídos entre ensino 
fundamental I, ensino fundamental II e ensino médio. Os resultados mostraram 
condicionamento favorável ao emprego de E entre os dois grupos mais escolarizados, 
aqueles que contam com ensino fundamental II e ensino médio. Já AÍ foi mais recorrente 
no grupo que conta com apenas ensino fundamental I. Esses resultados foram ao 
encontro da hipótese inicial, segundo a qual AÍ, que é tido como típico de contextos 
informais, teria seu uso reduzido entre informantes mais escolarizados porque estes, 
tendo passado mais tempo na escola, sofreriam maior pressão para abandonar o uso 
desse conector. 

 

Posto isso, é importante mencionar que a presente pesquisa pode estimular a realização 
de mais estudos acerca dos conectores sequenciadores temporais, tendo em vista que 
essas formas linguísticas contribuem sobremaneira para a coesão e coerência textuais, 
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o que mostra a importância de seu estudo. Existem poucos trabalhos sobre a variação 
na expressão da sequenciação temporal no que diz respeito a gêneros textuais. De que 
temos notícia, apenas Tavares (2016) tratou desse fenômeno, então ele pode ser mais 
explorado. 

 

Além disso, esta pesquisa pode facilitar o trabalho com conectores em sala de aula do 
ensino básico, uma vez que leva em conta influências sociais e linguísticas sobre o uso 
de conectores. Fazemos contribuição para um ensino produtivo, que leve em conta o 
papel do gênero textual na seleção das formas linguísticas. 

 

Como sugestões para estudos futuros, recomendamos a inclusão de informantes de 
outras faixas etárias para que sejam observadas possíveis diferenças quanto ao uso de 
E e AÍ que possam ser motivadas pela idade, correlacionando-se esse fator com os 
gêneros textuais e o nível de escolaridade. Outra possibilidade é a ampliação dos 
gêneros textuais controlados. Podem ser controlados outros gêneros narrativos, como 
a narrativa vicária e a narrativa habitual, bem como gêneros de outras esferas, como a 
argumentativa e a procedimental. 
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TÍTULO: Links relacionais entre a relativa sem antecedente introduzida por QUEM e 

construções de estrutura argumental 

Resumo 

Este trabalho investiga a oração relativa sem antecedente introduzida por QUEM em 
provérbios populares, como QUEM DESDENHA QUER COMPRAR, considerando 
forma(s) de estruturação morfossintática e aspectos semântico-pragmáticos a ela 
vinculados. Objetiva verificar padrões de estrutura argumental instanciados por essa 
construção relativa e identificar links relacionais entre ela e outras construções. O estudo 
é de caráter quali-quantitativo e se fundamenta na Linguística Funcional Centrada no 
Uso e em contribuições da Gramática de Construções. Os dados desta pesquisa foram 
extraídos de blogs, redes sociais e do Corpus do português. Os resultados mostram que 
a construção relativa em estudo é instanciada por configurações morfossintáticas 
variadas e mantém links de herança com construções de estrutura argumental, nos 
planos sintático e semântico, e com a construção de modificação nominal, da qual herda 
propriedades semânticas. 
 
Palavras-chave: Relativa sem antecedente. Linguística Funcional Centrada no Uso. 

Gramá 

TITLE: Relational links between the headless relative clause introduced by QUEM and 

argumental structure constructions 

Abstract 

In this work, it is investigated the headless relative clause introduced by QUEM in popular 
proverbs, such as QUEM DESDENHA QUER COMPRAR considering morphosyntactic 
and semantic-pragmatic aspects linked to it. It aims to verify patterns of argument 
structure instantiated by this relative construction and to identify relational links between 
that and other constructions. The study is of a qualitative and quantitative character and 
is based on Functional Linguistics Centered on Use and on contributions from the 
Construction Grammar. The data texts from blogs, social networks and the Corpus of 
Portuguese. The results show that the headless relative construction is instantiated by 
varied morphosyntactic configurations and maintains inheritance links with argument 
structure constructions, in the syntactic and semantic levels, and with the construction of 
nominal modification, from which the headless relative clause inherits semantic 
properties. 

 
Keywords: Headless relative clause. Based-usage Functional Linguistics. Construc 

Introdução 

A presente pesquisa investiga usos das orações relativas sem antecedente introduzidas 
por “quem” em provérbios populares, a exemplo de “Quem trabalha de graça é relógio”, 
presente em (1), com foco na relação que pode haver esse tipo de construção relativa 
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(BISPO, 2020) e outras construções, como as construções de estrutura argumental 
(CEA) e outras estruturas que funcionam como modificador nominal, caso do adjetivo e 
da locução adjetiva. 
  
  
(1) Independente se jogou bem ou mal (e eu achava que jogava bem) se deve tem que 
pagar, porque quem trabalha de graça é relógio, mania de achar que pra jogar no GALO 
tem que ser um ato de entrega e amor, é um vínculo de trabalho sujeito a legislação, se 
o juiz achar correto, pague-se (Disponivel em: 
https://twitter.com/mauroaassuncao/status/1175228931068350465. Acesso em: 12 jul. 

2020) 

  
Em (1), por exemplo, a oração “quem trabalha de graça” corresponde à relativa sem 
antecedente, dado que o pronome relativo que a introduz não possui um elemento 
nominal a que se vincula, e a oração “é relógio” corresponde à oração matriz (principal). 
A oração relativa, no dado em questão, atua como sujeito da oração matriz. 
 
 
Pode-se definir a oração adjetiva sem antecedente (também denominada relativa livre) 
como o tipo oracional que se caracteriza por não ter um núcleo nominal adjacente a que 
se liga, ou seja, o antecedente. 
  
  
Em termos gerais, o objetivo desta pesquisa é estudar os links relacionais que pode 
haver entre a construção relativa em estudo e construções de estrutura argumental 
(CEA), como a construção transitiva, a intransitiva e a ditransitiva (GOLDBERG, 1995, 
2006; FURTADO DA CUNHA, 2017). De modo específico, pretende-se correlacionar os 
padrões de forma e função da relativa sem antecedente introduzida por QUEM a 
padrões de construções de estrutura argumental; atestar o padrão de CEA mais 
recorrente instanciado pela relativa sem antecedente introduzida por QUEM; e 
identificar/estabelecer links relacionais entre a relativa sem antecedente introduzida por 
QUEM e as construções de estrutura argumental. 
 
 
Em relação ao aporte teórico, foi utilizada a Linguística Funcional Centrada no Uso 
(LFCU), tal como delineada por Furtado da Cunha e Bispo (2013), integrada à Gramática 
de Construções na linha de Goldberg (1995, 2006), Croft (2001), Traugott e Trousdale 
(2013) e Hilpert (2014). Segundo a LFCU, a codificação linguística é sensível a pressões 
internas e, sobretudo, externas à língua, atendendo a demandas de ordem cognitiva e 
comunicativa. A inter-relação entre linguagem, cognição e ambiente sócio-histórico 
motiva a fixação de padrões gramaticais, via rotinização, com base em ambientes 
interacionais específicos (MARTELOTTA, 2011; FURTADO DA CUNHA; BISPO, 2013). 
Assim, esses padrões emergem, variam e se modificam em decorrência do uso que 
deles é feito em situações reais de interação. Resulta daí uma concepção de gramática 
como conjunto de padrões linguísticos regulares aberto, fortemente suscetível ao uso e 
por ele intensamente afetado (MARTELOTTA, 2011). 

 

Em consonância com a Gramática de Construções (GC), a LFCU postula que a unidade 
básica da língua é a construção, aqui entendida como um pareamento de forma e função 
que tem significado próprio, esquemático, parcialmente independente dos itens que a 
compõem (GOLDBERG, 1995). Trata-se de uma generalização com base em instâncias 
de uso da língua em ambiente sócio-histórico e cultural específicos. Para Croft (2001, 
p. 19), em uma construção, estão associadas as dimensões da forma e da função. O 
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polo da forma diz respeito a propriedades fonológicas, morfológicas e sintáticas; o polo 
da função, por sua vez, compreende propriedades semânticas, pragmáticas e/ou 
discursivo-funcionais relacionadas a uma determinada configuração estrutural. A função 
inclui as particularidades da situação descrita no enunciado, seu contexto de produção, 
os parceiros da interação, relações inferenciais de toda sorte, negociação de sentidos 
etc 
 
Metodologia 

 

No que tange à metodologia, o presente trabalho compreende aspectos quantitativos e, 
sobretudo, qualitativos. O viés quantitativo está relacionado com a característica 
mensurável dos padrões estruturais das relativas sem antecedente introduzidas por 
QUEM dos adágios selecionados, os quais servirão de objeto de análise para atestar o 
padrão de CEA mais recorrente. Por sua vez, a natureza qualitativa está vinculada ao 
caráter explicativo/interpretativista deste trabalho, no sentido de relacionar os padrões 
de forma e função dos adágios às CEA consideradas e estabelecer os links relacionais 
entre esses dois grupos. 

  

Em relação ao corpus aqui utilizado, ele é formado por um grupo de 100 (cem) adágios 
populares bioracionais iniciados pela relativa sem antecedente introduzidas por QUEM 
a exemplo de “Quem não fala Deus não ouve”. O levantamento dos adágios se deu por 
meio do site de busca Google em fase anterior da pesquisa, da qual fez parte plano de 
trabalho 2018-2019. No atual plano de trabalho, deu-se o levantamento de ocorrências 
desses adágios, colhidas de blogs e sites diversos, a exemplo do Corpus do Português. 

  

Os procedimentos metodológicos adotados envolveram, ainda, o estudo de 
pressupostos teóricos e da terminologia especializada que subsidiaram a pesquisa; a 
identificação das formas de estruturação morfossintática das relativas introduzidas por 
QUEM e o cotejo com os padrões das CEA; a verificação dos padrões de CEA mais 
frequentemente instanciados pelas relativas introduzidas por QUEM dos adágios; e a 
identificação e análise dos links relacionais entre a relativa introduzida por QUEM e as 
construções de estrutura argumental. 

 
Resultados e Discussões 

 

Conforme dito anteriormente, os adágios analisados são compostos por duas orações, 
sendo a primeira delas a oração relativa, e a segunda, a oração matriz. Em 94% dos 
casos, a oração relativa tem o papel de sujeito da oração matriz, como em (2), posto a 
seguir. 

  

(2) ele não precisa "de votos de ninguém" só precisa vender o estado pra chinesada e 
sonhar com a grana que não vai receber porque eles são caloteiros. Vai ficar sem voto 
e sem grana. quem tudo quer, tudo perde. (Disponivel em: 
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https://twitter.com/lucianfellows/status/1277731071229132800. Acesso em: 08 ago. 
2020) 

  

No adágio “Quem tudo quer, tudo perde”, presente nesse dado, a primeira oração (quem 
tudo quer), a relativa, funciona como sujeito da segunda oração (tudo perde), a oração 
matriz. Sintaticamente, temos a seguinte configuração: S OD VTD na oração relativa e 

OD VTD na matriz, tendo esta sujeito oracional [SOR]. 

  

No conjunto das orações que integram os adágios analisados, foi possível identificar 8 
(oito) tipos de estruturas argumentais. Dentre elas, a estrutura transitiva foi a mais 
recorrente, com 50% das orações relativas e 49% das orações matrizes, conforme 
ilustrado em (2). A segunda estrutura argumental mais frequente foi a intransitiva, 
contabilizando na primeira e segunda orações, respectivamente, 29% e 28%. 

  

A CEA transitiva relativa (em que o verbo requer complemento relativo) foi a terceira 
mais recorrente na adjetiva, com 10% dos casos, enquanto na oração matriz a terceira 
mais frequente foi a predicativa, com 9%. Na oração relativa, a CEA predicativa 
responde por 7% dos casos, ficando em quarto lugar. Na oração matriz, a quarta posição 

é ocupada pela transitiva relativa, com 6% dos dados. 

  

A partir do quarto lugar, a frequência de ocorrências se iguala entre a primeira e segunda 
oração dos adágios. A estrutura argumental ditransitiva corresponde a 4% dos dados e 
a causativa a apenas 1%. As estruturas de movimento causado e passiva ocorrem em 
apenas um caso, cada uma, e apenas na oração matriz. 

  

Em termos de configuração morfossintática das orações que integram esses provérbios, 
a análise revelou uma variedade de padrões estruturais. Tais padrões podem ser 
licenciados, conforme indicado por Bispo (2020), pelo esquema geral representado por 
[QUEM + V + (X)] [V + (X)]]. Esse padrão esquemático é minimamente especificado 
pois, dentre os elementos constituintes, apenas o componente QUEM é fixo. A unidade 
V é identificada somente em termos de categoria, nesse caso, a categoria dos verbos, 
e o slot indicado por X, de natureza opcional, pode ser preenchido por diversos 
elementos, os quais se agrupam em, pelo menos, três categorias: argumento, adjunto 
e predicado. 

  

A presença de apenas um elemento fixo (o pronome QUEM), a variada possibilidade de 
preenchimento dos slots V e X e o licenciamento de um conjunto amplo de padrões 
microestruturais (8 padrões de CEA que, por sua vez, licenciam subpadrões 
caracterizados por arranjos sintáticos diversos) permitem concluir que se trata de uma 
construção com alto grau de esquematicidade e de produtividade, nos termos de 
Traugott e Trousdale (2013). 
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Conforme discutido, as orações relativas sem antecedente introduzidas por QUEM aqui 
em foco instanciam diferentes CEA. Mantêm com estas links de herança, tanto de forma 
quanto de função. Apresentam heranças tanto do ponto de vista estrutural quanto do 
semântico. Na perspectiva estrutural, verificou-se que as orações relativas apresentam 
a mesma organização sintática das construções de estrutura argumental, como em 
“Quem viver, verá”, presente em (3); “Quem semeia vento”, em (4); e “Quem não dá 
assistência”, em (5). 

  

(3) A distância entre ricos e pobres aumentará consideravelmente nas próximas duas 
décadas, quem viver verá (Disponivel em: 
https://twitter.com/darth_paulinho/status/1282728814762553344. Acesso em: 14 jul. 
2020) 

  

(4) Quem semeia vento colhe tempestade…Só me preocupo com a terrível situação do 
querido Lula, do povo sem terra, dos indígenas e dos pobres nordestinos que nunca se 
omitem. (Disponível em: https://jornalggn.com.br/noticia/multimidia-do-dia-1851/. 
Acesso em: 07 mai. 2019) 

  

(5) Me recuso a competir lugar na vida de alguém... faz oq quiser sabe, mas não pense 
que vou estar lá pra sempre. Quem não da assistência, abre concorrência mesmo sem 
querer (Disponivel em: https://twitter.com/mikas2_/status/1283390161980739584. 

Acesso em: 8 ago. 2020) 

  

Em (3), a oração relativa “Quem viver” instancia uma CEA intransitiva, a qual, 
formalmente, apresenta um sujeito (quem) e um verbo intransitivo (viver), exibindo a 
configuração morfossintática S VI. Semanticamente, há um experienciador e um verbo 
de processo. A relativa “Quem semeia vento”, em (4), atualiza uma construção transitiva 
com o padrão SN1 V SN2: há um SN sujeito agente (quem), um verbo de ação 
empregado metaforicamente (semear) e um SN objeto figuradamente paciente (vento). 
Por fim, em (5), “Quem não dá assistência” instancia uma CEA ditransitiva com uso do 
verbo “dar”, o qual seleciona três argumentos: um SN sujeito (Quem), um SN objeto 
direto (assistência) e um objeto indireto, que não é explicitado por questão de natureza 
pragmática. Esses elementos se associam aos papéis participantes “agente” (o sujeito, 
no caso), “paciente” (OD) e “recipiente” (OI não explicitado). Destacamos que o OI está 
elidido por seu referente ser genérico, remetendo a pessoas queridas em geral, às quais 
se espera que seja dada assistência (atenção, carinho, cuidado etc.). 

  

Como é possível constatar, a relativa sem antecedente introduzida por QUEM mantém 
links com diferentes CEA, das quais herda propriedades estruturais e funcionais. Do 
ponto de vista formal, as relativas compartilham com as CEA a configuração 
morfossintática e os argumentos selecionados, com a particularidade de o SN sujeito 
ser fixo (o pronome QUEM). Semanticamente, são compartilhados os papéis 
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participantes (agente/experienciador, paciente, recipiente etc.), com a especificidade de 
usos conotativos, via projeção metafórica. 

  

Considere-se o caso da relativa “Quem não dá assistência”, em (5), que compartilha 
com a CEA ditransitiva um traço fundamental, que é a cena de transferência, ainda que, 
no caso do adágio, essa transferência seja figurada. O sentido básico de transferência 
de algo concreto, que caracteriza a ditransitiva prototípica, é estendido para dar conta 
de uma situação em que algo abstrato (“assistência”, no caso) é tomado como possível 
de ser transferido de uma pessoa para outra. Essa extensão de sentido se dá por 
mapeamento metafórico. 

  

O compartilhamento de propriedades formais e semânticas entre as relativas dos 
adágios e as CEA representa um link herança, conforme Hilpert (2014). Segundo o 
autor, “características construcionais, isto é, características de forma e significado, são 
herdadas em uma direção descendente, de níveis mais altos e esquemáticos para níveis 
mais baixos e mais concretos.” (HILPERT, 2014, p. 58. Tradução nossa). Assim, por 
exemplo, o padrão ditransitivo representa, para o autor, um nível mais alto e 
esquemático do ponto de vista formal (S V OI OD), pois a CEA apresenta apenas slots, 
os quais podem ser preenchidos por diversos elementos dentro de uma categoria 
gramatical, enquanto a relativa do adágio ocupa uma posição de nível mais baixo e 
menos abstrato, o que permite que esta herde as características de forma e significado 
da CEA que instancia. 

  

Por sua vez, a oração relativa sem antecedente, que é de caráter restritivo, também 
apresenta links com construções não oracionais, no caso, sintagmas adjetivos (SA) e 
sintagmas preposicionais (SP) com valor de adjetivo, ambos modificadores de nomes. 
Juntas, essas construções parecem instanciar um esquema mais geral, superordenado, 
que pode ser denominado construção de modificação nominal. Conforme discutido por 
Bispo (2019), a relativa restritiva compartilha com SA e SP modificadores a propriedade 
de circunscrever semanticamente o referente do elemento nominal a que se vinculam. 
Nesse caso, a construção relativa restritiva herda propriedades semânticas da 
construção de modificação nominal. Tomando a amostra (3), percebemos que a oração 
relativa “Quem viver” delimita o universo de pessoas que verão o aumento considerável 
na distância entre ricos e pobres nas próximas duas décadas: apenas as que viverem 
(mais). O mesmo tipo de delimitação semântica pode ser feito por uma locução adjetiva 
(SP modificador nominal) ou por um adjetivo (SA), conforme podemos observar em (6) 
e (7). 

  

(6) Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2016, a média das 
expectativas de vida ao nascer da população mundial era de 74 anos para mulheres e 
de 69 anos para homens. (Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2019/02/05/expectativa-de-vida-por-que-as-mulheres-vivem-mais-do-

que-os-homens.ghtml Acesso em 09 ago. 2020) 
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(7) O estrogênio, o hormônio sexual feminino, atua como "antioxidante" no corpo, 
impedindo o envelhecimento das células. (Disponível em: https://g1.globo.com/ciencia-
e-saude/noticia/2019/02/05/expectativa-de-vida-por-que-as-mulheres-vivem-mais-do-
que-os-homens.ghtml Acesso em 09 ago. 2020) 

  

O SP “de vida”, em (6), e os adjetivos “sexual” e “feminino”, em (7), atuam, 
respectivamente, como modificadores dos substantivos que os antecedem: 
“expectativas” e “hormônio”. Esses elementos cumprem o papel de delimitar 
semanticamente os referentes de “expectativas” e de “hormônios”, circunscrevendo-os 
a um conjunto mais específico, indicando a natureza da expectativa e o tipo de 

hormônio. 

  

Conforme explicitado, a construção relativa foco desta pesquisa mantém relações com 
as CEA e com a construção de modificação nominal (BISPO, 2019): das primeiras, 
herda propriedades semânticas e sintáticas; da segunda, propriedades semânticas. 
Trata-se, portanto, de um caso de herança múltipla, nos termos de Goldberg (1995) e 
Hilpert (2014). 

  

  

 
Conclusão 

 

O empreendimento desta pesquisa permitiu identificar, com base em aspectos formais 
e funcionais da relativa restritiva introduzida por QUEM dos adágios analisados, links de 

herança entre essa construção e as CEA e a construção de modificação nominal. 

  

Em termos formais, verificou-se que as relativas os adágios apresentam configurações 
morfossintáticas variadas, com maior recorrência do padrão construcional transitivo. 
Além do padrão transitivo, foram identificados outros sete tipos de padrões 
construcionais, a saber: intransitivo, transitivo relativo, predicativo, ditransitivo, 
causativo, de movimento causado e o passivo. Esses padrões parecem ser sancionados 
por um esquema geral, representado por [[QUEM + V + (X)] [V + (X)]], o qual apresenta 
alto grau de esquematicidade e de produtividade, uma vez que sanciona diversas 
construções de estrutura argumental, as quais são instanciados por múltiplos arranjos 
morfossintáticos. 

  

Constatou-se, por fim, que a construção relativa introduzida por QUEM herda 
propriedades formais e funcionais de CEA e propriedades semânticas da construção de 
modificação nominal, revelando, assim, caso de herança múltipla (GOLDBERG, 1995; 
HILPERT, 2014). 
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TÍTULO: ASPECTOS DA NARRATIVA MEMORIALÍSTICA EM NOVE NOITES DE 

BERNARDO DE CARVALHO E DIAS E DIAS DE ANA MIRANDA 

Resumo 

 

Neste trabalho, foi feita a análise de aspectos da memória como dispositivo narrativo 
em romances brasileiros contemporâneos premiados, especificamente aqueles que 
receberam prêmios entre os anos de 2001 e 2004. Após a apuração de todos os 
romances premiados à época (pelos prêmios Jabuti, Oceanos e Fundação Biblioteca 
Nacional) e determinação de quais romances apresentam aspectos memorialistas como 
agentes que impulsionam a trama, chegou-se a um corpus inicial que este relatório 
contempla: são os romances Nove Noites, de Bernardo de Carvalho, e Dias e Dias, de 
Ana Miranda,ambos publicados em 2002. Foram então analisados os aspectos 
memorialísticos de cada um e suas peculiaridades, bem como as formas como a trama 
se relaciona com a memória evocada pela narração e pelos personagens. A chave de 
leitura encontrada em comum nos dois romances foi a presença da figura do indígena 
brasileiro como objeto resgatado pela memória dos personagens principais. Ancorando-
se no aporte teórico que inclui Antônio Cândido (2006), Michel Pollak (1989) e Maurice 
Halbwachs (1968), tudo isso pôde ser relacionado com a memória coletiva brasileira 
hegemônica como forma de situar os romances no panorama social contemporâneo 
vivido no Brasil. 
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TITLE: Aspects of memorialistic narrative in the romances Nove Noites by Bernardo de 

Carvalho and Dias e Dias by Ana Miranda 

Abstract 

 

In this essay, aspects of memory as a plot device in awarded brazilian contemporary 
novels were analised, specifically those which received prizes between the years of 2001 
– 2004. After curating all of the awarded novels from that time period (which were 
awarded the Jabuti, Fundação Biblioteca Nacional and Oceanos prizes) and determining 
which ones had memorialistic aspects entwined within their plot, the corpus for this essay 
was achieved: Nove Noites e Dias e Dias, both published in 2002. The memorialistic 
aspects of each romance were then analised, taking into account their peculiarities, and 
the way the memory ingrained in the plot was evoked by the narration and the characters. 
The common point between the two novels was the presence of indigenous 
representation as na object redeemed by the characters’ memory. All of that could be 
related with the hegemonic brazilian colective memory, as a way to situate the romances 
on the current social situation of Brazil. 
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Introdução 

Este relatório surge como produto do projeto de pesquisa “Narrar é resistir? : literatura 
brasileira contemporânea e memória, uma análise preliminar” que está sendo orientado 
pela professora Juliane Vargas Welter. Neste projeto de pesquisa, foi investigado o 
aspecto memorialístico de romances contemporâneos nacionais premiados no país. 
Para tanto, o projeto de pesquisa englobou romances premiados do ano 2001 a 2018, 
e a cada plano de trabalho foi atribuído um recorte temporal de 4 anos. O plano de 
trabalho que resultou neste relatório foi o plano 1: os prêmios literários entre 2001-2004. 
Os prêmios em questão são o Portugal-Telecom (hoje em dia chamado Oceanos), o 
prêmio Jabuti, e o prêmio da Fundação Biblioteca Nacional. 

14 romances foram premiados nos anos mencionados, e, feito este recorte, procurou-
se refletir sobre a memória como dispositivo narrativo na literatura brasileira 
contemporânea e suas relações com a sociedade. Isso foi atingido por meio de 
rastreamento do dispositivo narrativo da memória nesses romances para qualificar a 

memória como categoria de análise na literatura brasileira contemporânea. 

Foram 7 os romances que consistiram o corpus final desta pesquisa: Nove Noites de 
Bernardo de Carvalho, Dias e Dias de Ana Miranda, Dois Irmãos de Milton Hatoum, A 
margem imóvel do rio de Luis Antônio de Assis Brasil, Mongólia de Bernardo de 
Carvalho, Barco a seco de Rubens Figueiredo e No coração das perobas de Domingos 
Pellegrini. Porém, as obras cuja análise consta neste relatório são apenas Nove Noites 
e Dias e Dias. Foram encontradas similaridades em algumas das chaves de leitura 
possíveis para esses romances, o que será explicado em mais detalhes mais à frente. 

A escolha reduzida se deu por conta de alguns fatores fora do controle de todos: além 
de não ser viável analisar com qualidade todos os sete romances no tempo dado, o fator 
determinante para a escolha reduzida de romances foi a situação causada pela 
pandemia mundial de COVID-19, a qual acarretou em isolamento social e fechamento 
temporário da UFRN. Assim, não foi possível ter acesso, por exemplo, ao acervo de 
obras das bibliotecas, o que impediu o alcance a alguns dos livros do escopo. 

O aporte teórico utilizado para a realização deste trabalho inclui a obra sobre memória 
coletiva e memória individual do autor Halbwachs (1968), a crítica literária relacionando 
literatura e sociedade de Antôno Candido (2006), além da análise sobre memória e 
esquecimento de Michael Pollak (1989). 

 
Metodologia 

 

A primeira parte desta pesquisa consistiu em um levantamento quantitativo dos 
romances premiados no espaço de tempo deste plano de trabalho (de 2001 a 2004). 
Concomitantemente, o aporte teórico era discutido em reuniões quinzenais com o grupo 
de pesquisadoras deste projeto. Chegaram a ser discutidos capítulos da obra de 
Halbwachs, porém não muito além disso, devido ao isolamento social decorrente da 

pandemia. 
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Após o levantamento de todos os romances premiados nos anos mencionados, o 
movimento seguinte foi de identificar se o aspecto memorialístico se encontrava em 
cada um dos romances. Isso se deu por meio de pesquisa a respeito das sinopses, 
trabalhos acadêmicos, críticas e resenhas referentes a cada uma das obras. Após este 
processo, chegou-se ao escopo dos 7 romances mencionados anteriormente. 

Posteriormente, baseado nos motivos explicados na introdução, foram escolhidos Nove 
Noites e Dias e Dias para passar pela etapa qualitativa deste estudo. Nela, foi feita a 
análise dos dispositivos de narrativa que envolvem a memória nos romances, 
procurando entender o que há de intrínseco na trama que envolve o aspecto 
memorialístico. Tudo isto entendendo como esse aspecto se relaciona com a maneira 
como a sociedade brasileira lida com a sua própria memória coletiva. Esta etapa, então, 
gerou os resultados a que se terá acesso a seguir. 

 
Resultados e Discussões 

 
O primeiro dos romances a ser analisado é Nove Noites, do autor Bernardo de Carvalho, 
publicado em 2002 pela editora Companhia das Letras. O livro foi premiado com o 
Prêmio Portugal Telecom e o Prêmio Machado de Assis (premiação da Fundação 
Biblioteca Nacional para romances) no ano de 2003. Bernardo Teixeira de Carvalho é 
carioca e nasceu em 1960. É romancista, contista, jornalista e tradutor. Em 1983, 
formou-se jornalista pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) e 
nos anos 80 começou a trabalhar para a Folha de São Paulo, onde exerceu função de 
diretor do suplemento de ensaios “Folhetim”. Atuou como correspondente internacional 
em Paris e Nova York e, entre 1998 e 2008, como colunista fixo do caderno de cultura 
“Ilustrada”. O autor começou sua publicação literária publicando contos, e só mais tarde 
transicionou para a publicação de romances. 

O enredo deste romance desenvolve-se, em um primeiro momento, por meio de um 
autor-narrador, provavelmente um jornalista, que levanta dados documentais acerca de 
um personagem verídico, o antropólogo estadunidense Buell Quain, interessado em 
etnologia, que provavelmente se suicida aos 27 anos, em 1939, em meio a uma 
expedição no Tocantins entre o povo indígena Krahô. Essa pesquisa é feita 62 anos 
depois, ou seja, no presente histórico da publicação do livro, de forma metódica e 
apurada, por meio de cartas, de documentos, de fotos, de testemunhos e de relatos, na 
tentativa de revelar as circunstâncias e as motivações verdadeiras da morte do 
antropólogo, um suicídio misterioso. Para escrever o livro, Bernardo Carvalho travou 
contato com os Krahô, no Estado do Tocantins, e foi aos Estados Unidos em busca de 
documentos e pessoas que pudessem saber algo sobre o antropólogo. A história de 
Buell Quain revela as contradições e os desejos de um homem numa terra que para ele 
é estranha, confrontado com os seus próprios limites e com a alteridade mais absoluta. 

Nove Noites apresenta um narrador em primeira pessoa que intercala o seu discurso 
com pedaços de entrevistas que ele transcreveu e cartas deixadas pelo antropólogo que 
ele está investigando. Ou seja, ele intercala diferentes vozes narrativas. O autor utiliza 
de discurso indireto livre ao citar falas de conhecidos que ele entrevistou a respeito do 
antropólogo, objeto de pesquisa do narrador-personagem. Há um jogo interessante feito 
com a narração, já que o narrador-personagem não é nomeado, podendo levar alguns 
leitores a acreditarem que o narrador do livro é o próprio Bernardo de Carvalho. 

Neste romance, a memória é trazida abertamente através de depoimentos. As pessoas 
que dão depoimentos sobre o antropólogo o mencionam no passado, e suas falas se 
sobrepõem para compor diversas facetas de um homem que já faleceu há muitos anos. 
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Dessa forma, o personagem do antropólogo é reconstruído inteiramente através da 
memória daqueles que o conheceram, além dos relatos escritos por ele mesmo em seus 

estudos. 

Algo que se sobressai com relação ao aspecto memorialístico deste romance é que a 
busca do narrador pelo passado de Buell Quain suscita nele próprio um reencontro com 
o seu passado. Ao entrevistar pessoas e ler documentos que trazem à tona a trajetória 
de vida de Quain, aos poucos ele se vê entrando em contato com a própria memória, 
uma memória que ele bem gostaria de esquecer. A lembrança em questão é a da época 
em que era criança, quando seu pai adquiriu uma fazenda na região chamada Xingu, 
onde habitam diversos povos indígenas. Os encontros do narrador quando criança com 
indígenas xinguanos instauraram nele um grande medo e aversão, assim ele conta na 
seguinte passagem: “O Xingu ficou guardado na minha memória como a imagem do 
inferno” (CARVALHO, 2001, p. 72). As indumentárias, grafismos, pinturas corporais e 
principalmente as danças e cantos dos xinguanos, aterrorizaram o menino a ponto de 

traumatizá-lo. 

Então, quando o narrador já adulto se depara, na sua pesquisa, com as descrições dos 
Krahô feitas por Quain, ele sente de alguma forma uma identificação com o que lê: 
Quain sempre relata tudo com um nível perceptível de desconforto com qualquer que 
seja a situação que está vivendo na aldeia, isso se faz notório pela sua descrição dos 
dias que passou em uma aldeia de um outro povo que havia ido visitar (os trumaí): 

Dormem cerca de onze horas por noite (um sono atormentado pelo medo) 

e duas horas por dia. Não têm nada mais importante a fazer além de me 

vigiar. Uma criança de oito ou nove anos parece já saber tudo o que precisa 

na vida. Os adultos são irrefreáveis nos seus pedidos. Não gosto deles. Não 

há nenhuma cerimônia em relação ao contato físico e, assim, passo por 

desagradável ao evitar ser acariciado. Não gosto de ser besuntado com 

pintura corporal. Se essas pessoas fossem bonitas, não me incomodaria 

tanto, mas são as mais feias do Coliseu (p.40) 

E ainda sobre os Krahô: “Encontrei um grupo de índios Krahô e eles parecem 
pavorosamente obtusos. Têm cortes de cabelo engraçados, furam as orelhas e 
continuam sem usar roupas nas cidades.” (p. 21) É como se para o antropólogo, estar 
entre os Krahô fosse quase uma espécie de experiência de purgatório. A identificação 
que o narrador sente com o que ele encontra sobre Quain com a sua própria memória 
e experiência, faz com que ele queria investigar ainda mais a fundo seu objeto de 
estudo. Então, não apenas a busca pelas memórias para reconstituir uma história 
perdida (a do antropólogo) move a trama, mas a maneira pela qual o narrador relaciona 
sua própria memória de vida com a de Quain, é o que faz com que o aspecto 
memorialístico desse romance seja ainda mais complexo. 

Há um movimento, por parte do narrador, de relacionar sua própria memória e história 
com a memória e história de uma figura marcante do campo da antropologia. Essa 
tentativa de relacionar a memória pessoal com a memória conjunta (a que o narrador 
resgata de várias pessoas para tornar possível sua investigação) é o dispositivo que 
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impulsiona a trama de maneira mais marcante no romance, afinal, parece que o motivo 
maior por trás de o narrador querer investigar a vida e morte de Buell Quain é 
exatamente o fato de que, resgatando a memória do antropólogo, ele resgataria e de 
certa forma faria as pazes com a sua própria história. 

Em ambas as experiências dos personagens, a figura do povo indígena com o qual eles 
interagem é a mesma: a maior parte dos rituais, elementos culturais da vida cotidiana, 
alimentação, indumentária e língua aborrece, assusta, é estranhado e criticado. Em 
análise de Olivieri-Godet (2009, p.104), isso é descrito fazendo relação com os tempos 
nos quais a narrativa se passa: 

Três momentos precisos são evocados: o final dos anos 30, período no qual evolui o 
personagem Buell Quain no meio dos índios brasileiros; o final dos anos 60, que coloca 
em cena as lembranças da infância do narrador com seu pai, explorando as terras da 
Amazônia; e o início do novo milênio, quando encontramos o narrador adulto em visita 
aos índios Krahô, seguindo a pista de Quain. Apesar dos diferentes períodos históricos 
aos quais o texto faz alusão, a representação do índio permanece a mesma. O que 
predomina é uma percepção negativa das marcas mais significativas da alteridade dos 
índios, seus ritos, sua comida, seus laços de parentesco; a recusa de ir em direção ao 
outro, em direção de suas singularidades radicais; [...]. 

Essa percepção negativa é uma marca tradicionalmente brasileira de lidar com os povos 
originários que habitam o território do país. Podemos ver um pouco dessa percepção de 
alteridade negativa no estudo de Maldonado e Brand (2010, p.?) a respeito de livros 
memorialistas escritos por imigrantes invasores de terras indígenas tradicionais: 

A partir das obras dos memorialistas pode-se entender como estes imigrantes 
perceberam os povos indígenas e como construíram suas leituras e estratégias de 
ocultamento dos indígenas na história regional e sedimentaram a visão hoje, ainda, em 
vigor, no entorno regional, de povos sem cultura e sem organização social 

A crença de que indígenas são “sem cultura” e “sem organização social” como é dito 
neste trecho é o mesmo pensamento eurocentrado que leva os personagens ao 
estranhamento negativo para com os povos que visitam. 

A partir deste estudo e frente à breve análise feita acima, podemos observar como as 
memórias intrincadas retratadas em Nove Noites (as de Quain mas principalmente as 
do narrador) estão relacionadas a um discurso muito antigo pertencente ao imaginário 
brasileiro a respeito da figura dos povos nativos das Américas. De certa foram, não 
apenas a memória individual do narrador se relaciona com a memória e história de Buell 
Quain, mas ambas as histórias e perspectivas se relacionam fatalmente com um dos 
traumas formadores do Estado brasileiro: o encontro violento do invasor-colonizador 
estrangeiro com várias culturas originárias drasticamente diferentes da sua. 

Esse fato haveria de ficar marcado na memória coletiva do brasileiro e moldar suas 
crenças e modos de agir com relação aos povos indígenas, seja a nível civil ou político. 
Aqui entra a definição de Halbwachs (1968) de memória coletiva ou histórica, feita em 
contra partida com a memória individual, da seguinte maneira: 

[...] memória autobiográfica e memória histórica. A primeira se apoiaria na segunda, pois 
toda a história da nossa vida faz parte da história em geral. Mas a segunda seria, 
naturalmente, bem mais ampla que a primeira. Por outra parte, ela não nos representaria 
o passado senão sob uma forma resumida e esquemática, enquanto que a memória de 
nossa vida nos apresentaria um quadro bem mais contínuo e denso. (p. 55) 
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Vejamos agora Dias e dias, da autora Ana Miranda, publicado em 2002 pela editora 
Companhia das Letras, romance que recebeu o prêmio Jabuti. A autora, Maria de 
Nóbrega Miranda nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1951, e é romancista, poeta e atriz. 
Seu primeiro romance, Boca do Inferno (1989), recebe o Prêmio Jabuti de revelação em 
1990 e é considerado um dos 100 romances mais influentes da língua portuguesa no 
século XX pelo jornal O Globo. Ana é reconhecida por seus romances históricos, que 
associam ficção com pesquisa documental minuciosa. Produz também poesia, novela, 
roteiros cinematográficos, ensaios, textos críticos, edição e pesquisa de originais. De 
1977 a 1983, tornou-se editora-chefe do Instituto de Artes da Fundação Nacional de 
Artes (Funarte). Colabora para importantes publicações nacionais, como a revista Caros 
Amigos e no jornal Correio Braziliense. É escritora visitante em universidades 
estrangeiras, e em 2015, recebeu o título de doutora honoris causa da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). 

Dias e Dias é um romance que se passa no século 19, narrado em primeira pessoa por 
uma jovem chamada Feliciana, que mora em uma cidade no interior do Maranhão. O 
arco principal da história gira em torno da paixão cega e avassaladora que a 
personagem principal nutre com relação a outro habitante de sua vila: Gonçalves Dias. 
O autor cânone da literatura brasileira é retratado no romance como um personagem 
como qualquer outro. A verossimilhança com a realidade factual sobre a história de 
Gonçalves Dias é comentada em Miranda (2012) no seguinte trecho: “[a autora] 
contextualiza e situa o leitor no tempo daquele que ela deseja trazer à memória do país, 
revelando a história para que haja compreensão da literatura e dos escritos que o autor 
optou por seguir”(p. 9). Conforme o tempo passa e a história do romance se desenvolve, 
é possível acompanhar como o autor foi conquistando espaço no cenário literário 
nacional. Além da paixão platônica da narradora-personagem, Dias e Dias é um 
romance de amadurecimento, onde acompanhamos a personagem passando da fase 
da adolescência e entrando na vida adulta. Além disso, há no livro uma quantidade 
interessante de fatos históricos sobre a cidade de Caxias, sua formação, atividades 
econômicas principais, e interação com o povo indígena mais próximo. O romance tem 
uma narradora-personagem cujo ponto de vista é o único apresentado durante toda a 
história. Apresenta discurso indireto livre, dentro do qual ela reconta histórias que lhe 
foram contadas por familiares, e repassa com suas próprias palavras as falas de outros 
personagens. Assim, toda a história e suas informações passam pelo filtro do ponto de 
vista de Feliciana. 

Toda a história deste livro é narrada no tempo pretérito, portanto toda ela apresenta um 
tom memorialístico, como se estivéssemos lendo o relato de vida de alguém. A narrativa 
apresenta várias marcas de subjetividade, pois, além de ser narrado em primeira 
pessoa, há constantes instâncias em que ela expressa seus sentimentos mais íntimos, 
segredos, opiniões que seriam provavelmente rechaçadas pela sua família. Apesar de 
não existir a configuração tradicional do gênero diário no romance, há uma sensação de 
confidencialismo no que se lê. 

O aspecto memorialístico está fortemente presente também nas histórias que a 
personagem principal conta sobre a formação de sua cidade, sobre política, sobre 
antigas rixas entre moradores e como elas se propagaram e influenciaram gerações de 
famílias. A narrativa conta com peculiaridades interessantes sobre os colonos e 
mercadores portugueses que se instalavam na região, propiciando um encontro do leitor 
com a lembrança da história de uma parte do seu país. Como nota Miranda (2012), “o 
retrato da situação do país se faz presente no romance, mesmo que sirva ‘de pano de 
fundo’ para narrar a vida do poeta” (p. 9). 
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O povo indígena próximo à cidade é mencionado apenas nos primeiros capítulos do 
livro. É narrado brevemente sobre quando eles vinham à cidade para realizar escambos 
com os comerciantes locais e como ocupavam a cidade em algumas noites especiais, 
erguiam fogueiras na praça central e festejavam, enquanto os habitantes da vila se 
escondiam em suas casas porque sentiam medo. Da forma como foi apresentada, a 
presença daquele povo parece apenas uma memória distante do passado, já que só é 

mencionada no começo da adolescência da protagonista. 

Diferentemente do romance analisado anteriormente, neste aqui a memória que 
permeia a narrativa provém de um único personagem: a narradora, cujo ponto de vista, 
imaginação, ideias e subjetividade é tudo a que temos acesso durante o romance inteiro. 
Temos, através dela, acesso à história da formação da vila onde vive, de como 
aconteceu os eventos que vieram a constituir aquele povoado, e de onde descendem 
aqueles habitantes. Essa memória em específico ajuda a constituir um pano de fundo 
para o andamento da trama, para que o leitor entenda, por exemplo, as rivalidades entre 

famílias e as atividades econômicas desempenhadas. 

A narradora Feliciana evoca ainda a memória dos indígenas que viviam próximos à 
região da sua cidadezinha Caxias. Segundo ela, eles pertencem aos povos “aponegi-
crans” e “macame-crans". E os que eram “mansos” vinham à vila realizar pequenas 
trocas comerciais com os brancos e, na ocasião de sua vinda, ficavam à noite para a 
cidade para realizar festas ou algum tipo de ritual. Eis a descrição do evento segundo 
Feliciana: “[...]enchiam a cabeça de cachaça até se embriagar e dançavam suas danças 
na rua, eu espreitava aquelas sombras se contorcendo, o fogo dos archotes girando, 
girando, os braços bramindo as armas, ouvia os urros [...]” (p.28). No mesmo parágrafo 
ela usa a palavra “bacanal” para descrever a festividade, palavra que também está no 
título do capítulo. 

Está claro que a visão dos habitantes de Caxias sobre os vizinhos nativos estava de 
certa forma próxima da visão que os colocava enquanto alteridade por parte do 
personagem-narrador de Nove Noites. Eles tinham medo, observavam apenas de longe 
mesmo o que eles chamavam de “mansos” e havia todo tipo de histórias maliciosas 
sobre eles. É curioso, porém, que o personagem Antônio (Gonçalves Dias), após ficar 
adulto e deixar o local de nascença para trás para se tornar escritor na cidade grande, 
escreve obras que contradizem a maneira como seus conterrâneos enxergavam os 
indígenas que os visitavam. Trata-se das obras indianistas que escreveu. 
Posteriormente no romance, Feliciana chega a ler essas obras e sua visão muda, 

contradizendo a memória coletiva da cidade: 

Só descobri que eram belos os índios, seus adornos, seus costumes, quando li as 
composições de Antônio, “I-Juca-Pirama", “Leito de Folhas Verdes”, “Marabá”, tã 
encantadoramente líricas, que falam do índio gentil, nos moços inquietos enamorados 
da festa, índios que às vezes são rudos e severos mas atendem meigos à voz do cantor, 
aprendi que mesmo o sacrifício da morte do canibalismo é [...] uma insígnia d´honra, 
percebi que eles sofrem, se enternecem, sentem fome, choram, receiam morrer, 
perdem-se nas matas, [...] são como nós (p.30) 

Algo a ser notado é que a visão do romantismo brasileiro que aqui se mostra sobre o 
indígena é uma das que permeia o senso comum do brasileiro até hoje: a visão do “bom 
selvagem”, o “índio puro e inocente”, algo construído com alguma ajuda da literatura. 

Ambos os romances mencionam o encontro de membros brancos da civilização 
ocidental com culturas ou indivíduos indígenas, em maior ou menor grau. O 
anteriormente mencionado trauma de formação do Brasil (o genocídio de povos 
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indígenas) se mostra presente na literatura contemporânea de forma que se relaciona 
enquanto memória coletiva com as memórias individuais dos personagens enquanto 

dispositivo que impulsiona o enredo de cada uma das obras. 

O conceito de memória coletiva (na citação a seguir chamada de memória oficial e 
dominante) explorado por Pollak (1989) no ensaio Memória, Esquecimento, Silêncio não 
se distancia das discussões apresentadas nesta análise. Neste trecho, podemos 
relacionar as relações entre grupos minoritários e sociedade englobante com os 
conflitos mencionados entre as sociedades indígenas e não-indígenas: 

Embora na maioria das vezes esteja ligada a fenômenos de dominação, a clivagem 
entre memória oficial e dominante e memórias subterrâneas, assim como a significação 
do silêncio sobre o passado, não remete forçosamente à oposição entre Estado 
dominador e sociedade civil. Encontramos com mais freqüência esse problema nas 
relações entre grupos minoritários e sociedade englobante. (p. 6) 

A memória oficial, dominante, seria aquela versão dos fatos sustentada pelo discurso 
governamental, e que é repassada na maioria das escolas e pelo senso comum: a que 
trata povos indígenas, por exemplo, como pertencentes a uma realidade muito distante, 
por vezes assustadora ou idílica. Este é o tipo de memória evocada em ambas as obras 
aqui analisadas, onde os indígenas que aparecem são evocados na maioria das vezes 
como uma alteridade intransponível do ponto de vista de quem narra. A memória 
subterrânea, aquela que viria contradizer a dominante, aquela evocada pelo grupo 
minoritário em questão, nunca teve chance de aparecer em nenhuma das narrativas. 

Há, ainda, a questão de que os dois autores em questão são brancos, e seu ponto de 
vista é o hegemônico na sociedade brasileira Nove Noites e Dias e Dias sendo 2 
exemplos de romances contemporâneos brasileiros, nos dão um breve vislumbre de 
como a visão branca a respeito de povos não-brancos e não ocidentais é sem dúvidas 
permeado por preconceitos e por uma memória formadora diferente daquela encontrada 

em membros da sociedade que não são brancos. 

 
Conclusão 

 
Destaca-se neste trabalho a transliteração de aspectos da memória coletiva nacional 
em obras ficcionais contemporâneas premiadas onde a memória é um aspecto 
constituinte da trama. Isso diz respeito não somente à questão de que em toda obra há 
algo de autobiográfico do autor, mas que em todo autor há, inevitavelmente, uma carga 
implícita de preceitos determinados pela cultura onde estão inseridos. Nove Noites e 
Dias e Dias são romances onde a memória coletiva brasileira, se é que existe algo a 
que possamos assim chamar, transparece em certos aspectos nas memórias trazidas 
pelas personagens, nas memórias que impulsionam a trama. Como expressou Pollak 
(1989): “mesmo no nível individual o trabalho da memória é indissociável da organização 
social da vida” (p. 15) 

A questão racial nas duas obras ainda é algo a ser explorado, em específico as nuances 
de como povos não-brancos são narrados do ponto de vista de autores brancos, como 
e se isso interfere na trama, nos personagens e até mesmo no espaço da narrativa. 
Também há a possibilidade de uma análise sob a perspectiva decolonial, sobre como a 
narração do povo dominante/invasor trata os povos afetados pela colonização, sobre a 
colonialidade na narrativa das tramas, e possíveis estigmas que essas narrativas 
venham a reforçar. 
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Este relatório está longe de encerrar as possibilidades de análise dos romances do 
corpus final deste projeto de pesquisa. Como foi dito anteriormente, nem todos os 
romances selecionados tiveram a chance de ser explorados, por isso, esse projeto de 
pesquisa ainda guarda em si muito trabalho a ser feito. A investigação dos romances 
restantes poderia permitir o reconhecimento de algum padrão de escrita relacionado à 
memória como fator que impulsiona a trama, ou ainda revelar outros aspectos sobre 
como a literatura se relaciona com a memória coletiva e a sociedade contemporânea 
brasileira. 
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TÍTULO: RELATOS DE VIDA NO JORNALISMOUm esforço inicial de sistematização 

da fundamentação teórica sobre o tema 

Resumo 

Este trabalho busca compreender os conceitos acerca de relatos de vida e como essa 
narrativa é utilizada no Jornalismo e em outros saberes, visando a compreender como 
tais formatos ajudam a constituir gêneros jornalísticos. O método utilizado foi a pesquisa 
bibliográfica, por meio da Revisão Integrativa. Percebe-se que o caminho ainda é longo 
e demanda aprofundamento. Conseguimos identificar que a história de vida pode ser 
tanto uma narrativa quanto uma metodologia. 
 
Palavras-chave: Relatos de Vida. Jornalismo. Revisão Integrativa. 

TITLE: LIFE STORIES IN JOURNALISMAn initial effort to systematize the theoretical 

background on the subject 

Abstract 

 

This work seeks to understand the concepts related to life stories and how this narrative 
is used in Journalism and other knowledge. We intend to comprehend how such formats 
help to constitute journalistic genres. The methodology used was bibliographic research, 
through the Integrative Review. It is clear that our journey are still long and requires 
further study. We were able to identify that the life story can be both a narrative and a 
methodology. 

 
 

Keywords: Life stories. Journalism. Integrative Review. 

Introdução 

Esta pesquisa visa a compreender conceitos e abordagens teóricas que envolvem 
Relatos de Vida no Jornalismo e como são empregados em diversos gêneros 
jornalísticos. Também buscamos verificar seu uso em áreas afins e outros campos do 
conhecimento, fazendo as devidas conexões com a Comunicação. Nossa meta é 
sistematizar as abordagens teórico-metodológicas sobre esse tema no Jornalismo. 

A partir do desenvolvimento do trabalho no primeiro ano da pesquisa, este artigo buscou 
reunir conteúdos que instigassem reflexões, com o objetivo de seguir nosso propósito 
de compreender, por meio da revisão bibliográfica, conceitos e discussões de autores e 
pesquisadores que abordam o tema. Estudamos produções tanto na área da 
Comunicação Social, quanto em outros campos do conhecimento, para desbravar esse 
universo dos relatos de vida. 
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Com base metodológica na pesquisa bibliográfica, por meio da Revisão Integrativa 
realizada sistematicamente no segundo semestre de 2019, iniciamos nossa 
investigação. Apesar de ser utilizados com frequência em conteúdos jornalísticos, 
percebemos escassez de conceitos específicos e delineadores sobre relatos de vida na 
área da pesquisa em Comunicação. 

Visto isso, nesse primeiro momento, iniciamos algumas leituras sobre Jornalismo 
Literário, pois se trata de uma das narrativas presentes na prática jornalística que 
emprega o relato de vida. Também buscamos aportes teóricos em áreas afins à 
Comunicação e em outros campos do conhecimento, para compreender como o relato 
de vida se situa. 

Nas produções jornalísticas, é comum que o jornalista se torne um contador de histórias, 
e os relatos de vida sempre conquistaram espaço na grande mídia, por gerarem 
identificação no público, além de ilustrarem situações e problemáticas com aproximação 
da realidade. Ao compartilhar uma história de vida, o jornalista vai além de uma simples 
retrospectiva das lembranças pessoais de alguém e toca em um tema comum à 
sociedade, funcionando como um agente que acaba informando as pessoas: 

o jornalismo depende das pessoas – e de suas vidas – para ter vida própria. Não há 
jornalismo sem gente, sem falas, sem percepções cotidianas a serem registradas. A 
relação entre esses elementos é visivelmente necessária para que os veículos 
jornalísticos sobrevivam principalmente nas situações em que estes se veem obrigados 
ou motivados a fazer a oferta de conteúdos que ultrapassem as barreiras características 
das produções subordinadas a mediações institucionais, empresariais e/ou 

governamentais. (ASSIS, 2012, p. 67) 

Além de buscar definições ou conceitos, nossa pesquisa deseja compreender melhor 
esse processo da adoção dos relatos de vida nas histórias que o jornalismo conta. O 
passo inicial consistiu no levantamento de algumas abordagens teóricas sobre o tema, 
que se encontra em processo de desenvolvimento ainda embrionário, diante da vastidão 
de referências encontradas até então. 

Enfim, destacamos que esta pesquisa se justifica ao buscar compreender, de modo 
aprofundado, um dos aspectos da narrativa jornalística – que são os relatos de vida –, 
o qual geralmente é estudado apenas nas cadeiras que tratam de reportagem em 
profundidade e jornalismo e literatura. Acreditamos que, mais do que um recurso de 
captação, como nomeia Lima (2004), as histórias de vida precisam ser mais valorizadas 
e tratadas como um tipo de narrativa que pode ter sua própria autonomia e não apenas 
integrar outros gêneros como estratégia de humanização. Para tanto, é preciso levantar 
o que já foi produzido sobre o tema e sistematizar esses conhecimentos, com foco no 
campo jornalístico. 

Entendemos que o estudo desse tema pode nos ajudar a pensar em um olhar que seja 
mais aberto ao outro, despido de preconceitos, incentivando a formação de um 
profissional que saiba ouvir e enxergar numa relação de alteridade, que trabalhe os 
relatos de vida por um viés que valorize o respeito à dignidade humana. 

 

Metodologia 

 

Seguimos o procedimento de fazer o levantamento e o estudo do referencial teórico, 
acompanhados de uma sistematização do material, para futura organização de 
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conceitos-chave. As fases de levantamento e leitura do material contemplaram: a) leitura 
exploratória: verificar em que medida a obra consultada interessa à pesquisa (índice, 
introdução, prefácio, conclusões etc.); b) leitura seletiva: ler o material que de fato 
interessa à pesquisa de modo mais profundo; c) leitura analítica: de modo crítico, 
ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem 
a obtenção de respostas às questões da pesquisa; d) leitura interpretativa: conferir 

significado mais amplo aos resultados obtidos com a leitura analítica (GIL, 2010). 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador 
a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 
pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se particularmente importante quando o 

problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. (GIL, 2010, p. 45) 

Como os conceitos e as perspectivas teóricas sobre relatos de vida se encontram 
pulverizados em obras sobre outros assuntos, com os quais se conectam – como 
jornalismo literário, livro reportagem, perfis e biografias, por exemplo –, e em diferentes 
áreas do conhecimento, esse levantamento bibliográfico é fundamental para 
sistematização do conteúdo no campo do Jornalismo. 

A metodologia para selecionar e organizar o material bibliográfico foi a Revisão 
Integrativa (SOUZA, SILVA e CARVALHO, 2010; MENDES, SILVEIRA e GALVÃO, 
2008). Trata-se de uma abordagem pouco empregada ainda na Comunicação, porém 
comum no campo da Saúde, voltada à revisão da literatura, que permite a busca e 
avaliação crítica do tema, por meio da reunião e sistematização de pesquisas sobre 
determinado assunto, de maneira estruturada e ordenada, contribuindo para a profundar 
o conhecimento nesse tema pesquisado (MENDES, SILVEIRA e GALVÃO, 2008). 
Assim, tona-se possível realizar uma síntese do conhecimento sobre determinado 
assunto e apontar as lacunas que precisam ser preenchidas com novas abordagens. 

Após a determinação do objetivo específico da revisão da literatura, formulamos 
questionamentos que conduziram à busca e à coleta de pesquisas sobre o tema. Tais 
estudos são avaliados e, em seguir, passa-se para um processo de análise, 
interpretação e sintetização do material. Na primeira fase, é fundamental estabelecer 
descritores ou palavras-chave facilmente identificados para a execução da busca. “A 
busca e a seleção dos artigos incluídos na revisão devem ser realizadas 
preferencialmente por dois revisores de forma independente” (MENDES, SILVEIRA e 
GALVÃO, 2008, p. 762). 

A Revisão Integrativa, segundo as autoras, permite organizar e sumarizar as 
informações concisamente em um banco de dados, além de ser uma ferramenta no 
processo de comunicação dos resultados de pesquisas, já que aprofunda os 
conhecimentos e os sistematiza. Em resumo, é um método que proporciona a síntese 
de conhecimento, como apontam Souza, Silva e Carvalho (2010). As autoras descrevem 
fases semelhantes às citadas por Mendes, Silveira e Galvão (2008). Os passos 
consistem em, após elaborar a pergunta norteadora, fazer a busca das referências 
bibliográficas, coletar as informações, proceder a uma análise crítica dos estudos 
incluídos, discutir os resultados e apresentar, enfim, a revisão integrativa materializada 

textualmente. 

Desse modo, é possível uma compreensão profunda do fenômeno estudado, a partir de 
um panorama consistente e compreensível de conceitos e teorias (MENDES, SILVEIRA 
e GALVÃO, 2010). Enfim, a Revisão Integrativa permite levantar e reunir o 

conhecimento atual sobre uma temática específica. 
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Antes de iniciar as buscas, realizamos um Seminário de Pesquisa sobre Revisão 
Integrativa, no Departamento de Comunicação Social da UFRN, em 16 de setembro de 
2019, para que pudéssemos compreender melhor o método e seus procedimentos, bem 
como definir palavras-chave para a pesquisa e as questões que a norteariam. Nossas 
palavras-chave foram: relatos de vida, histórias de vida e narrativas de vida. 

Em nossa primeira busca, chegamos a alguns resultados, expressos em dois quadros 
(apêndices A e B). As leituras foram iniciadas no segundo semestre de 2019, com 
continuidade no primeiro semestre de 2020. Em 6 de novembro, realizamos o I 
Seminário sobre Relatos de Vida no Jornalismo, no Departamento de Comunicação 
Social da UFRN, com a discussão de oito textos, três na área de Jornalismo Literário, 
apresentados por uma bolsista; dois no campo de áreas afins, apresentados pela outra 
bolsista; e três referentes a narrativas jornalísticas de modo geral, pela docente 
orientadora da pesquisa. 

No primeiro semestre de 2020, devido à suspensão das atividades acadêmicas 
presenciais e às condições de infraestrutura dos participantes do projeto, o trabalho 
sofreu alguns prejuízos em seu desenvolvimento, mas não parou, com o início das 
discussões para a elaboração deste artigo. 

Enfim, esse é o caminho metodológico que pretendemos continuar percorrendo para 
investigar e conhecer mais sobre o relato de vida no jornalismo, com base na pesquisa 
bibliográfica. Temos um desafio e longo caminho a percorrer para levantar mais do que 
já foi produzido sobre o tema e sistematizar esses conhecimentos, com foco no campo 
jornalístico. Este artigo apresenta nossos primeiros resultados, ainda bem preliminares. 

 
Resultados e Discussões 

 
Histórias de vida no Jornalismo 

Nossos questionamentos, inicialmente, dirigiram-se para a busca de dois aspectos que 
havíamos percebido quando se fala no tema dos relatos de vida: a narrativa e a 
metodologia. Entendemos que era preciso compreender melhor essas especificidades 
de processos que levam, em geral, o mesmo nome: histórias de vida. Além disso, tais 
relatos de vida se encontram em diversas áreas do Jornalismo, as quais precisaremos 
abordar, pouco a pouco, no decorrer do processo de investigação. 

De acordo com Chizzotti (2011) citado por Oliveira (2017), histórias de vida são técnicas 
aplicadas quando se deseja obter um relato de uma experiência vivida contada e 
descrita pelo próprio indivíduo. Isto é, 

Os relatos ou “estórias” de vida designam um relato de uma vida contada à alguém tal 
qual foi experienciada pela pessoa que a viveu, tomando o seu ponto de vista como 
referência fundamental, tendo como objetivo obter informações sobre eventos 
passados, vividos ou testemunhados pela pessoa e ainda não registrados (CHIZZOTTI, 
2011, p.102 apud OLIVEIRA, 2017, p. 12). 

Então, é preciso que se avaliem dois pontos importantes ao se observar que, de acordo 
com o autor, há dois grandes expoentes: de um lado, o profissional que escuta, 
interpreta e posteriormente irá narrar o relato contado; do outro, o indivíduo que, de 
acordo com sua subjetividade, suas circunstâncias e suas complexidades, contará sua 
experiência. Diante dessa constatação que parece óbvia, existe um grande 
questionamento: o que é preciso para que o profissional saiba fazer uma interpretação 
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dos fatos que não seja tendenciosa, para nenhum dos lados, mas que chegue o mais 
perto possível da verdade que será transmitida em forma de informação? 

Para Lima (2010) citado por Martinez (2017), essa preocupação tem estado em 
discussão em muitos âmbitos, não somente no Jornalismo, enfatizando inclusive que os 
profissionais ampliem seus campos de conhecimento para outras áreas como, por 
exemplo, a Psicologia, pois se torna necessário que se tenha uma compreensão 
argumentada sobre as complexidades que perpassam as questões interiores, ou seja, 
intrapsíquicas do sujeito entrevistado. 

A referida autora ainda ressalta que a história de vida é um método considerado 
essencial para o Jornalismo, principalmente no que diz respeito ao Jornalismo Literário, 
reiterando que essa técnica possui a potencialidade “de ampliar a tentativa de 
compreensão sobre si mesmo e sobre o outro, num notável exercício de alteridade que 
se estende à relação com a comunidade e/ou a sociedade na qual ambos se inserem” 
(MARTINEZ, 2017. p. 31). 

Sendo assim, é possível perceber que relatos de vida e jornalismo literário são assuntos 
imbricados, ou seja, complementam-se se levarmos em consideração seu formato. Silva 
(2010, p. 404) esclarece que a linguagem e os estilos jornalísticos no Brasil estão em 
constante transformação e, que a “busca pela criatividade através de uma escrita 
envolvente e humanizada tornou-se dilema para os profissionais que tentam exercer o 
que cientificamente analisamos observando a prosa diária das mídias”. 

Diante de nossos achados, partimos para compreender um pouco mais sobre as 
histórias de vida no Jornalismo Literário, que foi um dos campos para o qual a Revisão 
Integrativa nos direcionou. Centramos a leitura, neste primeiro momento, em uma das 
principais pesquisadoras brasileiras em Jornalismo Literário, Monica Martinez, docente 
do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura da Universidade de 
Sorocaba (Uniso), líder do Grupo de Pesquisa em Narrativas Midiáticas (NAMI). 

Relatos de vida e Jornalismo Literário 

Martinez (2009) explica que, para se fazer Jornalismo Literário, é essencial construir 
uma boa narrativa fundamentada no uso da oralidade, com ênfase nas expressões, de 
forma que cause proximidade entre o autor, a história e o público. Muito além de contar 
uma simples história, o Jornalismo Literário tem o papel de transmitir uma realidade até 
então não exposta, atribuindo-lhe voz e visibilidade. “O Jornalismo Literário presta muito 
mais atenção do que o Jornalismo Tradicional ao uso da oralidade, ou seja, à forma com 
que as pessoas expressam seus pensamentos, sentimentos e ações” (MARTINEZ, 

2009, p. 72). 

É importante observar que a autora não fornece um conceito definitivo, mas enfatiza a 
importância e riqueza da oralidade obtida em uma tríade composta entre o autor, a 
história (contada pelo entrevistado) e o público que, por sua vez, assim como os demais 
elementos supramencionados, possuem sua subjetividade. Tal constatação fica nítida 
nessa abordagem da autora: 

talvez a única certeza concreta nesta área seja a de – felizmente – se tratar de um 
campo em construção. Aliás, sua grande riqueza parece ser a pluralidade de vozes, 
algumas vezes em acordo, outras dissonantes, mas todas estimulantes no sentido de 
não se contentarem com receitas de investigação comuns e, consequentemente, 
produzirem achados interessantes. (MARTINEZ, 2017, p. 22) 
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Para corroborar essa afirmação de que não se chegou a um consenso sobre o que é o 
Jornalismo Literário no Brasil ou no exterior, Castro (2010 apud MARTINEZ, 2017, p. 
25) pontua que “Aparentemente, até agora todas as tentativas de definição sobre 
Jornalismo Literário redundaram em fracasso.” 

Outro ponto observado é que a autora considera positiva a elaboração do Jornalismo 
Literário, uma vez que ele confere ao autor uma maneira de narrar com toda sua 
liberdade, já que um dos elementos essenciais para a formação dessa narrativa é a 
descrição, responsável por caracterizar o acontecimento, agregando emoção e riqueza 
de detalhes. Ela cita como exemplo a obra de Euclides da Cunha (1866 – 1909), “Os 
Sertões” (1902), na qual ele narra a Guerra dos Canudos de forma crítica e realista, 

denunciando o nacionalismo demasiado e a crueldade contra um povo massacrado. 

Ao descrever os fatos vivenciados e as características fidedignas dos personagens, 
relatando suas histórias e possibilitando um lugar de fala, o autor criou uma ponte entre 
o acontecimento e o leitor, o que é possível através da sua experiência empírica, 
levando a informação em sua forma genuína e cativante. Ao citá-lo, Martinez (2009) 
aponta que o ato de dar voz às pessoas comuns é o que conecta Cunha ao Jornalismo 
Literário. 

Outra questão a ser abordada nesse gênero e sua correlação com as histórias de vida 
é o compromisso com a veracidade das informações transmitidas. Ao falar sobre o tema, 
Martinez (2009) cita o norte-americano Mark Kramer, coautor de “Literary Journalism” 
(1995), desenvolvendo a ideia de que é necessário haver uma imersão do autor na 
realidade a ser contada, fazendo com que o mesmo crie afinidade com a temática, 
construindo a narrativa com precisão e clareza, mas sem modificar o relato da fonte 
através dos seus próprios preceitos e mantendo a ética jornalística. Para o autor norte-
americano, criar uma relação de confiança e transparência com o leitor é imprescindível 
para a formação da fidelidade dos fatos, pois, 

Isso significa não inventar nem alterar nada. Em Jornalismo Literário, quem conta um 
ponto não aumenta um ponto. Citações e pensamentos, por exemplo, devem ser 
verificados da forma mais simples que existe: perguntando à fonte. (MARTINEZ, 2009, 
p. 81) 

Também Martinez (2009) aponta que, ao contrário do jornalismo tradicional, o 
Jornalismo Literário tornou-se um lugar para tecer as histórias do cotidiano, dando 
visibilidade a histórias desconhecidas e pouco difusas. Ao valorizar o papel desses 
relatos na sociedade de maneira humanizada, seria possível obter percepções 
sensoriais que facilitassem a conexão com o público. Dessa forma, as informações 
ficariam mais acessíveis e cativantes. 

Todo o trabalho do jornalista é perdido se o leitor não tiver ideia do que ele está falando 
e, também, se não souber de onde e para onde está sendo conduzido. A história precisa 
ter um fio condutor e ressoar na experiência pessoal do leitor, que tem de sentir a 
catarse de chegar a algum lugar depois de ter aceitado acompanhar o protagonista da 
história por várias cenas, ordenadas de forma a revelar gradativamente a situação.” 
(MARTINEZ, 2009, p. 82-83). 

É possível perceber, ao pesquisar sobre Jornalismo Literário a partir da abordagem de 
Martinez (2009. 2017), que, para a autora, a ausência de definição para o gênero não é 
um aspecto negativo, já que permite que se construam obras interessantes, uma vez 
que que não há uma padronização ou receita específica de como escrever, narrar ou 
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contar uma história ou um fato ocorrido, demonstrando que essa liberdade possibilita 
que as narrativas de um jornal sejam escritas de modo mais livres e espontâneo. 

Para a pesquisadora, é justamente essa característica de (in) definição que agrega uma 
beleza peculiar ao Jornalismo Literário, ou seja, o aprofundamento na forma de escrever 
sem as barreiras da linguagem meramente técnica é vista por alguns autores de forma 
produtiva e mais humanizada (HARTSOCK, 2000 apud MARTINEZ, 2017). 

Enfim, a partir das leituras iniciais sobre Jornalismo Literário, identificamos que tanto a 
narrativa se constitui numa história de vida, quando o método de ouvir relatos de vidas 
é ferramenta para construção dessa narrativa. Partimos, então, para verificar o que 
podíamos encontrar em outras áreas do conhecimento. 

As histórias de vida como metodologia em diversos campos do conhecimento 

A história de vida, definida como um processo metodológico que utiliza o relato de uma 
vida em uma investigação científica, leva o pesquisador a enfocar o ponto de vista do 
entrevistado, seu modo único de vida, além de levar em consideração documentos 
pouco convencionais em outras metodologias, como diários e cartas, para buscar 
entender essas vivências humanas (BERTAUX, 1980 apud SANTOS e SANTOS 2008). 
Seu emprego tem sido comum em diversos campos científicos, sendo uma técnica de 
pesquisa de cunho social bastante utilizada por antropólogos, sociólogos, acadêmicos 
da saúde, docentes e outros estudiosos, como fonte de informação para seus trabalhos, 
como aponta Marconi e Lakatos (2012). 

De acordo com Becker (1993), a partir da década de 1920, a metodologia viria a ser 
introduzida no meio acadêmico pela Escola de Chicago e desenvolvida pelo polonês 
Florian Znaniecki (1882-1958) e pelo sociólogo estadunidense William Isaac Thomas 
(1863-1947), na Polônia. A obra “The Polish Peasant in Europe and America”, primeiro 
dos cinco volumes que viriam a ser escritos, é um estudo sobre imigrantes poloneses e 
suas famílias, produzido com base em relatos pessoais, e se tornou um clássico da 

Sociologia. 

A história de vida não é um "dado" para a ciência social convencional, embora tenha 
algumas de suas características por se constituir numa tentativa de reunir material útil 
para a formulação de teoria sociológica geral. Tampouco é ela autobiográfica 
convencional, ainda que compartilhe sua forma narrativa, seu ponto de vista na primeira 
pessoa, e sua postura abertamente subjetiva. Certamente não é ficção, embora os 
documentos mais interessantes tenham uma sensibilidade, um ritmo e uma urgência 
dramática que qualquer romancista adoraria conseguir. (BECKER, 1993, p. 101-102) 

A Escola de Chicago teve grande importância nesse contexto, direcionando a sociologia 
humanista para uma orientação mais científica, por ser pioneira nesse aspecto e se 
destacar por inserir métodos de pesquisas originais, as quais deram base para estudos 
biográficos feitos a partir de histórias ou relatos de vida - individuais ou de grupos 

similares (SANTOS e SANTOS 2008). 

Apesar de alguns anos com poucas obras trabalhadas com a metodologia até então, 
como aponta Guéiros (2011), nos anos 1970, o uso do método de histórias de vida 
voltou a ser aplicado, com crescimento na França, a partir do surgimento de um relatório 
de pesquisa do acadêmico Daniel Bertaux, que produziu um artigo de grande impacto, 
no qual defendia a ideia de que os estudiosos da Sociologia deveriam utilizar, como 
método científico, a memória, na qual vivem as histórias de vida relatadas. Com isso, 
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os estudos sociológicos baseados em narrativas de vida voltaram a ser aplicados, sendo 
mais presentes nas áreas das Ciências Humanas (GUEIROS, 2011). 

No Brasil, o método história de vida encontra espaço, principalmente, nas áreas de 
Sociologia, Antropologia, e Psicologia da Cultura. Apesar de sua maior atuação nas 
Ciências Humanas, vem sendo aplicada também em outras áreas, como na de 
Enfermagem (GLAT, 1989 apud RIBEIRO e SANTOS, 2000). 

O uso do método biográfico na pesquisa científica é amplo e perpassa diversas áreas 
do conhecimento. Nas últimas décadas, muitas pesquisas foram produzidas a partir dos 
ditos métodos biográficos. Sendo assim, é possível encontrar diversas nomenclaturas 
para esses recursos metodológicos, espalhados nas mais diversas áreas do 

conhecimento. (COLOMBY et al, 2016, p.3) 

Nos anos 1990, abrangendo temas diversos, vários estudiosos da saúde puderam 
compreender e ter noção de situações não vivenciadas, a partir da descrição de fatos 
dos entrevistados, explicitando os objetivos do estudo e convidando-os a participar dele 

(SPINDOLA e SANTOS, 2003) 

As investigações na Enfermagem têm buscado maior aproximação do pesquisador com 
os sujeitos do estudo, procurando escutá-los e não apenas tratá-los simplesmente, 
como objetos de pesquisa, numa relação impessoal e fria. Por isso, têm utilizado a 
história de vida como abordagem metodológica, por permitir estabelecer uma relação 
dialógica (SPINDOLA e SANTOS, 2003). 

Um exemplo é o estudo de Medeiros, Santos e Silva (2008), que empregou a 
metodologia da história de vida com a finalidade de compreender a percepção das 
mulheres que optam pelo parto domiciliar, em busca de explorar o campo da experiência 
pessoal. Foi possível observar que as entrevistadas, ou seja, as mães, não tiveram boas 
experiências perinatais, como o primeiro contato mãe-bebê, prejudicado pelo pós-parto 
cesáreo. Para recolher os depoimentos, foram entrevistadas seis mulheres em seus 
respectivos domicílios, e o relato iniciava-se a partir de uma única pergunta: “Fale sobre 
sua vida que tenha relação com sua escolha pelo parto domiciliar” (MEDEIROS, 
SANTOS e SILVA (2008, p.7). 

Ao final de cada entrevista, todo o material colhido (vivências, memórias pessoais, 
sensações) é copiado e conversado entre a personagem e o pesquisador, que, a partir 
de então, buscará, naquele material, responder suas questões de pesquisa. "É retomar 
a reflexão de outrem como matéria-prima para o trabalho de nossa própria reflexão" 
(CHAUÍ, 1987, p. XXI apud OLIVEIRA, 2001 p. 25). 

A partir dessa iniciativa, os estudiosos puderam concluir que o vínculo entre a 
enfermeira obstétrica e sua cliente, bem como o respeito por suas escolhas, 
expectativas e cultura, proporcionaram segurança e, com isso, confiabilidade às 
mulheres. Como aponta Bosi (2003, p. 69), “uma história de vida não é feita para ser 
arquivada ou guardada numa gaveta como coisa, mas existe para transformar a cidade 
onde ela floresceu”. 

Em resumo, constatamos que o método de ouvir e coletar histórias de vida faz parte de 
vários campos do conhecimento, sendo direcionadas conforme cada objetivo de 

pesquisa e para as especificidades do campo em que é adotada. 

 
Conclusão 
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Diante dos levantamentos bibliográficos e das leituras críticas e debates feitos até então, 
foi possível constatar a importância, bem como a ligação do tema dos relatos ou 
histórias de vida com os mais variados âmbitos do conhecimento. Considerando o 
pluralismo da aplicação dos relatos de vida, podemos ter a dimensão de sua 
contribuição para o Jornalismo - o qual respira essa técnica – sobretudo com relação às 
narrativas cotidianas, àquelas histórias de vida narradas nos e pelos meios de 
comunicação. 

Sabíamos que o desafio de nossa proposta investigativa seria grande, visto que o 
conhecimento sobre relatos/histórias/narrativas de vida ainda se encontra pulverizado e 
por se tratar de uma temática tão vasta e com conceitos indefinidos. Entretanto, de 
início, detectamos pontos norteadores que foram essenciais para a construção do 
trabalho e que somarão ao decorrer da pesquisa. 

Ao utilizarmos a metodologia bibliográfica de Revisão Integrativa, identificamos 
caminhos que nos levaram a várias vertentes possíveis, guiando-nos a um 
conhecimento plural acerca da temática abordada. A identificação de algumas leituras 
iniciais indicou que ainda falta nos debruçarmos sobre um material mais vasto e que é 
preciso redefinir os caminhos, com a indicação de campos específicos a serem 
pesquisados, como, por exemplo: a narrativa de vida no Jornalismo Literário e nos 
gêneros Perfil, Biografia, Autobiografia e Livro Reportagem. 

Além dessa necessidade de redefinição e organização de percurso, será preciso dividir 
nosso trabalho em dois aspectos que identificamos a partir das leituras e reflexões que 
deram base para este artigo: por um lado, estudar a história de vida como técnica de 
apuração, como metodologia; por outro, compreender as características da história de 
vida como narrativa, como estrutura textual na produção jornalística. 

Enfim, ainda há um longo caminho a ser percorrido. Porém, esses primeiros passos já 

nos levaram a várias indicações de percursos. 
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TÍTULO: O olhar de mulheres viajantes no Brasil oitocentista: o caso de Marie van 

Langendonck 

Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar o relato de viagem da escritora belga Marie 
Barbe Antoinette Rutgeerts van Langendonck intitulado Une colonie au Brésil escrito em 
1862. Este trabalho está vinculado a um projeto de pesquisa mais amplo: O olhar de 
mulheres viajantes no Brasil oitocentista. Busca-se, dar a conhecer a obra da autora 
belga muito pouco conhecida em solo brasileiro e, em seguida, perceber como a autora-
viajante traduziu a realidade brasileira, tendo como escopo teórico-metodológico os 
conceitos sobre os culturemas (MOLINA, 2001) e também sobre os conceitos da 
tradução etnográfica (LAPLATINE, 1995), da imagologia (PAGEAUX, 2011) e dos livros 
de viagens de (LEITE, 1997) e de (FRANCO,2018). 

 
 
Palavras-chave: Mulheres viajantes. Culturemas. Tradução. Marie van Langendonck. 

TITLE: The view of traveling women in the 1800's Brazil: the case of Marie van 

Langendonck. 

Abstract 

 

This article aims to analyze the travel report of a Belgian writer Marie Barbe Antoinette 
Rutgeerts van Langendonck entitled Une colonie au Brésil written in 1862. This work is 
linked to a broader research project: The look of women travelers in 19th century Brazi. 
The aim is to make the work of the Belgian author very little known on Brazilian soil, and 
then to understand how the traveling author translated the Brazilian reality, with the 
theoretical and methodological scope of concepts about culturemas (MOLINA, 2001) 
and also on the concepts of ethnographic translation (LAPLATINE, 1995), imagology 

(PAGEAUX, 2011) and travel books from (LEITE, 1997) and (FRANCO, 2018). 

 
 
Keywords: Women travelers. Culturemas. Traduction. Marie van Langendonck 

Introdução 

O presente artigo visa em elencar e analisar as categorias de classificação tradutórias 
de culturemas (MOLINA, 2011) que constam da obra Une colonie au Brésil (1862), 
escrita pela belga Marie Barbe Antoinette Rutgeerts van Langendonck, mais conhecida 
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como Madame van Langendonck, a qual retrata o período de sua primeira estadia em 
uma colônia de imigrantes no Rio Grande do Sul, Brasil, entre os anos 1857 e 1858. 

Antes de trazer à luz seu relato, a autora já havia publicado outras duas obras: 
Aubepines (1841) e Heures poétiques (1846). Segundo Zahidé Lupinacci Muzart em A 
paixão das florestas ou as viagens de Mme. van Langendonck (2008, p. 01), no Brasil, 
Une colonie au Brésil foi traduzida e editada em Campinas/SP mais de 100 anos após 
a publicação da obra original. Houve uma reedição da tradução pela Editora Mulheres, 
em 2002 e outra do original, em francês, em 2008, pela Editora Biliki, Bélgica. Um 
parente de Mme van Langendonck tomou conhecimento da obra por meio da tradução 
brasileira e decidiu reedita-la. 

Mme van Langendonck nasceu em 07 de outubro de 1798, na Antuérpia, norte da 
Bélgica. Casou-se em 1827 com o oficial do Régiment de Guide e diretor do Hospital 
Militar de Chaleroi, Jean Remi Félicien Philippe van Langendonck (FACHINELLI, 2015, 
p. 01). O casal teve dois filhos. Após trinta anos de matrimônio, encontra-se viúva e, 
como seus dois filhos estavam instalados no Brasil, buscando fortuna e vivendo como 
colonos, decidiu visita-los, deixando sua confortável e cômoda vida europeia. 

Embarcou no porto da Antuérpia, no dia 30 de abril de 1857, no brigue Amanda, rumo 
ao Sul do Brasil. No dia 09 de julho aportou em Porto Alegre e permaneceu ali cerca de 
dez dias. Em seguida, partiu rumo a Colônia Harmonia, propriedade imperial concedida 
ao vice-cônsul da França no Brasil, o conde de Montravel. A sociedade Montravel servia 
de palco para o aluguel de seus escritórios bem como para o repouso dos colonos 
recém-chegados da Europa (FACHINELLI, 2015). Mais tarde, estabeleceu-se na colônia 
Santa Maria da Soledade, onde seus filhos a esperavam. Passados dois anos no Brasil, 
a autora retorna à sua terra natal, deixando seus filhos e a floresta de que tanto teve 
curiosidade e paixão em conhecer. As boas e inesquecíveis lembranças do Brasil a 
trouxeram de volta em 1863. Viveu no Rio Grande do Sul até sua morte, trezes anos 

depois. 

Ao longo do século XIX, o Brasil recebeu vários estrangeiros, dentre os quais, aqueles 
escritores viajantes que relataram suas experiências, vivências e impressões do Novo 
Mundo. Vários eram os motivos para tais expedições: fortuna, curiosidade pelo 
desconhecido, estudos, negócios, etc. Nesse sentido, de acordo com Miriam L. Moreira 
Leite em Livros de viagens “o viajante torna-se um observador alerta e privilegiado do 
grupo visitado [...] traz uma postura de civilizado diante do povo atrasado” (1997, p. 10). 
Despreocupado de julgamentos, pois não pertence àquele lugar, tornando-se, assim, 
um observador atento e privilegiado ao grupo visitado, porém, carrega em si uma 
postura civilizatória diante do povo atrasado. Mesmo o viajante não pertencendo à 
nobreza e à alta burguesia, sua identidade remete-se à cultura europeia (LEITE, 1993, 
p.10). 

As propagandas colonialistas do Brasil que circulavam em toda a Europa atiçaram a 
curiosidade, a ambição e a esperança de muitos europeus a tentarem a sorte aqui. 
Segundo Giralda Seyferth, em Colonização, imigração e a questão racial no Brasil 
(2002), a colonização teve seu recomeço “no período de ampla discussão sobre as 
reformas necessárias para transformar o Brasil num país de imigração -distanciada do 
escravismo e, pelo menos até o início da década de 1870, associada ao agenciamento 
de alemães" (p.120). 

 

Metodologia 
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Para que a obra de Mme. van Langendonck pudesse ser analisada, este trabalho tomou 
como base os conceitos sobre a tradução etnográfica de Laplatine, (1995), a imagologia 

(Pageaux, 2011) e os culturemas (Molina, 2011). 

Em seu artigo L’ethnologue, le traducteur et l’écrivain (1995), François Laplatine 
assevera que traduzir significa: “estabelecer passarelas entre si mesmo e o outro, 
atravessar espaços, voltar para si, sair sem nunca encontrar descanso, pois não existe 
uma língua universal, equivalência perfeita, nenhuma correspondência bem-sucedida 
entre as palavras e as escolhas entre as palavras e as palavras” (1995, p. 505, tradução 
nossa). 

Nesse sentido, o autor nos traz a ideia do “tornar-se outro” (1995, p. 506), ou seja, “esse 
devir outro deve ser entendido [...] não enquanto tornar-se o outro, mas transformar-se, 
tornar-se outro”. (FERREIRA, 2017, p. 61). O ato da escrita, da tradução e da 
observação transformam e possibilitam tais atos a medida que a “especificidade de uma 
cultura na qual não nasci, é caminhar fora de si, é tornar-se outro” (1995, p. 506, 

tradução nossa). 

Alice Ferreira em Tradução Etnográfica – poética do encontro Crítica e tradução do 
exílio: ensaios e experiências vai ao encontro das afirmações de Laplatine, assegurando 
que “a etnografia, remete a uma atividade visual e a uma escrita, e envolve um sujeito 
que vê/olha e que (d)escreve. Mas que vê/olha um texto estrangeiro e o (d)escreve na 
sua língua (materna ou de pesquisa)” (FERREIRA, 2017, p. 65). 

Para que o outro possa ser melhor compreendido, Daniel-Henri Pageaux em Musas na 
encruzilhada: ensaios de literatura comparada (2011) fornece várias concepções sobre 
a imagem, dentre as quais uma que poderia estabelecer um diálogo com o conceito da 
tradução etnográfica, a saber: “toda imagem procede de uma tomada de consciência, 
por mínima que seja, de um Eu em relação a um Outro, de um aqui em relação a um 
alhures “ (2011, p. 113). Sendo assim, a imagem pode ser considerada como 
“representação de uma realidade cultural estrangeira por meio da qual o indivíduo ou o 
grupo que a elaborou [...] revelam e traduzem o espaço social, ideológico, imaginário 
nos quais querem se situar” (2001, p.113). 

Lucía Molína Martinez, em Análisis descriptivo de la traducción de los culturemas árabe-
español (2001), aponta estudiosos e teorias do campo da tradução a fim de sustentar 
sua tese e conceituar o que vem a ser culturemas. Assim, de acordo com Molína, 
culturema é todo “elemento verbal ou paraverbal que possui uma carga cultural 
específica em uma cultura e que ao ser transferido para outra cultura, pode causar uma 

transferência nula ou diferente da original” (2001, p.89, tradução nossa). 

Neste sentido, Molína (2001) apresenta uma proposta de classificação mais ampla, 
dividida em duas partes: i.) os âmbitos culturais e ii.) as técnicas de tradução. A 
classificação dos âmbitos culturais são: 

Meio natural: flora, fauna, fenômenos atmosféricos, climas, ventos, paisagens (naturais 
e criadas), topônimos;Patrimônio cultural: personagens (reais ou fictícios), feitos 
históricos, conhecimento religioso, festividades, crenças populares, folclore, obras e 
monumentos emblemáticos, lugares conhecidos, nomes próprios, utensílios, objetos, 
instrumentos musicais, técnicas empregadas no cultivo da terra, da pesca, questões 
relacionadas com o urbanismo, estratégias militares, meios de transporte, etc;Cultura 
social: aqui a autora divide este item em duas partes. I) Convenções e hábitos sociais: 
o tratamento e a cortesia, o modo de comer, de vestir, de falar; costumes, valores 
morais, gestos de cumprimento, a distância física que os interlocutores mantém, etc; II) 
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Organização social: sistemas políticos, legais, educativos, organizações, ofícios e 
profissões, moedas, calendários, eras, medidas, etc.Cultura Linguística: transliterações, 
refrãos, frases feitas, metáforas generalizadas, associações simbólicas, interjeições, 
blasfêmia, insultos, etc. 

Já as técnicas de tradução apresentadas por Molina (2001) são classificadas da 
seguinte forma: 

Adaptação: substituir um elemento cultural por outro próprio da cultura receptora. 
Ampliação linguística: agregar elementos linguísticos;Amplificação: introduzir detalhes 
não formulados no texto original. Opõe-se à redução;Calque: traduzir literalmente uma 
palavra ou sintagma estrangeiro;Compensação: introduzir em lugar diverso do texto de 
chegada um elemento de informação ou efeito estilístico que não pode permanecer no 
mesmo lugar do texto de origem; Compreensão linguística: sintetizar elementos 
linguísticos; Criação discursiva: estabelecer uma equivalência efêmera, totalmente 
imprevisível fora do contexto;Descrição: substituir um termo ou expressão pela 
descrição de sua forma e/ou função;Equivalente cunhado: utilizar um termo ou 
expressão reconhecida (por dicionário, por uso linguístico) como equivalente na língua 
de chegada;Generalização: utilizar um termo mais amplo ou neutro. Opõe-se à 
especificação;Modulação: modificar um ponto de vista, de enfoque ou de categoria de 
pensamento em relação à formulação do texto de origem;Especificação: utilizar um 
termo mais preciso ou completo;Empréstimo: integrar uma palavra ou expressão de 
outra língua tal qual. Pode ser puro ou naturalizado;Redução: suprimir no texto de 
chegada alguém elemento de informação presente no texto original;Substituição 
(linguística paralinguística): trocar elementos linguísticos por paralinguísticos 
(entonação, gestos) ou vice-versa;Tradução literal: traduzir cada palavra ou expressão, 
mas não isoladamente;Transposição: alterar a categoria gramatical;Variação: alterar 
elementos linguísticos ou paralinguísticos que afetam aspectos da variação linguística; 

Uma vez a base teórico-metodológica apresentada, os culturemas presentes na obra da 
escritora belga e elencados nesta pesquisa podem ser encontrados em sua 
integralidade no Anexo I. 

 

Resultados e Discussões 

 

Resultados 

Tomando como base a leitura e identificação dos culturemas presentes na obra Une 
colonie au Brésil, elaborou-se uma Tabela (Anexo 1) para uma melhor visualização. 
Optou-se por apresentar todos os culturemas nela encontrados devido sua pequena 
quantidade. Diferentemente da obra Une parisienne au Brésil (1883) escrita por Adèle 
Toussaint-Samson, que foi objeto de pesquisa anterior, a qual apresenta um campo 
lexical vasto e diversificado que nos levou a escolher um campo semântico, no caso o 
da gastronomia, para que a análise fosse possível. 

Os culturemas elencados seguem ordem cronológica da obra em texto original em 
francês. Assim, considerou-se, na tabela (Anexo 1), a página em que o culturema fora 
apresentado, os trechos do texto em que o culturema se encontra, o léxico, o âmbito 
cultural e a estratégia de tradução conforme a proposta de Molína (2001). 

Desta forma, pode-se inferir que dos 29 culturemas presentes na obra, em relação ao 
âmbito cultural, 13 (44,83%) deles puderam ser classificados em meio natural, 11 
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(37,93%) em patrimônio cultural, 03 em cultura social (10,34%) e somente 02 (6,9%) em 
cultura linguística. Os culturemas também foram analisados e classificados de acordo 
com às estratégias de tradução: em 23 (57,50%) a autora fez uso do empréstimo, em 
08 (20%) fez uso da descrição, em 07 (17,5%) da tradução literal e apenas em 02 (5%) 
recorreu ao equivalente cunhado. Interessante destacar que alguns culturemas 
receberam uma classificação dupla ou tripla, como por exemplo, o culturema “rosça” 
(empréstimo e descrição) e o culturema “venta” (empréstimo, descrição e equivalente 
cunhado). 

Discussão 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar e identificar os culturemas presentes 
na obra da autora-viajante belga Mme. van Langendonck, escrita em 1863, dois anos 
após seu retorno à Bélgica. Também, buscou-se neste artigo, além da análise dos 
culturemas, entender a maneira de traduzir a realidade brasileira. 

Diferentemente dos homens viajantes do século XIX, as mulheres desempenharam um 
papel peculiar na observação do outro. Elas, ainda que diferentes umas das outras, 
tinham um olhar sensível e único diante da realidade, sendo capazes de relatar o outro 
e, ao mesmo tempo descobrirem a si mesmas. “A imagem é uma espécie de língua, de 
língua segunda para dizer o Outro e, consequentemente, para dizer também um pouco 
de si, de sua cultura” (PAGEAUX, 2011, p. 111). A fantasia cercava os pensamentos de 
Mme van Langendonck, que imaginava encontrar no Brasil uma mata virgem e 
deslumbrante a qual pudesse explorar e se aventurar. 

Dentre os viajantes, campo de predominância masculina, as mulheres viajantes 
exerciam papel peculiar na percepção do novo ambiente visitado, ainda que os números 
de leitores de seus relatos fossem pequenos. Essas mulheres eram curiosas, 
observadoras e tinham uma perspicácia no olhar sobre o outro e, especialmente, sobre 
as mulheres brasileiras da época. Não eram somente as nobres que embarcaram para 
o Brasil, como a Baronesa de Langsdorff (1842-1843), mas também as mais humildes 
como Carmen Oliver (1870), a letrada e bem instruída Adèle Toussaint-Samson (1851) 
e a destemida e culta Marie van Langendonck (1860), objeto de estudo desta pesquisa, 
dentre outras. 

As mulheres viajantes exerciam uma função dúbia. Ao mesmo tempo que pertenciam 
as elites europeias, carregando, assim, o status de poder e de sofisticação, eram 
consideradas socialmente inferiores aos homens viajantes. Essas mulheres eram 
capazes de enxergar a para marginalizada sociedade, pois lançavam sobre ela “um 
olhar que tendia a ser mais nivelado do que o olhar masculino, que carregava, de forma 
acumulada, os diferentes graus de dominação” (FRANCO, 2018, p. 35). Desta forma, 
seus relatos possuem uma carga mais profunda e mais próxima da realidade, ainda que 
com um olhar estrangeiro e, muitas vezes, banhado de julgamentos e eurocentrismos. 

Apesar de seus olhares compassivos diante dos marginalizados e, especialmente da 
condição feminina, o eurocentrismo pode ser percebido em seus relatos. Essas 
mulheres europeias, ainda que de classes sociais distintas, somente passariam a 
compreender os problemas, as mazelas, o sofrimento de um povo que vivia em um país 
repleto de pobreza e injustiças sociais e raciais quando retornavam a sua terra natal. 
Entendiam, pois, que a cultura do povo colonizado as ensinaria a compreender sua 
própria cultura. Segundo Miriam Moreira Leite em Livros de viagem (1993, p. 28) elas 
“seriam mais capazes que os homens de compreender a condição de vida da mulher 
brasileira” e, assim, contribuíram para que “a história da mulher do século XIX com um 
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testemunho duplo: as reflexões sobre a sua condição de mulher europeia e as 
observações sobre a mulher brasileira” (p.28). 

Segundo Stella Maris Scatena Franco em Viagens e relatos as motivações para as 
viagens oitocentistas eram de ordem oficial, particular ou familiar, comercial/financeira 
e estudos (2018, p. 18,). A motivação particular foi tomada pela autora belga. Embora 
fosse uma viúva oitocentista que dispusesse de certa autonomia, necessitava da 
companhia imprescindível dos filhos e, além disso, tinha a necessidade de aventura, de 
conhecer terras e culturas distintas da europeia. 

Os relatos de viagem do século XIX se caracterizam, segundo Pierre Rajotte em Le récit 
de voyage au XIXe siècle. Une pratique de l’intime por “uma tensão entre, de um lado, 
o desejo dos viajantes de resgatar por meio da escrita a realidade que observam e, por 
outro, a natureza literária de seu projeto que os incentiva a privilegiar uma dimensão 
mítica e pitoresca dessa realidade em detrimento de dados objetivos” (p. 17, 2000, 
tradução nossa). Nesse sentido, “na narrativa de viagem, o escritor-viajante ao mesmo 
tempo produtor da narrativa, objecto, por vezes privilegiado, da narrativa, organizador 
da narrativa e encenador da sua própria personagem. Ele é assim narrador, actor, 
experimentador e objeto da experiência” (MACHADO; PAGEAUX, 2001, p. 34). 

Sobre os âmbitos e as estratégias de tradução 

Interessante destacar que dentre os âmbitos culturais (meio natural, patrimônio cultural, 
cultura social e cultura linguística), aqueles sobre meio natural e patrimônio cultural 
apresentaram maiores ocorrências. O que nos leva a inferir que a autora belga desfrutou 
e observou cada espaço naturalístico que conheceu. Por meio natural, Molína (2001) 
assevera que “nesta categoria incluímos o âmbito da ecologia [...], ou seja, flora fauna, 
fenômenos atmosféricos, ventos, climas etc.” (2001, p.92, tradução nossa). E por 
patrimônio cultural, Molína categorizou “as personagens, os feitos históricos, [...], nomes 
próprios, objetos e cultivo da terra (2001, p.93, tradução nossa). Isto quer dizer que a 
autora belga carregava um desejo enorme em desbravar e escrever em seu relato sobre 
paisagens e lugares que visitou no Brasil. 

Outro ponto significativo para este artigo é analisar as estratégias de tradução que 
puderam ser empregadas aos culturemas na obra de Mme. van Langendonck. Dentre 
as 18 estratégias de tradução elaboradas por Molína (2001), apenas 04 (22%) delas 
foram utilizadas pela autora-viajante. As estratégias tradutórias utilizadas foram: 
empréstimo, descrição, tradução literal e equivalente cunhado, sendo que as duas 
primeiras estratégias tiveram maior incidência. Considerando que as estratégias de 
empréstimo “integra uma palavra ou expressão de outra língua tal e qual” (2001, p. 115, 
tradução nossa) e de descrição “substitui um termo ou expressão pela descrição de sua 
forma e/ou função” (2001, p. 115, tradução nossa), pode-se afirmar que a autora tinha 
um desejo que seus leitores de língua francesa pudessem compreender melhor os 

cenários que ela relatava. 

 
Conclusão 

 

Neste artigo foram analisados e apresentados os culturemas (Molína, 2001) presentes 
na obra Une colonie au Brésil (1862) escrito pela viajante belga Marie van Langendonck. 
O cenário do relato de viagem se passa em uma colônia de alemães no Rio Grande do 
Sul entre os anos de 1857 e 1859. O intuito da viagem foi movido pelo imenso desejo 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 729 

 

da autora em conhecer e desfrutar as belezas naturais, exóticas e intocáveis do Brasil 
oitocentista e, também, de poder estar com seus dois filhos, que aí viviam como colonos. 

Em sua narrativa, Mme. van Langendonck mostra ao leitor aquilo que a cercava: a 
floresta, a fauna, o convívio com os filhos, com pessoas da elite, com o índio, com o 
negro e com a mulher. A autora teve uma preocupação em mencionar o meio natural e 
o patrimônio cultural (âmbitos culturais) em 82,75% do total dos culturemas presentes 
na obra, podendo, assim, observar que Mme. van Longendonck tinha uma relação 
estreita com o cenário natural e paisagístico brasileiro. Quanto as estratégias de 
tradução mais utilizadas para traduzir os culturemas foram o empréstimo e a descrição, 
ou seja, a autora belga tinha o intuito de que seus leitores de língua francesa pudessem 

compreender e enxergar a realidade no Brasil. 

Assim, a autora viajante belga mostrou em seu relato um Brasil diferente da capital do 
Império, com matas virgens a serem exploradas, mas com problemas sociais 
semelhantes em todas as partes do país. Além de Mme. van Langendonck e Mme. 
Toussaint-Sansom (objeto de estudo de artigo anterior), as mulheres viajantes do século 
XIX tinham uma capacidade de enxergar o outro e o seu entorno de um modo diverso 
do olhar masculino, ainda que elas não fossem de classes sociais semelhantes. 
Segundo Miriam L. Moreira Leite em Mulheres viajantes no século XIX, assevera que: 
“A principal semelhança entre os livros das mulheres viajantes é a grande capacidade 
de observação, que ultrapassa as diferentes circunstâncias singulares e as diferentes 
situações pessoais e políticas que enfrentaram, através do século XIX” (2000, pp.132-
133). 

Além do estudo e análise da obra da escritora belga bem como a metodologia de 
tradução empregada proposta por Molína (2001) baseada nos culturemas, se fez 
necessário conhecer e trazer para este artigo os conceitos sobre tradução etnográfica 
(Laplatine, 1995), imagologia (PAGEAUX, 2001) e livros de viagens (Leite, 1997) e 
(Franco, 2018). Por esta razão, estudos sobre o olhar feminino das viajantes 
oitocentistas e seus relatos merecem continuidade, assim como a pesquisa e 
investigação de outros teóricos do campo da tradução. 
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Tabela 01 - Ocorrências de tradução (parte 01) 
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Tabela 01 - Ocorrências de tradução (parte 02) 
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Tabela 01 - Ocorrências de tradução (parte 03) 
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Tabela 01 - Ocorrências de tradução (parte 04) 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 735 

 

 

Tabela 01 - Ocorrências de tradução (parte 05) 
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Tabela 01 - Ocorrências de tradução (parte 06) 
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Tabela 01 - Ocorrências de tradução (parte 07) 
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Tabela 01 - Ocorrências de tradução (parte 08) 
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Tabela 01 - Ocorrências de tradução (parte 09) 
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TÍTULO: Plano 3: Literatura brasileira contemporânea e memória, uma análise 

preliminar: os prêmios literários entre 2009-2012 

Resumo 

No intuito de refletir sobre a memória como dispositivo narrativo nos romances 
contemporâneos vencedores dos prêmios Jabuti, Fundação Biblioteca Nacional e 
Oceanos, entre os anos 2009-2012, este trabalho, vinculado a um projeto de análise da 
literatura brasileira, aprofunda-se na análise das obras Leite derramado (2009), de Chico 
Buarque e Se eu fechar os olhos agora (2010), de Edney Silvestre. Nas obras, 
buscamos investigar como a memória é representada, além de discutir sobre a memória 
do autoritarismo presente na literatura brasileira contemporânea e refletir sobre sua 
relação com a sociedade. Para tanto utilizamos como aporte teórico Halbwachs (1990), 
Pollak (1992) e Candido (1965). Assim, analisando a construção dos romances, 
entendemos a literatura como lugar de memória e manifestação do real por meio da 
ficção, relacionando a memória individual e coletiva. 
 
Palavras-chave: Memória. Autoritarismo. Sociedade brasileira. Literatura 

contemporânea 

TITLE: VIEW OF THE PRESENT: MEMORY AND AUTHORITARIANISM IN 

CONTEMPORARY BRAZILIAN LITERATURE. 

Abstract 

In order to reflect about the memory as a narrative device in contemporary novels that 
won the Jabuti, Fundação Biblioteca Nacional and Oceanos awards, between 2009-
2012, this work, linked to a project of analysis of Brazilian literature, deepens into the 
analysis of works Leite Derramado (2009), by Chico Buarque and Se Eu Fechar Os 
Olhos Agora (2010), by Edney Silvestre. In the works, we seek to investigate how 
memory is represented, in addition to discussing about the memory of authoritarianism 
presente in contemporary Brazilian literature and reflecting about its relationship with the 
society. For this purpose, we used Halbwachs (1990), Pollak (1992) and Candido (1965) 
as a theoretical contribution. Thus, analyzing the construction of the novels, we 
understand literature as a place of memory and manifestation of real through fiction, 
relating individual and collective memory. 
 
Keywords: Memory. Authoritarianism. Brazilian society. Contemporary literature. 

Introdução 

O presente trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa Narrar é resistir? Literatura 
brasileira contemporânea e memória, uma análise preliminar, orientado pela Profa. Dra. 
Juliane Vargas Welter do Departamento de Letras (DLET) da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). O projeto se insere no debate acerca da literatura 
brasileira contemporânea e suas relações com a sociedade, visando refletir sobre a 
memória como dispositivo narrativo, partindo da leitura dos romances vencedores dos 
prêmios Jabuti, Fundação Biblioteca Nacional e Oceanos (antigo Portugal Telecom), 
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entre os anos 2001-2018. Tendo em vista o volume de obras, o projeto foi dividido 
cronologicamente em cinco planos de trabalho: plano 1 (2001-2004); plano 2 (2005-
2008); plano 2 (2009-2012); plano 4 (2013-2015); plano 5 (2016-2018). Este trabalho, 
especificamente, trata-se do plano 3, responsável pela pesquisa qualitativa dos 
romances premiados entre os anos 2009-2012. Observamos, por meio de uma pesquisa 
quantitativa, que a ordem cronológica possibilita um cruzamento de dados, acarretando, 
por exemplo, vencedores duplicados, como Leite derramado (2009), de Chico Buarque, 
que foi segundo lugar pelo prêmio Jabuti em 2009, mas venceu o primeiro lugar pelo 
prêmio Oceanos em 2010 e Ribamar (2010), de José Castello, que foi segundo lugar 
pelo prêmio Fundação Biblioteca Nacional em 2010, mas venceu o primeiro lugar pelo 
prêmio Jabuti em 2011. Percebemos também que, a partir de um corpus de 30 
romances premiados, 10 deles apresentam a memória como dispositivo narrativo. E, 
apesar deste plano encarregar-se da pesquisa qualitativa dos romances 
memorialísticos, a análise de 10 obras tornaria este trabalho quase impossível tendo 
em vista o período de um semestre para a sua realização. Assim, surgiu, a necessidade 
de um novo recorte, no qual optamos pelos romances memorialísticos que venceram o 
primeiro lugar de cada prêmio. Porém, o isolamento social causado pela pandemia de 
corona vírus no Brasil, impossibilitou o acesso a todos os livros, logo, este plano iniciará 
a pesquisa qualitativa aprofundando-se na análise de 2 romances que puderam ser 
acessados antes da pandemia: Leite derramado, de Chico Buarque, vencedor do prêmio 
Oceanos em 2010 e Se eu fechar os olhos agora, de Edney Silvestre, vencedor do 
prêmio Jabuti, também em 2010. Leite derramado conta a história de um ancião que, 
em seu leito de morte, desfia um monólogo acerca de sua linhagem e decadência 
familiar, nos apresentando um histórico dos acontecimentos do último século. Se eu 
fechar os olhos agora, por sua vez, narra a história da descoberta do corpo mutilado de 
uma jovem mulher, em 1961, por dois amigos pré-adolescentes que serão para sempre 
assombrados pelas lembranças desse acontecimento. Além disso, assim como Leite 
derramado, esta obra também nos apresenta acontecimentos históricos que marcaram 
o Brasil. Dentre os fatos históricos, as obras fazem referência, em comum, à era Vargas 
e à ditadura civil-militar. Dessa forma, este trabalho busca investigar a memória e como 
ela é representada em cada romance, discutir a memória do autoritarismo presente na 
literatura brasileira contemporânea e refletir sobre sua relação com a sociedade. Para 
tanto, utilizamos como pressupostos teórico-metodológicos, sobretudo, Halbwachs 
(1990), Pollak (1992), Candido (1965) e seus respectivos estudos sobre memória 
individual e coletiva, memória e constituição identitária e literatura e sociedade. 
 
Metodologia 

 
O projeto visou o levantamento de dados das obras premiadas nos principais prêmios 
entre 2001 e 2018, mas devido ao volume de obras, a orientadora responsável 
distribuiu-o em planos de trabalho por ordem cronológica: 2001-2004; 2005-2008; 2009-
2012; 2013-2015; 2016-2018, que foram divididos entre as cinco pesquisadoras, de 
acordo com suas demonstrações de interesse. O projeto buscou atuar em três etapas: 
quantitativa, qualitativa e reuniões para debates teóricos. No primeiro semestre (agosto 
a dezembro de 2019), o grupo de estudos se reuniu quinzenalmente para discutir críticas 
literárias, textos sobre memória, esquecimento, sociedade. Paralelamente, foi-se 
desenvolvendo a pesquisa quantitativa: a identificação dos romances memorialísticos 
que venceram os prêmios Jabuti, Fundação Biblioteca Nacional e Oceanos. Os planos 
apresentaram um volume amplo de romances memorialísticos, surgindo, desse modo, 
a necessidade de um novo recorte, conforme a escolha de cada pesquisadora 
responsável por seu plano. No segundo semestre (fevereiro a agosto de 2020), os 
encontros quinzenais não foram possíveis devido à licença maternidade da orientadora, 
seguida do isolamento social causado pela pandemia de corona vírus no Brasil. Dessa 
forma, as orientações seguiram à distância, via e-mail. O isolamento social também 
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prejudicou o acesso aos livros, por isso, em cada plano foram analisados os livros que 
puderam ser acessados antes da pandemia. Este plano, especificamente, é responsável 
pela pesquisa dos romances premiados entre 2009-2012 e aprofundou-se na análise 
das obras: Se eu fechar os olhos agora, de Edney Silvestre e Leite derramado, de Chico 
Buarque, conforme mencionado anteriormente. Por fim, é importante destacar que 
durante toda a pesquisa, exigiu-se das pesquisadoras a capacidade de compreensão, 
pensamento crítico e de leitura para poder investigar a memória como dispositivo 
narrativo na literatura brasileira contemporânea e sua construção nas obras. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para Nora, “se habitássemos ainda nossa memória, não teríamos necessidade de lhe 
consagrar lugares. Não haveria lugares porque não haveria memória transportada pela 
história” (NORA, 1993, p. 8). E a literatura tem sido um lugar simbólico de debates 
contemporâneos que conseguem atravessar o tempo por meio da memória. Logo, a 
discussão que fazemos aqui, a princípio, é a respeito de como a memória atua nos 
romances selecionados para este trabalho. Em Leite derramado (2009), Chico Buarque 
dá voz ao narrador Eulálio D’Assumpção, um ancião que em um leito de morte desfia 
um monólogo dirigido à filha, às enfermeiras ou a quem esteja ao seu lado no hospital. 
Ele relembra da melhor forma possível – devido sua memória envelhecida – alguns 
trechos da sua vida, principalmente da sua linhagem, desde seus ancestrais 
portugueses até seu tataraneto, jovem do Rio de Janeiro atual. Eulálio é membro de 
uma família tradicional carioca, a oitava geração dos Eulálios Assumpção, manteve a 
tradição dando o seu nome ao neto, ao bisneto. Para ele, seu nome sempre foi motivo 
para desfrutar de privilégios sociais, mas com o decorrer dos anos, a sociedade sofreu 
muitas transformações, sua família entrou em decadência e falar de sua linhagem não 
influenciava mais nada. Estou neste hospital infecto, e aí não vai intenção de ofender 
os presentes. Não sei quem são vocês, não conheço seus nomes, mal posso virar o 
pescoço para ver que cara têm. Ouço suas vozes, e posso deduzir que são pessoas do 
povo, sem grandes luzes, mas minha linhagem não me faz melhor que ninguém. Aqui 
não gozo de privilégios, grito de dor e não me dão meus opiáceos, dormimos todos em 
camas rangedoras. Seria até cômico, eu aqui, todo cagado nas fraldas, dizer a vocês 
que tive berço. Ninguém vai querer saber se porventura meu trisavô desembarcou no 
Brasil com a corte portuguesa [...] Hoje sou da escória igual a de vocês [...] (BUARQUE, 
2009, p. 50) As memórias do narrador personagem proporcionam dois tempos na 
narrativa: presente e passado, o que torna sua em ordem não cronológica. Apesar disso, 
é possível montar o quebra-cabeça da história desse personagem de acordo com as 
referências de acontecimentos históricos. Eulálio sempre ouviu muitas histórias, as 
quais ele relembra e, como viveu cem anos, também presenciou muitos momentos 
importantes, nos apresentando, assim, “um panorama político e social do Brasil, mais 
especificamente do Rio de Janeiro, do século XV até o ano de 2007” (PEDROSO, 2011, 
p.11). Para Halbwachs (1990), embora a memória seja própria do ser humano, ela só 
existe porque somos seres sociáveis: “cada memória individual é um ponto de vista 
sobre a memória coletiva” (p.51). Em Leite derramado, esse pensamento de Halbwachs 
se confirma quando, ainda que sob uma perspectiva pessoal, Eulálio se apega às 
memórias de sua família, influente e prestigiosa, para reconstituir uma posição social 
que ele perdeu. Já em Se eu fechar os olhos agora (2010), Edney Silvestre cria uma 
narrativa policial, através de um narrador onisciente, que nos relata o drama vivido por 
Paulo e Eduardo, duas crianças de 12 anos, moradoras de uma cidade do interior do 
Rio de Janeiro, que em uma manhã de abril de 1961 encontram o corpo mutilado de 
uma jovem mulher brutalmente assassinada. Ao contarem o fato para a polícia, acabam 
sendo tratados como suspeitos, mas são liberados depois que o marido da vítima – um 
dentista respeitado da cidade – confessa o crime. Impressionados com um crime brutal, 
os meninos não acreditam que um homem como o dentista seria capaz de cometê-lo e 
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decidem investigar o crime, associando-se a um morador do asilo local, Ubiratan, 
disposto a ajudá-los. Ao lado de Ubiratan, os garotos descobrem fatos sombrios de sua 
cidade envolvendo alguns de seus habitantes renomados: “Anita era irmã e sobrinha do 
prefeito. Filha e neta do senador Marques Torres” ((SILVESTRE, 2010). Devido às suas 
descobertas, Ubiratan foi silenciado para não contar tudo que descobriu e os meninos 
nunca tiveram notícias dele. De forma discreta, Paulo e Eduardo foram obrigados, 
provavelmente pelas autoridades locais, a deixar a cidade para não contar o que 
descobriram e perderam contato. Além do mais, os três vinham de uma “classe social 
desfavorecida, o que os torna invisíveis diante dos interesses dos poderosos locais” 
(ANTUNES, 2014, p.144). Apesar de toda história ser relatada em ordem cronológica 
por um narrador onisciente, a abertura da obra é narrada por Paulo (já adulto), 
relembrando o dia que encontrou o corpo de Anita seminu à beira do lago: “Se eu fechar 
os olhos agora, ainda posso sentir o sangue dela grudado nos meus dedos” 
(SILVESTRE, 2010, p.9). Logo, com esse trecho podemos perceber o caráter 
memorialista da obra. A lembrança se dá de forma involuntária, como quem não 
consegue esquecer o acontecimento que mudou sua vida: “Mesmo aqui, hoje, mesmo 
nesta cidade estrangeira onde vivo de tempos em tempos [...] eu sinto no rosto aquele 
mesmo vento frio que soprou de repente naquele mesmo dia de abril” (SILVESTRE, 
2010, p.10-11). Essas memórias representam o trauma que aquela manhã de 1961 
causou na vida do personagem. Para Sarlo (2007), isso acontece porque o passado 
“continua ali, longe e perto, espreitando o presente como a lembrança que irrompe no 
momento em que menos se espera ou como a nuvem insidiosa que ronda o fato do qual 
não se quer ou não se pode lembrar” (p. 09). Quarenta anos depois da separação dos 
garotos, no ano de 2002, Paulo está na cidade de São Paulo e procura o nome do amigo 
em um catálogo telefônico. Ao falar com o filho mais novo de Eduardo, descobre que 
seu grande amigo havia morrido há seis anos, mas havia deixado uma carta para ele. 
Na carta, Eduardo dizia: “Às vezes sonho com ela. Acordo exaurido. Acontece com 
você, também? Você se lembra dela? Ela assombra você, como assombra a mim? Você 
se recorda daqueles dias de abril?” (SILVESTRE, 2010, p.252). O desejo de Eduardo 
de saber se o amigo lembra o acontecimento que marcou suas vidas assim como ele, 
confirma que também passou toda a sua vida traumatizado e cercado de memórias. 
Esses tratam-se dos enredos principais das obras, com dramas, traumas e conflitos 
pessoais, porém, ambas trazem por meio da ficção, fatos reais da nossa sociedade. Em 
Leite derramado, enquanto conta a história dos Assumpção, Eulálio faz referência à 
belle époque, à queda da bolsa de Nova York; à vinda da família real portuguesa, que 
trouxe seu trisavô, ao presidente Getúlio Vargas e à própria ditadura militar (1964-1985). 
Nesta última, a sociedade já havia mudado, o nome da sua família não tinha mais 
influência, e ele só se dá conta disso quando a polícia entra no seu apartamento à 
procura de seu neto, cuja posição era contrária ao regime. Eulálio tenta impedir a 
invasão alegando que aquela é a casa de um Assumpção e não entende o porquê de 
chamarem seu neto de Pablo, pseudônimo do jovem guerrilheiro: Não demorou muito, 
sete agentes da polícia invadiram nosso apartamento, vasculharam tudo, sacolejaram 
Maria Eulália, perguntaram por um tal de Pablo, e eu lhes disse que havia um equívoco, 
o garoto era um Assumpção de boa cepa. Ainda lhes apontei o retrato do meu avô na 
moldura dourada, mas um brutamontes me deu um tapa na orelha e me mandou enfiar 
o avô no cu (BUARQUE, 2010, p.127). A obra Se eu fechar os olhos agora faz referência 
ao autoritarismo de um passado não muito distante, mas até então pouco explorado: a 
Era Vargas. Ubiratan era ex-preso político da época e, durante a investigação do crime, 
acaba revelando aos garotos os seus traumas: Os meganhas de Getúlio Vargas 
arrancaram todas as minhas unhas. Uma a uma. A sangue-frio. Me torturaram. Mataram 
amigos meus. Esse mesmo Vargas heroico que vocês estudam na escola. O mártir da 
república. Graças a nós, Getúlio chegou ao poder. Acreditávamos nele. O pai dos 
pobres. Vargas nos traiu. Como Stalin (SILVESTRE, 2010, p.84). E assim como em 
Leite derramado, o romance de Edney Silvestre também cita a ditadura militar e mais 
uma memória do autoritarismo da época, sobre o que passaram os exilados que tiveram 
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suas vidas assoladas por se manifestarem contrários ao regime, na carta que Eduardo 
deixou para Paulo. Eduardo escreveu que leu em algum lugar que o amigo “foi preso 
durante a ditadura militar. Que fugiu para o Chile. Ou para o México. Ou foi para a 
Suécia.” (SILVESTRE, 2010, p. 252). Fazendo cálculos, Paulo descobre que o amigo 
lhe “escrevera em 1985. O ano em que Tancredo Neves foi eleito o primeiro presidente 
civil do Brasil, após vinte e um anos de ditadura militar.” (SILVESTRE, 2010, p.253), 
provavelmente em uma tentativa de encontrar o amigo, agora sem riscos de ser 
perseguido, já que os correios foram censurados no período ditatorial. Percebemos que 
ambas as obras citam datas e momentos que fazem parte da história e, 
consequentemente, do conhecimento geral. Para isso, Michel Pollak, em Memória e 
Identidade (1992), apresenta três critérios formadores de memórias coletivas e 
individuais: os acontecimentos, os personagens e os lugares. Essas memórias acham-
se no campo individual, que corresponde ao que foi vivido individualmente, que 
marcaram nossas vidas e também no campo coletivo, obtidas pela socialização do ser 
humano na vivência em coletividade. Os acontecimentos estão relacionados aos 
momentos marcantes da vida do ser humano que a memória seletiva arquivou; os 
personagens às pessoas que formam os relacionamentos interpessoais e coletivos e os 
lugares relacionados aos espaços formadores de lembranças. Para Pollak, esses três 
critérios servem como apoio de memória. Logo, infere-se que as datas, os momentos, 
espaços e as pessoas citadas nos romances aqui estudados e que fazem parte do 
campo coletivo da sociedade, servem de apoio para a construção da memória individual 
dos personagens. Podemos dizer que a ditadura, como dado em comum nesses 
romances de ficção, está relacionada ao lugar de mundo dos escritores e também às 
suas histórias de vida. De acordo com o site Brasil Escola, Francisco Buarque de 
Holanda nasceu no Rio de Janeiro em 19 de junho de 1944. Desde a infância 
demonstrava interesse pela música, tornou-se cantor, compositor e foi perseguido 
durante a ditadura devido às suas composições de protesto. Já Edney Célio de Oliveira 
Silvestre, conforme o site Memória Globo, nasceu em Valença, Rio de Janeiro em 17 de 
Abril de 1950. Sempre demonstrou interesse pelas palavras, tornou-se jornalista e 
escritor. Edney ficou conhecido por suas coberturas jornalísticas, como a dos atentados 
terroristas de 11 de Setembro, enquanto correspondente da Globo em Nova York. A 
partir dessas informações, inferimos que a história de vida dos autores pode influenciar 
nos seus escritos e nos fatos reais presentes neles, levando em consideração o ano e 
a cidade em que nasceram e tudo que viram a América latina/Brasil passar desde a 
época até aqui. Este passado histórico não é somente de Chico Buarque e Edney 
Silvestre, esse passado é nossa história, enquanto Sul-americanos, brasileiros. Para Le 
Goff (1996, p.478) “a memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, 
procura salvar o passado para servir o presente e o futuro”. Neste caso, a memória do 
passado histórico da nossa sociedade presente na literatura, serve para guardá-la e 
preservá-la de ser esquecida, já que os muitos acontecimentos da atualidade tornam o 
foco no passado cada vez menor. De modo geral, os dois romances, em diferentes 
construções, mostram o impacto da ditadura na sociedade, através de personagens que 
os viveram, assim como vivem pós-acontecimentos, como o trauma dos que foram 
repreendidos, torturados, exilados. 
 
Conclusão 

 
Retomamos aqui nossas conclusões acerca dos romances analisados. Constatamos 
que ambos apresentam como enredo principal a rememoração de seus dramas/traumas 
pessoais e relações familiares e afetivas, o passado individual que forma a 
personalidade/identidade dos personagens. Porém, nos apresentam também, através 
da narrativa ficcional, fatos reais e históricos que marcaram nossa sociedade, incluindo 
o autoritarismo do período ditatorial. Candido, em uma entrevista dada a Zero Hora em 
2009, diz que “a literatura é uma transfiguração da realidade, de maneira que não pode 
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servir de base para as interpretações”, o que nos leva a compreender a literatura como 
a arte que trabalha o real por meio da ficção. A ditadura militar presente nas obras faz 
parte da memória coletiva da nossa sociedade brasileira/ sul-americana e cada pessoa 
tem sua memória específica daquela época, assim como os personagens dos romances 
aqui estudados. Encerramos, então, com o pensamento de Halbwachs (1990) de que 
um sujeito só é capaz de construir ou acessar lembranças quando ele é membro de um 
grupo que sustente essa memória, pois um indivíduo sozinho não a sustenta por muito 
tempo. 
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Resumo 

Este estudo intenta realizar uma primeira prospecção ao universo da produção cênica 
em dança nomeada como Dança Conceitual, circunscrito ao que se visibiliza nas 
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, a partir dos anos 2000. Nele, a moldagem se 
dá com elementos como a presença da fala cênica, a recusa da noção corrente de passo 
e de coreografia, da recusa da associação da dança como o lugar stricto sensu da 
mobilidade, entre outros temas formadores para outro entendimento ao corpo que 
dança. O estudo quer mapear tais constituintes presentes na produção em dança que 
possam ser denominados em dança conceitual em trabalhos de Cristian Duarte (SP), 
Gustavo Círiaco (RJ), Marcela Levi (RJ) e Marta Soares (SP). Portanto, produzir 
materialidade crítica em dança à luz da Teoria da Memética e dissertar sobre quais 
Unidades Culturais, os Memes, da Dança Conceitual estão presentes em determinada 
dança contemporânea brasileira. 
 
Palavras-chave: Dança Conceitual , Teoria da memética , Dança Brasileira 

TITLE: Dança Conceitual: O Complexo Memético Brasileiro em realizações de Cristian 

Duarte, Gustavo Círiaco, Marcela Levi e Marta Soares 

Abstract 

This study intends to make a first perspective of the universe of scenic production in 
dance called Conceptual Dance, circumscribed to what is visible in the cities of São 
Paulo and Rio de Janeiro, since the 2000s. In it, the molding takes place with elements 
such as the presence of speech scenic, refusal of the current notion of step and 
choreography, refusal of the association of dance as a place of stricto sensu mobility, 
among other training themes for another understanding of the dancing body. The study 
intends to map the constituents present in the dance production that can be called 
conceptual dance in the works of Cristian Duarte (SP), Gustavo Círiaco (RJ), Marcela 
Levi (RJ) and Marta Soares (SP). Therefore, producing critical materiality in dance in the 
light of the Theory of Memetics and talking about which Cultural Units, Memes, of 
Conceptual Dance are present in a certain contemporary Brazilian dance. 
 
Keywords: Conceptual Dance, Memetics theory, Brazilian Dance 

Introdução 

A cultura fornece a uma espécie, Homo sapiens, novos temas para pensar, novas 
ferramentas com as quais pensar e, uma vez que os meios da cultura abrem a 
possibilidade de existir replicadores culturais cuja aptidão própria é independente da 
nossa aptidão genética – novas perspectivas surgem. Desse modo, uma teoria 
darwiniana da cultura humana nos permite esboçar um modelo explicativo capaz de 
justificar as principais diferenças entre nós e nossos parentes mais próximos no reino 
animal. Nessa perspectiva, surge o conceito de Meme cunhado em 1976 por Richard 
Dawkins no seu livro intitulado de O Gene Egoísta. O meme é uma unidade de herança 
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cultural replicadora que funciona de forma análoga à evolução genética, ou seja, da 
mesma forma como toda a vida evolui pela sobrevivência diferencial de entidades 
replicantes, a cultura também evolui darwinianamente: variação (mutação), 
hereditariedade e aptidão diferencial à replicação. Os exemplos de memes são 
melodias, ideias, expressões, instruções, comportamentos, modo de fazer, moda, 
religião, arte, dança e etc. Assim como os genes que se propagam no pool gênico 
saltando de corpo em corpo via esperma ou ovos, os memes se propagam no pool 
memético saltando de cérebro em cérebro, a fim de se perpetuarem na infoesfera em 
complexa rede de informações - os memeplexos ou complexos meméticos – por um 
processo que, numa descrição mais ampla, pode ser chamado de imitação. Dessa 
forma, o presente estudo realiza uma primeira análise da produção cênica em dança 
nomeada como Dança Conceitual, localizado ao que se visibiliza nas cidades de São 
Paulo e Rio de Janeiro, a partir dos anos 2000. A Dança Conceitual se dá através de 
elementos como a presença da fala cênica, a recusa da noção corrente de passo e de 
coreografia, a recusa da associação da dança como o lugar stricto sensu da mobilidade, 
a busca pela “interatividade”, assim como uma certa dispersão espacial da audiência. 
Assim, o “passo de dança” se esvai e gesto e movimento podem ser em si mesmos as 
próprias ferramentas possíveis de arte e vida se realizarem em um mesmo domínio. 
Aqui, inaugura-se um novo entendimento da criação em dança e do modo de aproximar 
arte da vida e a vida da arte, em que na Dança Conceitual, a ideia vem em primeiro 
lugar. A presente pesquisa tem como desígnio o mapeamento de como tais 
características se visibilizam nas produções de Cristian Duarte, Gustavo Ciríaco, 
Marcela Levi e Marta Soares. Certas características entendidas como unidades 
informacionais que se replicam independente do agente que as carregam. Portanto, 
objetiva-se apresentar sobre a compreensão dessas características como formadores 
de memeplexos ou complexos meméticos. O complexo memético ou memeplexo da 
Dança Conceitual pode, ser assim sintetizado: a) afastamento cênico temporário do 
artista para com o objeto da realização para comentá-lo – o famoso afastamento 
Brechitiano; b) suspensão do tempo, muitas vezes próximo à imobilidade física aparente 
como contraponto à noção propalada da dança como lugar da mobilidade; c) paradoxal 
“ação parada” ou “ato parado”; d) proeminência da autobiografia como veracidade 
cênica e como contraponto à noção da confecção cênica de “outro ser”; e) utilização do 
nonsense. 
 

Metodologia 

 
Leitura de Material bibliográfico (críticas, artigos e entrevistas) relativo à produção 
artística de CRISTIAN DUARTE, GUSTAVO CIRÍACO, MARCELA LEVI e MARTA 
SOARES em concomitância à Observação e análise Material videográfico de produções 
de tais artistas. Levantamento e coleta da lexicografia corpóreo-temática encontrada 
como traços estáveis recorrentes em cada um dos trabalhos artísticos escolhidos, por 
meio da observação da visualização em vídeo na Observação e Análise qualitativa a 
partir de gravação em DVDs dos trabalhos artísticos escolhidos em sistema de fast 
forward and rewind – avançar e retroceder – e freeze, o congelar das imagens. 
Interpretação dos resultados à luz da Teoria da Memética. 
 
Resultados e Discussões 

 
BioMashup, 2014. Cristian Duarte. Características comuns • A recusa do passo e 
coreografia • Dispersão espacial do público • Busca da “interatividade” com a audiência. 
A ideia de criar um ambiente de acesso à sensação do movimento, se torna, sobretudo 
o principal tema da obra. A produção intitulada de Biomashup do bailarino e coreógrafo 
Cristian Duarte, acontece num espaço atípico das produções comuns em dança. A 
escolha para a realização do trabalho se realiza num amplo galpão, com várias cadeiras 
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dispersas pelo espaço, em que o próprio público as utiliza para se acomodar. Dessa 
forma, os intérpretes transitam por um espaço penetrável entre as cadeiras, no qual 
realizam algumas ações globais do tipo saltar, girar, caminhar e girar. De acordo com o 
Cristian Duarte, a ideia do seu trabalho é proporcionar um lugar de acesso à sensação 
do movimento. Desse modo, os intérpretes ao transitar pelo espaço executando 
movimentos provocam nos espectadores a necessidade de organização das 
informações ali dispersas. Essa busca pela organização de informações originadas pela 
movimentação dos intérpretes, cria, consequentemente, um estado de mobilidade no 
público, por isso Biomashup, torna-se uma piscina de informações cinéticas, no qual a 
audiência nem tudo poderá perceber bem como deverá se mover para selecionar os 
corpos que mais lhe chamam atenção. O Revisor em Série, 2010. Direção: Cristian 
Duarte. Intérprete: Leandro Berton. Características comuns • Recusa do passo e 
coreografia • Suspensão do tempo (próximo a imobilidade) • No Sense • Busca pela 
“interatividade com a audiência” • Uso da fala. Cristian Duarte e Leandro Berton 
buscaram nos arquivos do solo Pressa (1998),de Cristian Duarte, dados que pudessem 
interessar em um novo projeto. Leandro Berton na obra O Revisor em Série demonstra-
se totalmente despretensioso em criar algum sentido lógico linear nas suas ações em 
cena. Ações que são desde saltos curtos e rápidos se deslocando pelo espaço, até 
comemorações e dancinhas pops em slow motion. Dessa maneira, para além de 
indagações acerca do espaço, coreografia, passos ou forma, O Revisor em Série é 
sobre propor uma revisão das ideias presentes no solo Pressa; utiliza-se assim como 
ferramenta para gerir algo novo. O Revisor em Série não é uma remontagem, mas sim 
uma revisão de ideias como afirma Cristian Duarte. Por certo, ideias como a busca da 
interferência do intérprete na audiência, tal como a concepção da não passividade do 
público, reafirma-se quando Leandro solicita a alguém da plateia para ajudar a se vestir 
no palco, ato que faz emergir uma metáfora da importância dos espectadores na 
construção da obra artística contemporânea. Assim como se questiona a concepção de 
mobilidade em dança, no instante que o intérprete coloca o microfone no pedestal e fala: 
"eu matei um elefante" e, ao mesmo tempo, fica imóvel, contrapondo-se a uma noção 
propalada da dança como lugar do movimento; paradoxalmente, o momento resume-se 
numa "ação parada", em que ao mesmo tempo, revela uma similitude entre o movimento 
e a aquisição da fala. In Organic - Marcela Levi • Características Comuns • Suspensão 
do tempo (próximo a imobilidade) • Aquisição a Fala • Recusa do passo e coreografia 
In-Organic usa 28 m de colar de pérolas, uma cabeça de boi embalsamada, sinalizador 
de bicicleta e o corpo, para abordar a espetacularização do sofrimento. O guia para sua 
pesquisa se dá através da ideia do “subjeto”, aliada a uma série pictórica intitulada de 
Mulher Cão, da artista portuguesa Paula Rego. Dessa forma, a intérprete se utiliza 
desses objetos para os alçar a um estado de “coisa”, com o qual amplia significados, a 
partir da subversão das suas funcionalidades, em diálogo com o corpo. Adota uma 
postura conceitual quando se ocupa numa abordagem processual sem compromisso, 
na qual se demonstra para sua audiência o afastamento de “lindos” movimentos e 
confere espaço para novas estratégias; por exemplo, aquisição a fala e o uso da 
imobilidade. Expõe, também, como seres culturais conseguem normatizar 
comportamentos cruéis. E para apresentar como esses determinados comportamentos 
podem ser replicados entre diversas situações, cria-se na obra uma analogia de casos 
distintos. Em que determinados elementos usados pela artista são trabalhados nessa 
relação de poder, revelando um corpo amarrado a restrições e rituais sociais, tal como 
as suas convenções. O trabalho é sobre esse “ser” subjugado e contrariado de maneira 
hierárquica e imposta. São críticas áridas que abordam questões sociais e politicas da 
vida cotidiana, trazem uma tonalidade irônica, quase imperceptível, mas que perpassa 
a audiência de forma precisa e sutil. A precisão nos gestos, tempo das ações e o uso 
dos objetos constrói a ideia de denúncia da espetacularização do sofrimento. Marcela 
Levi lê uma matéria criminal, na qual o fotógrafo da mesma foi premiado. Nesse espaço, 
entre dor e sofrimento estampada na imagem, e declarações de satisfação do fotógrafo 
da matéria por ter ganhado o prêmio, confere como um lugar no qual a ideia tem 
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primazia. Logo, a reportagem premiada, a consagração institucional, instrumentalizam 
a tragédia pessoal do homicídio, tal como as festas dos peões e sua euforia justifique a 
subjugação da mulher. Les Poupées. Intérprete e Criadora: Marta Soares. 
Características comuns • Recusa do passo e coreografia • Suspensão do tempo • Busca 
interagir com a plateia. O impulso de Les Poupées se centra no trabalho do fotógrafo 
surrealista Hans Bellmer. Embebecido pelos movimentos expressionista e o dadaísmo, 
assim como os experimentos psicanalíticos divulgados no início do século 20, Bellmer 
se torna conhecido em criar e fotografar esculturas de bonecas mutiladas e erotizadas 
nos anos de 1930. Desse modo, a intérprete "transporta" o conceito de "inconsciente 
físico" utilizado nos trabalhos fotográficos do Bellmer, como o caminho que os desejos 
inconscientes percorrem pelo corpo, para a linguagem da dança para a cena. Marta 
Soares no solo Les Poupées, ao executar alguns dos seus movimentos e suas ações, 
interrompe-se ao manusear seu próprio figurino, o que se revela como um tema 
recorrente em suas produções; a incapacidade de dançar, em que muitas vezes se dá 
com a imobilidade, para contrapor a noção de movimento à dança. A intérprete 
consegue projetar em cena uma metamorfose entre as formas biomórficas das 
esculturas do Hans Bellmer, com seu corpo. Aborda assim, categorias dicotômicas, do 
tipo vivo e morto, dentro e fora, figura e fundo, explorando interpelações por exemplo o 
"despedaçamento e a dissolução dos limites do corpo”, assim como percorre de modo 
sutil as fronteiras entre os gêneros (homem e mulher). Portanto, Soares se utiliza de 
modo citacional o conceito das obras de Hans Bellmer por meio da dança, na qual o 
tema central discorre sobre o exercício da mutação da "Forma", e que talvez a sua 
possível modulação seja capaz de alterar as ideias. Nada. Vamos ver – Gustavo Ciríaco 
• Recusa do passo e coreografia • Suspensão do tempo (próximo a imobilidade) • 
“Interatividade” com a audiência • Proeminência da autobiografia como veracidade na 
cena • Afastamento cênico • Dispersão espacial do publico • Nonsense Gustavo Ciríaco 
apresenta no ano de 2009, o trabalho intitulado de Nada. Vamos ver. Nele aborda 
questões sobre a configuração do espetáculo e a poética da relação entre performers e 
audiência. Dessa maneira, Gustavo expõe os estratos de uma construção da cena, em 
que se revela o jogo que está em curso no tempo e espaço, assim como insurge sobre 
a expectativa do público. A montagem cria um espaço permeável de intenções e ações, 
o incomodo é necessário, principalmente quando se quer proporcionar um espaço de 
convivência e evasão, em que códigos são compartilhados. Na obra, quatro bailarinos 
interpelam o lugar que dançarinos e público devem ocupar em espetáculos e, 
“invertendo papéis”, o espectador é convidado a narrar suas próprias histórias no palco. 
O uso da autobiografia, assim como a narração de atos fictícios, reforça a ideia de 
veracidade para a cena, no qual procura-se constantemente a interação com o público. 
Assim, configura-se uma espécie de jogo em um espaço assimétrico no qual partilha as 
experiências. O recurso utilizado como forma de recusa do passo e coreografia, e a 
própria utilização dos códigos usuais da dança, por exemplo, o passo e a coreografia, 
mas que é utilizada e reorganizada em outro entendimento, em que evidencia a sua 
compreensão acerca da dança. Dança em que desorganiza o espaço convencional, 
tanto quanto o público quanto as cadeiras, a obra do Gustavo Ciríaco é uma 
performance conceitual que emerge na contribuição de quem assiste. Desse modo, o 
lugar físico do teatro está relacionado a uma sucessão de expectativas, que de acordo 
com Gustavo “produz em certo além”, uma transposição da realidade, onde se cria uma 
dualidade entre dois tempos, dois espaços supostamente separados, no qual a luz do 
palco e a escuridão da plateia reforça essa ideia. Nada. Vamos ver propõe dissipar essa 
percepção dualística da cena. Discussão Memes são unidades informacionais pelas 
quais replicam informação e cultura. Desta maneira, o meme é um replicador evolutivo 
que pode ser definido como uma informação copiada de individuo para indivíduo, cujo 
vértice é a imitação. São ideias complexas que se aglutinam em unidades presentes na 
memória de quaisquer hospedeiros. Como na informação genética, os memes querem 
se perpetuarem na infoesfera em complexa rede de informações, os memeplexos ou 
complexos meméticos, que disputam espaço no cérebro e no artefato, por meio dos 
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modos de fazer, em muito das vezes aos pacotes e fragmentos. O meme é a informação 
que faz com que uma dança seja determinada ‘dança’, e ela, no que lhe concerne, é a 
expressão fenotípica do meme em qualquer meio físico, que, por sua vez, pode exibir 
também memes de outra ordem.(BRAGATO, 2017, P. 61). Desse modo, o meme e um 
replicador cultural, assim como a tradição, moda, ideia, melodia, e dança que pode ser 
copiada e expressa em fenótipos que podem gerar outras normas e ideias, podendo 
assim, o meme, diferenciar-se em seu grau de aptidão e adaptabilidade no ambiente no 
qual se propaga. A presente discussão sobre as produções em dança a partir dos anos 
2000 na dança contemporânea brasileira, acerca dos seus novos desenvolvimentos em 
coreografia e métodos distintos para pensar sobre a incorporação do pensamento, nos 
faz buscar na teoria memetica, aspectos comuns que caracterizem determinada fruição 
artística. Por certo, o memeplexo Dança conceitual pode, portanto, ser assim 
sintetizados a) afastamento cênico temporário do artista para com o objeto da realização 
para comentá-lo – o famoso afastamento Brechitiano; b) suspensão do tempo, muitas 
vezes próximo à imobilidade física aparente como contraponto à noção propalada da 
dança como lugar da mobilidade; c) paradoxal “ação parada” ou “ato parado”; d) 
proeminência da autobiografia como veracidade cênica e como contraponto à noção da 
confecção cênica de “outro ser”; e) utilização do nonsense. Esses critérios elencados 
acima formulam um complexo memetico, no qual as vezes distante ou próximo à lista 
de critérios empregados como Dança Conceitual, as obras de dança analisadas trazem 
características comuns da compreensão da dança como ação cênica. A recusa do 
passo e coreografia, a busca pela “interatividade” com a audiência, e o uso da fala são 
recorrentes, em razão da procura da “informalidade” e a dimensão humana. Os 
trabalhos citados revelam as qualidades do corpo, em que o tempo sugere 
simultaneidade de pensamento e fisicalidade, podendo assim atingir um grau de 
autorreflexão, exigindo da audiência uma postura não contemplativa acerca da 
observação da obra, que as torna em última análise, desinteressante para o publico 
mais amplo. Portanto, para a teórica memetica, torna-se ínfimo a compressão de uma 
informação sujeita ao desaparecimento, á efemeridade; como se as instruções e ideias 
sobre as danças produzidas não se replicassem de qualquer maneira(BRAGATO, 2017, 
P 63) Logo, ocorrem de maneira direita por imitação e sofrem ações aos mesmos 
mecanismos de replicação, propagação, variação e seleção natural que fundamentam 
a evolução biológica.Por isso, os memes mais habituais, são comuns em razão da sua 
boa replicação, trabalhando em vantagem própria e não do corpo que os expressam. 
Desse modo, sobre a luz da memetica, o entendimento a dança como um construto 
sujeito ao desaparecimento é irrelevante (BRAGATO, 2017) 
 
Conclusão 

 
Embora às vezes distante ou próximo à lista de critérios adotados como Dança 
Conceitual, as produções de dança analisadas carregam características comuns do 
entendimento da dança como ação cênica. Entre elas, a discussão se dança deve ser 
aceita como território da mobilidade. Estudos mais abrangentes podem observar em 
outras produções artísticas dos criadores em telas quais características estão presentes 
e se inserem no complexo memético da dança conceitual. Restrições da observação em 
vídeo devem ser consideradas porque ao vivo parece ser outra a instância da 
experiência de se conhecer os detalhes; os detalhes que moldam a colcha de retalhos 
rotineiramente presentes no viés discutido, o da dança conceitual. Tal restrição nos 
impediu de avançar sobre produções inicialmente previstas para analisar. 
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TÍTULO: OS VERBOS DE CAUSALIDADE IMPLÍCITA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

Resumo 

 

Nesse trabalho procuramos construir, de forma experimental, um corpus no PB com 
verbos de causalidade implícita. A causalidade implícita verbal faz parte dos estudos de 
processamento anafórico da linguagem, em que buscamos, especificamente, 
compreender como os falantes de uma determinada língua retomam um elemento. Esse 
estabelecimento de referência geralmente ocorre com relação ao elemento que está 
mais evidente no discurso. No caso dos verbos de causalidade implícita, esse elemento 
vai ser a causa para a qual o verbo possui inclinação, e essa causa pode estar no sujeito 
(NP1) ou no objeto (NP2). No exemplo: “Sara admirava Eduardo porque... ele era 
espontâneo.”, o verbo “admirar” possui causalidade implícita cujo viés é de NP2 
(Eduardo), já que é nele que está a causa. Para construir um corpus com verbos desse 
naipe, realizamos um experimento off-line de complementação de sentenças como a do 
exemplo acima. Em nossos resultados, reunimos mais de 40 verbos de causalidade 
implícita tanto de viés NP1 quanto NP2 para serem usados em experimentos futuros. 

 
 
Palavras-chave: Processamento; Causalidade implícita; Verbo; Português brasileiro 

TITLE: THE VERBS OF IMPLICITY CAUSALITY IN BRASILIAN PORTUGUESE 

Abstract 

 

In this paper, we try to build, in an experimental way, a corpus in PB with verbs of implicit 
causality. Verbal implicit causality is part of anaphoric language processing studies, in 
which we specifically seek to understand how speakers of a particular language take up 
an element. This reference establishment generally occurs with respect to the element 
that is most evident in the speech. In the case of implicit causality verbs, this element 
will be the cause for which the verb has an inclination, and this cause can be in the 
subject (NP1) or in the object (NP2). In the example: “Sara admired Eduardo because ... 
he was spontaneous.”, the verb “admire” has implicit causality whose bias is NP2 
(Eduardo), because it is the cause. To make a corpus with verbs of this suit, we 
conducted an offline experiment to complement sentences like the one in the example 
above. In our results, we gathered more than 40 verbs of implicit causality of both NP1 
and NP2 bias to be used in future experiments. 

 
 

Keywords: Processing; Implicit causality; Verb; Brazilian portuguese 

Introdução 
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Nas teorias de processamento de linguagem procura-se compreender como as palavras 
e sentenças estabelecem relação umas com as outras, ou seja, como o mente humana 
processa a linguagem. No processamento anafórico, estudamos o estabelecimento de 
referência, que busca entender como os falantes de uma língua fazem 
referência/retomam determinados elementos, porque eles fazem isso e como que 
frequência isso acontece em determinados contextos. De forma geral, seja na fala ou 
na escrita, procuramos fazer referência ao elemento que está mais evidente no discurso. 
Observe o exemplo abaixo: 

(1) Sara admirava Eduardo porque... ele era espontâneo. 

No período acima, temos uma referência feita através do pronome ele, que por sua vez 
retoma o objeto da oração anterior, Eduardo. Este objeto (doravante NP2), está em 
evidência no discurso porque está sentença possui um verbo de causalidade implícita. 

A causalidade implícita faz parte da natureza de alguns verbos. Esses verbos possuem 
inclinação para uma causa que a nossa mente processa de maneira inconsciente. 
Admirar é um verbo de causalidade implícita porque o que está em saliência no discurso 
é a causa da admiração, ou seja, o que NP2 tem ou faz que o torne alguém admirável, 
fazendo dele o termo mais provável a ser mencionado à seguir. Já o sujeito (doravante 
NP1), é apenas afetado pelo verbo, logo, tem menos chances de ser mencionado. Como 
observado por McKoon, Greene e Ratcliff, (1993): “Alguns verbos interpessoais 
descrevem uma ação ou propriedade de uma pessoa (no caso, NP1) que é, 
necessariamente, uma ação ou propriedade de outra pessoa (no caso, NP2).”. 

Ainda podemos ter verbos de causalidade implícita cuja saliência se dá no item 

gramatical contrário: 

(2) Lucas inspirava Lorena porque... Ele falava muito bem. 

Nesse caso, inspirava é um verbo cuja causa está relacionada a NP1, ao passo que 
NP2 é apenas influenciado por esse verbo. Logo, como podemos observar, a nossa 
hipótese é que o que influencia a referência nesse caso são questões semântico-
pragmáticas ligadas ao verbo, e não questões de posição gramatical relacionadas a 
NP1 e NP2. 

Considerando todos esses aspectos, temos por objetivo central a construção de um 
corpus em PB com verbos de causalidade implícita, tanto de viés NP1 quanto NP2. 
Considerando que não há um corpus publicado desses verbos para trabalhos de 
processamento de linguagem, isso se torna de suma importância para a realização de 
trabalhos futuros, que podem ir de complementação de sentenças até o uso de 
eletroencefalografia. Dessa forma, a causalidade implícita verbal terá um ponto de 
partida para ser analisada tanto no processamento off-line quanto no processamento 
online da linguagem. 

 

Metodologia 

 

Nessa seção, iremos dissertar como aplicamos nossa hipótese a respeito do 
comportamento dos verbos de causalidade implícita, a fim de construir um corpus 
desses verbos no PB. Para isso, realizamos um experimento de complementação de 
sentenças, as quais foram construídas como nos exemplos abaixo: 
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NP1: Emanuelly surpreendeu Pedro Henrique porque... 

NP2: Gabriela acalmou João Guilherme porque... 

Nosso principal intuito era verificar se, ao complementar as sentenças, os participantes 
referiam-se ao NP1, ao NP2 ou a algum outro elemento que não estivesse em destaque, 
observando por fim se essa referência corroborava com a causalidade implícita daquele 
verbo. No primeiro exemplo, “surpreender” é um verbo de causalidade implícita cuja 
preferência se dá para o NP1, tendo em vista que a “causa” da surpresa está em quem 
a realizou (Emanuelly). O NP2, por sua vez, é apenas afetado pela surpresa. Já no 
segundo exemplo, temos o efeito contrário: “acalmar’ tem preferência por NP2, tendo 
em vista que ele (João Guilherme) é a causa para que NP1 (Gabriela) precise realizar 

tal ação. 

Os demais elementos para a construção das sentenças foram o gênero gramatical e o 
prompt (estímulo). NP1 e NP2 possuíam gêneros gramaticais diferentes para evitar a 
ocorrência de ambiguidade. Já o prompt foi o modalizador “porque”, que induz o 
participante a construir sentenças estabelecendo relação de causa, cabendo a ele 
decidir o referente. Vale salientar que essa indução gerada pelo prompt foi proposital, 
tendo em vista que o objetivo do trabalho é construir um corpus com verbos de 
causalidade implícita, tornando-se necessário estabelecer esse tipo de relação. 

Além dos itens experimentais (sentenças NP1 e NP2), nosso experimento também 
contou com sentenças distratoras (doravante NON IC), para que os participantes não 
estabelecessem um padrão no experimento. Caso isso ocorresse, o processamento de 
linguagem não estaria mais sendo medido de maneira inconsciente. As sentenças NON 
IC foram construídas com um padrão semelhante: gêneros gramaticais diferentes e um 
prompt, porém, os verbos não possuíam relação com a causalidade implícita. 

No total, foram construídos 50 itens experimentais, sendo 25 NP1 e 25 NP2, além de 
outras 25 sentenças NON IC. 

As 75 sentenças totais foram complementadas por 36 universitários maiores de 18 anos, 
através da plataforma google forms. Eles foram orientados a completar cada uma das 
sentenças dadas com a primeira ideia que tivessem, evitando humor, além de 
preencherem um formulário com dados pessoais (idade, gênero, cidade onde residem, 
grau de escolaridade, etc). O experimento não tinha intenção de medir uso de norma 
padrão da língua, então esse aspecto não foi considerado. Porém, os dados dos 
participantes que não obedeceram as instruções foram excluídos. No total, 2626 
sentenças foram analisadas por dois juízes, mediadas por um terceiro. Na classificação, 

as respostas foram divididas em três categorias: NP1, NP2 e outro. 

O experimento com estímulo escrito procurou medir o processamento off-line da 
linguagem, ou seja, o que ocorre na mente de um falante nativo do PB depois que ele 
processa um verbo de causalidade implícita e, consequentemente, como ele faz o 

encadeamento de sentenças. 

 
Resultados e Discussões 

 

Todos os dados recolhidos nesse trabalho foram organizados, classificados e 
analisados no excel, e a análise estatística deles foi desenvolvida no software Rstudio. 
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Nosso trabalho se divide em duas análises estatísticas principais: os dados gerais e os 
dados específicos. 

Nos dados gerais, presentes no anexo 1, temos um gráfico comparativo entre os três 
tipos de predicados das sentenças: NON IC, NP1 e NP2. Esses dados indicam a 
frequência de referência dos participantes em suas respostas, ou seja, quais os índices 
de retomada de sujeito e objeto esses sujeitos estabeleceram entre as sentenças. No 
caso, consideramos apenas a porcentagem de retomada de NP1 e NP2. Se um 
predicado do tipo NP1, ter maior preferência de retomada também por NP1, 
encontramos evidências de nossa hipótese com relação aos verbos de causalidade 
implícita. O mesmo vale para predicados do tipo NP2. 

No caso sentenças de viés NP1, podemos observar que o índice de retomada também 
por NP1 é de, aproximadamente, 90%, contra 10% de retomada de NP2. Já no 
predicado do tipo NP2, esse índice fica cerca de 87% para NP2 e 13% para NP1. Em 
ambos casos, a hipótese de que a causalidade implícita do verbo influencia diretamente 
na referenciação, obteve mais de 85% de êxito. Já a estatística dos dados NON IC 
demonstram um equilíbrio maior na taxa de referenciação: cerca de 60% de retomada 
de NP1 contra 40% de retomada de NP2. Uma vez encontradas as evidências, partimos 
para a construção do corpus. 

Como mencionado, o objetivo principal desse trabalho é elaborar um corpus com verbos 
de causalidade implícita no PB. Para isso, fizemos uma análise individual de cada um 
dos predicados, de ambos vieses, com o intuito de observar quais deles, 
especificamente, corroboram a hipótese. Dessa maneira, os verbos com viés de 

causalidade implícita poderão ser usados em trabalhos futuros. 

No anexo 2, referente aos predicados de viés NP1, podemos observar que a taxa de 
continuação com NP1 chegou à 100% em alguns verbos (pedir desculpas a, mentir para, 
inspirar, entediar, encantar e deixar com raiva), ao passo que sua porcentagem mínima 
foi de cerca de 60% (discordar de) e 30% em surpreender. No anexo 3, referente aos 
predicados de viés NP2, tivemos uma taxa de continuação que ia de acordo com a 
hipótese na maioria dos casos. Ocorreram duas taxas de 100% de retomada de NP2 
(parabenizar e admirar) além de uma caso com retomada de, aproximadamente, 40% 
(respeitar). Por fim, tivemos apenas dois predicados que não retomaram o referente 
esperado, tendo uma incidência de NP1 de cerca de 60% (favorecer e ajudar). 

 
Conclusão 

 

Esse trabalho teve o propósito de construir um corpus de verbos de causalidade 
implícita no PB, analisando o processo de referenciação numa relação de causa entre 
sentenças. Nossos dados corroboram com a hipótese de que a natureza de um verbo 
de causalidade implícita tende a apontar para um referente pré-determinado, sendo este 
último aquele que está mais saliente na sentença. Vale lembrar que um dos objetivos 
da construção desse corpus é que ele sirva de base para outros trabalhos, sejam eles 
de complementação de sentenças ou de leitura, de maneira a medir como predicados 
com viés de causalidade implícita sem comportam em outros contextos. 
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Anexo 1: Dados gerais quanto ao tipo de predicado e frequência de referência 
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Anexo 2: Predicados de viés NP1 
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Anexo 3: Predicados de viés NP2 
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TÍTULO: Elaboração conceitual dos avanços da pesquisa na ética jornalística e análise 

do discurso em blogs do RN 

Resumo 

O presente trabalho "Fafá Zuada: a representação social de Fátima Bezerra no blog de 
Gustavo Negreiros" tem como referencial teórico-metodológico a Análise do Discurso, 
abordando as representações sociais a partir da perspectiva de Moscovici (2007). O 
corpus selecionado foram 44 posts publicados pelo blog de Gustavo Negreiros em que 
Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, foi referida em datas 
relacionadas com as eleições gerais de 2018 e com os primeiros dias de governo, entre 
3 de agosto de 2018 e 12 de março de 2019. O resultado aponta uma representação 
social de Fátima Bezerra no blog como uma administradora irresponsável e autoritária, 
além de reforçar padrões misóginos acerca de estereótipos físicos e comportamentais 
da governadora. 
 
Palavras-chave: Discursos Jornalísticos. Representação Social. Análise do Discurso. 

TITLE: Conceptual elaboration of advances in the reseach of Ethics and Discourse 

Analysis in blogs from Rio Grande do Norte 

Abstract 

This paper "Fafá Zuada: the social representation of Fátima Bezerra on the blog of 
Gustavo Negreiros" has as theoretical-methodological framework the Discourse 
Analysis, approaching the social representations from the perspective of Moscovici 
(2007). The corpus selected were 44 posts published by Gustavo Negreiros’s blog in 
which Fátima Bezerra, governor of Rio Grande do Norte, was referred to on dates related 
to the 2018 general election and the first days of government, between August 3, 2018 
and March 12, 2019. The result points to a social representation of Fátima Bezerra on 
the blog as an irresponsible and authoritarian manager, as well as reinforcing misogynist 
standards about the governor’s physical and behavioral stereotypes. 
 
Keywords: Journalistic Discourses. Social Representation. Discourse Analysis. 

Introdução 

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa “Análise do discurso do jornalismo 
impresso potiguar a partir de princípios ético-morais e de seu posicionamento 
ideológico” (PVC12861-2016), com bolsa de pesquisa PIBIC UFRN (IC). Este projeto 
tem como o objetivo analisar, a partir da análise de discurso, quatro blogs do Estado do 
Rio Grande do Norte, durante os período recortados em que a ex-senadora e atual 
Governadora, Fátima Bezerra, é citada em posts. O blog escolhido para a elaboração 
deste artigo foi o do Jornalista Gustavo Negreiros. 
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A partir das análises realizadas, ficou clara a importância da pesquisa, pois ela se 
relaciona com o Objetivo 5 (ODS5) dos Objetivos do Milênio propostos pela Organização 
das Nações Unidas, o qual promove “Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas 
as mulheres e meninas”, visto que determinamos que se manifesta neste corpus uma 
formação discursiva que permeia sob o âmbito machista, em que muitas vezes são 
mostradas ações e decisões, da ex-senadora e Governadora Fátima Bezerra, de 
maneira negativa, sempre apontando fatores que tentam botar o leitor contra o novo 
governo, fortalecendo, assim, a ideia de que ela não é capaz para governar o Estado, 
através de uma ótica machista. 

As relações entre poder político e mídia jornalística são frequentemente de algum modo 
conflituosas. É comum que a mídia faça a referência a si própria como “Quarto Poder”, 
buscando equiparar-se aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em força e 
influência pública e social. Para se firmar como alto-falante da sociedade, o jornalismo 
se coloca como espelho do real, portanto, imparcial. 

Na perspectiva da Análise do Discurso, entretanto, nada é dito ao acaso. Como diz 
Charaudeau (2006), comunicar e informar são estratégias discursivas pensadas para 
influenciar o outro. O jornalismo, segundo Borelli (2002), é uma atividade de produção 
de sentidos. A atividade jornalística, portanto, não reflete exatamente o real, não é 

neutra, mas constrói simbolicamente, na linguagem, a notícia. 

O blog do jornalista Gustavo Negreiros, assim, foi analisado a partir do referencial 
teórico-metodológico da Análise do Discurso, abordando as representações sociais a 
partir da perspectiva de Moscovici (2007). O recorte de tempo selecionado se deu entre 
o início da campanha eleitoral de 2018 e os primeiros cem dias do governo de Fátima 
Bezerra (PT). 

Desse modo, foram analisados 44 posts publicados pelo blog de Gustavo Negreiros em 
que Fátima Bezerra, atual governadora do RN, foi diretamente referida. Foram 
selecionados como recorte temporal: a data da convenção estadual do PT (04/08/2018), 
o início da campanha (16/08/2018), o 1º turno das eleições gerais (07/10/2018), o 2º 
turno (28/10/2018), o anúncio da equipe de transição (05/11/2018), a posse da 
governadora eleita (01/01/2019), os 30 dias (01/02/2019), os 60 dias (01/03/2019) e os 
100 dias (11/04/2019). Foram também analisados os posts publicados no dia anterior e 
posterior a cada um desses eventos. 

A escolha desse recorte temporal para a composição do corpus se justifica por serem 
os eventos simbolicamente mais importantes da trajetória de Fátima Bezerra desde o 
anúncio oficial da candidatura até o 100º dia de gestão, data normalmente tida como o 
fim da trégua oposicionista ao chefe do Poder Executivo para organizar-se no início de 
sua gestão e ditar os caminhos que tomará durante o mandato. Assim, a partir desse 
corpus, procuramos descrever as representações sociais de Fátima Bezerra no discurso 

manifesto naquele espaço virtual 

 
Metodologia 

 
O Blog do Gustavo Negreiros é editado pelo jornalista e advogado “militante” Gustavo 
Negreiros, em que se propõe a comentar fatos do cotidiano do Brasil e do estado do 
RN. Negreiros afirma possuir ampla experiência em assessoria de comunicação e 
participava do programa 96 minutos na rádio 96 FM de Natal e era comentarista do 
programa Radar da Notícia na TV Tropical, afiliada da Rede Record, até setembro de 
2019. 
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Se para Orlandi (2002), a análise do discurso consiste em traçar uma articulação entre 
o linguístico, o sócio-histórico e o ideológico, uma vez que a linguagem possui relação 
com os meios de produção social, não há dissociação possível do discurso com o 
sujeito, ou com a ideologia. Traçando um paralelo com o blog analisado, é possível 
perceber que Gustavo Negreiros não se desvincula, ainda que minimamente, do seu 
lado “militante,” ou seja, de sua ideologia, no discurso apresentado em seu blog. Tal 
característica pode ser observada tanto nos textos que pretendem ser noticiosos, quanto 
nos comentários que refletem puramente a perspectiva do próprio blogueiro acerca de 
determinado assunto. 

Sem se preocupar com padrões jornalísticos como lidesou a pirâmide invertidapara 
organização de informações, as postagens de Gustavo Negreiros apresentam uma 
estrutura de poucas linhas e linguagem que oscila de acessível à chula. A partir desses 
parâmetros, o blogueiro tenta se aproximar o máximo possível da narrativa antipetista 
de senso comum, varia entre ser caracterizado por uso de jargões, expressões 
populares e estereótipos misóginos usados para contra a Governadora, e de se 
pretender técnica e intelectualmente superior às decisões de Fátima Bezerra e sua 
equipe. 

Os posts selecionados no blog de Gustavo Negreiros referiam diretamente Fátima 

Bezerra no período de nossa análise, conforme a tabela que encontra-se nos anexos. 

Neste artigo, destacamos alguns dos posts selecionados como nosso corpus, de acordo 
com a relevância para a elaboração da representação social de Fátima Bezerra exposta 
pelo blog de Gustavo Negreiros. 

 
Resultados e Discussões 

 
3.1 Fátima com as mãos na cabeça 

O texto aborda uma suposta derrota de Fátima Bezerra no primeiro turno das eleições, 
considerando a eleição do candidato da oposição à Presidência. Refere-se ao candidato 
petista à presidência da República como “o tal do Haddad”, uma forma de diminuir 
Fernando Haddad como um desconhecido. 

No trecho “até ontem achava que ia ser eleita no 1° turno”, o jornalista usa um tom 
debochado para atacar a suposta confiança de Fátima à sua eleição. O texto, na 
verdade, põe em xeque a própria eleição de Fátima, considerando que o crescimento 
da candidatura de Jair Bolsonaro “derreteria” a candidatura da petista. “A soberba 
incandeou a realidade, a possível eleição de Bolsonaro no 1° turno deixa a candidatura 
de Fátima Bezerra derrotada”, disse o blogueiro. 

Ainda, ele lista aspectos ideológicos da sua campanha, contrários aos do candidato à 
presidência, que seriam a razão de sua derrota eleitoral. Por essa razão, a análise de 
Gustavo soa como uma aposta arriscada: 

Por quatro anos a pauta de Fátima se limitou ao “gopi” e prisão de Lula, esqueceu o 
Estado, apostou na ignorância do eleitor, até ontem achava que ia ser eleita no 1° turno. 
Já tinha gente fumando charuto, eita mortadela caviar, parece que deu tudo errado. 

A referência à “mortadela caviar” remete uma formação discursiva anti-esquerdista, 
atualizando uma manifestação discursiva que diz que a esquerda milita porque é “paga” 
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como lanches de pão com mortadela. Parte da direita passou a ser referir à esquerda 
no poder ou na classe média como “mortadela caviar” como forma de expressar uma 

suposta incoerência ideológica. 

Por outro lado a referência aos charutos fumados traz duas distintas reminiscências: a 
primeira diz respeito ao hábito de fumar charutos para celebração de boas notícias. A 
outra, igualmente importante, referência um ícone da esquerda mundial que é a ilha de 
Cuba e seu falecido líder revolucionário Fidel Castro. Charutos são símbolo da ilha 
caribenha. 

Há um ataque direto ao modo de falar de Fátima Bezerra quando pronuncia a palavra 
“golpe” - uma crítica eivada de preconceito linguístico e de classe, assim como uma 
crítica à defesa de Fátima de que houve um golpe de estado travestido de impeachment 
contra a presidenta Dilma Rousseff (PT) em 2016. 

Desse modo, as referências depreciativas à esquerda e a expectativa de derrota de 
Fátima Bezerra, que sempre liderou as pesquisas de opinião, manifestam a filiação de 
Gustavo Negreiros a uma formação discursiva de antipetismo e oposição à Fátima, além 
de construir uma representação social da então candidata fortemente marcada pelo 
rechaço às suas condições de origem social, gênero e filiação político-ideológica. 

3.2 Fátima é linda! 

Maingueneau (2013, p. 221) destaca que a enunciação irônica “apresenta a 
particularidade de desqualificar a si mesma, de se subverter no instante mesmo em que 
é proferida”. O enunciador, diz ele (MAINGUENEAU, 2013, p. 222), “expressa com suas 
palavras a voz de uma personagem ridícula que falasse seriamente e do qual ele se 

distancia, pela entonação e pela mímica, no instante mesmo em que lhe dá a palavra”. 

O jornalista Gustavo Negreiros faz uso frequente de ironias para realizar suas críticas, 
notadamente, no caso de nosso corpus, a Fátima Bezerra. A expressão, que intitula o 
post, “Fátima é linda!”, ironiza a governadora com alguns vieses possíveis. Primeiro, 
expressa uma visão misógina e machista do blogueiro, uma vez que a ironia esconde, 
na verdade, a afirmação oposta - de que Fátima não é linda, mas sim feia. 

O título também denuncia o fato de que houve uma grande adesão à governadora 
depois das eleições, mesmo de gente com posições contrárias a elas e a seu partido - 
“Gente que queria o impeachment, votou em Bolsonaro e sonhava com Fátima 
governadora”, diz também com ironia. “Fátima é linda!” também diz respeito a esse fato: 
de que a governadora Fátima Bezerra atrai o apoio de pessoas que nunca lhe foram 
próximas política ou ideologicamente, a quem o blogueiro chama, também com ironia, 

de “petistas enrustidos” ou “vermelhinhos de coração desde criança”. 

Gustavo Negreiros insere também no post a letra da canção “Garota de Ipanema”, de 
Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Em manifestação irônica ele diz que esses novos 
apoiadores de Fátima Bezerra poderiam dizer que a música, na verdade, havia sido 
composta para ela. Os novos apoiadores que nunca estiveram com Fátima na sua 
trajetória política agora “Tão achando ela linda” - o enunciado irônico de Gustavo 
Negreiros é uma forma de taxá-los, na verdade, de bajuladores. 

O post é ilustrado por duas fotos da posse de Fátima Bezerra, em que aparecem o 
presidente do Tribunal de Justiça, Expedito Ferreira, e o presidente da Assembleia 
Legislativa, Ezequiel Ferreira, do PSDB (em ambas), e o vice-governador Antenor 
Roberto, do PCdoB. Não parece, inadequado, portanto, propor que as críticas irônicas 
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sobre o adesismo à governadora Fátima Bezerra se dirijam ao deputado Ezequiel 
Ferreira, especialmente pelo fato de ser do PSDB, partido de oposição histórica ao PT 

de Fátima Bezerra. 

3.3 Fafá Zuada domina a mente da governadora 

O blogueiro Gustavo Negreiros, assumindo um traço do discurso misógino e machista, 
procura vincular decisões da governadora Fátima Bezerra que são objeto de sua crítica 
a uma possível crise de loucura ou histeria. Fafá Zuada traduz a representação social 
da mulher que não pode assumir posição de poder porque não tem condições de 
sanidade mental para tanto. Assim, a expressão Zuada, que pode ser entendida como 
louca, implica que Fátima, à frente do governo do estado do Rio Grande do Norte, não 
passa de uma mulher histérica e desequilibrada - a “Fafá Zuada domina a mente da 
governadora”. 

Ao escrever sobre a redução das diárias a que governadora e vice-governador têm 
direito, Gustavo Negreiros diz que ela “só tomou medidas politiqueiras para enganar a 

‘galera’”. 

Para Gustavo Negreiros, a incompetência administrativa que ele enxerga em Fátima 
Bezerra é resultado direto da representação social de uma mulher louca e despreparada 
que ele pretende atribuir à governadora - precisamos “menos de Fafá Zuada e mais de 

uma governadora que tome medidas efetivas para conter o rombo”. 

3.4 Cem dias, sem nada 

Nesse post, Gustavo Negreiros brinca com as palavras para criticar que, na sua visão, 
em cem dias da gestão de Fátima Bezerra, nada foi feito. A marca dos primeiros cem 
dias é simbólica para uma gestão, pois é quando se encerra uma espécie de trégua por 
parte da imprensa e da oposição com o governo, dando tempo para que a nova gestão 
mostre a sua marca. 

Fátima Bezerra, portanto, é representada como alguém inepta para a função que ocupa: 
“demonstra um vazio sem tamanho, não inovou, faltou criatividade, não teve choque de 
gestão, compromisso com mudanças e nem na área social, que seria a área que o PT 
entende”. A incompetência de Fátima enunciada por Gustavo Negreiros atingiria 
inclusive aquela “que seria a área que o PT entende”, ou seja, nem para a atuação mais 

básica de seu partido Fátima Bezerra teria feito algo significativo. 

Ainda na seara de uma representação de incompetência para Fátima Bezerra, Gustavo 
Negreiros a chama de “professora que fala errado”, como um modo de sátira ao modo 
como a governadora se expressa oralmente, retomado, por exemplo, de quando o 
blogueiro escreve “gópi” como citação direta de Fátima. Ainda, Gustavo Negreiros 
minimiza a atuação parlamentar prévia da governadora ao dizer que ela “tem como 
ponto forte na sua carreira política ter comido um pedaço de carne com as mãos na 
mesa do Senado”, fazendo menção a quando ela, juntamente a outras então senadoras 
oposicionistas, ocuparam a Mesa Diretora do Senado Federal em protesto contra a 
votação da Reforma Trabalhista em 2017. 

Fátima é autoridade e autoritária na relação com os sindicatos, no discurso de Gustavo 
Negreiros, ao dizer que ela “demonstrou força com os sindicatos, quem manda é ela”, 
mas negligente com os servidores estaduais, utilizando como argumento os atrasos no 
pagamento dos salários. E ainda brinca com a situação: “Quem tem salário atrasado, 
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só resta chorar”. Ainda, Fátima é representada como alguém barulhenta, quase uma 
criança mimada, pois “resolveu desmontar a SEJUC por pura pirraça”. 

Assim, o antipetismo enunciado por Gustavo Negreiros em todo o texto alia-se a uma 
representação de Fátima no discurso do blogueiro como administradora inepta, birrenta, 
autoritária e incompetente. Tanto que ela “ainda goza de grande popularidade, a 
esperança popular continua nos seus braços”, prevendo que se a gestão de Fátima 
continuar como Gustavo Negreiros diz que está indo, num futuro não muito distante a 
situação pode se inverter, pois Fátima no momento tem o apoio do povo e “a simpatia 
escancarada da imprensa”. Considerando que ele avalia o governo Fátima como “um 
abraço na mediocridade, cara de vários dos seus componentes”, tudo se encaminha 

para que sua previsão se realize. 

3.5 Representação de Fátima Bezerra 

De acordo com Maingueneau (2005, p.15), discurso é “uma dispersão de textos cujo 
modo de inscrição histórica permite definir como um espaço de regularidades 
enunciativas”, seguindo essa perspectiva, é possível concluir algumas regularidades 
das enunciativas que constituem o ethos do discurso do blogueiro Gustavo Negreiros, 
dentre elas; o antipetismo declarado, elucidado pela associação traçada sempre de 
forma negativa da Governadora com o seu partido, ou pelo uso pejorativo do termo 
“vermelhinhos” em algumas postagens para referir-se a pessoas vinculadas à esquerda. 
Além da reprodução massiva de jargões e expressões de senso comum e o ataque 
direto à figura da Governadora enquanto mulher, observada nas tendências misóginas 
e sexistas contidas em alguns textos do blog. 

A representação da governadora Fátima Bezerra, no blog do Gustavo Negreiros, é 
traçada a partir de duas principais vertentes. Primeiramente, o blog a representa como 
administrativamente irresponsável e autoritária, cooptando antigos adversários para 
sustentar a base parlamentar de seu governo - “Fátima é linda!” é um post em que 

reafirma essa representação social. 

Em segundo lugar, Fátima Bezerra é retratada no sentido de reforçar padrões misóginos 
acerca de estereótipos físicos e comportamentais, com o blogueiro sempre se referindo 
a ela com apelido de caráter vexatório (Fafá zuada) e tirando o mérito de suas decisões. 
O estereótipo da mulher que é rebaixada em sua representação social como louca ou 
histérica - traduzida, no enunciado de Gustavo Negreiros, pela expressão Zuada, que 
pode ser tomada como sinônimo de louca. 

 

Conclusão 

 

Sendo assim, a partir das análises realizadas por esta pesquisa, ficou evidente que, 
embora não seja o único tema discorrido em seu blog, há claramente uma 
predominância de postagens/comentários de cunho político, que asserte - ainda que de 
forma implícita - seu posicionamento de oposição à atual governadora. O jornalista, além 
de cumprir o seu papel de difundir informação almeja, também, representar a voz da 
“justiça”, fazendo questão de relembrar supostos erros do passado da governadora, que 
implicaria numa falta de credibilidade para a exercer seu cargo de gestão do estado, 
deixando completamente de lado a imparcialidade requerida para um jornalista. 

Em um primeiro momento, pode-se observar um desapego aos formatos jornalísticos 
tradicionais, seus posts são formados por parágrafos únicos que oscilam entre três a 
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cinco linhas que, em suma, são comentários sobre os acontecimentos que ele destaca 
em suas publicações, mas raramente acrescentando alguma informação. A frequente 
reprodução — tanto integral quanto parcial — de conteúdo de outros autores pode ser 
interpretada não como falta de criatividade e/ou conteúdo original mas sim uma forma 
de sustentar sua opinião nada favorável sobre Fátima Bezerra. 

De acordo com Maingueneau (2005, p.15), discurso é “uma dispersão de textos cujo 
modo de inscrição histórica permite definir como um espaço de regularidades 
enunciativas”. Seguindo essa perspectiva, é possível concluir algumas regularidades 
que apontam a representação social de Fátima Bezerra no blog do Gustavo Negreiros, 
dentre elas: a representação de Fátima por ser de esquerda, petista e ex-sindicalista, o 
que combina com o antipetismo declarado do blogueiro, elucidado também pela 
associação traçada sempre de forma negativa da governadora com o seu partido, ou 
pelo uso pejorativo do termo “vermelhinhos” em algumas postagens para referir-se a 
pessoas vinculadas à esquerda. Além disso, destacamos a reprodução massiva de 
jargões e expressões de senso comum e o ataque direto à figura da governadora 
enquanto mulher, observada nas tendências misóginas e sexistas contidas em alguns 
textos do blog. 
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Quadro 1 - Títulos dos posts do Blog de Gustavo Negreiros (corpus) 
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Quadro 1 - Títulos dos posts do Blog de Gustavo Negreiros (corpus) 
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TÍTULO: Gênero, mobilidade e redes de serviços para mulheres urbanas e rurais. 

Resumo 

Objetivou-se analisar a produção bibliográfica acerca da temática da mobilidade de 
mulheres no meio urbano e rural. Para tanto, foram realizadas buscas na biblioteca 
virtual da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 
selecionados os artigos revisados por pares, no período 2008-2018, em português ou 
espanhol, utilizando os descritores “Gênero AND (Meio Rural) AND Mobilidade AND 
Transporte”. Obtiveram-se 3 artigos, sendo um empírico e dois teóricos. Nesses 
trabalhos, foi possível observar as especificidades dos padrões de mobilidade das 
mulheres, bem como a falta de adaptação do modelo vigente de mobilidade para tais 
necessidades. Também ficou nítida a falta de integração entre espaços urbanos e rurais, 
a qual impõe isolamento social às pessoas que habitam locais de baixa densidade 
demográfica. Por fim, ficou explícita a escassez de estudos relacionados ao tema da 
mobilidade feminina nos espaços rurais. 
 
Palavras-chave: mulheres; gênero: mobilidade; rural. 

TITLE: Gender, mobility and service networks for urban and rural women 

Abstract 

The objective was to analyze a bibliographic production on the theme of women's 
mobility in urban and rural areas. For this purpose, searches were carried out in the 
virtual library of the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel 
(CAPES) and selected articles reviewed by peers, in the period 2008-2018, in 
Portuguese or Spanish, using the descriptors “Gender AND ( Rural Environment) And 
Mobility And Transport ”. Three articles were obtained, one empirical and two theoretical. 
In these works, it was possible to observe the specificities of the women's mobility 
patterns, as well as the lack of adaptation of the current mobility model to such needs. 
There was also a clear lack of integration between urban and rural spaces, one that 
imposes social isolation on people living in areas with low demographic density. Finally, 
the scarcity of studies related to the issue of female mobility in rural spaces was explicit. 
 
Keywords: women; gender: mobility; rural. 

Introdução 

Este plano de trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa que visa a observar a 
mobilidade das mulheres e a adequação do transporte público sob uma perspectiva de 
gênero. Observa-se que os espaços público e privado são ocupados de forma desigual 
por homens e mulheres. Enquanto as mulheres têm acesso limitado aos espaços 
públicos, os homens dominam ambos os meios. (Carvalho e Oliveira, 2019) Então, a 
mobilidade é destacada como uma ferramenta que pode auxiliar na quebra desse 
padrão de ocupação dos espaços reforçado pelas tradicionais ideologias de gênero. 
Mas, para que isso se concretize, é necessário que a gestão pública esteja atenta à 
existência dos vários modelos de mobilidade, bem como implemente os serviços de 
transporte público com qualidade suficiente para todas e todos. 
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Metodologia 

 
Neste plano de trabalho, estava prevista a realização de um trabalho de campo nos 
espaços sociais da zona norte da cidade de Natal/RN (no bairro de Nossa Senhora da 
Apresentação, a partir da unidade básica de saúde e conselho comunitário) e no 
assentamento rural Paulo Freire III (sede da associação) no município de Pureza, tendo 
em vista que esses espaços são bastante frequentados pela população feminina. Para 
a obtenção de dados, seriam utilizados como instrumentos as ferramentas de entrevista 
individual, grupos de discussão, técnicas documentais e técnicas etnográficas. 
Entretanto, em decorrência da pandemia de Covid-19, a ida à campo não foi possível. 
Portanto, o plano de trabalho foi readequado para o atual contexto, sendo realizada uma 
revisão integrativa da literatura mediante levantamento bibliográfico de artigos latino-
americanos publicados entre 2008-2018, com resumo e texto completo em português 
e/ou espanhol, revisados por pares e disponíveis para acesso gratuito no Portal de 
Periódicos CAPES. Foram utilizados os descritores “Gênero AND (Meio Rural) AND 
Mobilidade AND Transporte” e encontrados 82 artigos, entre os quais apenas 3 foram 
selecionados, tendo sido excluídos os artigos sem resumo, repetidos e que não se 
relacionavam com a temática deste plano de trabalho. 
 

Resultados e Discussões 

 
Nos estudos encontrados, fica explícita a diferença de oferta de serviços públicos 
existente entre capital e interior , onde o acesso é precário ou inexistente. O transporte 
público em tais localidades é, por vezes, inseguro e inadequado. Nesse sentido, ocorre 
o isolamento espacial da população que habita esses municípios de menor densidade 
populacional. (Arrais, Nascimento, e Silva, 2018) Um ponto de destaque na discussão 
de gênero e mobilidade é a ocupação desigual do espaço público e privado entre 
homens mulheres, tendo em vista que à medida que os homens dominam todos os 
espaços, às mulheres cabe o domínio, apenas, da casa e demais espaços privados, 
como sinalizado por Carvalho e Oliveira (2019). Nesse sentido, as autoras apontam que 
a mobilidade cria oportunidades, mas também condiciona as práticas cotidianas levando 
em conta os custos ambientais, sociais e financeiros que impõe. Em relação aos custos 
sociais, percebe-se que a mobilidade auxilia as mulheres na quebra dos padrões 
estabelecidos pelas ideologias de gênero tradicionais, que limitam a capacidade 
feminina de ocupação de espaços, e atua como ferramenta de empoderamento. Ainda 
assim, os padrões de mobilidade feminina são bastante diferentes dos masculinos, 
tendo em vista que as mulheres têm um alcance de mobilidade menor, tendem a 
trabalhar mais perto de casa, a usar menos o carro particular e a ter trabalhos que exijam 
menos viagens. Portanto, é possível apontar a falta de reconhecimento, pela gestão 
pública, dos diferentes padrões de mobilidade. (Carvalho e Oliveira, 2019) Também é 
relevante salientar que a gestão do transporte público em cidades de menor densidade 
populacional enfrenta desafios, por vezes influenciados pela esfera política local, que 
dificultam a implementação do serviço, o que tem por consequência o isolamento 
espacial da população. A razão disso é que o transporte público constitui a principal 
alternativa de mobilidade e, sem ele, o espaço urbano e o rural não se integram. (Arrais, 
Nascimento, e Silva, 2018) Logo, é possível perceber a dificuldade existente para 
assegurar condições adequadas de mobilidade para a população, levando em 
consideração as particularidades dos vários padrões de mobilidade observados. Além 
disso, ressalta-se a grande escassez de estudos abordando a mobilidade de mulheres 
nos meios rurais. 
 
Conclusão 
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Em função da pandemia de COVID-19, a ida à campo prevista neste plano de trabalho 
não foi possível. Então, algumas estratégias foram adotadas para dar continuidade aos 
trabalhos da pesquisa, como a realização de reuniões on-line visando à leitura de textos 
relacionados aos temas comuns aos planos de trabalho que constroem o projeto de 
pesquisa intitulado Mobilidade das Mulheres e a Adequação do Transporte Público: uma 
perspectiva de gênero. Ademais, a pesquisa está sendo reformulada considerando as 
adequações necessárias ao atual contexto pandêmico. Nesse sentido, estão sendo 
planejadas entrevistas virtuais com mulheres da zona norte de Natal e de uma 
comunidade rural do interior do Rio Grande do Norte para, dessa forma, obter maior 
conhecimento acerca de sua experiência de mobilidade nos meios urbano e rural no 
âmbito da acessibilidade dos serviços públicos, bem como identificar e mapear os 
serviços e equipamentos acessados por elas. Em relação aos artigos estudados, 
destaca-se a escassez de produções acadêmicas tratando da questão da mobilidade 
feminina em espaços rurais, bem como a desigualdade de ocupação espacial entre 
homens e mulheres. Enquanto as mulheres ficam restritas ao ambiente doméstico, os 
homens expandem seu domínio pelos demais ambientes da cidade e do campo. 
(Carvalho e Oliveira, 2019) 
 

Referências 

 
Arrais, E. L., do Nascimento, I. R. T., & da Silva, F. R. M. (2019). A OMISSÃO DO 
ESTADO NA GESTÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL EM ACOPIARA/CE: 
REFLEXOS SOCIOECONÔMICOS A PARTIR DE PERCEPÇÕES LOCAIS. Revista de 
Gestão, Finanças e Contabilidade, 8(1), 75-91. Gomes, N. F. M., Fiúza, A. L. C., Pinto, 
N. M. A., & Remoaldo, P. C. A. C. (2018). Os rurais e a cidade: a mobilidade 
socioespacial dos habitantes do campo em Pequenos municípios de economia agrícola. 
Raega-O Espaço Geográfico em Análise, 44, 242-257. Carvalho, C., & Oliveira, C. S. 
(2017). Uma leitura de género sobre mobilidades e acessibilidades em meio rural. 
Cidades. Comunidades e Territórios, (35). 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 776 

 

CÓDIGO: HS0742 

AUTOR: BARBARA DE OLIVEIRA SANTARONI CORTAT 

ORIENTADOR: IZABEL AUGUSTA HAZIN PIRES 

 

 

TÍTULO: Alterações neuropsicológicas em crianças e adolescentes com câncer e 

impactos na aprendizagem: uma revisão integrativa 

Resumo 

O câncer infantojuvenil implica em diversos comprometimentos neuropsicológicos para 
a criança/adolescente, inclusive repercutindo na fragilização do processo ensino-
aprendizagem. Nesse sentido, a neuropsicologia escolar se configura como campo fértil 
na formulação de estratégias educacionais eficazes para o desenvolvimento cognitivo, 
social e acadêmico de crianças e adolescentes em tratamento ou sobreviventes do 
câncer. Atualmente, no entanto, há escassez de produção científica no que diz respeito 
à intersecção entre neuropsicologia, crianças e adolescentes com câncer e 
aprendizagem. Diante disso, objetivou-se realizar uma revisão integrativa acerca das 
principais alterações neuropsicológicas que impactam negativamente no processo 
ensino-aprendizagem desse grupo clínico. Verificou-se presença generalizada do 
comprometimento em memória de trabalho e visoespacialidade em crianças e 
adolescentes em tratamento ou sobreviventes do câncer. Dessa forma, espera-se 
contribuir para a formulação de estratégias pedagógicas embasadas em conhecimento 
científico que possibilitem maior potencial de desenvolvimento de alunos sobreviventes 
do câncer infantojuvenil. 
 
Palavras-chave: Neuropsicologia.Aprendizagem.Oncologia pediátrica. 

TITLE: Neuropsychological outcomes in children and adolescents with cancer and 

impacts on learning: an integrative review 

Abstract 

 

Childhood cancer implies several neuropsychological impairments for the 
child/adolescent, including the weakening of the teaching-learning process. In this 
sense, school neuropsychology is a rich field to the formulation of effective educational 
strategies for the cognitive, social and academic development of children and 
adolescents undergoing cancer treatment or cancer survivors. Currently, however, there 
is a shortage of scientific production with regard to the intersection between 
neuropsychology, learning and children/adolescents with cancer. Therefore, the 
objective was to execute an integrative review about the main neuropsychological 
changes that negatively impact the teaching-learning process of this clinical group. It was 
found that children and adolescents undergoing treatment or cancer survivors expressed 
generalized presence of impairment in working memory and visospatiality. Therefore, it 
is expected to contribute to the formulation of scientific-based pedagogical strategies 
that enable greater potential for the development of childhood cancer survivors. 

 
 
Keywords: Neuropsychology.Learning.Pediatric oncology. 
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Introdução 

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, estima-se que em 2020 haja ocorrência 
de 8.460 novos casos de câncer infantojuvenil no Brasil. O câncer infantojuvenil é 
caracterizado por um conjunto de doenças que possuem em comum a proliferação 
descontrolada de células anormais. Dentre essas doenças, os tipos mais comuns são 
as leucemias, seguidas dos tumores de sistema nervoso central (INCA, 2020). 

Apesar do esforço empreendido em pesquisas no sentido de equilibrar eficiência 
terapêutica e manutenção da toxicidade nos níveis mínimos, o câncer infantojuvenil e 
seu tratamento acarretam inúmeros impactos para a criança/adolescente, como longos 
períodos de hospitalização; procedimentos invasivos e dolorosos; e efeitos adversos do 
tratamento, que envolvem comprometimento cognitivo, psicoafetivo, comportamental e 
social. Assim, o processo ensino-aprendizagem também é fragilizado e a maioria dos 
pacientes oncológicos demonstram dificuldades no retorno às aulas (BRASIL, 2002; 
HAZIN et al., 2011; MEDEIROS, 2018; NASCIMENTO, 2005; NOOGLE; DEAN, 2013; 
PEREIRA, 2017). 

Nesse contexto, a neuropsicologia escolar é um campo fértil para subsidiar intervenções 
eficazes no sentido de promover o desenvolvimento cognitivo, social e acadêmico da 
criança e do adolescente com câncer. Trata-se de uma especialidade emergente e 
nasceu a partir do crescente reconhecimento acerca das bases neurobiológicas do 
processo de aprendizagem. Dessa forma, é um campo que atua como mediador entre 
os achados da neuropsicologia clínica e a prática educacional, investigando problemas 
que os professores encontram em sala de aula ou traduzindo achados científicos em 
conhecimento prático para profissionais da educação (FONSECA, 2019; MILLER, 
2009). 

O crescente interesse em investigar a intersecção entre neuropsicologia, oncologia 
pediátrica e aprendizagem foi incentivado por reuniões entre as pesquisadoras do 
Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia (LAPEN) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e profissionais da classe hospitalar do Hospital 
Infantil Varela Santiago (HIVS) da cidade de Natal/RN, que está em atividade desde 
2009 e é referência no estado no que se refere à garantia do direito à educação. 
Compartilhando-se os resultados das pesquisas acerca do perfil neuropsicológico de 
crianças e adolescentes em tratamento oncológico e dos impactos no processo de 
aprendizagem dos pacientes, as educadoras do hospital solicitaram orientações com 
relação a intervenções educacionais fundamentadas na neuropsicologia escolar. Dessa 
forma, o presente estudo nasceu de uma demanda da própria instituição com a qual o 
LAPEN-UFRN possui parceria, demonstrando, assim, a relação fundamental entre 

ensino-pesquisa-extensão. 

No entanto, na tentativa de efetivação da demanda supracitada, constatou-se a 
escassez de pesquisas nacionais que abordam a intersecção entre processos 
educativos em crianças e adolescentes em tratamento ou sobreviventes de câncer e 
desenvolvimento neuropsicológico, apesar da quantidade considerável de estudos 
acerca dos aspectos cognitivos e neuropsicológicos desses grupos clínicos. Portanto, a 
presente pesquisa objetivou investigar as contribuições da neuropsicologia no processo 
ensino-aprendizagem de crianças e adolescentes em tratamento ou sobreviventes do 
câncer. Defende-se que esta investigação é imprescindível para as ações 
subsequentes, uma vez que a estruturação das atividades nas classes hospitalares 
precisa ter como subsídios os perfis neuropsicológicos comumente associados aos 
sobreviventes do câncer infantojuvenil, notadamente aos das leucemias e tumores 

cerebrais, os quadros clínicos mais prevalentes nesta faixa etária. 
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Metodologia 

 

Devido ao contexto de pandemia, o presente estudo passou por alterações no 
delineamento metodológico, uma vez que crianças e adolescentes em tratamento contra 
o câncer compõem o grupo de risco para COVID-19. Assim, foi necessário adequar a 
pesquisa de maneira a não expor esse grupo clínico e, também, seguir as orientações 

sanitárias para evitar a disseminação do novo coronavírus. 

É importante sinalizar que inicialmente foi realizada busca prévia de produções 
científicas que relacionam aspectos neuropsicológicos e processos educativos de 
crianças e adolescentes em tratamento ou sobreviventes de câncer. No entanto, devido 
à escassez de materiais encontrados a nível nacional, o delineamento metodológico foi 
alterado. Diante disso, optou-se pela realização de uma revisão integrativa a partir dos 
achados oriundos das pesquisas realizadas pelo LAPEN-UFRN. Trata-se de ferramenta 
importante que tem como fim integrar evidências científicas para embasar práticas 
profissionais. Tal metodologia possibilita sintetizar pesquisas já produzidas acerca de 
determinada temática e, assim, apontar uma práxis fundamentada no conhecimento 
científico (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010), sendo este o objetivo maior de estudos 
em neuropsicologia escolar realizados no LAPEN-UFRN em parceria com o HIVS, a 
saber, mediar o diálogo entre os achados da neuropsicologia clínica e a prática das 
docentes da classe hospitalar. 

Para nortear a busca dos materiais, formulou-se a seguinte questão: Quais as principais 
alterações neuropsicológicas associadas a dificuldades de aprendizagem que crianças 
e adolescentes em tratamento ou sobreviventes de câncer apresentam? Para a seleção 
dos materiais foi utilizado o Repositório Institucional da UFRN, empregando as 
seguintes palavras-chave: leucemia linfóide aguda e tumor de fossa posterior. 

Os critérios de inclusão foram estudos da área da neuropsicologia, que possuem como 
participantes crianças e/ou adolescentes e que avaliam os constructos de 
visoespacialidade e memória de trabalho/memória operacional. A escolha de ambos 
domínios justifica-se pelos recentes estudos que relacionam de maneira mais 
aprofundada os processos de aprendizagem - como a matemática e a leitura - com 
visoespacialidade e memória de trabalho (BOVO, 2016; CORSO; DORNELLES, 2012; 

HAZIN; FALCÃO 2015; HAZIN et al. 2009; ZANELLA; VALENTINI, 2016). 

A memória de trabalho possibilita a seleção, análise, síntese e resgate de informações 
consolidadas na memória de longo prazo (SIQUEIRA; GURGEL-GIANETTI, 2011). 
Estudos têm demonstrado o quanto diferenças individuais em memória de trabalho 
podem prever de forma precisa o processo e os produtos de domínios da leitura e escrita 
(WEN; LI, 2019). Nesse sentido, é importante destacar que o pico de incidência das 
leucemias coincide com a fase escolar da alfabetização, ou seja, dificuldades cognitivas 
associadas à memória de trabalho em crianças com câncer podem potencializar as 

fragilidades na aquisição de competências escolares centrais. 

Por sua vez, as habilidades visoespaciais são imprescindíveis para o sucesso em 
atividades acadêmicas específicas, tais como escrever e desenhar, bem como para 
disciplinas, notadamente a matemática. Convém destacar que a visoespacialidade não 
é um constructo único, podendo ser descrita a partir de três categorias: Habilidades 
espaciais, a saber, percepção espacial, visualização espacial e rotação mental; 
visualização espacial, definida como a capacidade para gerar uma imagem mental, 
avaliar as transformações e armazenar as modificações produzidas e; rotação mental, 
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a qual inclui a habilidade para recordar mentalmente e subsequentemente rotacionar 
um objeto no espaço em 2D ou 3D (HAZIN; FALCÃO, 2015; OOSTERMEIJER; 

BOONEN; JOLLES, 2014). 

Assim, a amostra final consistiu de oito produções científicas (seis dissertações e duas 
teses). Para análise e síntese dos dados foi construída uma tabela (Tabela 1) 
contemplando os aspectos atinentes ao objetivo do estudo: Tipo de câncer investigado, 

nomes das autoras, ano e principais achados. 

 
Resultados e Discussões 

 

As oito produções científicas, selecionadas de acordo com os critérios de inclusão já 
mencionados, estão vinculadas ao LAPEN na linha de pesquisa que relaciona 
neuropsicologia do desenvolvimento e oncologia e compreendem o período entre 2011 
a 2018. A maioria dos participantes dos estudos são crianças e adolescentes que 
realizaram tratamento oncológico na cidade de Natal/RN. Os tipos de câncer 
investigados foram Leucemia Linfoide Aguda (LLA) (quatro produções) e Tumores de 
Fossa Posterior (TFP) (quatro produções) e os tratamentos oncológicos compreendidos 
foram a cirurgia de ressecção (no caso das neoplasias sólidas), radioterapia e 
quimioterapia. 

Em relação ao domínio da memória de trabalho/memória operacional, a maioria dos 
estudos indicaram a presença de déficits significativos neste domínio. Em todos os 
materiais selecionados que investigam aspectos neuropsicológicos de crianças e 
adolescentes em tratamento ou sobreviventes de LLA relataram-se índices mais baixos 
da memória de trabalho (CAVALCANTI, 2018; GOMES, 2011, 2017; SILVA, 2014), 
enquanto somente um estudo com TFP chamou atenção especificamente para o 
declínio em memória de trabalho (GARCIA, D. 2016). Identifica-se alguns destaques, 
tais como rebaixamento maior do domínio em crianças e adolescentes submetidas à 
radioterapia em comparação com a quimioterapia (SILVA, 2014) e nos participantes que 
estavam há dois anos ou mais fora de tratamento (CAVALCANTI, 2018; GOMES, 2017). 
Encontrou-se também correlação entre desempenho inferior em tarefas que envolvem 
memória de trabalho e pior competência em atividade escolar quando avaliada pelos 
pais (DANTAS, 2018). 

Já no que diz respeito ao constructo da visoespacialidade, um estudo com sobreviventes 
de LLA (SILVA, 2014) e duas pesquisas com sobreviventes de TFP deram destaque às 
alterações nesse domínio (GARCIA, B., 2014; GARCIA, D., 2016). Semelhante ao 
domínio da memória de trabalho, também foi encontrado maior declínio da 
visoespacialidade em crianças e adolescentes que estavam fora de tratamento há mais 
de três anos (GARCIA, B., 2014), sugerindo que estes déficits são progressivos e 
tardios. Houve resultados contraditórios no que diz respeito à modalidade de tratamento, 
com estudos afirmando que a radioterapia impacta mais negativamente a 
visoespacialidade (GARCIA, B., 2014; GARCIA, D., 2016) e outro estudo que não 
relatou diferenças significativas entre os pacientes tratados com quimio e radioterapia e 
aqueles tratados somente com quimioterapia (SILVA, 2014), no entanto, essa aparente 
inconsistência pode ser devido à diferença dos impactos neuropsicológicos decorrentes 
das distintas modalidades do câncer. Por fim, um dos estudos relacionou déficits em 
visoespacialidade com comprometimento da resolução de cálculos numéricos, em que 
crianças com rebaixamento nesse domínio não conseguiram resolver contas com 
operações básicas de maneira eficaz (GARCIA, D., 2016). 
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Diante do exposto, nota-se a presença generalizada do comprometimento em memória 
de trabalho e visoespacialidade nas crianças e nos adolescentes em tratamento ou 
sobreviventes de câncer, domínios esses intrinsecamente relacionados com o processo 
ensino-aprendizagem. A partir desses resultados, é esperado que esse grupo clínico 
enfrente dificuldades de aprendizagem, por vezes sendo percebidas anos depois do 
tratamento, na medida em que as tarefas e atividades exigidas se tornam cada vez mais 
complexas com o passar da idade (CAVALCANTI, 2018; GARCIA, B., 2014; GOMES, 
2017). Dessa forma, fica evidente a necessidade do diálogo da neuropsicologia escolar 
com a oncologia pediátrica para a orientação e formulação de estratégias educacionais 
adaptadas de acordo com as alterações neuropsicológicas dos pacientes e 

sobreviventes pediátricos oncológicos. 

 
Conclusão 

 

Inúmeros estudos apontam a importância do funcionamento adequado dos domínios 
neuropsicológicos concernentes à memória de trabalho e à visoespacialidade para o 
processo ensino-aprendizagem. Portanto, tendo em vista a presença recorrente de 
déficits de ambos domínios em crianças e adolescentes em tratamento ou sobreviventes 
de câncer, faz-se necessário pensar futuras investigações científicas e estratégias 
pedagógicas adequadas que beneficiem o desenvolvimento cognitivo, social e 
acadêmico desse grupo clínico. 

Aponta-se para pesquisas posteriores a investigação mais aprofundada acerca dos 
impactos das alterações neuropsicológicas em crianças e adolescentes em tratamento 
ou sobreviventes de câncer no processo ensino-aprendizagem. Recomenda-se 
identificar como esses comprometimentos se traduzem em dificuldades no dia a dia 
escolar da criança/adolescente, como por exemplo, em matemática e/ou leitura. 

Para ações futuras, sugere-se a orientação acerca das alterações neuropsicológicas e 
seus impactos no processo ensino-aprendizagem a educadores. Orientação essa 
direcionada principalmente aos professores em classe hospitalar e também aos 
profissionais do ensino regular envolvidos na reinserção escolar de alunos 
sobreviventes do câncer. Para isso, é preciso empreender esforço traduzindo termos 
técnicos e pouco usuais para uma linguagem compreensível e acessível a profissionais 

de outras áreas. 
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TÍTULO: O MOVIMENTO “ESCREVER PARA APRENDER”: O QUE REVELAM OS 

TEXTOS DE ESTUDANTES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL? 

Resumo 

Esta pesquisa é um desdobramento de um movimento maior denominado de “Escrever 
para Aprender”, pelo qual a escrita pode ser utilizada não apenas para transcrição de 
conteúdos, mas principalmente para aquisição e consolidação de saberes em 
disciplinas curriculares. A fim de identificar marcas textuais relacionadas ao conteúdo e 
ao seu manejo em produções escritas, foram analisadas transcrições de alunos do 6º 
Ano do Ensino Fundamental, correspondentes às fases de rascunho, reescrita e 
elaboração de texto final. Os textos revelaram a existência de Movimentos Textuais e 
de Operações de Escritura situados na dinâmica da escrita e na composição de 
conceitos pelos alunos. Nessa perspectiva, a escrita ganha novos contornos no 
ambiente escolar, servindo como recurso facilitador no processo de ensino-
aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Escritura. Operações. Aprendizagem. 

TITLE: THE “WRITE TO LEARN” MOVEMENT: WHAT DO THE TEXTS OF STUDENTS 

FROM THE FINAL YEARS OF FUNDAMENTAL EDUCATION REVEAL? 

Abstract 

This research is an offshoot of a larger movement called “Writing to Learn”, by which 
writing can be used not only for content transcription, but mainly for the acquisition and 
consolidation of knowledge in curricular subjects. In order to identify textual marks 
related to the content and its handling in written productions, transcripts of students from 
the 6th year of elementary school were analyzed, corresponding to the stages of drafting, 
rewriting and preparation of the final text. The texts revealed the existence of Textual 
Movements and Writing Operations located in the dynamics of writing and in the 
composition of concepts by students. From this perspective, writing gains new contours 
in the school environment, serving as a facilitating resource in the teaching-learning 
process. 
 
Keywords: Scripture. Operations. Learning. 

Introdução 

A presente pesquisa faz parte de um projeto mais amplo baseado no “Movimento 
Escrever para Aprender” que considera a escrita uma ferramenta auxiliar no processo 
de ensino-aprendizagem. Entende-se que a escrita não representa somente um meio 
de comunicação ou de interação, mas assume notória expressividade como meio de 
aprendizagem, mobilizando inúmeros conhecimentos através de mecanismos 
cognitivos, de memória, de associação e de inter-relação. É dizer que o estudante, no 
contexto escolar, não só aprende a escrever como também escreve para aprender, 
tomando a escrita posição central nas atividades propostas pelo professor, através das 
quais é possível identificar e sanar problemas de aprendizagem. E não é só isso. As 
atividades com escrita favorecem que o próprio conhecimento tenha condições para 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 785 

 

emergir, uma vez que a produção textual exige que o(a) estudante passe por diversas 
leituras, pelo exercício da compreensão de textos e chegue a se posicionar ou 
conceituar a partir da reunião daquilo que já sabe com as informações que recebe. 
Nesse contexto, a presente investigação se propõe a analisar os textos produzidos por 
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental em uma atividade de escritura, para, ao final, 
responder à proposição “o que nos revelam os textos de estudantes dos anos finais do 
ensino fundamental”, dando visibilidade aos estudos que enfatizam a escrita como 
mecanismo apropriado à expansão e ao manejo de conteúdos em sala de aula. 
 
Metodologia 

 
No contexto da pesquisa mais ampla da qual falamos na Introdução, 27 alunos de uma 
turma do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Tempo Integral 
Professor Álvaro Costa, situada na cidade de Fortaleza/CE, foram solicitados a escrever 
um breve relato sobre a água, de acordo com a seguinte instrução: “Uma pesquisadora 
da Universidade Federal do Ceará realiza um trabalho sobre o conhecimento dos 
estudantes do 6º ano. Ela quer saber o que os estudantes conhecem e o que aprendem 
sobre a água nas aulas de Ciências. Vamos colaborar com a nossa colega 
pesquisadora! Escreva um breve relato sobre as aulas de Ciências em que a professora 
falou sobre a água nos seres vivos. Diga o que você já sabia sobre isso e o que 
descobriu de novo. Vamos fazer, primeiramente, um rascunho. Depois, enviaremos o 
relato para a pesquisadora por e-mail”. A professora local, então, instruiu o(a) aluno(a)s 
a colaborarem com a pesquisadora que queria saber o que o(a)s estudantes já sabiam 
e o que descobriram sobre a água nas aulas de ciências. A atividade foi realizada em 
04 momentos. Em um primeiro momento, o(a)s estudantes participaram de uma 
atividade em que foi retomado o conteúdo da aula de ciência sobre a água. No momento 
seguinte, o(a)s alunos escreveram uma primeira versão do texto. Essa primeira versão 
passou por duas revisões: uma de conteúdo, no terceiro momento, e outra de forma, no 
quarto momento, quando o(a)s aluno(a)s também digitaram a versão final para ser 
enviada por e-mail à pesquisadora. Formou-se, então, um corpus de 81 manuscritos, 
divididos em três grupos de 27 relativos a cada uma das versões do texto. Cada texto 
recebeu um código que identifica o número do aluno (T) e a versão (V). O texto 
codificado, por exemplo, como T1-V1 quer dizer que foi a primeira versão do aluno 1. A 
análise foi realizada por versão, de maneira qualitativa, com a leitura de cada 
transcrição, examinando-se especialmente os conteúdos ali dispostos, a fim de 
identificar marcas textuais que levassem a possíveis operações com a escrita, e 
quantitativamente, com o levantamento de dados em forma de tabelas, uma para cada 
versão, a partir dos termos que mais se destacaram nas transcrições e sua organização 
por movimentos de escritura. A análise buscou verificar marcas textuais entre as três 
versões, que revelam a maneira como o(s) estudantes mobilizam o conteúdo e o próprio 
processo de escritura. 
 
Resultados e Discussões 

 
MOVIMENTOS TEXTUAIS E OPERAÇÕES DE ESCRITURA Feitas as análises das 
três versões dos textos, verifica-se dois tipos de fenômenos: os movimentos textuais 
que compreendem as características relativas ao tratamento do conteúdo do texto, e as 
operações de escritura que dizem respeito à elaboração das informações. DEFINIÇÃO 
DOS MOVIMENTOS TEXTUAIS Por movimento textual se compreende a incidência de 
marcas textuais relativas especificamente ao conteúdo do texto. O(a)s aluno(a)s, 
inicialmente, se reportam a um interlocutor, identificando-o como pesquisador ou 
professor(1); explicitam o tema do texto (a importância da água)(2); qualificam-no, 
mencionando características, propriedades, usos e finalidades(3); discorrem sobre 
conceitos e apresentam exemplos(4); e encerram, em geral, com algumas questões ou 
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impressões pessoais, de ordem social e ambiental(5). Denominamos esses movimentos 
da seguinte forma: 1.Identificação de Audiência; 2.Explicitação do Tema; 3.Lista; 
4.Demonstração; e 5.Reflexão. O movimento IDENTIFICAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
compreende o ato de direcionar o texto para uma determinada pessoa que está 
envolvida no contexto da produção textual. No caso, o interlocutor é apontando no 
comando da atividade: uma pesquisadora de uma universidade. Veja o exemplo01: 
“Prezada pesquisadora”(grifos acrescidos)(V3-T8). A EXPLICITAÇÃO DO TEMA é o 
movimento referente ao objeto sobre o qual se discursa. Trata-se da pertinência do texto 
com a proposta temática da atividade, do alinhamento das informações relativas ao 
assunto em questão. Veja o exemplo02: “assunto:A importância da água para os seres 
vivos”(grifos acrescidos)(V3-T14). LISTA é o movimento de atribuir características ao 
objeto. Veja o exemplo03: “a água tambem limpa nosso corpo, evita a desidratação. A 
água dentro do nosso corpo também evita o superaquecimento do corpo(...) A agua tem 
três estados. sólidos, Liquido e gasoso”(grifos acrescidos)(V1-T23). A 
DEMONSTRAÇÃO refere-se à materialização de conceitos através de dados e 
exemplos. É um movimento adotado para ilustrar noções conceituais, auxiliando na 
expansão dos conteúdos. Veja o exemplo04: “a terra tem 97% de agua destes 97%, são 
salgado, 2,4% são água congelada em icebergs e 0,6 são doce”(grifos acrescidos)(V1-
T23). REFLEXÃO é o movimento de mobilizar discussões no entorno do assunto. É o 
movimento que conduz ao fechamento do texto, levando o(a) escrevente a 
considerações mais práticas e mais sensíveis a respeito da problemática central. Nesse 
sentido, na Reflexão, situam-se as soluções para determinado problema, as relações 
de causa e consequência, o entendimento aprofundado sobre determinada situação e 
as medidas para seu enfrentamento. Veja o exemplo05: “não deixe desperdisa faca 
água ser reltilisada para uma coisa melho”(grifos acrescidos)(V2-T18). DEFINIÇÃO 
DAS OPERAÇÕES DE ESCRITURA Definimos as operações de escritura como traços 
do processo em si de escritura, caracterizado pela mobilização de marcas linguísticas. 
Identificamos três operações que ocorrem entre os textos: 1.Apagamento; 2.Acréscimo; 
e 3.Inovação. O APAGAMENTO ocorre na exclusão de alguns trechos. Os alunos fazem 
a opção de não levarem adiante informações dentro de um mesmo movimento de 
escritura, ou seja, apagam por completo informações de uma versão à outra. Veja o 
exemplo06: “A importância da água para os seres vivos e muito grande por que se acaba 
vou acontece a instersão dos seres vivos. pode ter o tratamento da água saugada mas 
não e boa para beber por que não vai ter o mesmo gosto. Os sientista dizem que só tem 
1% da água doce de todo mundo mas em comparação ao tamanho do mundo todo e 
grande”(grifos acrescidos)(V1-T16)-“A água e muito importante por que se ela acaba vai 
acontece a ixtincão dos ceres umanos. e a agua tambem evita o super aquecimento do 
corpo humano porico que o corpo. Já existe o tratamento da água”(grifos 
acrescidos)(V2-T16). O ACRÉSCIMO ocorre pela adição de novos termos ou 
expressões às frases escritas nas versões anteriores, sendo pertinente somente à V2 e 
V3, onde ao aluno é permitido intervir no texto para fazer revisões, modificações e/ou 
correções. Acrescentar, assim, faz parte do processo de construção do texto, tendo um 
sentido positivo para os movimentos textuais, na medida em que traz a possibilidade de 
novos esclarecimentos, expansão e aprofundamento de conceitos e ideias. Veja o 
exemplo07: “a água tem três estados: liquido, gasoso e solido”(V1-T2)-“A três estados 
físicos que são: líquido, solido e gasoso, por exemplo o líquido são rios, e o solído são 
geleiras, gelo, e por último, gasoso são nuvens”(grifos acrescidos)(V2-T2). A 
INOVAÇÃO assim como o Acréscimo, está presente somente em V2 e V3, denotando 
a inserção de informações novas. Não se trata aqui de somar vocábulos aos já 
existentes, mas de levar novidades para o texto, inaugurando outras assertivas, 
ilustrações e qualificações. Acompanhando a direção dos movimentos, é possível 
afirmar que a Inovação ocupa um lugar que estava em aberto no texto, seja pelo 
apagamento de termo anterior, seja pela intenção expressa do aluno em tratar do 
mesmo assunto sob pautas diferentes. Veja o exemplo08: “E se as pessoas não parar 
de desperdisar a água doce do planeto os seres vivos vão ficar desidratados e depois 
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de um tempo vão morre”(V2-T19)-“o seres vivos precisar viver com a água cinão ele 
não eles morre e água e inportante para tudo tipo para peixe para animais de água doce 
e salgada e tambem para nos seres humanos e a água inportante para nos tomar 
banho,escova os dentes,se arumar e a água serve para tudo e para inportancia dos 
seres vivos precisa viver mais para ele viver precisar de água”(grifos acrescidos)(V3-
T19). ASPECTOS QUANTITATIVOS DOS MOVIMENTOS TEXTUAIS Gráfico01: 
Movimentos Textuais. O Gráfico01 apresenta a relação dos movimentos textuais por 
versão realizada, sendo possível visualizar a quantidade de alunos que efetivamente 
utilizaram cada um dos movimentos. Lembramos que foram 27 relatos analisados em 
cada uma das três versões, devendo ser considerada essa quantidade no tocante à 
avaliação por movimento textual. Em V1, temos que, dos 27 alunos, 8 assinalaram a 
Identificação de Audiência; 23, a Explicitação do Tema; 27, a Lista; 23, a Demonstração; 
e 26, a Reflexão. Para fins de somatório total, deve ser considerado o montante de 27 
textos por movimento individualizado, vez que um mesmo aluno pode ter realizado mais 
de um movimento ou todos os movimentos ao mesmo tempo. Com isso, em V1, vemos 
que um número elevado de alunos usou os movimentos textuais, sendo econômicos 
apenas para registrar o interlocutor, quando somente 8 dos 27 alunos marcaram o 
movimento Identificação de Audiência. Já o movimento Lista foi contemplado por todos, 
confirmando a tendência de que, na elaboração inicial dos textos, os alunos dispõem de 
grande densidade de informações e buscam escrever o máximo do que já sabiam e 
ainda do que foi coletado em sala de aula, inclusive variando quanto aos conteúdos. A 
surpresa maior em V1 está no movimento Reflexão, que alcança quase a totalidade dos 
participantes. Uma hipótese para justificar tal ocorrência é o interesse dos alunos pelo 
tema proposto (a importância da água) e suas implicações práticas e sociais, o que 
deixa os escreventes muito à vontade para expor questões relativas à própria vivência 
ou experiência com a água. Os demais movimentos – Explicitação de Tema e 
Demonstração – obtiveram 23 ocorrências cada um, denotando uma clara adesão dos 
alunos à produção textual na primeira etapa. Já em V2, temos que, dos 27 alunos, 10 
assinalaram a Identificação de Audiência; 21, a Explicitação do Tema; 27, a Lista; 19, a 
Demonstração; e 17, a Reflexão. Percebemos que a Identificação de Audiência é o 
movimento menos expressivo nesta versão, marcado por apenas 10 dos 27 alunos, e a 
Lista é o mais expressivo, atingindo todos os participantes. Observamos que houve 
queda, porém, nos números relativos à Demonstração e à Reflexão, sendo ainda mais 
sensível esse último movimento. Importante perceber que os alunos foram menos 
reflexivos na reescrita do que nos rascunhos dos textos, o que significa que os alunos 
deixaram de levar informações de V1 para V2, optando pela escrita de novo texto no 
qual não houve espaço para marcas de Reflexão. Inclusive, em V2, é notória a tendência 
dos alunos de fazer nova versão do texto, desviando-se por completo da reescrita da 
versão inicial. Tal fato nos revela a existência das Operações de Escritura que se 
desenvolvem entre V1, V2 e V3, e exercem grande influência nos próprios Movimentos 
Textuais. Passando à V3, pelo Gráfico01, temos que, dos 27 alunos, 10 assinalaram a 
Identificação de Audiência; 16, a Explicitação do Tema; 26, a Lista; 19, a Demonstração; 
e 20, a Reflexão. Os movimentos Identificação de Audiência e Lista, nessa versão, 
revelam-se como o menos e o mais expressivo, respectivamente. Já os números 
relativos aos movimentos Explicitação de Tema, Demonstração e Reflexão parecem 
mais tímidos nessa versão, sugerindo uma tendência por parte dos alunos de 
produzirem textos mais enxutos na etapa final. A Explicitação de Tema foi o movimento 
com maior retração entre as versões, com 23 em V1; 21 em V2; e 16 em V3, o que 
sinaliza que os alunos desenvolveram maior poder de abstração e entendimento em 
relação aos conteúdos, sem precisar necessariamente mencionar o assunto do texto. 
Assim, o encolhimento dos números não significa algo desfavorável no processo de 
escritura; pelo contrário, revela certa maturidade textual adquirida pelos alunos até 
atingirem a etapa final. Os números de V3, portanto, confirmam que houve 
predominância de reescritas mais reduzidas, implicando em textos mais objetivos e 
organizados que os anteriores. Isso demonstra que os alunos buscaram selecionar as 
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informações mais relevantes e escrever de maneira direcionada. Neste sentido, houve 
um ganho em termos de qualidade de conteúdo e de produção de texto. Confrontando 
os números nas três versões, é possível concluir que o movimento mais recorrente é 
Lista, com 27 alunos em V1; 27 em V2; e 26 em V3. Já o menos recorrente é a 
Identificação de Audiência, com 8 alunos em V1; 10 em V2; e 10 em V3. Tal resultado 
confirma a tendência de que Lista é o movimento central no processo de escritura, 
concentrando o maior número de conteúdos trabalhados, sendo o mais fácil de 
assimilar, pois refere-se às atribuições. Isso significa que o aluno está inclinado a expor 
o assunto por aquilo que ele é ou representa no mundo. No caso da Identificação de 
Audiência, é possível que não haja segurança em dizer para quem se fala, sendo uma 
informação de pouca percepção pelo aluno. Também é possível que esse interlocutor 
esteja implícito para o aluno, não havendo necessidade de expressar no texto, 
resultando numa produção impessoal, dirigida a qualquer leitor. ASPECTOS 
QUALITATIVOS DOS MOVIMENTOS TEXTUAIS Constatamos que os Movimentos 
Textuais estão presentes nas três versões, no entanto existem diferenças quanto à sua 
ocorrência que podem ser contabilizadas por versão ou por movimento. Ademais, é 
possível afirmar que, por seguirem uma mesma estrutura, os textos produzidos pelos 
alunos favoreceram a percepção dos Movimentos Textuais que emergiram já na 1ª 
etapa e se mantiveram ativos nas etapas seguintes. Com relação à V1, é possível dizer 
que, dentre todas, é a mais equilibrada em termos de ocorrências, formando um cenário 
no qual os conteúdos são mais trabalhados pelos alunos, conferindo textos mais 
informativos e com certo grau de discussão. Em V2, foi interessante observar que, muito 
embora guarde semelhanças em relação à estrutura e aos movimentos com V1, existem 
disparidades nos conteúdos dos textos que chamam bastante atenção, quando não se 
pode perceber os textos de V2 em V1, ou vice-versa. Nesse sentido, observou-se a 
existência de operações no entorno das versões, não se tratando, por isso, de novos 
movimentos dentro de V2. Mais adiante, esses indícios foram confirmados mediante a 
nomeação de três Operações de Escritura, cuja análise foi feita em tópico específico. 
Em V3, os Movimentos Textuais estão presentes de forma mais cadenciada, 
demonstrando que os alunos conseguem ter clareza sobre o que escrevem e sobre as 
referências que usam para reforçar os conteúdos. Observamos também que os alunos 
usaram marcas de maior formalidade quando se dirigiram ao interlocutor por “prezada” 
e “senhora”, sendo um diferencial no movimento de Identificação de Audiência nessa 
etapa. ASPECTOS QUANTITATIVOS DAS OPERAÇÕES DE ESCRITURA Gráfico02: 
Operações de Escritura entre V1 e V2. Como já dissemos, as Operações de Escritura 
são verificadas na mobilização dos conteúdos entre os textos resultantes de cada 
versão, estando intimamente relacionadas aos Movimentos Textuais, na medida em que 
são contabilizadas no âmbito de sua ocorrência. O Gráfico02 destaca as Operações de 
Escritura correlacionadas aos Movimentos Textuais entre V1 e V2, sendo de suma 
importância compreender que o número relativo à cada Operação corresponde à soma 
de sua ocorrência nos movimentos Lista, Demonstração e Reflexão, ficando excluídos 
os movimentos Identificação de Audiência e Explicitação de Tema onde não há 
verificação das operações. Para fins de contagem, é importante considerar que, para 
cada movimento sob análise, há o total de 27 participantes, sendo os mesmos que 
desenvolveram os textos por versão. Assim, entre V1 e V2, foram verificadas 44 
operações de Apagamento, tendo ocorrido 17 em Lista, 15 em Demonstração e 12 em 
Reflexão. É o mesmo que dizer que, dos 27 alunos que fizeram textos em V1, 17 
apagaram informações situadas em Lista; 15 em Demonstração; e 12 em Reflexão, 
devendo o mesmo raciocínio ser aproveitado nas demais operações. Os números no 
Gráfico02 demonstram que, entre V1 e V2, foi maior o número de alunos que utilizaram 
o Apagamento, cuja ocorrência é verificada em V1, confirmando a tendência de que, 
quando o aluno procede com essa operação, o resultado é a realização de um novo 
texto em V2, descartando-se por inteira a ideia de reelaboração do texto em V1. O 
Apagamento, portanto, é preenchido pelas operações de Acréscimo ou Inovação, 
facilitando a produção de textos praticamente inéditos em V2. Também entre V1 e V2, 
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foram verificadas 28 operações de Acréscimo, tendo ocorrido 16 em Lista, 4 em 
Demonstração e 8 em Reflexão. Nota-se que no Acréscimo, operação verificada a partir 
de V2, o número de ocorrências no movimento Lista sobressai aos demais movimentos, 
sugerindo que os alunos encontram mais versatilidade no conjunto de características e 
usos da água do que ao mencionar exemplos ou questões de cunho ambiental a serem 
discutidas. E ainda entre V1 e V2, foram verificadas 24 operações de Inovação, tendo 
ocorrido 10 em Lista, 10 em Demonstração e 4 em Reflexão. No caso, a Inovação é a 
operação de menor número entre V1 e V2, o que denota que, até o momento de 
reescrita do texto, os alunos conseguem manejar seus textos mais com a intenção de 
complementar informações que já estão postas do que trazer conteúdos ainda não 
explorados. Tal hipótese é confirmada no Gráfico02, quando a Inovação dispõe de 24 
ocorrências e o Acréscimo, de 28. Gráfico03: Operações de Escritura entre V2 e V3. O 
Gráfico03 apresenta as Operações de Escritura aperfeiçoadas entre V2 e V3, conforme 
cada Movimento Textual. Assim, entre V2 e V3, foram 26 operações de Apagamento, 
tendo ocorrido 15 em Lista, 8 em Demonstração e 3 em Reflexão. Há notória diminuição 
no número de Apagamentos em V2, sendo possível trabalhar com a hipótese de que os 
alunos procuraram estabilizar as informações. Na prática, as transcrições de V2 e V3 
apresentaram mais similaridades, o que não pode ser dito entre V1 e V2, onde o 
Apagamento foi mais intenso, fazendo com que as transcrições destoassem em grande 
parte. Também entre V2 e V3, foram 12 operações de Acréscimo, tendo ocorrido 6 em 
Lista, 5 em Demonstração e 1 em Reflexão. O Acréscimo perdeu força em V3, sugerindo 
que, para fins de entrega da versão final do texto, os alunos apreenderam mais 
informações, tornando-se desnecessário outros aditamentos. Ademais, é possível que 
os alunos preferiram escrever um texto com mais novidades do que simplesmente 
adicionar informações complementares. E ainda entre V2 e V3, foram 33 operações de 
Inovação, tendo ocorrido 13 em Lista, 7 em Demonstração e 13 em Reflexão. Neste 
caso, a Inovação é a operação em maior número entre V2 e V3, com 33 ocorrências, 
superando o Apagamento com 26 e o Acréscimo com 12, o que confirma a tendência 
de um novo texto ser escrito pelos alunos a cada etapa da pesquisa. Interessante 
observar que a Inovação foi a operação de maior expressividade entre V2 e V3, com 
suas 33 ocorrências, porém foi a operação de menor expressividade entre V1 e V2, 
quando rendeu 24 ocorrências. Essa situação sugere que os alunos inverteram a ordem 
de preferência das operações entre as versões, conseguindo percorrer caminhos 
distintos. Notamos que, entre V1 e V2, são 44 operações de Apagamento, 28 de 
Acréscimo e 24 de Inovação, o que indica que os alunos depois de escreverem seus 
rascunhos na 1ª etapa, depositaram aí uma enxurrada de Apagamentos e partiram para 
a reescrita na 2ª etapa com sede de modificações, contando com mais Acréscimos que 
Inovações. Já entre V2 e V3, são 26 operações de Apagamento, 12 operações de 
Acréscimo e 33 operações de Inovação, o que significa que, quando os alunos 
chegaram na 3ª etapa, optaram mais pelas Inovações do que pelos Acréscimos, 
registrando poucos Apagamentos em relação à 2ª etapa. De toda forma, os alunos 
chegaram aos mesmos resultados: a produção de um texto em cada etapa, cujos 
conteúdos nem sempre são compatíveis. ASPECTOS QUALITATIVOS DAS 
OPERAÇÕES DE ESCRITURA Constatamos que as Operações de Escritura estão 
presentes em todas as versões e contribuem para complementar, aumentar e adicionar 
conteúdo ao texto, sendo ainda de natureza secundária e dependente, posto que se 
realizam nas inter-relações com os Movimentos Textuais. Considerando as 
repercussões dentro de cada versão, é possível estabelecer que: o Apagamento é mais 
frequente em V1; o Acréscimo é mais frequente em V2; e a Inovação é mais frequente 
em V3. Desta feita, o Apagamento nos revela algumas nuances: não prejudica o 
entendimento das versões, mas também não contribui para a continuidade de 
informações; quando a informação é descartada e não reposta na versão seguinte, 
deixa de contemplar aquele Movimento Textual, que simplesmente não aparece no 
texto; implica no surgimento de um texto inédito em V2 e em V3. Já o Acréscimo nos 
revela: mudança no nível de compreensão e importância de conceitos; melhora na 
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apreensão de conteúdos; desenvolvimento da rede de significados dentro do texto e do 
repertório das unidades léxicas. Através dessa operação, é possível confirmar que a 
reescrita é a oportunidade que se tem para aperfeiçoar o texto, tendo como benefícios 
o incremento de novas palavras e significações. A reelaboração, neste sentido, conduz 
à retomada e ao alargamento do texto não apenas na sua extensão, mas notadamente 
na abrangência de entendimento. E a Inovação nos revela: criatividade, por parte do 
aluno, ao trazer para o texto distintas abordagens, implicando em frescor e reinvenção 
textual; aumento da riqueza do conteúdo textual; quebra das expectativas da versão 
inicial do texto. Nessa perspectiva, a Inovação representa uma ferramenta para 
potencializar o texto com novos conteúdos, fazendo uma espécie de ancoragem nas 
etapas de “elaboração-reelaboração-finalização”, o que, na prática, quer dizer que o 
aluno produz um novo texto a cada etapa, podendo surpreender quanto aos conteúdos 
e abordagens. 
 

Conclusão 

 
A presente pesquisa teve como enfoque principal a análise da escrita de estudantes do 
6º Ano do Ensino Fundamental, com intuito de averiguar o que suas produções podiam 
nos revelar sobre o processo de escrever para aprender. Foram analisados 81 textos, 
sendo 27 em cada uma das três etapas de produção. Aqui já foi possível verificar que a 
escritura faz parte de um aprendizado a ser construído em sala de aula e passa 
necessariamente por etapas como rascunhos iniciais, reescrita e elaboração final do 
texto. Foi por meio dessa sequência que os alunos se beneficiaram do processo de 
escritura, pois ficaram submetidos a contínuos ajustes que repercutem com a aquisição 
de segurança para dizer, com as próprias palavras, conceitos ou ideias trabalhadas pelo 
professor em sala de aula. O complexo ato de escrever passa a ser, então, uma 
produção didática, com traços mais pessoais, na qual o aluno assume um protagonismo 
ativo mediante escrita criativa e esclarecedora no processo de aprendizagem. Ademais, 
os textos nos revelaram dois importantes fenômenos: os movimentos textuais e as 
operações de escritura, sendo talvez este último, o grande achado da investigação. Os 
Movimentos Textuais nos revelaram que, na elaboração textual, os alunos transitam por 
uma grande variedade de conteúdos e os utilizam conforme necessidades textuais e 
didáticas. Os conteúdos, assim, são explorados e trabalhados de forma categorial pelo 
aluno que segue um certo padrão na escritura, considerando uma sequência que auxilia 
na construção de um todo com sentido. Reconhecer os movimentos textuais significa, 
portanto, entender quais os conteúdos são assimilados pelos alunos, segundo as 
marcas textuais ali presentes. Assim, qualquer intervenção a nível de escritura, deve ser 
orientada para que o aluno aprendente tenha autonomia suficiente para se tornar 
legítimo escrevente. Por sua vez, as Operações de Escritura, complementares aos 
movimentos textuais, nos revelaram que o aluno não faz uma produção escrita linear 
nem tampouco particulariza em termos de recursos. No movimento de escrever para 
aprender, ao mesmo tempo que o aluno trabalha com os conteúdos disponíveis, 
também realiza múltiplas operações como apagar trechos, acrescentar palavras ou 
expressões e/ou adicionar novidades ao repertório. A composição textual, assim, ganha 
em forma e riqueza, resultando num processo de idas e vindas para chegar ao produto 
final. Isto é, o treino da escrita, calibrado pelos movimentos textuais e pelas operações 
de escritura, implica no aperfeiçoamento das produções, resultando em efetivo 
aprendizado por parte dos alunos. No presente caso, serviram de análise os textos 
produzidos durante a aula de Ciências cujo tema era a importância da água. Assim, uma 
possibilidade é aplicar a mesma metodologia em outras disciplinas, com seleção de 
outros temas e verificar como reagem os alunos em suas produções, levando em 
consideração os movimentos textuais e as operações de escritura. 
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Gráficos 02 e 03-Resultados e Discussão 
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TÍTULO: Terapia Cognitivo Comportamental Automatizada Online para Insônia 

Resumo 

 

A Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) é apontada pelas principais organizações 
da área do sono e saúde como sendo a melhor escolha terapêutica no tratamento do 
transtorno de insônia. No entanto, há um entrave na aplicação dela devido aos altos 
custos de aplicação e poucos profissionais capacitados. Dessa forma, o oferecimento 
de uma terapia online pode ser uma das alternativas para preencher essa lacuna. Nesse 
contexto, a presente pesquisa se propõe a oferecer e avaliar a TCC online automatizada 
para insônia, no tratamento de pacientes residentes da mesorregião central potiguar. 
Essa modalidade possui como principal característica não oferecer qualquer contato 
entre terapeuta e paciente. Para desenvolver a plataforma que vai dar suporte a terapia, 
foi estabelecida uma parceria com o Instituto Metrópole Digital (IMD). Para realizar a 
triagem dos voluntários foi utilizado um formulário online, resultando em uma amostra 
de 35 sujeitos. Com base nos resultados do Índice de Gravidade de Insônia (IGI), 
31,42% (n=11) dos participantes teriam insônia subliminar, 54,28% (n=19) com insônia 
moderada e 14,28% (n=5) teriam insônia grave. Ademais, todos os entrevistados 
indicaram sofrer impactos no desempenho do trabalho, na vida acadêmica e nas 
relações com amigos ou familiares, devido aos seus problemas com o sono. Assim, tais 
dados reforçam a necessidade da oferta de um tratamento adequado e podem ser 

utilizados no desenvolvimento do software que dará apoio a terapia online. 

 
 
Palavras-chave: Insônia; Terapia Cognitivo Comportamental; Online; Automatizada 

TITLE: Fully Automated Digital Behavioral Cognitive Therapy for Insomnia 

Abstract 

 

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) is pointed out by the main organizations in the area 
of sleep and health as being the best therapeutic choice in the treatment of insomnia 
disorder. However, there is an obstacle in its application due to the high costs and lack 
of trained professionals. Thus, offering an online therapy could be an alternative to fill 
this gap. In this context, the present research proposes to offer and evaluate fully 
automated digital CBT for insomnia, in the treatment of patients living in the central 
mesoregion of Rio Grande do Norte. This modality has as a main characteristic the 
absence of contact between therapist and patient. To develop the platform that will 
support the therapy, a partnership was established with the Instituto Metrópole Digital 
(IMD). An online form was used to screen the volunteers, resulting in a sample of 35 
subjects. Based on the results of the Insomnia Severity Index (IGI), 31.42% (n = 11) of 
the participants would have subliminal insomnia, 54.28% (n = 19) with moderate 
insomnia and 14.28% (n = 5) would have severe insomnia. In addition, all respondents 
indicated that they suffered impacts on work performance, academic life and 
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relationships with friends or family due to their sleep issues. Thus, such data reinforce 
the need to offer adequate treatment and can be used in the development of software 

that will support online therapy. 

 
 
Keywords: Insomnia; Cognitive Behavioral Therapy; Digital; Fully Automated 

Introdução 

O Transtorno de Insônia é definido pela Classificação Internacional de Distúrbios do 
Sono (AASM, 2014) e pelo Manual de Transtornos Diagnósticos (APA, 2014), como 
sendo a dificuldade de iniciar, manter ou o despertar precoce do sono, acompanhada 
por queixas de um sono insatisfatório, prejuízos no funcionamento diurno e sofrimento 
clínico do paciente. Esse quadro deve estar presente por, no mínimo, três semanas, e 
se repetir três vezes por semana. 

Dentre os principais riscos para a saúde causados pelo Transtorno de Insônia, estão as 
doenças cardiovasculares (KHAN; AOUAD, 2017), diabetes do tipo II, além da 
possibilidade de desempenhar um papel importante no desenvolvimento de doenças 
neurodegenerativas (RIEMANN et. al., 2017). Atualmente, o Transtorno de Insônia é 
apontado como sendo um dos mais comuns. De acordo com a Associação Brasileira do 
Sono (2019), 45% da população brasileira apresenta queixas de insônia, e 32% dos 
pacientes que procuram por atendimento médico apresentam algum sintoma do 
transtorno. 

Nesse contexto, indivíduos que apresentam queixas de insônia costumam optar pela 
opção farmacológica, seja por recomendação médica ou automedicação. Segundo 
Albrecht et. al. 2019, houve um aumento no uso de medicamentos, passando de 21% 
em 2006 para 29,6% em 2013. Em contrapartida, a Terapia Cognitivo Comportamental 
para Insônia (TCC-I) exibe baixo risco de efeitos colaterais e manutenção dos seus 
resultados a longo prazo (PINTO; PINTO; MULLER, 2013, p. 127). Atentos a essa 
lacuna, diversos estudos apontam que o tratamento mais eficaz é a TCC-I (GEIGER-
BROWN et. al, 2015; MITCHELL et al, 2012; TRAUER et. al. 2015), bem como diversas 
organizações brasileiras e mundiais, tais como Associação Brasileira do Sono, 
European Sleep Research Society e World Association of Sleep Medicine. 

No entanto, o acesso ainda é pouco popular no Brasil, seja por carência de profissionais 
capacitados para aplicar a TCC-I ou por falta de conhecimento da população no geral 
(PINTO; PINTO; MULLER, 2013, p. 139). Nesse cenário, diversos estudos analisaram 
a possibilidade do oferecimento da TCC-I online, e apontaram que essa modalidade de 
terapia é possível de ser aplicada (BLOM et. al., 2016; HAGATUN et. al., 2018, 2019; 
LANCEE et. al., 2016). De acordo com Rochlen et. al. (2004), a terapia online aumenta 
a possibilidade de um paciente com dificuldades de mobilidade, restrição de tempo, e 
acesso limitado aos serviços de saúde receber um tratamento adequado. 

A TCC-I digital é apontada como sendo uma oportunidade de tornar a terapia mais 
popular, aumentando a sua abrangência e alcançando pacientes moradores de locais 
de difícil acesso. Dessa forma, o presente estudo faz parte de uma iniciativa que 
pretende ofertar e avaliar a TCC-I online para o tratamento de insônia em contexto 
potiguar. Sendo assim, serão ofertadas diferentes abordagens de aplicação, variando o 
nível de contato entre terapeuta e paciente. Este relatório refere-se a aplicação da TCC-
I totalmente automatizada, a qual é caracterizada por não oferecer qualquer contato 
online ou presencial entre o terapeuta e o paciente. Essa modalidade possui como 
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recursos interativos adicionais vídeos, textos, testemunhos de terapeutas e pacientes, 
e terapeutas virtuais (LUIK et. al, 2017). Além disso, são oferecidos também recursos 
que demonstram o progresso do paciente dentro da terapia, tais como diários do sono 
e questionários online. A amostra será de pacientes que residem na mesorregião central 
potiguar. 

 

Metodologia 

 

Inicialmente, foram delineados junto ao Laboratório de Especificação e Teste de 
Software (LETS), do Instituto Metrópole Digital/UFRN, a digitalização dos processos de 
triagem e avaliação dos pacientes. As reuniões com intuito de desenvolver a plataforma 
foram feitas presencialmente e de forma remota. Como produto delas, foi desenvolvido 
um diagrama dos processos e, dessa forma, foram desenvolvidos parte do código e da 
interface para o paciente. 

Com base no que foi proposto no plano de trabalho, os critérios de inclusão na pesquisa 
foram ter diagnóstico possível ou provável para o transtorno de insônia segundo os 
critérios do DSM-5 e ICSD-3; atingir no mínimo um escore 6 (indicador do transtorno de 
insônia) na Escala de Insônia Atenas e, ao menos, 15 na Escala de Gravidade de 
Insônia; ter idade entre 18 e 45 anos; ter acesso confiável à internet em casa ou no 

trabalho; e ser capaz de ler e escrever. 

Em contrapartida, dentre os critérios de exclusão estavam: presença de um distúrbio do 
sono adicional (tais como narcolepsia ou apnéia obstrutiva do sono, por exemplo); 
psicose ou mania, quadros de transtornos psiquiátricos ou tentativas de suicídio; 
quadros diagnósticos que necessitem de cirurgia ou com prognóstico menor que 6 
meses; pacientes submetidos a um programa de tratamento psicológico para insônia 
com um profissional de saúde. Além disso, também não foram incluídos durante a 
triagem trabalhadores que cumprem turnos rotativos. Não foram exluídos os 
participantes que tomam medicamentos para problemas de sono, ou para quaisquer 

outros problemas de saúde física ou mental, desde que sua saúde esteja estável. 

Com base nos critérios de inclusão e exclusão, foi desenvolvido um formulário de 
triagem no Google Forms. O processo de avaliação, antes presencial, precisou ser 
adaptado a nova mídia, dessa forma dividimos o formulário em nove seções diferentes, 
que possuíam como objetivo contemplar todas as perguntas que seriam feitas para o 
candidato presencialmente. Foram recebidas um total de 35 respostas, mas o 
recrutamento dos pacientes ainda está em andamento. Ele foi realizado através de 
anúncios em rádios e TV, mídias digitais, site do grupo de pesquisa Neurociências 
Aplicadas, Processos Básicos e Cronobiologia (www.gpnapbc.com), e com auxílio da 
Associação Brasileira do Sono - Rio Grande do Norte. 

Inicialmente, no formulário de triagem, foi disponibilizado o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 
25685819.0.0000.5537), no qual há todas as informações necessárias sobre a 
pesquisa, além dos contatos dos pesquisadores envolvidos para sanar dúvidas ou 
outras questões, tanto por telefone ou e-mail. Logo após, o participante preencheu um 
questionário sociodemográfico, que aborda questões tais como contexto social, renda, 

nível educacional e dados para contato. 

Em seguida, o participante foisolicitado a responder questões sobre a sua saúde, e estilo 
de vida. As questões giram em torno de diagnósticos clínicos ou psiquiátricos que o 
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participante pode ter, uso de medicamentos e hábitos comportamentais. Após essa 
seção, a temática do sono foi abordada em duas seções, a primeira dedicada aos 
comportamentos e a segunda às queixas que esse paciente poderia apresentar. A 
seção sobre os comportamentos quanto ao sono tem em vista identificar os hábitos 
perpetuadores e predisponentes de Spearman (RIEMANN et. al., 2017). E a seção 
sobre as queixas de sono tem como objetivo identificar os possíveis impactos que o 
transtorno de insônia teria na vida do indivíduo. A última questão dessa etapa do 
formulário foi dedicada para identificar se a pandemia da COVID-19 afetou ou não o 
sono do entrevistado. Em caso de impactos negativos, para o auxílio de critério 
diagnóstico, o entrevistado era mandado para uma seção dedicada a compreender 

como seria o sono dele no período anterior a pandemia. 

Por fim, o candidato é solicitado a responder três escalas diferentes. Primeiramente o 
instrumento IRIS - Índice de Risco de Suicídio, o qual tem como objetivo auxiliar na 
avaliação de indivíduos que verbalizam ideação suicida (VEIGA et. al., 2014). Em 
seguida vem a Escala de Insônia de Atenas, na qual o paciente vai responder 
autonomamente uma série de questões, com o objetivo diagnosticar o quadro de insônia 
(SOLDATOS, DIKEOS, PAPARRIGOPOULOS, 2000). E logo após a Escala de 
Gravidade da Insônia (IGI) com o objetivo de coletar a percepção do paciente sobre sua 

própria insônia (BASTIEN, VALLIÈRES, MORIN, 2001). 

 
Resultados e Discussões 

 

Os objetivos do presente plano de trabalho são os de ofertar avaliação e tratamento 
para o Transtorno de Insônia aos moldes da TCC de forma online totalmente 
automatizada, para os residentes da mesorregião central potiguar. Além disso será feita 
uma comparação do desenvolvimento dos participantes dos grupos que vão receber as 
modalidades de suporte e orientada online. Para formar o quadro de pré-intervenção foi 
desenvolvido um questionário online de triagem dos participantes. 

A partir do questionário aplicado, foi possível coletar dados referentes às condições 
socioeconômicas, de saúde, psicológicas e sobre o sono da amostra. A amostra é 
composta por 35 adultos, com idades entre 18 e 45 anos, 54,28% (n=19) do sexo 
feminino e 45,71% (n=16) do sexo masculino. A maioria reside em contexto urbano, 
94,28% (n=33). Sendo distribuída entre as regiões leste potiguar, 68,57% (n=24) 
seguido por 28,57% (n=10) residentes da região central potiguar e 2,85% (n=1) do 
agreste potiguar. 

Quanto à escolaridade, a amostra apresentou nível de escolaridade alta, 45,71% (n=16) 
ensino superior incompleto e 14,28% (n=5) declarou ter ensino superior completo. 
Seguido por 11,42% (n=4) com pós-graduação completa, e 11,42% (n=4) com pós-
graduação incompleta. Participantes com ensino médio completo somaram 14,28% 
(n=5) e ensino fundamental incompleto a 2,85% (n=1). No que se diz respeito à 
ocupação, 60% (n=21) são de estudantes, funcionários públicos somam 11,42% (n=4), 
enquanto que aqueles que trabalham em empresas privadas e profissionais autônomos 
representam 8,57% (n=3) cada. No que se refere às condições financeiras, 17,14% 
(n=6) possui renda acima de 4 salários mínimos, 51,42% (n=18) recebe até 2 salários, 

20% (n=7) entre 2 e 3 salários. 

No que diz respeito ao estilo de vida, foi possível observar os hábitos mais comuns entre 
a amostra, revelando padrões de comportamento que podem agravar a insônia. Pode-
se perceber que entre os hábitos mais frequentes são os de fazer ingestão de bebidas 
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cafeinadas, dos quais 51,42% (n=18) bebem todos os dias. Bem como consumir 
chocolate, em que 51,42% (n=18) consomem pelo menos de 2 a 3 vezes na semana. 
Alimentos que se consumidos próximos do horário de dormir, principalmente aqueles 
que possuem cafeína em sua composição, podem atrapalhar a qualidade do sono 
(SNEEL; LORIST, 2011). Entre os menos comuns estão os de usar drogas estimulantes 
e fumar, onde respectivamente 97,14% (n=34) e 82,85% (n=29) nunca os fazem. Além 
disso foi possível notar que 51,42% (n=18) praticam exercícios físicos pelo menos uma 
vez na semana. 

Quanto aos aspectos relacionados à saúde, 57,14% (n=20) possuem diagnóstico 
psiquiátrico. Desses, foi possível observar que 60% (n=12) possuem diagnóstico de 
Transtorno de Ansiedade, 40% (n=8) de Transtorno Depressivo, 15% (n=3) de 
Transtorno Obsessivo-Compulsivo e 1% (n=2) de Transtorno Afetivo Bipolar. Diversos 
estudos apontam a relação entre queixas de sono e a presença de transtornos do 
humor, os dados encontrados até então corroboram com a literatura (ALMONDES, 

2016; RIEMANN, 2017). 

Acerca da saúde do sono dos participantes, 74,28% (n=26) apresentaram não ter 
nenhum diagnóstico de transtorno do sono. Enquanto que 25,71% (n=9) relataram que 
já foram diagnosticados com transtorno de insônia por um profissional da área da saúde. 
Os participantes foram questionados quanto a presença de transtorno do sono no núcleo 
familiar, tendo em vista o papel como um fator predisponente relevante. Fatores 
predisponentes, desenvolvidos por Spearman, dizem respeito àquelas características 
individuais que contribuem para a formação do transtorno, como ser do sexo feminino, 
idade avançada, histórico de transtorno do humor ou ansiedade, ou presença de casos 
na família (PINTO; PINTO; MULLER, 2013). Nesse contexto, 62,85% (n=22) 
responderam não ter nenhum familiar diagnosticado com transtorno do sono, enquanto 
que 22,85% (n=37) relataram ter algum membro familiar imediato com problemas de 

sono (mãe, pai ou irmãos). 

Com relação aos medicamentos para sono, 26 (74,28%) declararam que não faziam 
uso de qualquer medicamento para essa finalidade. Por outro lado 7 (20%) fazem uso 
de medicamentos para o sono diariamente pela noite, 2 (5,71%) usam esporadicamente. 
Dentre as pessoas que fazem uso de medicamentos, 7 usam ansiolíticos e hipnóticos, 
1 pessoa usa antipsicóticos ou neurolépticos, e 1 usa antidepressivo. O uso de fármacos 
para dormir não apresentam evidências que comprovem a manutenção dos seus efeitos 
a longo prazo, e podem gerar efeitos colaterais (RIEMANN; PERLIS, 2009). 

O transtorno de insônia é apontado como sendo a causa de diversos prejuízos diurnos, 
tais como mudanças na memória, atenção e concentração e irritabilidade do humor 
(Espie, 2016; Mitchell, 2012). Dessa forma, foi solicitado que os participantes relatassem 
os impactos causados pelo transtorno no dia-a-dia. Nesse contexto, 29,17% (n=21) da 
amostra apresentou dificuldade de memorizar ou relembrar de fatos do passado 31,94% 
(23) com prejuízos diários na capacidade da atenção e concentração com uma 
frequência diária (Figuras 1). Ademais, 37,50% (n=27) dos participantes apontaram a 
presença de ansiedade e 29,17% (21) relatou ter humor irritado diariamente (Figuras 2). 

Os prejuízos gerados pelo transtorno de insônia são vários, tais como decaimento da 
produtividade e aumento nas faltas no ambiente de trabalho (DALEY et. al, 2009; 
LALLUKKA, 2014; GODET et. al., 2006). Esses impactos são causados, principalmente, 
pelos prejuízos no funcionamento durante o dia, como sensação de fadiga, 
comprometimento cognitivo, alterações de humor (APA, 2014). Quando perguntados em 
quais níveis os problemas de sono atrapalhavam as suas vidas, a maioria respondeu 
ter percebido impactos no desempenho do trabalho, na vida acadêmica e nas relações 
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familiares. Todos os participantes afirmaram que seus problemas de sono afetam 
alguma área de suas vidas, seja no trabalho, desempenho acadêmico, família ou no 

relacionamento com amigos e colegas. 

Por fim, os resultados obtidos através dos questionários auxiliaram na tomada de 
decisão quanto aos participantes que serão incluídos no tratamento. Dentre os 
questionários, foi aplicado o Índice de Gravidade de Insônia, o qual é apontado como 
um instrumento que auxilia na avaliação clínica de pacientes com queixas de insônia e 
na detecção do transtorno na população (MORIN et. al, 2011; BASTIEN et. al, 2001). 
Após a correção das respostas os indivíduos foram classificados entre três categorias: 
11 teriam insônia subliminar; 19 com insônia moderada; e 5 teriam insônia grave. No 
que diz respeito à mesorregião central potiguar, público alvo do presente estudo, 4 
participantes apresentaram insônia subliminar; 5 insônia moderada; e apenas 1 
participante com insônia grave. 

 

Conclusão 

 

Como mencionado anteriormente, não foi possível atender aos objetivos propostos no 
plano de trabalho em sua completude. O LETS (IMD/UFRN) necessitou sair do estudo 
em março deste ano, devido a incapacidade de atender a agenda de trabalho que o 
projeto solicita. A saída do laboratório adiou o oferecimento da terapia totalmente 
automatizada no Rio Grande do Norte. Após a renovação da pesquisa, o 
desenvolvimento do software passou a ser feito pelo Laboratório de Inovação em Saúde 
(LAIS), localizado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/ UFRN). 

No entanto, os resultados presentes nessa primeira fase do estudo são importantes pois 
irão auxiliar no desenvolvimento da ferramenta e demonstram a necessidade da oferta 
de uma terapia eficaz e acessível em contexto potiguar. Com esses dados será possível 
traçar o perfil dos participantes na etapa de pré-intervenção, bem como os níveis 
sociodemográficos e educacionais dos participantes que estão se dispondo a participar 
do estudo. Assim como sua familiaridade com ferramentas tecnológicas, componente 
essencial na avaliação da eficácia de uma terapia totalmente automatizada. As 
perspectivas para o futuro são de utilizar esses resultados como base para o 
desenvolvimento do software, tais como componentes estruturais, métricas, e de como 
deve ser feita a abordagem dos usuários, para que seja possível desenvolver a 
ferramenta mais adequada para a população potiguar. 
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Figura 1 - Resultados 
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Figura 2 - Resultados 
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TÍTULO: Juana Paula Manso e “La familia del Comendador”: um romance; duas nações 

em questão 

Resumo 

O referente trabalho tem como objetivo realizar uma análise comparativa entre duas 
obras que retratam o Brasil do período colonial. O primeiro romance, objeto de análise 
desta pesquisa, é o intitulado La familia del Comendador (1854) da autora argentina 
Juana Manso, escrito durante seu exílio no país em questão. O segundo romance se 
chama Úrsula (1859) da primeira autora negra e brasileira Maria Firmina dos Reis. 
Ambas autoras retratam a posição das mulheres e dos negros na sociedade patriarcal 
e escravagista do século XIX. Utilizando-se de uma escrita aparentemente inocente, 
fazem duras denúncias e críticas ao patriarcado e à escravidão fortemente presentes 
naquele período histórico. Esta pesquisa busca apresentar as marcas dessas denúncias 
e compreender o motivo pelo qual essas duas obras caíram no esquecimento das 
literaturas de ambos países aqui mencionados. 
 
Palavras-chave: período colonial; patriarcado; escravidão; silenciamento. 

TITLE: Juana Paula Manso and "La familia del Comendador": a novel; two nations in 

question. 

Abstract 

This work aims to make a comparative analysis between two works that portray Brazil 
from the colonial period. The first novel, the object of this research, is the one entitled La 
Familia del Comendador (1854) by the Argentinean author Juana Manso, written during 
her exile in the country in question. The second novel is called Ursula (1859) by the first 
black and Brazilian author Maria Firmina dos Reis. Both authors portray the position of 
women and blacks in 19th century patriarchal and slave society. Using an apparently 
innocent writing, they make harsh denunciations and criticisms of patriarchy and slavery 
strongly present in that historical period. This research seeks to present the marks of 
these denunciations and understand why these two works have fallen into oblivion of the 
literatures of both countries mentioned here. 
 
Keywords: colonial period; patriarchy; slavery; silencing. 

Introdução 

O presente trabalho busca realizar uma análise comparativa entre La familia del 
Comendador (1854) da argentina Juana Manso e Úrsula (1859) da brasileira Maria 
Firmina dos Reis, buscando identificar elementos que evidenciem a posição que os 
negros e as mulheres ocupavam no Brasil do século XIX, dentro desse estudo é possível 
compreender o não lugar dos dois romances supracitados. A argentina Juana Manso 
nasceu em Buenos Aires, em 26 de junho de 1819 e faleceu em 24 de abril de 1875 
nessa mesma cidade. No Rio de Janeiro, criou o Jornal das Senhoras (1852) 
considerado pela crítica como sendo um dos primeiros jornais brasileiro dirigido e escrito 
por mulheres, que incluía artigos sobre ‘Moda, Literatura, Belas Artes, Teatros e 
Críticas’, no decorrer dos seis primeiros meses Juana foi redatora chefe do periódico. 
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Manso se utilizava de artigos aparentemente inocentes para falar sobre a educação e a 
emancipação da mulher. Além disso, começou a publicação de um de seus romances 
Los misterios del Plata em forma de folhetim, de cunho histórico-didático em que 
denunciava as atrocidades do governo Rosas na Argentina. Em 1853, de volta a 
Argentina tentou dar continuidade ao trabalho que tinha iniciado no Brasil, utilizou seus 
últimos recursos para publicar o jornal Álbum de Señoritas, que seguia o mesmo modelo 
do jornal publicado no Brasil. Essa versão argentina durou apenas oito números, que 
incluía o início da publicação, em formato de folhetim, de outro romance de sua autoria 
La familia del Comendador, ambientado no Brasil, em que denunciava e criticava a 
escravidão, o sistema patriarcal e a Igreja Católica. Manso foi precursora do feminismo 
na argentina, assim como no Brasil, e figura significativa para a história da educação e 
da cultura argentina no século XIX. Atuou como educadora, escritora, periodista e 
tradutora. Escreveu sobre a educação das mulheres, mantendo-se distante do perfil 
feminino convencional da época. Diante de todos estes feitos é preciso se perguntar o 
porquê do seu nome e de sua trajetória não serem tão conhecidos no âmbito da cultura 
popular, visto que fez muito pela educação, pela emancipação feminina e pela igualdade 
social. Seu nome está associado ao de Domingo Faustino Sarmiento, pois foi sua 
colaboradora por muitos anos, inclusive, a responsável pela campanha eleitoral que fez 
com que Sarmiento alcançasse a presidência da república entre os anos de 1868 e 
1874. Manso não estava dentro dos padrões designados a uma mulher na sociedade 
patriarcal daquela época e seu pensamento refletia em sua obra, a não aceitação de 
sua palavra, enquanto mulher pública, fazia com que fosse excluída pela sociedade. 
Juana sempre foi comparada com Sarmiento e foi estigmatizada ao apagamento. Houve 
ainda aqueles que disseram que seus escritos, na verdade, eram de autoria de 
Sarmiento. Em face desses fatores pode-se afirmar que essas são consequências de 
um pensamento patriarcal que considera a literatura de autoria feminina apenas aquelas 
em que há características intimistas e românticas, enquanto a literatura e os escritos de 
Juana Manso eram de cunho emancipatório e político-social. 
 
Metodologia 

 
Estudo de caráter bibliográfico trilhado na busca das marcas de denúncias feitas pelas 
duas autoras que tiveram suas vidas e obras investigadas neste estudo, que busca 
compreender os enfrentamentos e suas atuações para além de autoras naquela época, 
tratando os três sistemas de autoridade que permeiam os romances: a sociedade 
patriarcal, o sistema escravagista e a Igreja Católica. 
 
Resultados e Discussões 

 
Tanto o romance La Familia del Comendador (1854) quanto Úrsula (1859) caíram no 
esquecimento, e, para entender o motivo desse limbo em que as obras estiveram é 
necessário falar sobre o papel das mulheres na história ou a história das mulheres. Por 
muitos anos acreditou-se que a criação da mulher era sinônimo de transgressão, que o 
seu surgimento resultou em todos os males existentes no mundo. A partir dessa 
transgressão construiu-se a imagem da mulher. Essa imagem feminina era sempre 
referente ao corpo, ao imaginado, visto a partir do discurso dos homens, não se tratava 
de um discurso das mulheres, e sim sobre as mulheres e para as mulheres. Uma vez 
que esses discursos fossem interiorizados, eram, consequentemente, reproduzidos por 
elas. Dessa maneira era possível controlar o corpo e o pensamento feminino. Para 
Foucault a sexualidade e reprodução foram usadas como forma de controle das 
mulheres. Por pensarem que a mulher foi criada para ser subordinada ao homem, 
acreditava-se que o objetivo principal da vida de uma mulher era ser mãe e cuidar do 
lar, e aquelas que não seguissem este protocolo não seriam vistas com bons olhos. 
Fatores como, por exemplo, a menstruação, menopausa e maternidade por serem 
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considerados estados que “debilitam” as mulheres, faziam com que elas fossem 
consideradas anomalias. Como as mulheres estavam presas a necessidades, uma vez 
que não podiam participar da esfera pública e que todos os estudos que obtivessem 
estariam relacionados às tarefas domésticas, presumia-se que possuíam um destino 
pré-determinado, logo, não eram seres livres. Mary Woolstonecraft (1792) atribui a 
questão da condição de inferioridade intelectual da mulher em detrimento do homem ao 
fator da educação que era sonegada a essas mulheres. Segundo Antonio Candido 
(2005), a obra de arte é a iniciativa individual do artista juntamente com as condições 
sociais de produção. Em face disso, entende-se que o artista é intérprete dessas 
condições sociais, questionando padrões ou aceitando-os. Então, a mulher assume o 
papel de intérprete, com a função de recontar essa história, uma vez que ela sempre foi 
leitora. Essa aparição da mulher como escritora deu-se a partir do século XVIII. Por 
muito tempo a representação feminina foi composta de textos escritos por homens, ou 
seja, a visão que eles acreditavam que as mulheres tinham acerca do mundo. Com o 
surgimento das mulheres autoras de sua própria história, a figura feminina passa a ser 
oprimida não apenas socialmente, como também literalmente, sendo mantida fora do 
cânone. Nos dias atuais percebe-se com mais força a necessidade de romper com as 
formas tradicionais, pois a literatura feminina existe por si e não por comparação a teoria 
literária masculina. Juana Manso e Maria Firmina dos Reis enfrentaram percalços 
causados por serem mulheres, e por suas escritas não condizerem com o que se 
esperava de uma literatura feminina, dado que a escrita intimista estava sempre atrelada 
à imagem das mulheres. Quando as duas autoras em questão apresentaram obras de 
cunho político-social foram duramente criticadas e suas obras não tiveram um lugar na 
literatura de seus respectivos países, caindo, dessa forma, no esquecimento, mais uma 
forma de silenciamento das vozes femininas, silêncio perpetuado por toda uma história, 
na qual não lhes foi permitido a participação do meio público, sendo destinadas apenas 
ao âmbito privado, pois acreditava-se piamente que as mulheres foram feitas para 
procriar e servir ao lar. No que diz respeito ao romance de Juana Manso, La familia del 
Comendador (1854) não somente não obteve um lugar na literatura de seu país, 
motivado pelo fato de os argentinos não se sentirem representados no romance, já que 
este era um retrato do Brasil, como tampouco ficou conhecido no país que era 
personagem principal, pois nunca foi traduzido para a língua portuguesa. Para Maria 
Firmina dos Reis, era ainda mais difícil que sua literatura fosse aceita, pois, além de 
mulher, era também negra, Úrsula (1859) pode ser considerado a primeira obra 
abolicionista da literatura brasileira. Os dois romances, objetos de análise deste 
trabalho, foram escritos em épocas em que possuir escravos era sinônimo de status 
social. “Proprietários e mercadores de escravos no Brasil, a despeito das várias 
alegações em contrário, em realidade submeteram seus escravos africanos ao 
tratamento mais cruel que se possa imaginar.” (NASCIMENTO, 2016, p. 69). As obras 
La familia del Comendador (1854) e Úrsula (1859) mostram as atrocidades que sofriam 
os povos escravos daquela época. Num primeiro momento percebe-se um tom inocente 
naqueles discursos, por se tratarem de romances, mas quando os elementos 
prejudiciais da sociedade da época são apresentados, compreende-se que ambas 
autoras fizeram uso dessa ferramenta de escrita para fazerem críticas e denúncias a 
sistemas autoritários, sendo eles da Igreja Católica, como também do patriarcalismo e 
do sistema escravagista. Os diários foram a primeira forma de manifestação da escrita 
feminina, em um período em que o domínio das habilidades de escrita e leitura era 
restrito a uma pequena parcela da população, motivadas por esse fator fizeram uso de 
jornais para que seus escritos pudessem ser publicados e consequentemente, que seus 
discursos pudessem chegar a esfera pública. Em O mito da beleza (1990) de Naomi 
Wolf, ela define beleza como sendo um sistema monetário semelhante ao padrão ouro. 
Como qualquer sistema, ele é determinado pela política e, na era moderna no mundo 
ocidental, consiste no último e melhor conjunto de crenças a manter intacto o domínio 
masculino. Ao atribuir valor às mulheres numa hierarquia vertical, de acordo com um 
padrão físico imposto culturalmente, ele expressa relações de poder segundo as quais 
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as mulheres precisam competir de forma antinatural por recursos dos quais os homens 
se apropriaram. Para Naomi Wolf, o mito da beleza é uma violenta reação contra o 
feminismo que emprega imagens da beleza feminina como uma arma política contra a 
evolução da mulher. Ou seja, através dessas competições as quais as mulheres eram 
submetidas, gerava-se uma segregação entre elas, visto que uma vez que elas 
seguissem as configurações estabelecidas pela sociedade patriarcal da época, elas 
seriam bem vistas, seriam aceitas, receberiam afeto, já as que não se submetessem 
àquelas configurações seriam rechaçadas, diante disso criava-se uma hierarquização 
entre elas, com o objetivo de impedir que elas se unissem e buscassem a emancipação, 
elas eram então silenciadas através da segregação por meio do mito da beleza, que 
nada mais era do que uma forma de barrar os avanços das mulheres em diversas 
esferas sociais. Juana Manso foi mal vista e julgada por não seguir esses parâmetros 
estabelecidos socialmente no que diz respeito ao ser feminino, era vítima de críticas e 
zombarias devido a sua aparência e seus modos de se portar perante a sociedade. O 
que nos faz compreender que seus escritos não seriam aceitos facilmente e, 
consequentemente, a circulação de suas obras não teria grande repercussão, 
posteriormente, criando o limbo no qual permaneceu La Familia del Comendador por 
muitos anos. Fato similar ao que ocorreu com Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, tendo 
em vista que além de mulher que não seguia as configurações da sociedade, na qual 
estava inserida, era uma mulher negra falando sobre as questões enfrentadas pelos 
negros naquele período. Por muitos anos existiu a necessidade de o homem validar os 
discursos das mulheres, o que também culminou o esquecimento dessas obras. 
 
Conclusão 

 
Ambos romances trazem retratos de maus tratos que sofriam os escravos; o papel da 
mulher escrava na sociedade patriarcal, da dominação branca sobre os negros e 
considerações de superioridade-inferioridade de uma raça em detrimento da outra, 
rompendo, dessa forma, com discursos brancos e elitistas de que existiu uma sociedade 
harmônica entre essas duas classes. A relevância dessas duas autoras e suas obras é 
indubitável, pois além de articularem quebras de silêncios, não apenas aqueles 
constituídos ao feminino, como também as classes minoritárias, resgataram as histórias 
das mulheres e dos negros, que a sociedade estruturalmente patriarcal, branca e elitista 
tentou apagar no decorrer dos anos. Foram mulheres que permaneceram firmes na luta 
por seus espaços e no empenho para que suas vozes ecoassem, de maneira que 
fossem ouvidas e, partindo do pressuposto de que primeiro é necessário reconhecer 
para posteriormente lutar pelas causas, tinham ainda como objetivo que seus discursos 
fossem suporte para aqueles que precisavam ir em busca da emancipação. Juana 
Manso e Maria Firmina dos Reis foram mulheres que não se detiveram a lutas que 
diziam respeito apenas as classes as quais pertenciam, foram além, articulando 
feminismos de mil facetas, em que reivindicaram por direitos de diversas classes e 
situações. São mulheres que não estão sob o olhar da história, devido ao apagamento 
e silenciamento impostos a elas na esfera pública. Face ao exposto chegamos à 
conclusão que a obra La Familia del Comendador é, assim como o romance Úrsula, um 
retrato do Brasil do século XIX, que nos permite compreender a posição que as 
mulheres e os negros ocupavam naquela sociedade. Diante disso compreende-se que 
é de suma importância que o romance de autoria da argentina Juana Manso seja 
traduzido para o idioma em que a personagem principal da obra é o Brasil. 
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TÍTULO: PRESENÇA DE RASTROS DO PASSADO REGIONAL NO ROMANCE 

RASTEJO, DE HUMBERTO HERMENEGILDO 

Resumo 

Este trabalho é dedicado à análise de Rastejo (HUMBERTO HERMENEGILDO, 2017), 
e busca observar a maneira como esse romance revisita o passado e o faz emergir no 
presente estruturado de seus resíduos graças à lembrança. Por meio de uma escrita 
em que o silêncio também se expressa como uma instância de linguagem em contraste 
com a fala habitual (Barthes, 2003). Nessa perspectiva, o trabalho se destaca por 
componentes de representação social da coletividade regional, de diálogo entre 
narrativa contemporânea e tradição literária e de oposição ao apagamento do passado 
histórico e literário. Ao revisitar o passado, o narrador (Pedro) traz à tona o contexto 
dinâmico das localizações periféricas e centrais à lógica do capitalismo do século XX, 
nos seus aspectos históricos, sociais e regionais. Junto com dramas humanos, 
histórias/estórias? Que universalizam os personagens e as experiências descritas. A 
investigação se apóia em teorias como as do rastro e da rememoração de Walter 
Benjamin, os escritos sobre os resíduos do passado e o marxismo na literatura de 
Raymond Williams, os estudos sobre o silêncio de Roland Barthes, as abordagens 
literárias de Antônio Cândido e uma gama de ensaios teóricos sobre Regionalismo 
(destaco Beco ao Belo de Lígia Chiappini, 1995). É o acompanhamento de um Rastejo, 
que reacende os vestígios do passado na busca de dar visibilidade ao que o tempo 
encobriu. Com o objetivo de coletar dados, desenvolver fortuna crítica e projetos sobre 
a obra em análise. 
 
Palavras-chave: Literatura, Rastro, Rememoração, Regionalismo, cultura 

TITLE: PRESENCE OF REGIONAL PAST TRACKS IN ROMANCE RASTEJO, BY 

HUMBERTO HERMENEGILDO 

Abstract 

This work is dedicated to the analysis of Rastejo (HUMBERTO HERMENEGILDO, 
2017), and seeks to observe the way in which this novel revisits the past and makes it 
emerge in the structured present of its residues thanks to remembrance. Through writing 
in which silence is also expressed as an instance of language in contrast to habitual 
speech (Barthes, 2003). In this perspective, the work stands out for its components of 
social representation of the regional collectivity, of dialogue between contemporary 
narrative and literary tradition and of opposition to the erasure of the historical and literary 
past. In revisiting the past, the narrator (Pedro) brings up the dynamic context of 
peripheral and central locations to the logic of 20th century capitalism, in its historical, 
social and regional aspects. Along with human dramas, History/story? That universalize 
the characters and the experiences described. The investigation is based on theories 
such as Walter Benjamin's trace and remembrance, Raymond Williams 'writings on the 
residues of the past and Marxism, Roland Barthes' studies on silence, Antônio Cândido's 
literary approaches and a range of theoretical essays on Regionalism (I highlight Beco 
ao Belo by Lígia Chiappini, 1995). It is the accompaniment of a Rastejo, which rekindles 
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the vestiges of the past in the quest to give visibility to what time has covered. In order 
to collect data, develop critical wealth and projects on the work under analysis. 
 

  

 
Keywords: Literature, Trail, Remembrance, Regionalism, culture 

Introdução 

Sucintamente, Rastejo (2017), Romance de Humberto Hermenegildo de Araújo, é uma 
obra de carácter regional que se passa no Estado do Rio Grande do Norte e descreve 
a partir do relato de memória a trajetória de uma família que parte do interior do Estado 
(proximidades de Acari) para a Capital (Natal) em um processo de êxodo rural digamos 
“comum” a muitos nordestinos que buscaram uma continuidade da vida com dignidade 
em centros urbanos no século XX. Nos ocupamos da investigação sobre a obra partindo 
da leitura atenta, da pesquisa sobre o aporte teórico e da análise propriamente dita do 
romance. Esse percurso possibilitou o estudo da escrita literária do autor e do modo 
como ele se utiliza da memória e dessa escrita para dar visibilidade aos vestígios do 
passado. “A riqueza dos fragmentos é o material para a reconstrução histórica.” 
(BENJAMIN apud GUINZBURG, 2012, p. 109). Nesse sentido o romance Rastejo é 
extremamente rico, pois parte de uma escrita de rememoração que traz a tona não 
apenas lembranças, mas também o contexto social no qual essas estão inseridas a 
base do resíduo “[...] efetivamente formado no passado mas ainda está vivo no processo 
cultural, não só como um elemento do passado, mas como um elemento efetivo do 
presente.” (WILLIAMS, 1979, p. 124). A medida em que trama esteticamente o texto o 
autor explícita características e peculiaridades do contexto histórico e social descrito 
concretizando assim a urdidura textual. Um traço característico do romance aludido é a 
técnica de escrita rememorativa. Essa técnica da vislumbre a um amplo volume da 
consciência do narrador na qual a memória vai se figurando numa revisitação ao 
passado que se alastra em seus capítulos. Desse modo, expressa-se o passado na 
dinâmica do lembrar e do esquecer dando visibilidade ao encoberto pelo tempo, 
relembrado as vezes por um discurso pleno de certezas na fala do narrador, indicadas 
na presença de verbos no pretérito perfeito: “Já em Natal, a mudança atravessou o 
Bairro das Quintas e chegou ao Alecrim.” (ARAÚJO, 2017, p. 12,). As vezes por 
lembranças que caminham paralelamente com o esquecimento ou a incerteza, 
indicadas na recorrência do futuro do pretérito e na presença de expressões que 
remetem à dúvida (talvez): “Talvez ele imaginasse, lá, uma volta à casa do Braz... 
Arrumaria pacotes de lembranças na perambulação direcionada pelo vento. Seria 
transportado à sala grande para ver traços compostos pelas nódoas do tempo nas 
paredes?” (Ibid., p. 31). Uma outra instância discursiva presente é o silêncio: A 
personagem Loló surgiu no Sítio Braz por força das circunstâncias que isolavam aquele 
lugar de um ambiente urbano. Quem faria um remendo numa calça furada? [...], ela 
chegou recomendada por uma conhecida que morava em Carnaúba dos Dantas. Moça 
feita, já ficando no caritó, a nova afilhada de Madrinjoana confessou, desgostosa, que 
apanhava do pai e que não queria mais casar. (Ibid., p. 55-56). Para Barthes (2003, p. 
54) “Na 'semiologia' da moral mundana, o silêncio tem de fato uma substância 'faladora' 
ou 'falante': ele é sempre o implícito.” Vemos o silêncio também postulado no imaginário 
das personagens como neutralidade amenizadora, como válvula que impede a 
extrapolação dos sentimentos contendo o pranto, a tristeza relativa as desventuras da 
vida: “O resultado foi o convencimento de não mais pronunciar o nome da caçula diante 
do que os outros três filhos, com suas razões e sentimentos de defesa, generalizavam 
embora também sofrendo.” (ARAÚJO, 2017, p. 97). “Neutro= postulação de um direito 
a calar-se – de uma possibilidade de calar-se”. (BARTHES, 2003, p. 52). Por sua luta 
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contra o apagamento da experiência, por trazer à tona o passado destituído de sua 
inteireza e fazê-lo ressurgir no presente atravez da remomoração o romance de 
Humberto Hermenegildo é passível de ser interpretado como um monumento regional 
da dinâmica modernista do século XX no RN, isso o justifica como literatura a serviço 
da vida e da preservação do passado. 

 

Metodologia 

 

Para a sistematização metodológica das atividades do CIC utilizamos procedimentos de 
análise dialética, refletindo sobre os pontos de articulação entre obra literária e contexto 
social no qual essa está inserida, direcionando prioritariamente o foco de análise na 
abordagem da literatura, segundo a perspectiva de Antônio Cândido (2006) que 
compreende o estudo da obra na articulação entre ela e o contexto social. Desse modo, 
analisando as particularidades e singularidades do romance investigado, buscando 
entendimento do texto e do contexto no qual a produção literária está inserida. Para 
Cândido (1981, p. 30), “O desejo de compreender todos os produtos do espírito leva a 
considerar o papel da obra no contexto histórico, utilizando este conhecimento como 
elemento de interpretação da obra “. Buscamos adotar a postura de investigação textual 
do método dialético, lendo a forma literária do texto e o conteúdo nele expresso. Assim, 
abarcamos a análise de sua feitura estética, e os sentidos produzidos e apontados pela 
obra, relacionando texto e contexto, o estético e o social. Por fim, ressalto que para 
coroar de êxito a eficiência da perspectiva metodológica adotada, assim como o olhar 
introspectivo na leitura da obra, foram fundamentalmente importantes nos estudos do 
aporte teórico as leituras e fichamentos sobre o regionalismo e o contexto literário e 

social brasileiro do século XX. 

 
Resultados e Discussões 

 

  

A priori, na parte prática de iniciação científica obtive como resultado a percepção de 
como se constitui o procedimento de escrita rememorativa do romance Rastejo (2017), 
de Humberto Hermenegildo de Araújo, a luz das teorias do Rastro, de Walter Benjamin 
(2006), e do Resíduo da Tradição, de Raymond Willians (1979). Nesse quadro, as duas 
moças parecem trazer equilibrando, o peso da lembrança melancólica de Cristina, esta, 
objeto de outra moldura, mais caprichosa: vem um burrico com uma Cangalha; presos 
aos cabeçotes, por quatro alças, dois sacos de couro – os urus; no meio da Cangalha, 
a menina em quem Marina dava banho todos os dias e que escapuliu de uma hora para 
outra das suas mãos, não perdeu tempo e não foi trabalhar seguindo o mesmo caminho 
dos outros. (ARAÚJO, 2017, p. 94). Nesse trecho percebesse o modo como o narrador 
parte da vestigia (pegada, Rastro) deixada em um quadro para a partir do presente 
suscitar os resíduos trazendo o passado à tona, é possível verificar elementos do 
passado que pouco persistem na atualidade, como: os sacos de couro, os urus, a 
cangalha; assim como elementos contidos na própria memória da protagonista, como: 
os banhos dados pela irmã Marina na irmã mais nova Cristina. Há também uma espécie 
de “introspecção da introspecção” evidenciada em “parecem trazer”, uma busca do 
narrador protagonista por pressupor o que as irmãs pensavam no momento da 
fotografia, na qual a irmã caçula (Cristina) não está presente. Esse tipo de 
pressuposição destituída de certezas da voz do narrador permeia toda a escrita de 
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Rastejo e enriquece o romance com pressuposições da protagonista a respeito do 
pensamento imaginativo e das vivêmcias das personagens coadjuvantes. Processo que 
também é suscitado pelo uso do futuro do pretérito: “Avaliaria o passado em que mal 
gerenciou a herança recebida?” (Ibid., p. 48), “Pensaria ainda no príncipe do cavalo 
branco?” (Ibid., p. 95). O silêncio analisado com base na teoria de Roland Barthes (2003) 
é uma instância de linguagem volumosamente presente nessa Obra e pode ser 
observado na representação de personagens como Loló, Cristina, Glicèria, Edmundo..., 
demostrando as vezes a falta de autoridade para a fala, ou mesmo a magnitude de 
sentimentos vedados, contidos: Fez-se o silêncio, tudo tão teso e desolador. Desligaram 
o rádio, ele pegou o chapéu de massa e foi embora de novo sem palavras, parecia ter 
um argueiro no olho. Eu o acompanhei até o ônibus e assisti a partida da carroceria 
veloz na direção das Quintas. Ainda quis dizer “Pai, o senhor me leva junto?”. (ARAÚJO, 
2017, p. 36). Dando margem de entendimento às suposições e às dores que 
supostamente, mesmo finalizado o romance, continuam latejando indefinidamente. “A 
parte que me cabe ainda se divide sem definição.” (Ibid., 141). Em sua articulação com 
o elemento regional fica nitidamente evidente a grandiosidade de Rastejo como obra 
literária contemporânea. Segundo Chiappini (1995, p. 158): “Em qualquer dos casos, o 
grande escritor regionalista é aquele que sabe nomear, que sabe o nome exato das 
árvores, flores, pássaros, rios e montanhas.” E nesse romance de Humberto 
Hermenegildo todos os elementos citados pela estudiosa do regionalismo estão 
contidos e podem ser plenamente observados (juremas, cumarus, seriemas, Cachoeira 
das Saudades, Rio do Bico, Serra do Padre, Chapada da Borborema, Serra do Bico de 
Arara...). Nesse sentindo, após leitura atenta, destaco uma relação incógnita com um 
desses elementos, que me gera indagação, ou talvez, possivelmente possa vir a ensaiar 
tema para escrita ou pesquisa: trata-se da relação do narrador com aves agourentas 
como a mãe da lua, o caboré, ou a grande coruja rasga mortalhas, que aparecem 
repetidas vezes sinalizando agouros ou relações místicas, posso aponta-las nas 
páginas (12,25, 82...). O romance também revisita e traz ao presente causos que 
permeiam a mítica das histórias locais tanto de Acari, cidade interiorana, na região do 
Seridó: no caso dos repentistas enaltecerem Tião do Bico “pois o que ficou na memória 
do lugar foi o pinote do homem-relâmpago no centro do mando daquele reino 
caatingueiro.” (ARAÚJO, 2017, p.68); quanto de Natal, capital do Estado, na região 
metropolitana: no caso do bandido ainda “bem relembrado”, presente no imaginário de 
natalenses na faixa etária acima dos 50 anos, Àquela hora, a vontade era de mijar na 
calçada, mas era perigoso abrir a porta e se deparar com o brinquedo do cão – um 
bandido chamado Edmilson, terror da cidade – que rondava os quarteirões 
desprotegidos do bairro. (Ibid., p. 22-23). Tornando ainda mais evidente as 
características regionalistas do romance em foco destaco um trecho repleto de 
imaginação contido na conclusão do romance, revelador do sentimento e do carácter 
cultural e regional profundo ao qual o autor se identifica por pertencimento: Olhei mais 
uma vez para os céus e novas nuvens passavam: nelas, imenso boi a se desmanchar, 
rabo e chifres esfarelados, miúdos triturados, carne moída sem nome – olho de boi e 
coração desmilinguidos –, átomo incorporado ao Sol. (Ibid., p. 141). Junto a isso, ainda 
dando sustentabilidade ao anteriormente indicado, também destaco um trecho de Do 
Canto Glorioso da Província, um dos trabalhos do próprio Humberto Hermenegildo de 
Araújo (2010), no qual ele comenta estudos de Telê Porto A. Lopes sobre observações 
de Mário de Andrade relativas ao boi e tece comentários a partir de um conto de Câmara 
Cascudo e de poemas de Carlos Drummond de Andrade: Além do interesse do sobre 
as origens do bumba-meu-boi, Mário de Andrade indagou sobre o Boi na economia 
brasileira, procurando estabelecer as razões da disseminação do gado no país pelos 
bandeirantes, vendo-o como elemento socializador e desbravador. Com um significado 
nacional ligado â economia e à mística, o Boi representaria uma das características mais 
legítimas do país, [...]. (Idem, 2010, p. 95-96). Numa breve análise referente ao espaço 
de ocorrência do enredo desta Obra, vemos uma perspectiva realista na qual estão 
citados lugares comuns aos conhecedores do Nordeste brasileiro, mais precisamente 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 812 

 

do Rio Grande do Norte. Um percurso que se dá entre o Braz (Sítio entre os distritos 
próximos ao Município de Acari), e o Alecrim (Bairro comercial nas vizinhanças do 
Centro de Natal). Os cenários, as ambientações e as paisagens da trama de Rastejo se 
dão quase que integralmente entre esses dois lugares anteriormente indicados, o que 
imprime na obra a exuberância paisagística natural e cultural desses locais. Evidente 
que essa é uma descrição topoanalítica bastante suscinta, indico que cabe um próximo 
estudo, uma análise mais abrangente segundo a perspectiva de Gaston Bachelard. Para 
quem: “A topoanálise seria então o estudo psicológico sistemático dos locais de nossa 
vida íntima.” (BACHELARD, 1989, p. 28). Na articulação do tempo histórico cronológico 
com a temporalidade realística do Romance, podemos indicar que a trama se estrutura 
em contexto de revisitação ao passado a partir da contemporaneidade, numa 
rememoração de fatos ocorridos aparentemente no decurso da segunda metade do 
século XX, Rastejo faz emergir o passado através dos resíduos para a orientação, a 
compreensão e o deleite de seus leitores em 2017 e na sucessão dos anos. Concluindo, 
ressalto entre os traços de intertextualidade impressos na obra dois pontos marcantes: 
uma hibridez de gênero contida em algumas paginas da Obra, hibridez essa que se 
consolidou na literatura de língua portuguesa após a segunda metade do século XX, 
nessa a prosa de Humberto Hermenegildo se funde com versos e cantigas de ciganos, 
de vaqueiros, de pastoril e de autoria “própria” das personagens; talvez pela relação de 
semelhança contida na ferida aberta pela ausência da figura paternal e, pela 
universalidade da obra de Guimarães Rosa o ponto de diálogo intertextual que capitei 
mais visível foi a relação entre Rastejo e a Terceira Margem do Rio “ – ‘Pai, o senhor 
me leva junto, nessa sua canoa?’” (ROSA, 1988, p. 32), presente em várias páginas 
deste Romance: “(não naquele rio onde um pai pode se asilar com sua canoa, na 
distância dos entendimentos).” (ARAUJO, 2017, p. 43), há ainda trechos de semelhança 
entre essas duas obras nas páginas 11, 36, 80, 100 e 114. Por fim, reforço a singeleza 
de minhas breves observações diante da grandeza desta OBRA em alusão, e manifesto 
estar ciente de que durante os estudos sobre Rastejo estive e permaneço diante de um 
marco da Literatura Potiguar, Nordestina, Brasileira..., para não me bifurcar, pois fico 
tentado a me alastrar nas discussões, nem incorrer no enfado de quem ler este relato 
de estudo reforço a regionalidade universal que se apresenta neste Livro, evidenciada 
no realismo saudosista com o qual Humberto Hermenegildo descreve os aspectos rurais 
e urbanos de sua narrativa de cor local em forma de Rastejo. Finalizo nas palavras de 
Lígia Chiappini a respeito das obras universais: Naquelas, necessariamente, por menor 
que seja a região, por mais provinciana que seja a vida nela, haverá grandeza, o espaço 
se alargará no mundo e o tempo finito na eternidade, porque o beco se transfigurará no 
belo e o belo se exprimirá no beco. (CHIAPPINI, 1995, p. 157). 

 

Conclusão 

 

  

Através do estudo da presença de rastros do passado regional no romance Rastejo, de 
Humberto Hermenegildo, Alcancei a percepção da metalinguística dos processos de 
rememoração, extremamente úteis à Literatura e à História. Ampliei meus horizontes de 
leitura e obtive novas perspectivas de análise; aprendi que há uma direção orientadora 
da historiografia na literatura e outra orientadora da literatura na historiografia. E que no 
espaço entre contido nessas direções há fontes raras de poesia. Minhas conclusões 
apontam para horizontes de desenvolvimento político e epistemológico do projeto em 
diversas áreas, cito estas três, pois mais que justificam sua pertinência: literatura, 
pesquisa e didática. Na literatura, o livro, como já ressaltei é obra universal. Pode 
ampliar o gosto dos leitores sobre a leitura de obras literárias, é também obra com 
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imenso potencial a ser desenvolvido, visto isso na profundidade de seus personagens 
vivos e marcantes que nos deixam querendo vê-los gritar a prosa e a poesia de suas 
vidas. No que se refere a Teoria científica e ao desenvolvimento de pesquisa, a 
reminiscência deste Projeto pode esclarecer novos desbravadores das trilhas contidas 
em seu percurso e nutrir de fortuna crítica sua cadeia de desenvolvimento reflexivo, 
teórico e literário. Entre os possíveis estudos teóricos que podem vir a ser lançados 
sobre a Obra literária aludida sugiro que cabe um estudo do espaço na perspectiva de 
Gaston Bachelard (1989). Quanto à aprendizagem e às teorias de ensino, além do que 
o projeto oferece ao pesquisador que se debruça sobre a análise de seu aporte teórico 
e aprendi a rica compreensão de teorias de análise como as do Rastro, de Walter 
Benjamin (2006); do Resíduo da Tradição, de Raymond Williams (1979) e do Silêncio, 
em Roland Barthes (2003). O aprendido neste Projeto pode ser utilizado no ensino 
básico, ampliando o gosto dos estudantes pela literatura ao tempo em que se ensina 
sobre as correntes literárias regionalistas e os processos linguísticos e metalinguísticos 
de utilização dos tempos verbais. Grato pela participação no Projeto, concluo 
ressaltando sua imensa importância construtiva na iniciação de meu percurso científico: 
ampliou meu interesse pela leitura de obras literárias e minha aptidão para o estudo 
crítico a luz das teorias adotadas na pesquisa; desenvolveu meu gosto pela pesquisa 

acadêmica e pela carreira docente. 
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TÍTULO: As Conferências Nacionais de Pesca como espaços de interlocução e 

construção de estratégias para cadeia produtiva de pescado 

Resumo 

Este artigo é o resultado do trabalho de pesquisa e análise das Conferências Nacionais 
do setor da pesca no que se refere à discussão sobre produção, distribuição, 
comercialização e consumo dos pescados extraídos por comunidades pesqueiras. O 
objetivo central é entender as conferências nacionais como espaços de debate e de 
construção de estratégias para o setor. Baseou-se na literatura sobre instâncias de 
participação, em especial as conferências nacionais, a cadeia produtiva e políticas 
públicas para a pesca artesanal e analisou-se os relatórios finais das conferências 
nacionais do setor pesqueiro ocorridas entre 2003 e 2009. Conclui-se que as políticas 
públicas evidenciadas pelas conferências não priorizaram os interesses da pesca 
artesanal e o desafio do consumo de pescado no mercado interno brasileiro ainda não 
foi superado. Ressalta-se a importância desses produtos na garantia da Segurança 
Alimentar e Nutricional, uma vez que a atividade pesqueira artesanal promove praticas 
alimentares saudáveis, diversificadas, sustentáveis nos aspectos econômico e culturais. 
 

Palavras-chave: conferências; pescadores; consumo; pescados; cadeia 

TITLE: The National Fisheries Conferences as a space for dialogue and strategy building 

for the fish production chain. 

Abstract 

This article is the result of the research and analysis work of the National Conferences 
of the fisheries sector with regard to the discussion on production, distribution, 
commercialization and consumption of the fish extracted by fishing communities. The 
central objective is to understand national conferences as spaces for debate and the 
construction of strategies for the sector. It was based on the literature on instances of 
participation, in particular national conferences, the production chain and public policies 
for the artisanal fisheries sector, and the final reports of the national fisheries sector 
conferences that took place between 2003 and 2009 were analyzed. that the public 
policies evidenced by the conferences did not prioritize the interests of artisanal fishing 
and the challenge of consuming fish in the Brazilian domestic market has not yet been 
overcome. The importance of these products in guaranteeing Food and Nutritional 
Security is emphasized, since the artisanal fishing activity promotes healthy, diversified, 
sustainable food practices in economic and cultural aspects. 
 

Keywords: conferences;fishermen;consumption;fish;productive chain;public policy 

Introdução 

As conferências nacionais de políticas públicas são instâncias de participação 
periódicas, determinada pelo regimento interno do órgão responsável por sua 
convocação e, quando vinculado a um conselho de políticas pública por ele organizada 
(AVRITZER,2012). Elas ocorrem com o objetivo de promover um debate entre o Estado 
e a sociedade civil sobre temas específicos, de forma que ofereça auxílio ao governo na 
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formulação de políticas públicas. Essas instâncias, são espaços de tomada de decisão 
com grande capacidade de mobilização social (RIBEIRO et al,2014; ROMÃO,2014). No 
caso das conferências nacionais de aquicultura e pesca, elas estavam vinculadas ao 
Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca - CONAPE que era responsável por 
organizar a realização das conferências a cada dois anos e acompanhar a 
implementação das medidas e ações estabelecidas no plano estratégico aprovado pelas 
conferências nacionais do setor, conforme estabelecia o Decreto 5.069 de 5 maio de 
2004 (BRASIL,2004) No início do governo Lula, existiu uma expectativa de formulações 
de políticas que favorecessem a cadeia produtiva e comercial da pesca, a partir de 
garantia de direitos sociais aos pescadores e de incentivo a infraestrutura do setor, de 
modo que fomentaria o consumo dos produtos pesqueiros pela sociedade brasileira 
(BRASIL,2003). Nesse período, foram realizadas três conferências nacionais de pesca 
e aquicultura e uma conferência nacional de pesca artesanal realizada de forma paralela 
à conferência nacional realizada em 2009 (IPEA,2020). Apesar de convocada, a 
conferência nacional prevista para acontecer em 2011 não foi realizada, não constando 
relatórios finais sobre a referida conferência, isso indica o pouco grau de 
institucionalização do setor (AZEVEDO & PIERRI,2014) Nas últimas décadas, o setor 
da pesca apresentou um crescimento significativo. De acordo com a Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o pescado e os produtos 
pesqueiros atendem cerca de 3,3 milhões de pessoas em todo o mundo e é responsável 
por quase 20% da ingestão média per capita de proteína de origem animal (FAO, 2019). 
No Brasil, o consumo de pescado é incentivado como um hábito importante para 
melhorar a saúde das pessoas e promover uma alimentação saudável e adequada do 
ponto de vista nutricional (BRASIL, 2014). De acordo com o Boletim Estatístico da Pesca 
(2009), apesar de ter uma das maiores costas marinhas do continente, o consumo de 
peixes era abaixo dos valores globais e das recomendações da Organização das 
Nações Unidas para alimentação (FAO) que é de 12 kg/habitante/ano (BRASIL,2009). 
Estima-se que até 2030, a produção pesqueira no Brasil destinada ao consumo humano, 
oriundas da pesca de captura cresça cerca de 40% e a da aquicultura cerca de 60% 
(FAO, 2018). Em relação ao consumo per capita de pescado, estima-se um aumento 
para todas as regiões mundiais. (FAO, 2020) Diante disso, o estudo propõe analisar 
através do texto final das conferências do setor da pesca, os aspectos apresentados 
sobre a produção, a distribuição, a comercialização e o consumo dos pescados, 
principalmente os extraídos pela pesca artesanal de comunidades pesqueiras, a fim de 
compreender quais eram os desafios de cada etapa, formulando as seguintes questões: 
como o fomento à produção extrativista de pescado se articulou com outras políticas e 
programas sociais de alimentação para o aumento do consumo de pescado para a 
população brasileira? Quais as principais pautas de reivindicação para o crescimento 
do setor? Como se deu na prática essas soluções? O ponto central é entender as 
conferências nacionais como os espaços de debate e de construção de estratégias para 
o setor. Nossa hipótese é de que estes favoreceram à construção de resoluções que 
resultaram no fomento das etapas produtivas, de comercialização e consumo do 
pescado no Brasil. 
 
Metodologia 

 
Considerando os objetivos da pesquisa, optou-se por uma metodologia qualitativa. A 
coleta de dados foi composta por uma revisão bibliográfica sobre a cadeia produtiva do 
pescado, as conferências nacionais como instâncias de participação e a análise 
documental dos relatórios finais das Conferências Nacionais de Aquicultura e Pesca 
ocorridas entre 2003 e 2009. Estes últimos documentos encontraram-se disponível no 
site Participação em Foco gerido pelo Instituto de Pesquisa Aplicada – IPEA. E o 
documento final da 1ª Conferência Nacional da Pesca Artesanal foi obtido por meio do 
blog organizado pelos membros coordenadores da conferência. Para análise dos dados 
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foi realizada a categorização das temáticas discutidas em cada uma das conferências, 
observando como foram apresentadas as demandas e reinvindicações para as etapas 
de: produção, distribuição, comercialização e o consumo dos pescados, em especial 
oriundos das comunidades de pesca artesanal, bem como a incidência de novos temas 
de caráter normativos e políticos. Por fim, feita a categorização buscou-se compreender 
quais as resoluções discutidas para cada uma das etapas da cadeia produtiva do 
pescado, os avanços e conquistas no decorrer das conferências. 
 
Resultados e Discussões 

 
Atualmente, as cadeias produtivas de alimentos originam mercados globais e cada vez 
mais centralizados em oligopólios (FAO,2020). Diante das contribuições nutricionais, o 
Comitê Mundial de Segurança Alimentar (CSA), ressalta o pescado e os produtos 
pesqueiros oriundos de pequenos pescadores artesanais como componentes chave 
para garantir a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) da população e uma dieta mais 
saudável, sobretudo para aquelas comunidades de baixa renda que não tem acesso à 
alimentos alternativos de origem animal, com pouca diversidade e com índices mais 
altos de insegurança alimentar (HLPE, 2017). Primeiro, porque a pesca artesanal é 
consumida de modo geral regionalmente, ao contrário da pesca industrial que 
majoritariamente é exportada. E segundo, porque esses produtos, no Brasil, são 
consumidos pelos inúmeros pescadores artesanais profissionais e suas famílias, 
tornando-se um grande elemento cultural de consumo alimentar, exercendo um papel 
relevante na sustentabilidade do setor pesqueiro (BOJANIC,2016). . Compreende-se 
SAN como: a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos 
de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde 
que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e 
socialmente sustentáveis (BRASIL,2006). Assim, a cadeia produtiva da pesca foi 
analisada nas seguintes etapas: produção, distribuição, comercialização e consumo dos 
pescados extraídos por comunidades pesqueiras. Embora reconheçamos a importância 
da descrição detalhada das trajetórias tomadas pelos produtos, este não foi o objetivo 
principal do estudo. De acordo com os relatórios finais das Conferências Nacionais de 
Aquicultura e Pesca, a reestruturação da cadeia produtiva foi uma das importantes 
demandas apresentadas, de modo que se buscou resolver os gargalos distanciadores 
do consumidor brasileiro e limitantes do crescimento do setor. Produção Nesse 
segmento, a maior dificuldade enfrentada pelo setor é a infraestrutura, desde a falta de 
recursos financeiros, burocráticos, assim como a aquisição de insumos e equipamentos 
necessários para a captura, como combustível utilizado e as embarcações sucateadas, 
com pouca tecnologia, que limita as condições de navegação. Em relação à 
infraestrutura em terra, o Brasil carecia de terminais de desembarque com 
equipamentos e estrutura que garantam o processamento e beneficiamento do pescado 
de forma segura, principalmente em relação aos requisitos sanitários (PEIXEBR, 2019). 
Na Iª Conferência Nacional diagnosticou-se e concluiu que a demanda dos pescadores 
a respeito da infraestrutura convergia com a demanda de outras estruturas de suporte 
à cadeia produtiva, como unidades de produção e incentivo à pesquisa, fiscalização 
ineficaz e o pouco controle da frota, que favoreciam a operação de embarcações ilegais 
e a captura de recursos sob controle, como também a invasão de embarcações 
estrangeiras em território pesqueiro (BRASIL,2003). Assim, a construção do Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca feita durante esse 
encontro, tinha objetivo de articular atores e ações que estimulassem esse segmento 
da cadeia produtiva, de modo a promover inclusão social e contribuir para segurança 
alimentar e desenvolvimento do país. No plano de ação propunha-se eliminar a 
clandestinidade no setor e a criação de ações de melhoria socioeconômica e ambiental 
nas áreas de cultivo, com a aprovação de linhas de crédito e desburocratização do 
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processo de registro e licenciamento, incluindo a realização do ordenamento pesqueiro 
e o zoneamento do território (BRASIL,2003). A inclusão dos temas discutidos na 
conferência nacional e incluídos na agenda governamental foram implementados de 
forma intersetorial, juntamente com políticas de outros ministérios como as políticas de 
educação, saúde e meio ambiente e outros como o zoneamento do território, que foi 
estabelecido por meio da Lei 10.683/2003, organizando inclusive as responsabilidades 
entres os órgãos (BRASIL,2003). Entretanto, as ações foram implementadas de forma 
muito gradual e continuaram a ser debatidas na IIª Conferência Nacional, como forma 
de avaliar as ações propostas na conferência anterior. Quanto à infraestrutura de 
terminais pesqueiros, a SEAP ficou responsável pela viabilização das obras de 
ampliação, construção e elaboração de projetos de Terminais Pesqueiros Públicos 
(TPPs), estrategicamente distribuídos pelo país. Diferente da política ampliada na 
década de 90, os terminais passaram a ser geridos pelo poder público e houve a 
desprivatização da maior parte deles como forma de ampliar o acesso dos pescadores 
artesanais. A construção desses terminais é uma importante conquista do setor, uma 
vez que promoveu a otimização dos canais de distribuição, comercialização e 
industrialização dos produtos. Porém, a infraestrutura ainda era pauta dos debates e 
não tinha alcançado muitos trabalhadores, sobretudo os pescadores artesanais, que 
apresentam baixa escolaridade, pouca informação para lidar com as tecnologias e 
acesso limitado às linhas de crédito junto às empresas credoras. Outro ponto que não 
foi solucionado e que foi debatido durante a IIIª Conferência nacional são as questões 
ambientais. Os pescadores buscavam nesse encontro consolidar uma política de 
Estado para o setor e, a questão ambiental é estruturante da etapa de produção da 
cadeia produtiva, já que a sobrepesca, a falta de educação ambiental e falta de 
alternativas de pescadores artesanais é preponderante a escassez de produtos 
pesqueiros. Assim ficou estabelecido, no documento de deliberações, o fortalecimento 
das normas e legislações ambientais que deveriam ser fiscalizadas pelo Ministério do 
Meio Ambiente, cabendo ao Ministério de Pesca e Aquicultura – MPA o fornecimento de 
dados, além da parceria com estados e municípios na política voltada ao setor pesqueiro 
e na fiscalização da degradação ambiental, com a criação de normas locais e cabendo 
ao MPA o estabelecimento das normas de modificação das condições de reprodução e 
sobrevivência das espécies nativas para promover o crescimento dos estoques 
pesqueiros de forma sustentável.(BRASIL,2009) Quanto ao óleo diesel, na IIIª 
Conferência ficou decidido que o preço para a pesca artesanal seria equiparado ao valor 
internacional, a partir do Sistema de Subvenção ao Abastecimento do Diesel Pesqueiro, 
garantindo isenção integral do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias) 
proporcionado pelos Estados; e o Pagamento de auxílio pecuniário de até 25% 
subsidiado pelo Governo Federal relativo a diferença entre o preço do óleo diesel 
nacional e o preço do óleo diesel internacional.(BRASIL, 2009;2010). Essa decisão foi 
vista como benéfica, pois contemplou os pescadores artesanais, e antes beneficiava 
apenas o setor industrial. Entretanto, ficou claro a necessidade de reorganização da 
produção com a equidade para aquisição de fábricas de gelo, caminhões para o 
transporte, embarcações e outros equipamentos. Além da criação de políticas e 
publicações de editais municipais e estaduais para que as colônias de pesca artesanal 
concorressem entre si, a fim de diminuir as desigualdades dentro do próprio setor. 
Distribuição e Comercialização Ao reformular a produção, por meio da construção e 
ampliação das unidades de comercialização, entrepostos pesqueiros frigoríficos 
(fábricas de gelo) teve-se um importante avanço no que diz respeito à distribuição e 
comercialização, principalmente para a autonomia econômica de pescadores 
profissionais artesanais, que garantiu uma distribuição sem intermediários e respeitando 
a qualidade sanitária dos produtos. Segundo Behrmann (2015), o intermediário é aquele 
que angaria a maior rentabilidade do negócio, visto que revendem os produtos a preços 
bem mais elevados quando comparados aos que adquiriu, mas ainda é a alternativa do 
pescador por falta de mercado consumidor e incapacidade de estocagem. De modo que 
o atravessador lhes garantia o escoamento do produto e a certeza do pagamento, então 
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diante desse contexto a figura do atravessador tem elevado poder de barganha. 
Entretanto, a autonomia do pescador é determinante para a estruturação da cadeia de 
produção, uma vez que a rede de intermediação limita os ganhos econômicos dos 
pequenos produtores e trabalhadores, já que o preço pago ao pescador e o dos produtos 
industrializados finais apresentam diferenças significativas de valores, tornando o preço 
do produto final mais caro, além de aumentar o risco de contaminação, fatores que 
diminui o valor agregado e a competitividade dos produtos na escolha do consumidor 
final. Consumo Ficaram estabelecidas, nas conferências, que o aumento do consumo 
de pescado no mercado interno era condicionado ao respeito dos aspectos regionais. 
Para Silva (2014), a dimensão continental do Brasil influencia as modalidades e 
autonomias de pesca entre as regiões, com diferentes recursos explorados e 
comercializados. Na Iª Conferência, o projeto político contemplava o aumento do 
consumo como uma meta a ser alcançada, de forma que, a então SEAP/PR, mantivesse 
e ampliasse as iniciativas de campanhas de marketing nacionais de divulgação e 
promotoras do consumo massivo de pescado, por meio de campanhas de educação 
nutricional e promoção da saúde. Já na IIª Conferência, as campanhas foram mantidas, 
mas agora com as ações feitas junto com os setores varejistas e os serviços de 
alimentação e com a novidade de que o pescado passa a ser consumido também pelas 
instituições públicas, através da consolidação do Programa de Comercialização Popular 
e Institucional de Pescado, voltado a restaurantes populares e abastecimento municipal. 
O objetivo dessas iniciativas era a popularização do pescado no mercado interno e a 
redução dos desperdícios da produção, de forma que garantiria o escoamento dos 
produtos. (BRASIL.2006). Na IIIª Conferência nacional, sugeriu-se a garantia do preço 
mínimo para o pescado através do Programa de Garantia do Preço Mínimo (PGPM) 
pelas unidades federativas, de modo que considerasse a realidade regional e os valores 
de mercado estabelecidos, considerando também que a quantidade e preferências 
alimentares de consumo do pescado é influenciado pelo preço, sabor e valor nutritivo, 
as ações deveriam ocorrer juntamente com a promoção de ações de educação 
alimentar nutricional, com revisão de legislação sanitária, ambiental e tributária em todo 
o território nacional. Seguindo a sugestão de inclusão do pescado nas compras públicas, 
o documento final da IIIª conferência nacional estabeleceu a inserção dos produtos no 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no Programa de Aquisição de 
Alimentos e no próprio Programa Fome Zero, discurso defendido pelo governo federal 
que foi utilizado como estratégia de fomento e fortalecimento do consumo interno. Além 
disso, estabeleceu a realização da Semana do Peixe de maneira bimestral e 
permanente, atuando de forma interministerial. Contudo, durante a IIIª conferência os 
pescadores artesanais organizaram de forma paralela, a I Conferência Nacional de 
Pescadores Artesanais como forma de contrapor às decisões tomadas nas conferências 
anteriores que não provocaram avanços para a pesca artesanal e para a vida dos 
trabalhadores. A ideia inicial dos pescadores era demonstrar a insatisfação com a 
política adotada pela SEAP e pressionar o governo federal e, ao mesmo tempo, articular 
pescadores artesanais num só movimento, que deu origem ao atual Movimento de 
Pescadores e Pescadoras Artesanais Brasil – MPP, explicitando sua discordância com 
os resultados das propostas governamentais (BRITO,2020). 
 
Conclusão 

 
Diante da análise dos documentos finais das Conferências Nacionais, é possível 
observar que o desafio do baixo consumo de pescado somente será superado com a 
fomento e fortalecimento de toda a cadeia produtiva. As campanhas de incentivo ao 
consumo do pescado, que são formas de garantir a consolidação e melhoria da cadeia 
produtiva no mercado consumidor interno, além de aproximar os pescadores do 
consumidor final, reduzindo assim a intermediação, favoreceram o crescimento do 
consumo de pescado no Brasil na última década, saltando de 6,8 para 10 
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kg/habitante/ano, porém as mudanças vivenciadas após a realização das conferências 
não foram permanentes e o consumo segue abaixo do recomendado pela OMS. Além 
disso, o controle de qualidade dos produtos pesqueiros e a inexistência de profissionais 
que façam esse controle de qualidade sanitária ainda é um fator que dificulta a sua 
consolidação nas preferências alimentares dos brasileiros. No entanto, a segurança 
alimentar continua sendo um desafio para os produtos pesqueiros e isso deve-se aos 
aspectos sanitários inerentes ao produto de alta perecibilidade, quando comercializado 
fresco, ou seja, desde as etapas de extração, comercialização ou processamento, eles 
estão susceptíveis às medidas sanitárias inadequadas. Importante destacar ainda que 
o projeto político de reestruturação iniciou com forte envolvimento dos trabalhadores 
dos setores que envolvem a pesca, inclusive através de instâncias de participação, 
criação de conselho representativo do setor, que promoveu não somente a consolidação 
da Política Nacional de Pesca, mas tornou-se, ainda que por um período determinado, 
um setor institucionalizado no governo federal por meio da criação do MPA. No entanto, 
o projeto político não se consolidou de forma efetiva e não representou de fato todos os 
segmentos da cadeia produtiva, mas deixou o setor da pesca industrial e a aquicultura 
mantendo sua histórica vantagem no jogo político (KNOX, 2019). A crise de 
representatividade do setor ficou evidente com a realização da Conferência Nacional 
dos Pescadores Artesanais, que questionaram, principalmente a falta de diálogo e a 
desconsideração com as pautas desses trabalhadores durante as etapas preparatórias. 
Embora o setor pesqueiro tenha ganhado espaço durante o governo do PT, o que se 
verificou nos anos posteriores foi a deterioração desses espaços de participação com a 
não realização das Conferências, o desmonte do arranjo institucional criado, o 
desmembramento do ministério, a suspensão do Registro Geral de Pescador, a pouca 
fiscalização e até mesmo profunda desatualização dos dados do setor, falta de 
transparência no controle social. Atualmente, muitos dos dados sobre o setor são 
fornecidos pela iniciativa privada, associações da aquicultura, indústria pesqueira, 
mantendo uma histórica dificuldade de dados sobre a pesca artesanal. 
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Resumo 

 

O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa Narrar é resistir?: literatura 
brasileira contemporânea e memória, uma análise preliminar e pretende analisar o livro 
Cinzas do Norte, de Milton Hatoum. A investigação busca refletir como o dispositivo de 
memória atua na narrativa, para tanto, utilizaremos teóricos como Antonio Candido 
(2005), Maurice Halbwachs (1990) e Pierre Nora (1993). Dessa forma, veremos que a 
obra é fruto de movimentos coletivos e individuais que refletem um passado que 
permanece na memória da nossa sociedade. 

 
 

Palavras-chave: Cinzas do Norte, Memória, Literatura Brasileira, Contemporaneidade. 

TITLE: The permanent past: an analysis of Cinzas do Norte by Milton Hatoum 

Abstract 

 

The present work is part of the research project Narrar é resist ?: Contemporary Brazilian 
Literature and Memory, a preliminary analysis and intends to analyze the book Cinzas 
do Norte by Milton Hatoum. The investigation seeks to reflect how the memory device 
acts in the narrative, so we will use theorists such as Antonio Candido (2005), Maurice 
Halbwachs (1990) and Pierre Nora (1993). In this way, we will see that the work is the 
result of collective and individual movements that reflect a past that remains in the 
memory of our society. 

 
 

Keywords: Cinzas do Norte, Memory, Brazilian Literature, Contemporaneity. 

Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar os dados referente à 
categoria memória encontrada na leitura do livro Cinzas do Norte, de Milton Hatoum e 
analisá-los como fonte essenciais para o desenvolver da narrativa. Tal motivação surge 
do projeto de pesquisa intitulado Narrar é resistir?: literatura brasileira contemporânea 
e memória, uma análise preliminar que pretende debater acerca das relações entre 
literatura contemporânea e sociedade, orientado pela professora Dra. Juliane Vargas 
Welter da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
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O projeto atual de pesquisa conta com um corpus referente ao período de 2001 a 2018 
de livros premiados (Prêmio Jabuti, Prêmio Literário Biblioteca Nacional de Melhor 
Romance e Prêmio Portugal Telecom), tendo como motivação o fato da memória estar 
presente em narrativas brasileiras atuais, – fatos obtidos a partir de um projeto de 
pesquisa anterior – e, dessa maneira, originou-se a questão: seria a memória um traço 
constitutivo da literatura contemporânea?. Nosso escopo atual procura responder tal 
questionamento com dados primeiramente quantitativos e, num segundo momento, 
qualitativos. 

Este plano se dedicará aos livros publicados entre 2005 e 2008, e, exclusivamente, 
àqueles que ganharam o Prêmio Jabuti (2005-2008), Prêmio Literário Biblioteca 
Nacional de Melhor Romance (2005-2008) e Prêmio Portugal Telecom de Melhor Livro 
(2005-2008). Levantamos dados de um total de 30 obras premiadas, nas quais vinte e 
uma apresentam traços constitutivos de memória. Tendo em vista o material extenso, o 
curto ano letivo, a situação de pandemia que impediu os encontros dos pesquisadores 
e orientadora e a necessidade de adaptação neste momento caótico do país e do 
mundo, o recorte foi diminuído diante de todas as necessidades pessoais de cada um. 
Por isso, neste trabalho ocorrerá a análise de uma obra a fim de resgatar os traços de 
memória presentes em toda a narrativa, sendo a eleita Cinzas do Norte, de Milton 
Hatoum, vencedora do Prêmio Jabuti e Portugal Telecom em 2006, ambos em primeiro 
lugar. 

Cinzas do Norte, publicado pela Companhia das Letras em 2005, foi o terceiro romance 
de Milton Hatoum a ganhar o prêmio Jabuti e também o terceiro a ser publicado. Ele 
vem nos contar a trajetória de Mundo e Lavo, dois meninos que se tornam grandes 
amigos desde a infância, em Manaus. Lavo é o narrador, órfão criado pelos tios, cresce 
à sombra da família Mattoso e durante boa parte da narrativa faz faculdade de Direito. 
Mundo é o protagonista, filho único dos Mattosos, apaixonado por arte e revoltado com 
o pai que não compartilha dos mesmos valores. Ao longo da trama, acompanhamos 
diversos momentos que eles viveram – a exemplo, o golpe de 1964. Mas tais 
acontecimentos perpassam a vida dos protagonistas sem que se tornem histórias 
principais. Há uma atmosfera em Cinzas do Norte que cerca os personagens e pode ser 
ditada pelo tempo que se passa a narrativa, pelos valores carregados pelos 
personagens, pelos acontecimentos catastróficos da existência humana. 

Portanto, utilizando Antonio Candido (2005), Maurice Halbwachs (1990) e Pierre Nora 
(1993), pretendemos analisar a obra de Milton Hatoum atrelado à memória como fonte 
de respostas para os acontecimentos de Cinzas do Norte – o que os dispositivos de 
memórias presentes na narrativa revelam sobre a narrativa? – levando em consideração 
a forma que o país se encontrava: mergulhado na violência de um período turbulento. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa é fundamentada no estudo qualitativo e quantitativo de romances, com 
intuito de analisar as obras num período de 2001 e 2018, e, devido a quantidade de 
obras em cada período se fez necessário dividir entre os pesquisadores o recorte dos 
seguintes anos: plano 1 de 2001 a 2004, plano 2 de 2005 a 2008, plano 3 de 2009 a 

2012, plano 4 de 2013 a 2015 e plano 5 de 2016 a 2018. 

Primeiramente, foi realizada a análise quantitativa, em que cada pesquisador buscou os 
livros ganhadores dos principais prêmios em cada período. Nesta fase, nos apoiamos 
no método de pesquisa de Dalcastagnè (2012). Aqui é realizado um mapeamento dos 
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romances brasileiros contemporâneos ganhadores dos principais prêmios literários, 
observamos aspectos gerais – como as sinopses, autores, personagens, estrutura e 
descartamos àqueles que não apresentam vestígios de memória. Então, é dada início 
a fase qualitativa, em que nos debruçamos a ler e analisar a(s) obra(s). Além disso, não 
só procuramos analisá-las pelo viés literário, como também discutir suas características 
relacionadas à sociedade e como a memória adentra na estrutura do texto. 

Como mencionado anteriormente, a seleção do corpus foi moldada a partir dos 
ganhadores dos seguintes prêmios: Jabuti, Prêmio Literário Fundação Biblioteca 
Nacional e Oceanos (antigo Portugal-Telecom). Foram escolhidos, principalmente, 
pelas tradições e credibilidade que cada um deles carrega na história nacional. 

Além disso, buscamos nos aprofundar num aporte teórico que nos saciasse tanto nas 
relações de literatura e sociedade quanto de memória. Para isso, utilizamos neste 
trabalho, Maurice Halbwachs (1990) e Pierre Nora (1993) para adentrar no campo de 
memória coletiva e individual e espaços de memória. Também nos embasamos nos 

trabalhos sobre literatura e sociedade de Antonio Candido. 

Num primeiro momento aconteceram nossos encontros e reuniões da pesquisa, em que 
tanto os orientandos quanto a orientadora se faziam presentes para discussão dos 
textos teóricos e de nossos dados coletados. Mas não foi possível continuar com os 
encontros no segundo semestre diante da pandemia da COVID-19. No entanto, as 
orientações foram mantidas por meio da internet e a produção, leituras e estudos se 
deram totalmente em casa. 

 

Resultados e Discussões 

 

Em Cinzas do Norte, Milton Hatoum nos traz uma narrativa de cunho realístico onde as 
lembranças dos personagens nos apresentam momentos históricos e lugares 
característicos de cidades brasileiras. O livro se passa grande parte em Manaus, uma 
Manaus turbulenta e agitada retratando os primeiros anos da ditadura no Brasil. 
Conhecemos os protagonistas, Lavo e Mundo, dois jovens amigos que se conhecem 
desde a infância. Lavo é o narrador que mantém uma amizade com Mundo desde seus 
10 anos, órfão, criado por sua tia Ramira, deseja ser advogado e mantém uma vida 
disciplinada diferente de seu amigo. Mundo é um artista inconformado, revoltado com o 

pai Trajano que não aceita suas inclinações artísticas. 

A narrativa perpassa a década de 40 até os anos 90 e o narrador se detém mais em 
contar as histórias dos outros do que as de si mesmo, o que nos lembra da narração 
em 3ª pessoa. Dessa forma, vivenciamos o amadurecimento dos personagens ao longo 
dos anos, principalmente do protagonista, Mundo. Em contrapartida também temos 
acesso a cartas no início dos capítulos escritas por Ranulfo, tio de Lavo. Ranulfo 
esconde uma paixão antiga pela mãe do nosso protagonista, Alícia, uma mulher viciada 
em álcool e jogos que vive num casamento infeliz com Trajano. 

Com o passar dos anos, Lavo e Mundo vão amadurecendo e, ainda que sejam melhores 
amigos, percebemos que são totalmente o oposto um do outro. Lavo é o “garoto 
exemplar”, calmo, estudioso, obediente, que mais futuramente torna-se advogado. 
Mundo é o garoto inconformado, rebelde, artista e cheio de ideais liberais não aceitos 

pela sociedade da época. Lavo era o herdeiro perfeito que Trajano sonhara. 
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Ele te admira, Lavo. Um órfão criado por uma tia pobre… Vai der advogado, e pode vir 
a ser juiz, doutor… Mais um que vem lá de baixo! Jano pensa que Mundo se degenerou. 
Tem medo do filho artista. Por que não almoças com ele? As palavras de um órfão 
valem mais que as minhas. (pg. 145). 

Ainda assim, Lavo nunca se sentia superior ao seu amigo, ele entendia que Mundo era 
um grande artista mesmo que muitos não enxergassem suas habilidades e que sua 
família não o apoiasse: “logo percebemos que seu poder, além de emanar das mãos, 
vinha também do olhar” (p.16). Enquanto isso, para o próprio pai seu filho poderia ser 
comparado com um inútil: “os artistas... uns inúteis (p.120)”. 

Trajano, o pai do nosso protagonista, é um empresário associado à ordem social e 
intimamente interligado aos militares. Mundo repudia qualquer forma de associação ao 
regime que dissipa a liberdade. Dessa forma, nosso protagonista vive uma intensa 
reprovação e opressão do pai que não o permite seguir com suas vontades e ideais. Em 
certo momento chega a colocá-lo num colégio de ensino militar, lugar onde Mundo 
passa sua adolescência e sofre inúmeros abusos de poder. “Falta isso ao meu filho... 
correr e saltar com coragem, que nem esses rapazes armados” (p.34), dizia Trajano. 

A história de Mundo ainda é delineada por sua relação com Ranulfo – um homem de 
espírito livre, boêmio, apaixonado secretamente por Alícia – e Arana, artista plástico 
com quem nosso protagonista mantém relações de mestre/tutor. Apesar de artista, 
possui inclinações duvidosas com o mercado e governo, o que o faz ser reconhecido 
como farsante e impostor. 

Por fim, o desfecho da narrativa nos apresenta uma família inteira que morre diante das 
angústias do tempo. Mundo morre após contrair uma doença não mencionada, e sua 
mãe morre alguns anos depois, sozinha com os quadros do filho pintados revelando sua 
história de opressão ditada pelo suposto pai. Por último, na carta que Lavo escreve para 
Mundo do hospital, é revelada a verdade: Arana era o verdadeiro pai do protagonista. 

É nesse contexto que se expressa a realidade de uma geração que viveu a opressão 
de um governo tirano. Vale ressaltar que em momento algum se fala em “ditatura” na 
narrativa, mas sim no medo, na violência. Isso pode ser visto até mesmo como uma 
marca traumática. “Medo...”, repetiu Mundo, com impaciência. “Só se fala nisso... Toda 
frase começa com essa palavra. Tanto medo assim, melhor morrer” (p.165). Temos um 
protagonista apaixonado por arte desde a infância vivendo as repressões de seu pai 
que tenta discipliná-lo de todas as formas, repressão que, na verdade, é um reflexo 
infeliz do momento conturbado que se passa nossa narrativa. 

Diante disso, adentrando num viés analítico, utilizaremos alguns estudiosos para 
embasar nossas reflexões acerca da obra. Temos aqui um romance escrito em 2005, 
mas retratando um momento passado. Cinzas do Norte se passa entre os anos 40 e 90, 
tendo uma concentração nos anos 70, período marcado pela ditadura militar no Brasil. 
Por meio desses dados, percebemos que existe um motivo para cada ação, para cada 
história e para todo o desenvolver dos personagens. Todos eles com seus traumas que, 
mesmo inconsciente, refletem o período enevoado. 

A memória em seu significado mais amplo, de acordo com o dicionário, é faculdade de 
conservar e lembrar estados de consciência passados. Muitos autores ao longo dos 
anos se debruçaram a estudar a memória em seus diversos aspectos, e, no século XX, 
o sociólogo Maurice Halbwachs nos trouxe uma importante visão e até então nunca 
pensada: a de memória coletiva. Portanto, Halbwachs nos prova que o que durante anos 

foi concebido como individual, na verdade, mantém uma relação intima com o coletivo. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 826 

 

A memória coletiva pode ser vista como uma lembrança vivida por uma pessoa que diz 
respeito ao conjunto, que pode vir a se tornar até mesmo patrimônio daquela 
comunidade. No momento que Cinzas do Norte nos apresenta uma realidade vivida por 
muitos, mas transposta em personagens pela visão de uma lembrança individual (a do 
personagem), estamos tendo contato com um período passado, mas que de certa forma 
está vivo na memória de quem escreveu. E, então, na memória de quem leu. 

Após definido um conceito de memória coletiva, surge um segundo conceito importante: 
os lugares de memória. Pierre Nora, historiador francês, define os lugares de memória 
em material, funcional e simbólica. Material por se fazer presente em lugares, museus, 
cemitérios, arquivos; funcional, pois garante a cristalização da lembrança e de sua 
transmissão; e simbólica, pois traz uma representação para pessoas que nem sequer 
viveram o acontecimento. Mas, por que falar do passado é importante a ponto de fazer 
parte de narrativas contemporâneas e de pesquisas? 

Nora vem nos dizer que “se o que [os lugares de memória] defendem não estivesse 
ameaçado, não se teria a necessidade de construí-los. Se vivêssemos verdadeiramente 
as lembranças que envolvem, eles seriam inúteis” (NORA, 1993, p. 13). Ou seja, a 
sociedade tende a cair na cultura do apagamento e tentar esquecer suas origens ou 
acontecimentos traumáticos. Os lugares de memória se fazem necessários para que 
não haja a possibilidade do esquecimento. Portanto, conhecer o nosso passado se faz 
mais que necessário, senão estaríamos fadados a viver como Mundo e Lavo durante 
gerações. A literatura, dessa maneira, nos apresenta um lugar de memória. 

Os vestígios de memória coletiva ao longo de Cinzas do Norte vão desde as 
apresentações dos espaços de Manaus, Rio De Janeiro, as andanças de Mundo pela 
Europa até a forte presença política entre as relações escancaradas na narrativa. 
Conhecemos os dois lados da geração marcada pelo AI-5: os que compactuam e os 
que não aceitam, sentem medo e/ou instinto revolucionário. Cinzas do Norte é um 

patrimônio da memória coletiva de um país. 

Não que o romance contenha uma mensagem explícita, porque eu também acho isso 
muito frágil – romance denúncia, arte denúncia, eu não acredito em nada disso. Acho 
que a arte não responde a nada, ela faz perguntas, insinua coisas, te convida a refletir 
sobre teu tempo, sobre você mesmo. Mas o Cinzas do Norte, que é um romance mais 
ambicioso, não fala apenas de Manaus, tem um pano de fundo histórico da ditadura, 
tem a relação com o Rio de Janeiro, com a Europa, tem essa ânsia do personagem. É 
uma espécie de despedida também de uma cidade, de um mundo, que não existe mais 

(HATOUM, 2010c). 

Apesar de Hatoum considerar Cinzas do Norte uma espécie de despedida de uma 
cidade que não existe mais, o pano de fundo da ditadura, de Manaus, do Brasil, do 
mundo já não é o único ponto de discussão da narrativa. Com personagens tão 
marcantes, é impossível não olhar para cada um deles e vir a refletir suas contribuições 
para nossa narrativa. Apesar da ditadura se mostrar um tanto traumática nos 
personagens, conhecemos histórias que se entrelaçam na rede da vida, cada qual com 
seus dramas, desde a arte, as mentiras, as paixões e os desejos que fazem de Cinzas 

do Norte um verdadeiro retrato de memórias individuais e coletivas interligadas. 

 
Conclusão 
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Para Seligmann-Silva (2001, p.63), “estar no tempo ‘pós-catástrofe’ significa habitar 
essas catástrofes”, portanto, não podemos permitir que os acontecimentos, mesmo que 

traumáticos, caiam no esquecimento com o passar das gerações. 

Em Cinzas do Norte vemos a história de personagens que viveram em uma sociedade 
erguida em pilares violentos, gerações que viveram como Mundo, exilados e reprimidos; 
como Lavo, silenciados e infelizes. Lavo, narrador-personagem, escreve a história nos 
anos 90, ainda mostrando seus traumas vivos como se narrasse acontecimentos 
presentes. 

Totalmente consciente da importância de contar sobre os velhos fantasmas da nossa 
história, Hatoum em seu fazer-literário perpassa todas os lugares de memória, seus 
personagens ganham individualidade sem abrir mão da coletividade e sua narrativa se 
faz necessária para entendermos o passado que permanece ao nosso redor. 
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TÍTULO: Análise de paráfrases em resumos produzidos por estudantes universitários a 

partir de artigos de opinião 

Resumo 

Elaborar resumos costuma ser uma atividade frequente em diversos cursos do ensino 
superior. O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise de paráfrases em resumos 
produzidos por universitários a partir de um artigo de opinião. A relevância dessa 
pesquisa reside no fato de que investigar padrões linguísticos em resumos de 
universitários pode contribuir para o aprimoramento do processo de ensino e 
aprendizagem da leitura e produção textual. O referencial teórico teve como base os 
trabalhos de Marcuschi (2002) sobre gêneros textuais; Cavalcante (2012) sobre 
sequências textuais; Goldstein et al (2009) sobre artigo de opinião; Leite (2006) sobre 
resumo; e Hilgert (1993, 2006), Galembeck & Takao (2001) sobre paráfrase. O corpus 
é constituído por 24 resumos de um artigo de opinião contrário ao ensino religioso em 
escolas públicas. Os resumos foram redigidos como avaliação de reposição das 
disciplinas da área de Leitura e Produção de textos em 6 diferentes cursos 
(Biblioteconomia, Ciências Sociais, Filosofia, Pedagogia, Publicidade e Serviço Social) 
entre os anos de 2014 e 2018. A análise indicou que parafrasear parece exigir tanto o 
desenvolvimento de competência leitora para interpretar as informações do texto quanto 
o conhecimento de vocabulário para reformular as proposições nele presentes. Em 
contrapartida, na lacuna de tais competências, observou-se que os resumidores tendem 
a copiar as mesmas palavras do texto, demonstrando menor domínio de recursos 
coesivos. 
 
Palavras-chave: paráfrase; resumo; ensino superior. 

TITLE: An analysis of student-generated paraphrases in summaries of an opinion piece 

Abstract 

Elaborating summaries is a frequent activity in university courses. The objective of this 
work is to present an analysis of student-generated paraphrases in summaries of an 
opinion piece. Investigating linguistic patterns in summaries can contribute to the 
improvement of the teaching-learning process in the subject of reading and writing. The 
theoretical framework is based on the works of Marcuschi (2002) regarding textual 
genres; Goldstein et al. (2009) on opinion pieces; Leite (2006) concerning summaries; 
and Hilgert (1993, 2006), Galembeck & Takao (2001) of paraphrases. The corpus 
consists of 24 summaries of an opinion piece that defies the idea of religious teaching in 
public schools. Students from six different fields (Library Science, Social Sciences, 
Philosophy, Pedagogy, Advertising, and Social Work) wrote these summaries as a 
replacement assignment for the courses of Reading and Text Production between the 
years of 2014 and 2018. The analysis indicated that paraphrasis seems to demand as 
much as reading comprehension as the vocabulary to restate them. However, as a 
competency gap, we observed that the summarizers tend to copy the same words from 
the text, indicating a lack of ownership and grasp of the cohesive mechanisms that are 
required in the process of text restatement. 
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Keywords: paraphrase, summary, university courses. 

Introdução 

1. Introdução A elaboração de resumos costuma ser uma atividade frequente em 
diversos cursos do ensino superior. Entretanto, para elaborar resumos, não basta copiar 
trechos do texto base: é preciso interpretar o texto e reorganizar anotações com suas 
próprias palavras, ou seja, é preciso parafrasear. O objetivo deste trabalho é apresentar 
uma análise de paráfrases em resumos produzidos por universitários a partir de um 
artigo de opinião. A relevância dessa pesquisa reside no fato de que investigar padrões 
linguísticos em resumos de universitários pode contribuir para o aprimoramento do 
processo de ensino e aprendizagem da leitura e produção textual. O trabalho está 
organizado da seguinte forma: em primeiro lugar, apresentaremos o referencial teórico 
da pesquisa. Em seguida, apresentaremos a metodologia para obtenção dos dados. 
Depois, discutiremos a análise dos dados. Para concluir, teceremos considerações 
finais. 2. Referencial teórico Antes de iniciarmos a discussão referente ao foco deste 
trabalho, convém apresentar alguns conceitos teóricos que foram abordados na 
pesquisa, como os conceitos de gêneros textuais, sequências textuais, artigo de opinião, 
resumo e paráfrase. Segundo Marcuschi (2002, p. 3-4), gêneros textuais" são textos 
materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características 
sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e 
composição característica". Sequências textuais, por sua vez, podem ser definidas 
como "unidades estruturais, relativamente autônomas, organizadas em fases, que, por 
sua vez, podem combinar uma ou mais proposições" BRONCKART (1999, p. 264). Além 
disso, Cavalcante (2012) aponta que "cada sequência textual constitui uma forma de 
composição com uma função específica, que pode ser narrar (narrativa), argumentar 
(argumentativa), descrever (descritiva), orientar os passos de uma instrução (injuntiva), 
explicar (explicativa ou expositiva) e apresentar uma conversa 
(dialogal)."(CAVALCANTE 2012, p. 264) Artigo de opinião, por sua vez, é definido por 
GOLDSTEIN et al (2009, p. 97) como "um gênero que possibilita o autor expor 
livremente o seu modo de pensar, o seu ponto de vista sobre uma questão controversa, 
e que se destina a convencer o leitor por meio de uma argumentação sustentada sobre 
essa posição." Já resumo, conforme LEITE (2006, p. 97), é um gênero textual que 
apresenta "uma forma reduzida de informação." E complementa que o ato de "resumir 
é sumarizar a informação e que o resumo, produto desse processo, é a evidência, isto 
é, a comprovação de que houve, efetivamente, compreensão da informação a que o 
sujeito foi exposto." Para concluir o referencial teórico, HILGERT (1993), define 
paráfrase como “um enunciado que reformula um enunciado anterior, mantendo com 
este uma relação de equivalência semântica. Em termos mais simples, a paráfrase 
retoma, em outras palavras, o sentido de um enunciado anterior. Ela, portanto, supõe 
sempre um enunciado de origem com o qual está em relação parafrástica”.(HILGERT 
1993, p. 111) A noção de equivalência semântica também está presente na definição 
de paráfrase feita por GALEMBECK & TAKAO (2001): é "o processo no qual o 
enunciado reformulador mantém com o enunciado anterior uma relação de equivalência 
semântica (explicação, reiteração, ênfase), com o objetivo de assegurar a 
intercompreensão entre os participantes da conversação." (GALEMBECK & TAKAO, 
2001, p. 90) Em síntese, neste trabalho, investigaremos as paráfrases presentes no 
gênero textual resumo (de sequência predominantemente explicativa). Esses textos 
foram produzidos a partir de um artigo de opinião (com sequência textual 
predominantemente argumentativa). Na seção seguinte, apresentaremos a metodologia 
dessa pesquisa. 
 

Metodologia 
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3. Metodologia A metodologia consistiu na obtenção de resumos de um artigo de opinião 
(texto base) para a análise das paráfrases. O corpus é constituído por 24 (vinte e quatro) 
resumos de um artigo de opinião contrário ao ensino religioso em escolas públicas. Os 
resumos foram redigidos como avaliação de reposição das disciplinas da área de Leitura 
e Produção de textos em 6 (seis) diferentes cursos (Biblioteconomia, Ciências Sociais, 
Filosofia, Pedagogia, Publicidade e Serviço Social) entre os anos de 2014 e 2018. A 
análise envolveu seguintes etapas: Leitura e discussão do artigo de opinião (texto base) 
para identificar a sequência argumentativa (tese e argumentos); Leitura das paráfrases 
desse artigo nos resumos dos universitários; Comparação entre as paráfrases 
produzidas e os argumentos do texto base. As perguntas de investigação foram as 
seguintes: 1- Os estudantes elaboraram paráfrases ou apenas copiaram trechos do 
texto base na elaboração do resumo? 2- As paráfrases elaboradas pelos estudantes 
apresentam todos os argumentos da sequência argumentativa que constitui o artigo de 
opinião (texto base)? Para responder essas questões, elaboramos um modelo de 
resumo que continha paráfrases de todos os argumentos presentes no texto base. O 
objetivo desse modelo de resumo era estabelecer um parâmetro de comparação entre 
o que era esperado e o que foi efetivamente produzido pelos estudantes. A seguir, 
veremos o texto base, seguido do modelo de resumo elaborado. 3.1 O texto base O 
texto abaixo, publicado no jornal Folha de São Paulo e disponível online, foi escrito por 
Roseli Fischmann, coordenadora do programa de pós-graduação em educação da 
Universidade Metodista de São Paulo e pesquisadora do CNPq para o tema do ensino 
religioso. Foi membro da Comissão Especial de Ensino Religioso do Governo do Estado 
de São Paulo (1995-1996). Esse artigo de opinião serviu como texto base para o resumo 
dos alunos. As escolas públicas devem ter ensino religioso? NÃO Escola laica, liberdade 
e igualdade O lugar do ensino religioso não é na escola pública, mas na família e nas 
comunidades religiosas, para quem assim o quiser. Por ser ligado ao direito à liberdade 
de consciência, de crença e de culto, o ensino religioso depende de ser buscado, não 
de ser oferecido sob a égide do Estado, por ser matéria íntima, de escolha, segundo a 
consciência de cada pessoa. Daí o caráter facultativo para o aluno que a Constituição 
estabelece para o ensino religioso nas escolas públicas, buscando preservar tanto o 
direito à liberdade de crença quanto a laicidade inerente à escola pública. Razões de 
ordem ética, jurídica, histórica e pedagógica amparam essa posição. Crianças 
pequenas, de seis anos, iniciando o ensino fundamental, têm suas consciências tenras 
plasmadas pela escola. Quais as repercussões de conteúdos religiosos conflitantes ao 
que recebe no lar, em sua compreensão do mundo? Aprender a não fazer ao outro o 
que não quer que lhe façam indica formação para autonomia, valorizando a alteridade - 
cerne da educação. Na escola, o respeito aos outros não pode ser amparado em 
divindade, mesmo para quem creia. Porque amparar-se no inefável para garantir a não 
violência é menosprezar a capacidade humana de respeito mútuo e a própria fé, que 
não depende de constrangimento e submissão. A escola pública deve explicitar o que é 
humano (como a ciência) como mutável, porque falível e passível de debate e 
discussão, sempre sujeito a aperfeiçoamento. Como a Constituição. A possibilidade de 
uma PEC que retire o parágrafo primeiro do artigo 210 da Constituição é uma urgência 
histórica, em prol das próprias religiões. Porque, ao tentar regulamentar o não 
regulamentável, qual seja, o acordo entre religiões sobre o que ensinar, como conteúdo 
único, a Lei de Diretrizes e Bases da educação criou mais dificuldades que soluções 
para o que já era problemático na Constituição. Mesmo internamente a Constituição 
parece inconsistente, já que o seu artigo 19 estabelece que é vedado ao Estado 
"estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência 
ou aliança" e "criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si". Promover um 
ensino religioso que seja ligado a denominação religiosa específica no âmbito da escola 
pública (como propôs o acordo da Santa Sé com o Brasil) é promover distinção entre 
brasileiros. Mesmo que fosse possível cumprir a promessa de que "todas as religiões 
serão oferecidas", seriam desrespeitados em seus direitos os agnósticos e ateus. Supor 
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que seja possível tratar as religiões de forma "neutra", na escola pública, é menosprezar 
consequências de perseguições e raízes de guerras religiosas que a humanidade 
travou. Propor ensino religioso como história das religiões pode ser adequado só para 
jovens e não crianças, e não terá sentido se o professor conduzir o ensino privilegiando 
sua crença ou descrença. A escola pública precisa ser entendida como lugar de 
desconstrução das discriminações que perpassam nossa cultura, de forma silenciosa 
ou denegada, que desrespeitam religiões e, sobretudo, seus adeptos, todos igualmente 
brasileiros e brasileiras. Argumentar que a maioria "democraticamente" tem o direito de 
impor no espaço público sua crença e que na escola "só fará bem ter (uma certa) 
religião" reduz a democracia à tirania, pois nega o direito de as minorias serem 
integralmente respeitadas, a ponto de (como ensina Bobbio e dita a regra do jogo 
democrático) um dia se tornarem maioria. 
 
Resultados e Discussões 

 
Nessa seção, faremos a análise dos dados a partir de duas variáveis: as paráfrases dos 
argumentos e as cópias extraídas do texto base. 4.1 As paráfrases As paráfrases, como 
anteriormente definido, tem a ver com a capacidade de "reformular um enunciado 
anterior, mantendo com este uma relação de equivalência semântica" (HILGERT, 1993, 
p. 111). Os 24 textos resumidos possuem um número variado quanto ao número de 
paráfrases em relação ao enunciado ao qual ele está se referindo. Postulamos que a 
quantidade de paráfrases existentes no resumo em relação ao texto base é diretamente 
proporcional às Competências de Compreensão e Produção textual (CCPT) do 
resumidor. Logo, quanto maior for o número de paráfrases apresentadas pelo 
resumidor, mais desenvolvida será sua CCPT. Do mesmo modo, quanto maior for a 
quantidade de cópias presentes no resumo, menos desenvolvida seria a CCPT, numa 
relação inversamente proporcional. O texto base, como visto, possui 9 argumentos na 
sequência argumentativa para defender o ponto de vista da autora. Portanto, quanto 
mais próximo deste número de argumentos parafraseados o resumidor chegar, maior 
será a sua CCPT. Em nossa pesquisa, dentre os cursos analisados, Ciências Sociais 
obteve a maior média de números de paráfrases dos argumentos por texto, com 61% 
de paráfrases por cada resumo. Os cursos de Filosofia e Pedagogia tiveram resultados 
semelhantes, com uma média de 51% de paráfrases por texto. Biblioteconomia obteve 
uma média de 38% e o curso de Publicidade ficou com a menor média entre os cursos, 
36%. Esses resultados parecem indicar que estudantes do curso de Ciências Sociais 
apresentam maior competência nos níveis de leitura e produção textual, enquanto que 
os estudantes de Publicidade demonstram menor competência nesse sentido. Vejamos 
alguns exemplos de paráfrases para ilustrar a análise. Exemplos de paráfrases 
Começaremos apresentando um exemplo de paráfrase do curso de Ciências Sociais: 
(1) O autor do texto afirma que o ensino religioso não deve estar inserido na escola 
pública, uma vez que possui estreita relação com o direito à liberdade de consciência, 
de crença e de culto, sendo, portanto, matéria do foro íntimo, de escolha individual de 
cada pessoa (...) (Ciências Sociais, 2014.1 - Resumo 1) Este trecho presente em um 
dos resumos analisados é um exemplo de paráfrase do argumento 1 do texto base de 
Roseli Fischmann; de que a religião é apenas para quem quiser. O resumidor, portanto, 
parafraseou o argumento com suas palavras, mas manteve a equivalência semântica 
com a ideia central do argumento da autora. Vejamos a seguir um exemplo de paráfrase 
do curso de Publicidade: (2) O texto escrito por Roseli Fischmann trata o ensino religioso 
nas escolas públicas como algo não cabível na sociedade, visto que o lugar correto para 
tal seria na própria casa e nas comunidades religiosas e para quem o quiser, afirma a 
autoria. (Publicidade, 2016.2 - Resumo 1) No exemplo acima, o resumidor toma o 
argumento 1 do artigo de Roseli de que a religião é apenas para quem quiser como 
referência para sua paráfrase. Reformulando com suas próprias palavras, o autor deste 
resumo explica com proeza a proposição de Roseli em um exemplo de paráfrase bem 
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construída. Vejamos agora um exemplo do curso de Filosofia: (3) "Uma educação 
democrática significa a eliminação de tendências discriminatórias entre brasileiros" 
(Filosofia 2018.1 - Resumo) Neste resumo do curso de Filosofia, podemos ver que o 
autor parafraseou a ideia do texto base de que a escola deve ser um ambiente 
responsável por superar discriminações (argumento 8). Mais uma vez, através de suas 
próprias palavras, o resumidor alcançou a equivalência semântica entre a proposição 
do texto resumido e o seu resumo. Em seguida, um exemplo do curso de Pedagogia: 
(4) Em suma, a escola pública deve ser um lugar onde se possa desconstruir 
preconceito, seja ele qual for. (Pedagogia, 2015.2 - Resumo 1) Na passagem citada, o 
autor, do curso de Pedagogia, parafraseia o argumento 8 do artigo de opinião de Roseli, 
que diz que a escola pública deve ser compreendida como um lugar de desconstrução 
das discriminações e superação de preconceitos. Mais uma vez, o resumidor utiliza de 
recursos linguísticos como sinônimos para reformular este argumento com suas 
próprias palavras. Para concluir, um exemplo do curso de Biblioteconomia: (5) 
"Argumentos" de que a maioria tem direito de impor um (sic) crença no espaço público 
é reduzir a democracia para ditadura. Escola pública deve ser local de aceitação e 
respeito mútuo. (Biblioteconomia, 2018.1 - Resumo 2) No trecho acima, conseguimos 
verificar outro exemplo de paráfrase bem constituída. Nela, o resumidor explica o 
argumento 9 do texto base - de que o ensino religioso em escolas públicas seria 
crueldade com a minoria, semelhante à tirania -, através de uma elaboração própria. 
Para isso, ele faz uso de sinônimos e palavras com o valor semântico próximos, como 
“tirania” e “ditadura”. Dentre os 24 resumos analisados em um total de 5 cursos 
(Ciências Sociais, Filosofia, Pedagogia, Publicidade e Biblioteconomia), nenhum deles 
(0%) alcançou a totalidade de paráfrases por argumentos (9 de 9). Da mesma maneira, 
nenhum dos resumos (0%) chegaram a parafrasear 8 dos 9 argumentos. Porém, 8.3% 
dos resumos parafrasearam 7 dos 9 argumentos. O grupo de resumos que 
parafrasearam 6 dos 9 argumentos configuram 16.6% do total. Ao avançarmos para os 
textos que parafrasearam 5 dos 9 argumentos temos uma maior diversidade entre os 
cursos; 29.1% dos resumos alcançaram essa marca. A quantidade de resumos que 
parafrasearam 4 dos 9 argumentos totalizam 20.8% do total. Por fim, o grupo de 
resumos que alcançaram 3 paráfrases de 9 totalizaram 25% do total. Os outros 40% 
dividem-se em 1 resumo de Filosofia e 1 de Publicidade. Por fim, apenas 4,17% 
parafrasearam apenas 2 dos 9 argumentos. A partir desta análise, podemos interpretar 
que a maioria dos resumos (70,83%) apresentou paráfrases de 3, 4 ou 5 argumentos, o 
que parece indicar uma CCPT mediana, ao passo que apenas 1 em cada 4 resumos 
(25%) parafraseou a maioria dos argumentos (6 ou 7), revelando ser um grupo 
minoritário. Além disso, nenhum dos resumos parafraseou quantidades menores que 3 
argumentos (2, 1 ou nenhum), o que pode indicar a ausência de resumidores com uma 
CCPT mínima. Assim, as informações do gráfico podem ser sistematizadas da seguinte 
forma: a) 2 resumos do curso de Ciências Sociais parafrasearam 7 dos 9 argumentos; 
b) 2 resumos de Ciências Sociais e 2 do curso de Filosofia parafrasearam 6 argumentos; 
c) 2 resumos de Ciências Sociais, 1 de Filosofia, 2 de Pedagogia, 1 de Publicidade e 1 
de Biblioteconomia parafrasearam 5 argumentos; d) 2 resumos de Ciências Sociais, 2 
de Filosofia e 1 de Pedagogia parafrasearam 4 argumentos; e) 1 resumo de Filosofia, 1 
de Publicidade e 3 de Biblioteconomia parafrasearam 3 argumentos; Esses resultados 
parecem indicar que a CCPT do curso de Ciências Sociais (que parafraseou maior 
quantidade de argumentos) é maior do que a dos outros cursos, como Biblioteconomia 
e Publicidade (que parafrasearam menos argumentos). Os outros cursos (Filosofia e 
Pedagogia), como previamente sugerido, possuem a CCPT mediana, já que não 
parafrasearam quantidades altas como Ciências Sociais e nem quantidade mínimas 
como em Biblioteconomia e Publicidade. No entanto, conforme observado na pesquisa, 
em alguns casos o resumidor não consegue transpor a ideia argumentativa da autora 
com suas próprias palavras (parafrasear), e, em vez disso transcreve, em alguns casos 
quase que literalmente, as mesmas palavras da autora. É o fenômeno que veremos a 
seguir. 4.3 As cópias Diferente das paráfrases, as cópias ocorrem quando o resumidor 
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não utiliza os recursos parafrásticos para expressar os argumentos do autor com suas 
próprias palavras. Em vez disso, ele copia as palavras exatas do texto ao qual está 
resumindo. Por isso, enquanto o maior número de paráfrases em um resumo indica uma 
maior CCPT, no caso das cópias, quanto maior o número de trechos copiados, menor 
será a CCPT do resumidor. Podemos interpretar que pelo menos um dos argumentos 
não foi totalmente compreendido a ponto de ser copiado em praticamente 1 terço dos 
24 resumos. Ao analisarmos a quantidade de cursos que copiaram ao menos 2 
argumentos, temos a menor porcentagem de todas (4,17%), indicando que foram 
poucos os resumos que não conseguiram parafrasear este número. Por fim, 8,33% dos 
resumos copiaram 3 argumentos e 8,33% também copiaram 4, o que revela os 
resultados menos favoráveis e acumulam, juntos, 16,66% de todos os resumos, 
revelando a porcentagem de cursos de menor desempenho ao se tratar de cópias. Dos 
24 resumos analisados, exatamente metade apresentaram ao menos 1 cópia. Os cursos 
de Ciências Sociais e Biblioteconomia registraram trechos copiados da autora em 50% 
dos resumos. Nos resumos do curso de Filosofia, ⅓ registrou ao menos uma cópia 
(33,3%), assim como em Pedagogia. Em publicidade, 100% dos resumos tiveram 
cópias. Podemos interpretar que a CCPT do curso de Publicidade é menor do que a dos 
outros cursos, pois todos os resumos apresentaram cópia do texto base, revelando um 
menor desempenho em termos de compreensão leitora e domínio textual. Os cursos de 
Pedagogia e Filosofia possuem a menor porcentagem de resumos com cópia (33,33% 
cada), o que pode indicar uma maior CCPT e, consequentemente, um maior domínio 
vocabular. Além disso, os cursos de Ciências Sociais e Biblioteconomia possuem 50% 
de resumos com cópia cada, indicando uma CCPT mediana. Vejamos um exemplo de 
cópia do curso de Pedagogia: (1) Embora todas as religiões fossem abordadas em 
ambiente escolar, ainda assim seriam desrespeitados os direitos dos ateus e, mesmo 
que aprovado o ensino, o mesmo não faria sentido se o professor fizesse sobressair sua 
religião. (Pedagogia, 2015.1 - Resumo 1) Neste resumo do curso de Pedagogia o 
resumidor, em um único período, conseguiu transpor duas proposições presentes no 
texto resumido de Roseli Fischmann, mas de duas maneiras diferentes: primeiro com 
uma cópia e logo em seguida com uma paráfrase. O autor, para resumir a ideia do texto 
central de que os ateus e agnósticos seriam desrespeitados com o ensino religioso nas 
escolas (argumento 4), copiou com as mesmas palavras do texto o “seriam 
desrespeitados os direitos dos ateus”, enquanto, mais adiante, parafraseia, ou seja, 
reformula com suas próprias palavras, a ideia de que o ensino religioso poderia ser 
prejudicial caso o professor ensinasse conforme sua própria crença ou descrença 
(argumento 7), com “[...] o mesmo [o ensino] não faria sentido se o professor fizesse 
sobressair sua religião.”. Vejamos um exemplo de cópia do curso de Publicidade: (2) 
Pois a escola pública deve ser entendida como um espaço de desconstrução da 
discriminação que atinge também as religiões [...] (Publicidade 2016.2 - Resumo 2) No 
trecho acima temos um exemplo claro de cópia do argumento 8 do texto base da 
Fischmann. Na tentativa de resumir o argumento do texto de que as escolas devem 
superar discriminações, o resumidor importou, literalmente, as palavras da autora em 
seu resumo. A seguir, um exemplo de cópia do mesmo argumento do exemplo anterior, 
mas dessa vez do curso de Ciências Sociais e de Filosofia: (3) "A pesquisadora diz que 
a escola precisa ser um ambiente de desconstrução da discriminação [...]" (Ciências 
Sociais 2014.1 - Resumo 2) (4) "[...] afirmando que deve haver uma desconstrução das 
discriminações que venham a denegrir o semelhante [....]" (Filosofia 2015.1 - Resumo 
2) Assim como no resumo de Publicidade, estes resumidores de Ciências Sociais e 
Filosofia utilizaram das mesmas palavras presentes no texto, não reformulando, mas 
apenas copiando literalmente o que foi escrito pela Roseli. Nota-se, neste caso, que o 
termo comum copiado entre os dois resumos é o “desconstrução da discriminação” 
(argumento 8). Esse acontecimento aponta uma maior complexidade de reformulação 
nessa sentença, seja através de sinônimos ou outros recursos discursivos, acarretando, 
assim, numa maior ocorrência da cópia. Vejamos agora um exemplo de cópia do curso 
de Biblioteconomia: (5) "E ainda que todas as religiões fossem tratadas com 
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neutralidade, haveria o esquecimento das raízes e batalhas travadas em guerras 
religiosas" (Biblioteconomia 2018.1. - Resumo 1) O autor do resumo acima transcreve 
quase literalmente as mesmas palavras do texto de Roseli ao tentar parafrasear o 
argumento de número 5. São copiadas palavras-chave como “raízes”, “travadas” e 
“guerras religiosas”, evidenciando mais uma dificuldade na reformulação destes termos, 
ocasionando a transposição literal destas palavras. Por mim, vejamos este exemplo de 
cópia do curso de Ciências Sociais: (6) "Para Roseli, o respeito ao outro não deve ser 
respaldado em uma divindade, e segue afirmando que ao apoiar-se em algo divino, as 
escolas deixariam de lado a capacidade do ser humano de respeito mútuo, e as escolas 
precisam mostrar o Homem enquanto ser mutável e aberto a discussão." (Ciências 
Sociais 2014.1 - Resumo 2) Apesar das inversões de alguns termos dentro do período 
diferente da ordem linear presente no texto base, o resumidor copia algumas palavras 
literalmente iguais às do artigo para referenciar os argumentos de Roseli, como “respeito 
mútuo” e a referência ao Humano (Homem) como ser “mutável”. Apesar de mais sutil, a 
transposição dos termos iguais configura como pequenas cópias ao longo do período. 
Em síntese, no que se refere às paráfrases e cópias, vimos que 100% dos resumos 
apresentaram paráfrases, ainda que em maior ou menor quantidade - alguns resumos 
de determinados cursos parafrasearam mais argumentos que outros -, e 50% 
apresentaram pelo menos 1 cópia. O curso que mais apresentou paráfrases foi o de 
Ciências Sociais, com uma média de 61,11% por resumo. Em contrapartida, o curso 
que mais copiou foi o de Publicidade, no qual 100% dos resumos apresentaram cópia 
de ao menos 1 argumento. Como vimos, isso parece indicar que estudantes do curso 
de Ciências Sociais apresentam maior competência nos níveis de compreensão leitora 
e na produção textual, enquanto que os estudantes de Publicidade demonstram menor 
competência nesse sentido. Em relação à quantidade de argumentos presentes nas 
paráfrases dos estudantes, vimos que nenhum dos resumos alcançou o máximo de 9 
paráfrases, assim como nenhum parafraseou ao menos 8 argumentos do total. Entre 7 
e 3 paráfrases por resumo encontram-se todos os textos analisados. Enquanto Ciênciais 
Sociais é responsável pelas paráfrases que chegaram mais próximo dos 9 argumentos 
(7 de 9), Publicidade ficou com o menor desempenho em termos de paráfrases (menos 
paráfrases por resumo) e cópias (mais cópias por resumo). Portanto, isso parece indicar 
que a competência de leitura e produção textual pode ser aprimorada em termos de 
conhecimento linguístico (vocabulário), tendo em vista que os levantamentos a partir 
das análises das cópias e paráfrases apontam que a reformulação se concretizava 
quando o autor demonstrava possuir um maior aporte vocabular, utilizando recursos 
discursivos e textuais para elaborar o resumo sem copiar as palavras diretamente do 
texto. 
 

Conclusão 

 
Neste trabalho, apresentamos uma análise das paráfrases em resumos produzidos por 
universitários a partir de um artigo de opinião. Constatamos que existe uma tendência 
a copiar em vez de parafrasear a partir do momento em que o resumidor se atém ao 
vocabulário do texto fonte em vez de tentar reformular proposições do texto a ser 
resumido, pois a paráfrase é um recurso coesivo que envolve competências linguísticas 
e textuais referentes particularmente ao conhecimento lexical e ao conhecimento 
enciclopédico. Na lacuna destas competências linguísticas, os resumidores 
constantemente copiavam as palavras do texto. Copiar, neste contexto, é a maneira 
intuitiva do autor do resumo de manter a equivalência semântica que uma paráfrase 
requer. Concluímos, portanto, que para um melhor resultado na capacidade de produzir 
paráfrases a partir de um resumo, faz-se necessário desenvolver uma maior 
competência linguística referente à domínio de vocabulário, junto com competências 
textuais (conhecimento de recursos coesivos) que habilitem o resumidor a reformular 
proposições de textos sem recorrer a cópias. 
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TÍTULO: O Ensino de Geografia no contexto da era digital: desafios e possibilidades do 

uso das TIC na sala de aula 

Resumo 

O final do século XX foi marcado pela Revolução Técnico-Científica-Informacional, que 
possibilitou mudanças significativas nas estruturas e práxis educacionais. As 
Tecnologias da Informação e Comunicação- TIC passaram a ser cada vez mais 
presentes no cotidiano da sociedade e essas tem gerado novas perspectivas ao 
processo de ensino-aprendizagem. Este trabalho teve como objetivo geral analisar o 
panorama do uso das TIC pelos professores de Geografia nas escolas públicas do 
ensino fundamental II e ensino médio da cidade de Caicó – Rio Grande do Norte e 
compreender quais os fatores que explicam a sua subutilização. Como objetivos 
específicos buscou-se reconhecer os principais entraves que o professor de Geografia 
apresenta quanto a utilização das TIC em sala de aula; identificar as possíveis 
estratégias de superação desses entraves; examinar a percepção da equipe 
pedagógica da escola acerca da subutilização dos recursos e evidenciar a avaliação 
dos alunos quanto ao uso das TIC na aula de Geografia. A partir da pesquisa realizada 
identificou-se que a utilização das TIC como um recurso didático pelos professores de 
Geografia ainda não faz parte efetiva da sua prática pedagógica como deveria e que a 
sua subutilização se explica pela insuficiência de recursos tecnológicos nas escolas e a 
baixa capacitação dos professores em fazer o uso técnico e pedagógico desses 
recursos. 
 
Palavras-chave: TIC; Ensino de Geografia; subutilização; recursos didáticos. 

TITLE: Teaching Geography in the context of the digital age: challenges and possibilities 

of using ICT in the classroom 

Abstract 

The end of the 20th century was marked by the Technical-Scientific-Informational 
Revolution, which allowed for significant changes in educational structures and praxis. 
Information and Communication Technologies - ICT have become increasingly present 
in society's daily lives and these have new perspectives for the teaching-learning 
process. This work had as general objective to analyze the panorama of the use of ICT 
by the teachers of Geography in the public schools of the elementary and high schools 
of the city of Caicó - Rio Grande do Norte, having as general objective to understand the 
factors that explain its underutilization, and how objectives to record the main records 
that the Geography teacher presents about the use of ICT in the classroom; identify as 
possible strategies to overcome these inputs; examine the perception of the school's 
pedagogical team about the underutilization of resources and demonstrate the students' 
evaluation regarding the use of ICT geography classes. From the research conducted, it 
was identified that the use of ICT as a didactic resource by teachers of Geography is not 
yet an effective part of their pedagogical practice, as it should and that its underutilization 
is explained by the insufficiency of technological resources in schools and with low 
training of teachers in making the technical and pedagogical use of these resources. 
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Introdução 

No âmbito da sociedade atual, com o advento das inovações científicas e tecnológicas, 
a ciência geográfica, assim como o ensino de Geografia, tem passado por significativas 
mudanças. O espaço geográfico tem se tornado ainda mais complexo e tem estado em 
constantes transformações. Trata-se de um mundo globalizado, onde mudanças em 
todos os âmbitos da sociedade tem acontecido de forma muito acelerada, em 
decorrência da revolução técnico-científico-informacional vivenciada nas últimas 
décadas. Frente a esse espaço geográfico complexo, Pontuschka (2007, p. 51) assinala 
que as metodologias de ensino tradicionais não são mais suficientes para envolver tal 
complexidade. Assim, faz-se necessária a emergência de metodologias no ensino de 
Geografia que englobem tal realidade e que favoreçam a apropriação do conhecimento 
espacial pelo aluno. Autores do campo pedagógico, especialmente os da área de 
Geografia, como Callai (2011), Castrogiovanni (2003), Cavalcanti (2002), Pontuschka 
(2007), Castellar (2007) e Kaercher (1999), tem escrito algumas orientações sobre como 
pensar o ensino da Geografia na atualidade. Esses autores consideram o ensino como 
um processo de construção de conhecimento e o aluno como sujeito ativo desse 
processo, enfatizando a necessidade do professor criar condições de aprendizagens 
que possibilitem ao aluno construir o seu próprio conhecimento. Nesse contexto de 
mudanças, entende-se que a Educação já não é mais a mesma de anos atrás. O 
professor tem maiores possibilidades de inovar metodologicamente a sua prática 
pedagógica e não restringi-la apenas ao uso do livro didático. Nesse meio geográfico, 
definido por Santos (2006) como técnico-científico-informacional, a informação tem sido 
rapidamente difundida através dos equipamentos tecnológicos e os alunos têm 
inúmeras possibilidades de ter acesso ao conhecimento. No âmbito do ensino escolar, 
muito se tem discutido a respeito do uso das TIC como recursos metodológicos. As TIC 
são elementos da sociedade atual, definida por Castells (1999, p. 40) como Sociedade 
em Rede, onde “Um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua 
universal digital tanto está promovendo a integração global da produção e distribuição 
de palavras, sons e imagens de nossa cultura como personalizando-os ao gosto das 
identidades e humores dos indivíduos”. Dessa forma, entende-se que esse novo sistema 
informacional, além de ter criado novos canais de comunicação, tem integrado a 
produção do conhecimento através de textos, imagens e sons. A sociedade, ao se 
apropriar das tecnologias, descobrem novas formas de conhecimento (CASTELLS, 
1999) Diante da sociedade da informação, onde as TIC assumem certo protagonismo, 
a Educação precisa fazer com que os elementos tecnológicos e de informação façam 
parte do processo de construção do ensino, garantindo os meios necessários para que 
os professores possam criar situações de aprendizagens que favoreçam a construção 
do conhecimento pelo aluno. As TIC, entendidas por Lévy (1993, p. 40) como 
“instrumentos bem adaptados a uma pedagogia ativa”, não só tem potencializado o 
processo de ensino-aprendizagem na medida em que permitem que os discentes 
pesquisem, analisem criticamente as informações disseminadas pelos meios digitais, 
questionem e construam seu próprio conhecimento com mais autonomia, como também 
tem feito com que esses desenvolvam novas competências e habilidades. As TIC, 
quando integradas a metodologias de ensino, podem contribuir para que o aluno analise, 
observe e compreenda os fenômenos geográficos em tempo real. Dessa forma, o 
presente trabalho busca compreender o panorama do uso das TIC nas escolas de 
Caicó-RN, evidenciando os fatores que explicam a sua subutilização nas aulas de 
Geografia, algumas reflexões a respeito da importância do uso pedagógico das 
tecnologias, considerando-as como sendo um recurso didático auxiliador da prática do 
professor, e alternativas inovadoras capazes de favorecer o processo de ensino-
aprendizagem. 
 
Metodologia 
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O procedimento metodológico desta pesquisa seguiu o mesmo definido no plano de 
trabalho. Em um primeiro momento realizou-se levantamento bibliográfico referente as 
abordagens teórico-conceitual a respeito do ensino de Geografia, práxis docente, 
metodologias de ensino e TIC. Realizou-se as leituras dos autores propostos nas 
referências do respectivo plano de trabalho como Callai (2011), Castrogiovanni (2003), 
Cavalcanti (2002), Pontuschka (2007), Castellar (2007), Kaercher (1999), Neves (2009) 
e Castells (1999). Foram realizadas também pesquisas bibliográficas de outros autores 
como Lévy (1993), Santos (2006), Demo (2011), Valente (1998), Libêneo (2006), 
Libâneo (1994) e Callai (2003). É necessário ressaltar que o levantamento bibliográfico 
não ficou restrito a esse primeiro momento da pesquisa, mas a todo o período em que 
se realizou o projeto. A segunda etapa consistiu na pesquisa de campo que, para atingir 
os objetivos propostos no plano de trabalho, se desenvolveu em todas as escolas 
municipais e estaduais, de nível fundamental II e nível médio, da cidade de Caicó-RN, 
no período de outubro e novembro de 2019. Esta pesquisa de campo consistiu na 
aplicação de questionários com professores e alunos das escolas, bem como 
entrevistas com as equipes pedagógicas das mesmas. Para dar início a aplicação de 
questionários e realização de entrevistas foi necessário fazer, no primeiro momento da 
pesquisa de campo, um levantamento do total de escolas públicas dos níveis 
fundamental II e médio da cidade. Esses dados foram obtidos junto a Secretaria 
Municipal de Educação de Caicó e a 10° DIREC que, além de disponibilizarem o número 
total das escolas, ainda divulgaram o número de alunos por série de cada uma dela. A 
partir desse levantamento, totalizou-se treze escolas da rede educacional de Caicó, 
sendo onze de nível fundamental e apenas duas de nível médio, e 3.460 alunos ativos. 
A partir do levantamento foi possível estabelecer uma amostra para a aplicação dos 
questionários com os alunos, envolvendo 10% do total de discentes dessas escolas. 
Nesta etapa da pesquisa de campo foi aplicado um questionário com os professores 
licenciados em Geografia de cada escola. Uma vez que algumas escolas possuem mais 
de um professor que lecionam a disciplina de Geografia, a aplicação de questionários 
se deu com apenas um professor de Geografia de cada escola, totalizando, assim, 13 
professores. O questionário dos alunos foi aplicado com 10% dos matriculados em cada 
escola, totalizando 346 questionários respondidos. A entrevista foi realizada com os 
coordenadores pedagógicos de cada escola, somando-se 13 coordenadores. O 
questionário direcionado aos professores buscou analisar o potencial das escolas em 
possuir equipamentos tecnológicos; a percepção dos professores quanto a importância 
de incluir as TIC no processo de ensino-aprendizagem; a formação/capacitação desses 
professores para fazer o uso dessas tecnologias; e os possíveis entraves que 
inviabilizam que esses utilizem as TIC nas aulas de Geografia. Quanto aos questionários 
aplicados aos alunos, esses visaram coletar informações sobre como os discentes 
avaliam o uso das TIC na aula de Geografia, buscando compreender também em que 
medida esses alunos estão conectados com as tecnologias. A entrevista realizada com 
a equipe pedagógica buscou compreender se o Projeto Político Pedagógico (PPP) das 
escolas preveem o uso das TIC na prática pedagógica do professor e na formação do 
aluno; se os coordenadores incentivam a formação/capacitação dos docentes quanto 
ao uso das tecnologias; e quais os entraves que limitam o uso das TIC pelos professores 
na concepção dos mesmos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Em um primeiro momento serão analisadas as informações obtidas a partir dos 
questionários aplicados aos professores, seguido pela análise das entrevistas 
efetivadas com as equipes pedagógicas, e por fim apresentarei os dados obtidos através 
dos questionários dos alunos. A partir dessa sistematização buscou-se a compreensão 
do panorama geral do uso das TIC nas aulas de Geografia das respectivas escolas e 
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dos fatores que incidem sobre sua subutilização. Inicialmente, houve uma preocupação 
em saber em que medida os professores dominam o uso das TIC em seu cotidiano que, 
de certa forma, acabam interferindo também em como esses as utilizam em sala de 
aula. A partir dos resultados obtidos observou-se que 63% dos professores apontaram 
conhecer quase tudo sobre o uso das TIC; 33% apontaram conhecer apenas um pouco. 
Nenhum dos respondentes marcou a opção conhecer e dominar muito as tecnologias, 
da mesma forma que nenhum deles marcou a opção não conhecer nada sobre o uso 
das TIC. Logo, entende-se que uma vez que esses professores estão inseridos na era 
das tecnologias, eles têm algum conhecimento e dominam algumas habilidades básicas 
de uso dos meios digitais. Todavia, aqui identifica-se um dos entraves do uso das TIC 
em sala de aula: as tecnologias, ao serem inseridas na prática pedagógica do professor 
como um recurso capaz de potencializar as suas aulas, não podem ser trabalhadas 
isoladamente, ou seja, sem que haja uma utilização movida por uma ação inteligente e 
bem planejada (ANTONIO JUNIOR, 2015). O professor não deve levar apenas em 
consideração os instrumentos que serão utilizados em suas aulas, mas sim os 
procedimentos metodológicos aplicados ao uso desses instrumentos. E, para que o 
professor consiga obter êxito ao promover aulas utilizando algum recurso tecnológico, 
deve ter o conhecimento necessário sobre o seu uso, principalmente quanto as suas 
potencialidades e os limites do uso das TIC no ambiente escolar, o que acaba sendo 
uma barreira para aqueles que afirmam conhecer apenas um pouco. Infelizmente muitos 
professores não reconhecem as potencialidades dos recursos tecnológicos em sua 
plenitude e isso acaba inviabilizando o pleno desenvolvimento das TIC no ensino 
(RIBEIRO, 2007). Observou-se que os professores que apontaram saber apenas um 
pouco correspondem aqueles de faixa-etária mais elevada, o que é compreensível 
quando se leva em consideração que o nível de desenvolvimento de habilidades 
tecnológicas muitas vezes está associado a idade. Os professores mais velhos, devido 
não ter uma frequência do uso das TIC tão intensa, acabam não tendo tantas 
habilidades (RIBEIRO; LEITE, 2012, p. 182). Vinculado a isso também está o fato de 
que sua formação não aconteceu num momento em que as novas tecnologias eram tão 
discutidas no meio acadêmico. Dessa forma, esses fatores acabam fazendo com que 
esses professores apresentem algumas dificuldades para se inserirem nesse universo 
de novas práticas pedagógicas. Para saber mais sobre as habilidades dos professores 
quanto ao uso das TIC questionou-se se eles se esforçam em adquirir habilidades para 
utilizá-las em sala de aula, como, por exemplo, a realização de cursos de formação 
continuada ou até mesmo por experiência autodidata. Observou-se que 83% apontaram 
que buscam adquirir habilidades por conta própria, sem a necessidade do auxílio de um 
professor, apenas através da prática ou, por vezes, com a ajuda de vídeos 
disponibilizados na internet sobre como fazer o uso de determinadas ferramentas 
tecnológicas. Apenas 17% responderam que fazem ou já fizeram um curso de formação 
continuada sobre as TIC no ensino, o que acaba sendo de extrema importância para o 
bom desempenho desse professor, pois uma vez que esse busca uma formação 
continuada vinculado ao uso das TIC, para além do conhecimento técnico (saber 
manusear os meios digitais), ele vai obter um maior conhecimento teórico-metodológico 
sobre o papel das TIC no ensino. Com o avanço das tecnologias e sua presença cada 
vez mais intensa no ambiente escolar, há uma necessidade de formar professores cada 
vez mais qualificados para a utilização das TIC, enquanto instrumentos capazes de 
ampliar as possibilidades de aprendizagens. Logo, pressupõe-se uma nova 
configuração do professor; um professor que precisa, segundo Libâneo (2006, p. 28) 
"(...) no mínimo, de adquirir sólida cultura geral, capacidade de aprender a aprender, 
competências para saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da 
linguagem informacional e dos meios de informação, habilidade de articular as aulas 
com as mídias e multimídias (...)". Então não se trata apenas do professor dominar a 
técnica, mas sim os aspectos teóricos-metodológicos que permitam que, tendo como 
instrumento na sua prática pedagógica algum recurso digital, possa criar meios de tornar 
a aprendizagem significativa para o aluno. Tornou-se pertinente avaliar como os 
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professores de Geografia definem as TIC. De modo geral, eles as definem como sendo 
todo e qualquer equipamento tecnológico capaz de facilitar a interação entre as 
pessoas, na medida em que essas tecnologias dispõe de uma infraestrutura que 
possibilita agilizar o processo de comunicação e a veiculação das informações. Os 
mesmos afirmaram que as tecnologias, quando utilizadas na sala de aula, podem 
otimizar a prática pedagógica do professor, por apresentar um leque de possibilidades 
em inovar metodologicamente; uma vez que elas ampliam a diversidade de recursos 
didáticos e as fontes de informações, facilitando assim o processo didático-pedagógico 
e potencializando a aprendizagem significativa dos alunos. No bojo da sociedade da 
informação (CASTELLS, 1999), onde as tecnologias vêm assumindo espaços cada vez 
mais significativos, especialmente no âmbito da educação, acredita-se que as TIC, 
quando utilizadas de forma eficiente e eficaz, podem contribuir para tornar a Educação 
de melhor qualidade, elevando os indicadores de desempenho educacional. Neste 
contexto, o professor não só pode como deve se apropriar da gama de saberes oriundos 
das tecnologias. Logo, torna-se de extrema importância que o professor reconheça as 
tecnologias como um recurso que pode favorecer o seu trabalho pedagógico. Esse 
reconhecimento é fundamental para que o professor introduza os equipamentos digitais 
na sua prática docente. Quando questionado sobre a relevância que os docentes 
atribuem ao uso das TIC no ensino de Geografia, todos apontaram ser de extrema 
relevância, mencionando que diante de um meio geográfico cada vez mais denso em 
ciência, tecnologia e informação, a Educação deve se apropriar das tecnologias. Isso 
porque, quando não trabalhadas isoladamente, proporcionam ao professor 
metodologias alternativas e inovadoras e traz novas perspectivas ao processo de 
ensino-aprendizagem, promovendo aulas mais dinâmicas e interativas. Apesar de 
considerar a sua relevância no ensino, um professor afirmou não fazer uso das 
tecnologias em suas aulas. Isso porque, segundo o mesmo, “não consegui me adaptar 
a essa revolução tecnológica e por isso acabo sempre recorrendo a outros recursos 
didáticos e não aos digitais”. Esta é a realidade de muitos professores que, por mais 
que estejam inseridos no meio digital, se sentem desconfortáveis em introduzir as 
tecnologias na sua prática pedagógica por não saberem manuseá-las com convicção. 
Se sentem muitas vezes inseguros e despreparados. Demo (2011, p. 20), em se 
tratando dessa realidade, afirma que “muitos professores continuam desconectados e 
mesmo resistentes a elas”; outros, no entanto, estão cada vez mais preocupados em 
adequar-se ao ritmo das mudanças impulsionadas pela revolução tecnológica. No 
entanto, é necessário considerar que o professor deve, antes de pensar em introduzir 
as tecnologias em suas aulas, dominar de forma hábil a faceta tecnológica e pedagógica 
(LEITE; RIBEIRO, 2012). O seu uso exige uma formação ampla e profunda dos 
professores (VALENTE, 1998) e, o fato de muitos não disporem dessa formação, torna-
se um dos fatores que explicam a subutilização das TIC pelo professor de Geografia no 
contexto da era digital. A principal questão levantada aos professores foi sobre a 
disponibilidade de tecnologias nas escolas. Atentou-se em buscar conhecer se essas 
escolas estão devidamente equipadas tecnologicamente e se elas dão condições para 
que o professor faça o uso das TIC nas suas aulas. Para 67% dos professores, a escola 
dispõe de muito pouco recurso tecnológico, demonstrando que as TIC são insuficientes 
no seu local de trabalho; 25% afirmaram que a escola dispõe de recursos tecnológicos 
suficientes e uma boa infraestrutura para fazer o seu uso; para 8% dos entrevistados, a 
escola não dá as condições necessárias que possibilite que o professor faça o uso das 
TIC, envolvendo tanto a questão da insuficiência de equipamentos quanto a da pouca 
estrutura da escola. Percebe-se, dessa forma, que apesar de um número considerável 
de escolas possuírem equipamentos tecnológicos, esses são insuficientes para atender 
a demanda dos professores de mais da metade das instituições alvos dessa pesquisa 
e que apenas ¼ das escolas tem recursos tecnológicos suficientes na percepção dos 
docentes. O grupo de professores que mencionou a insuficiência de tecnologias ainda 
apontou que, desses poucos equipamentos tecnológicos, alguns nem chegam a 
funcionar, devido à falta de manutenção ou até mesmo por desgaste natural, tornando 
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ainda mais limitado o seu uso pelos docentes de Geografia e demonstrando que muitas 
escolas não dispõem de um bom aparato tecnológico. Isso se torna outro fator, senão o 
maior dos fatores, que explicam a subutilização das tecnologias nas aulas de Geografia. 
Diante desse cenário de insuficiência de equipamentos em muitas das escolas alvos da 
pesquisa, foi questionado aos professores sobre a frequência com que eles fazem o uso 
das TIC em suas aulas. Nesse quesito, 83% dos docentes afirmaram utilizar as 
tecnologias com uma certa frequência (na medida do possível), 9% afirmaram utilizar 
apenas raramente e 8% mencionaram nunca fazer o uso de ferramentas digitais nas 
aulas. Vê-se, no entanto, que apesar do pouco aparato tecnológico em uma parcela 
significativa das escolas, os professores as utilizam com uma certa frequência, 
principalmente computadores, projetores multimídias, internet (75% afirmaram fazer o 
uso frequente desses equipamentos) e equipamentos de DVD e TV (17% afirmaram 
utilizar apenas esses meios digitais). Para tanto, alguns afirmaram que, ao planejar 
aulas com a utilização de tecnologias como o computador, aplicam metodologias como 
atividades de pesquisas, nas quais um grupo de alunos utiliza um único computador, 
possibilitando assim atividades coletivas e interativas e fazendo com que a turma se 
aproprie dos recursos disponíveis. Todavia, alguns apontaram que isso só se aplica a 
turmas menores e, nas observações feitas em campo, foi possível notar que as turmas, 
em sua maioria, abarcam muitos alunos, sendo insuficiente as tecnologias disponíveis 
para atender as demandas de algumas turmas. Outra estratégia utilizada pelos 
professores para se apropriarem dos poucos recursos digitais é o revezamento do 
projetor multimídia (algumas escolas dispõem de um Datashow apenas, outras mais de 
um, e apenas em uma observou-se que há projetores em todas as salas de aula). Em 
uma conversa informal com um dos professores alvos da pesquisa, ele mencionou ter 
adquirido o seu próprio projetor multimídia, pois para ele as aulas são muito mais 
didáticas com o uso dos slides por integrar imagem, som, texto, e segundo ele essa 
dinâmica de revezamento acaba limitando o uso desse equipamento, onde o professor 
tem a oportunidade de utilizar em apenas algumas aulas semanais. Os 8% que 
mencionaram não fazer o uso de tecnologias em suas aulas são os mesmos professores 
que afirmaram que a escola não dá as condições necessárias para fazer o uso das TIC 
pois não há tecnologias para isso. Atreladas a essa insuficiência de recursos 
tecnológicos, os professores ainda identificaram outros fatores que se configuram 
entraves para o uso das TIC em sala de aula, como a falta de tempo para planejar aulas 
com recursos tecnológicos. O planejamento é de suma importância para que o professor 
organize e crie situações de aprendizagens (LIBÂNEO, 1994). Não basta apenas que o 
professor disponha dos instrumentos didáticos. É necessário que esses meios estejam 
atrelados a um planejamento que torne possível o aluno assimilar ativamente o 
conteúdo, vinculados também a metodologias que permitam que o aluno construa o seu 
próprio conhecimento por intermédio do professor (CALLAI, 2003). Quando questionado 
aos professores sobre como veem o comportamento dos alunos frente ao uso das TIC 
em suas aulas como um recurso didático, 83% afirmaram que percebem que eles, em 
sua maioria, se sentem mais motivados a aprender os conteúdos da Geografia e 
participar mais ativamente das aulas e apontaram ter sucesso ao aplicar esses meios 
digitais em suas metodologias; 9% mencionaram que esses recursos despertam pouco 
interesse dos alunos e 8% dos professores apontaram que os alunos não sentem 
interesse nas aulas independente dos recursos utilizados. Ao entrevistar a equipe 
pedagógica, buscou saber como as TIC são previstas no Projeto Político Pedagógico. 
Todos os entrevistados mencionaram que o documento prevê o uso das tecnologias no 
processo de formação educacional do aluno, sendo estas vistas como sendo 
instrumentos capazes de oferecer mecanismos para o desenvolvimento da 
aprendizagem significativa do aluno e que devem ser trabalhadas pelo professor em 
suas aulas como recursos didático-pedagógicos. Quando questionado aos pedagogos 
de que maneira as TIC podem favorecer o processo de ensino-aprendizagem na escola, 
os mesmos afirmaram que essas favorecem na medida em que levam o aluno a 
pesquisar e adquirir conhecimento a partir das informações difundidas por essas 
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tecnologias. Na perspectiva deles, ela oportuniza ao aluno ter acesso a um arsenal de 
conteúdos e informações e propicia a mediação da aprendizagem, fazendo com que 
eles desenvolvam competências e habilidades. Uma vez analisado os relatos dos 
professores, observou-se que apenas 17% realizam ou já realizaram um curso de 
formação continuada sobre as TIC no ensino, o que é um índice baixo e alarmante 
quando se leva em consideração que alguns deles mencionaram sentir dificuldades em 
se inserir nesse universo de novas práticas pedagógicas por não conhecerem as 
potencialidades das tecnologias e nem saber manuseá-las. Diante dessa realidade, 
interrogou-se as equipes pedagógicas se as escolas desenvolvem formação para 
melhorar as habilidades e competências dos professores no uso das TIC ou incentivam 
que esses busquem se aprimorar. Todos os entrevistados afirmaram que as escolas 
não desenvolvem formação, mas estão sempre buscando incentivar os professores a 
fazerem essa busca, uma vez que reconhecem o quanto é importante, e a utilizarem as 
TIC em suas aulas, visto que entendem que o professor e o aluno devem se apropriar 
das informações e das ferramentas didáticas proporcionadas pelas tecnologias, 
principalmente as ferramentas de pesquisas. Desse modo, o uso das TIC estaria de 
acordo com as políticas públicas nacionais da Base Nacional Comum Curricular, 
Diretrizes Curriculares Nacionais e Lei de Diretrizes e Bases da Educação, documentos 
educacionais que preveem sua inserção no processo de ensino-aprendizagem. Dentre 
os membros da equipe pedagógica, 8% declararam que incentivam os professores a 
participarem dos cursos preparatórios ofertados pela 10° DIREC e instituições 
educacionais privadas, e outros 8% informaram que incentivam os professores a 
estarem realizando formações fornecidas pela Secretaria Municipal da Educação, 
juntamente com o Núcleo Tecnológico Educacional Municipal (NTE), formações que, 
segundo os entrevistados, têm objetivado promover capacitações no sentido de 
atualizar os professores tecnologicamente e pedagogicamente. Apesar das TIC estarem 
previstas nos PPPs das respectivas escolas e das equipes pedagógicas estarem 
sempre incentivando os professores a buscarem se capacitar nessa área, 92% dos 
entrevistados identificam que há muitos fatores que tornam as tecnologias subutilizadas, 
dentre eles a baixa qualidade na internet nas escolas, equipamentos tecnológicos com 
mal funcionamento ou obsoletos, ausência de suporte técnico e de manutenção e a 
insuficiência dessas tecnologias; conforme os professores também apontaram. Apenas 
8% dos entrevistados apontaram não haver nenhum problema que impeça o seu uso, 
demonstrando assim o seu pleno uso pelos professores. Na perspectiva de abordar 
sobre o uso das TIC no ensino de Geografia considerando a avaliação dos alunos, 
obteve-se os seguintes resultados: No que concerne o uso das TIC nas aulas de 
Geografia das escolas investigadas, 63% dos alunos que responderam o questionário 
mencionaram que o uso ocorre eventualmente, ou seja, apenas às vezes. Chamou a 
atenção a baixa representatividade dos alunos que afirmaram ser o uso das tecnologias 
nas aulas de Geografia um hábito diário, apenas 9% deles. Notou-se expressiva a 
quantidade de alunos que mencionaram ser o uso das TIC uma situação inexistente nas 
aulas de Geografia, ou seja, os professores nunca as utilizaram, correspondendo à 28% 
dos alunos alvos dos questionários. Nota-se que, quanto ao uso das TIC no ensino de 
Geografia das escolas de Caicó, na perspectiva dos alunos, é predominante a 
percepção de que essa utilização se dá apenas às vezes e que para um número 
significativo de alunos os professores de Geografia nunca as utilizam em suas aulas, 
paralelo a um número muito inferior dos que apontaram que as TIC são um hábito diário 
nas aulas. Dessa forma, vemos uma divergência nas diferentes percepções, já que 
analisando as respostas dos professores os mesmos mencionaram fazer um uso 
frequente das TIC (83% dos professores). Analisando o questionário desses alunos, 
nota-se que 53% deles consideram muito importante o uso das TIC no ensino e que 
esses desejam que as tecnologias sejam utilizadas mais recorrentemente pelo professor 
de Geografia; 45% consideram importante e 2% consideram desnecessário. Para 
entender em que medida os alunos estão inseridos nessa revolução tecnológica, buscou 
saber se os alunos têm acesso a algum equipamento tecnológico fora do ambiente 
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escolar. Segundo os questionários, 99% dos alunos tem acesso as tecnologias, 
enquanto apenas 1% dos alunos não tem acesso a nenhum tipo de tecnologia digital. 
Dos alunos que mencionaram ter acesso, 43% apontaram utilizar mais frequentemente 
celular e TV; 28% utilizam, além de celular, computador e note book; 19% fazem o uso 
frequente apenas do celular; 6% apenas de computador e 4% apenas de TV. Dessa 
forma, percebe-se que aparelhos tecnológicos como celular, TV, computador e 
notebook fazem parte da realidade desses alunos fora da escola. Isso demonstra que 
os alunos são protagonistas na sociedade da informação, conforme definida por Castells 
(1999), e a Educação não pode negligenciar o fato de que o aluno de hoje está cada 
vez mais inserido nos meios digitais e aprendendo com eles. Avaliando as respostas 
dos alunos, 95% entendem que o uso das TIC como um recurso didático nas aulas de 
Geografia pode favorecer e facilitar a compreensão dos conteúdos geográficos, ao 
passo que apenas 2% consideram que as TIC não favorecem as aulas de geografia, e 
3% indicaram não saber opinar sobre. 
 
Conclusão 

 
Os resultados da pesquisa sobre o tema Ensino de Geografia no contexto da era digital 
na perspectiva dos desafios e possibilidades do uso das TIC na sala de aula, realizada 
em treze escolas de nível fundamental e médio da cidade de Caicó/RN, indicam uma 
situação preocupante, tendo em vista o contexto da sociedade informacional. Identifica-
se que os fatores que explicam a subutilização das TIC pelo professor de Geografia e 
os entraves que o professor apresenta para utilizar as tecnologias em suas aulas 
compreendem desde a insuficiência de recursos tecnológicos nas escolas até a pouca 
capacitação dos professores para fazer o seu uso técnico e pedagógico. Esse quadro 
situacional revela a existência de duas necessidades primárias, que viabilizem a 
inclusão das tecnologias no ambiente escolar: uma de ordem infraestrutural, que remete 
a investimentos em recursos tecnológicos e condições físicas adequadas nas escolas, 
e outra de caráter formativo, que se vincula a capacitação docente, ou seja, os 
professores precisam adquirir competências e habilidades que os capacite ao uso 
técnico e pedagógico das TIC. Ressalta-se que tais competências e habilidades devem 
ser construídas na formação em nível de graduação e pós-graduação. É de extrema 
necessidade entender que as novas tecnologias têm possibilitado novas opções de 
espaços de construção do conhecimento e, dessa forma, as escolas devem se apropriar 
do universo de ferramentas didáticas oriundas das TIC e ampliar os seus horizontes do 
aprender, redimensionando suas perspectivas e práticas. 
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TÍTULO: Internacionalização da produção científica da Psicologia Ambiental na América 

Latina 

Resumo 

 

A presente pesquisa propõe conhecer o processo de internacionalização da produção 
científica da Psicologia Ambiental (PA) na América Latina, considerando a construção 
de conhecimentos voltados para as especificidades deste contexto e para nossa 
realidade local. Especificamente, buscou conhecer quais as características biométricas 
da produção científica em Psicologia Ambiental na América Latina. Foi realizada um 
levantamento de artigos científicos com o termo Psicologia Ambiental na base de dados 
Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Red de Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), levando em conta apenas bibliotecas 
latino-americanas. Como critérios de inclusão foram considerados artigos com tema 
relacionado à Psicologia Ambiental, pelo menos um autor da Psicologia, além de, pelo 
menos, um dos autores vinculado institucionalmente a alguma instituição latino-
americana. Como resultados foram encontrados 276 artigos publicados entre 1994 e 
2018, tendo como língua principal o português com 54%, seguida do espanhol (41,7%) 
e do inglês (4,3%). As revistas que mais veiculam esses artigos são brasileiras, sendo 
as principais a Estudos de Psicologia (Natal), Psicologia & Psicologia em Estudo 
(Maringá). Por fim, ressalta-se a importância do Brasil no âmbito da produção e 
divulgação do conhecimento da área na região, bem como a necessidade de expandir 
a cooperação com/entre os demais países latino-americanos. 

 
 
Palavras-chave: Psicologia Ambiental; América Latina; produção científica 

TITLE: Internationalization of scientific production of Environmental Psychology in Latin 

America 

Abstract 

 

This research proposes to know the internationalization of Environmental Psychology 
(PA) in Latin America, through the scientific production of the area in the region, 
observing the construction of knowledge focused on the specificities of this context and 
for our local reality. Specifically, it sought to understand the biometric characteristics of 
scientific production in Environmental Psychology in Latin America. A survey of scientific 
articles with the term Environmental Psychology was carried out in the Scientific 
Electronic Library Online database (SciELO) and Red de Ciencias Científicas de 
América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), taking into account only Latin 
American libraries . As inclusion criteria, articles with a theme related to Environmental 
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Psychology were considered, at least one author of Psychology, in addition to at least 
one of the authors linked institutionally to some Latin American institution. As a result, 
276 articles published between 1994 and 2018 were found, with Portuguese as the main 
language with 54%, followed by Spanish (41.7%) and English (4.3%). The magazines 
that most convey these articles are Brazilian, the main ones being Studies of Psychology 
(Natal), Psychology & Psychology in Study (Maringá). Finally, it emphasizes the 
importance of Brazil in terms of the production and dissemination of knowledge in the 
area in the region, as well as the need to expand cooperation among other Latin 
American countries. 

 
 
Keywords: Environmental Psychology; Latin America; scientific production 

Introdução 

A presente pesquisa objetiva mapear as produções cientificas do campo da Psicologia 
Ambiental (PA) no contexto da América Latina, com vistas a compreender o processo 
de internacionalização da Psicologia Ambiental (PA) na nossa região. 

O interesse pelo tema justifica-se pela necessidade de construir conhecimentos 
voltados para as especificidades deste contexto latino-americano, bem como as 
realidades locais. 

A fim de situar os desenvolvimentos da PA na América Latina e suas contribuições para 
a consolidação da área, podemos recorrer aos apontamentos feitos por 
pesquisadoras/es pioneiros na região, que se remetem aos cenários dos anos 1980, 
1990 e 2000 (ver Corral-Verdugo, 1997; Pinheiro & Corral-Verdugo, 2007; Sánchez, 
Wiesenfeld & Cronick, 1987). Dentre eles, destacamos a citação a seguir: “Psicologia 
Ambiental ainda é um corpo mais ou menos estranho no cenário da Psicologia brasileira. 
(...) Tal situação não é muito diferente do cenário mais amplo da Psicologia Ambiental 
na América Latina.” (Pinheiro, 1997, p. 222). Pode-se observar que o autor pontua a 
pouca aproximação de outros pesquisadores com da temática e produção da PA, tanto 
em nosso país, o Brasil, quanto na região da América Latina. Apesar de decorridos 
vários anos desde esta publicação, pode-se afirmar que parte dos esforços 
empreendidos pelas pesquisadoras/es da PA consiste em apresentar a área, sua 
temática e aplicações possíveis dos conhecimentos produzidos. 

Em sua reflexão sobre as perspectivas possíveis para a área na América Latina, Corral-
Verdugo e Pinheiro (2009), afirmaram o potencial da PA na região. Os autores previram 
o contínuo crescimento da área, expresso pelo aparecimento de novos grupos de 
pesquisa, o aumento das produções e comunicações científicas, surgimento de novos 
cursos de pós-graduação e sua presença na graduação e, finalmente, a comunicação 
entre grupos dentro da região e com equipes em centros de pesquisa na Europa, 
América do Norte, Ásia e outras partes do mundo. 

Apesar desse crescimento, tais autores já sinalizavam a necessidade de entendimento 
sobre as especificidades da região e sobre a necessidade de considerar o contexto e 
as particularidades regionais para a construção de conhecimento na área. Além disso, 
faz-se uma aposta, também, no fortalecimento do desenvolvimento da área, com base 
no compartilhamento de enfoques, objetos, aportes teórico-metodológicos e 
perspectivas de aplicação dos resultados. Parte-se do reconhecimento de que os 
desenvolvimentos da área, em sua configuração atual, refletem suas bases 
essencialmente europeias e norte-americanas, tendo em vista a representatividade de 
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sua produção ainda concentrada e referenciada em seus centros de origem. Assim, 
observa-se o impacto direto sobre como a PA se desenvolveu no contexto latino-
americano, quase sempre atreladas à reprodução de temas, áreas de interesse e 
aplicações da teoria semelhantes às demandas e necessidades dos pólos de produção 
dos países hegemônicos na produção do que atrelado aos conhecimentos específicos 
de nosso contexto e próximos à nossa realidade latino-americana. 

Diante do exposto, na presente proposta nos interessa discutir como tem se 
estabelecido o processo de internacionalização da Psicologia Ambiental na América 
Latina. Ou seja, enfocamos como pesquisadoras/es e grupos de pesquisa têm se 
articulado (ou não) no que se refere à produção e comunicação científica, seja por via 
das publicações conjuntas, parcerias e co-autorias em pesquisas, bem como uso de 
referências latino-americanas. 

Finalmente, com os resultados da pesquisa, esperamos dar maior visibilidade à 
produção científica da área na região, favorecendo e incentivando tanto o aumento do 
intercâmbio entre grupos e pesquisadoras/es latino-americanas/os, quanto o consumo 
do conhecimento produzido nesse contexto. Assim, contribuiremos para o 
desenvolvimento e consolidação de uma Psicologia Ambiental genuinamente latino-
americana. 

 
Metodologia 

 

As bases de dados utilizadas foram SciELO (Scientific Electronic Library Online) e 
Redalyc (Rede de Revistas Científicas da América Latina e Caribe, Espanha e Portugal). 
A coleta de dados dessa pesquisa foi realizada no período de 2017 e 2019. As buscas 
no SciELO foram realizadas utilizando-se os termos psicologia ambiental, em português, 
sem aspas, seguidas do termo psicología ambiental, em espanhol, sem aspas. Em 
seguida, procedemos a busca de artigos no Redalyc, utilizando como descritores 
“psicologia ambiental”, entre aspas e em português e “psicología ambiental”, entre 

aspas, em espanhol. 

Três critérios foram utilizados para a inclusão do artigo no banco de dados: (1) a relação 
do artigo com a área da Psicologia Ambiental, (2) pelo menos, um dos autores ser da 
Psicologia e, (3) pelo menos, um dos autores ter vinculação a alguma instituição da 
América Latina. Após a análise inicial de inserção do artigo no banco de dados, realizado 
por uma pesquisadora, procedemos uma etapa de juízas a fim de garantir que todos os 
critérios fossem atendidos. 

As informações catalogadas de cada artigo tinham como objetivo: 1) identificar o artigo; 
2) Conhecer os autores que publicam em PA; 3) identificar quais os meios eletrônicos 
utilizados nas publicações; 4) identificar os tipos de trabalhos realizados. 

Quanto a identificação do artigo catalogamos o título do artigo, ano de publicação, e o 
idioma utilizado. Já para conhecer os autores que publicam temas da PA catalogamos 
os nomes dos autores, seu país de vinculação e a instituição de vinculação. Sobre os 
dados dos meios de publicação, listamos em qual base de dados o artigo se encontra, 
nome do periódico, o país em que se localiza o periódico e a presença ou ausência do 
termo psicologia ambiental no artigo. Quanto a identificação dos trabalhos, 
categorizamos o tipo de trabalho (se empírico, teórico, metodológico ou aplicado), a 
metodologia utilizada (mista, qualitativa ou quantitativa) e o ambiente investigado 
(construído, contexto urbano, rural e natural). 
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Resultados e Discussões 

 
Foram identificados 276 artigos científicos publicados nas bases de dados SciELo e 
Redalyc os quais atendiam os critérios da temática referente à Psicologia Ambiental, 
pelo menos um autor da Psicologia e pelo menos, um autor vinculado à instituição na 
América Latina. 

Em relação à temporalidade da publicação, ocorreram publicações entre os anos de 
1994 e 2019, tendo um maior volume de publicação no ano de 2013 (N = 32). Em 
segundo lugar, os anos de 2015 e e 2016 aparecem com quantidade de publicações de 
21 artigos (N=21), em cada ano. 

Quanto à língua mais comumente utilizadas nessas publicações, observa-se que a mais 
utilizada é o português com 149 artigos escritos (N = 149 / 54%), seguida pelo espanhol 
(N = 115 /41,7%) e, em menor quantidade, o inglês, com apenas 12 artigos publicados 
nesse idioma (N = 12 / 4,3%). 

Quanto à autoria, observou-se um destaque de publicações como primeira autoria do 
pesquisador da Victor Corral-Verdugo, vinculado à Universid de Sonora (México) 
totalizando 10 publicações como primeiro autor. Observou-se também um destaque 
como segundo autor do pesquisador José Q. Pinheiro, vinculado à Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (Brasil), totalizando 8 publicações como segundo autor. Ambos 
são considerados pioneiros na área da Psicologia Ambiental. 

Nesse recorte de artigos relacionados à Psicologia Ambiental, o periódico mais utilizado 
para publicações da área é Estudos em Psicologia (Natal), com 28 artigos publicados. 
A segunda maior frequência encontrada foi Psicologia & Sociedade, com 21 artigos e 
em terceiro lugar, Psicologia em Estudo (Maringá), com 14 artigos. Um destaque a ser 
mencionado é a Revista Latinoamericana de Psicología, uma vez que é a revista que 
mais publica sobre psicologia ambiental fora do Brasil, contanto com 13 publicações. 

Em relação a toda América Latina, a maior parte do conhecimento desses artigos da 
área são publicados em revistas brasileiras, sendo o Brasil responsável por 152 artigos 
na área, um total de 55,1% da publicação, seguido pela Colômbia, com 51 artigos, que 
totalizam 18,5% e em terceiro lugar aparece o México com 23 artigos, referentes a 8,3% 
do total. 

Dentre os artigos selecionados, evidencia-se que autores da área, em sua maioria 
(N=242; 87,7%) utilizam o termo “psicologia ambiental” em alguma parte do artigo, quer 
seja título, resumo, corpo do texto ou referências, enquanto que apenas 34 autores 
(12,3%) não utilizaram o termo em suas publicações. Nos casos em que a expressão 
não aparece como rótulo ou expressão exata, tais artigos foram considerados por 
remeter à constituição, conhecimento e reconhecimento das especificidades da área da 
Psicologia Ambiental. A história da Psicologia Ambiental tem a marca da 
interdisciplinaridade (Elali & Cavalvante, 2011), contando com o pioneirismo e atuação 
de pesquisadoras/es de outras subáreas da Psicologia, assim como de outros campos 
do saber científico (Sommer, 2000). 

A maior parte das publicações encontradas, 64,1% do total, referem-se a trabalhos 
empíricos (n=177). O segundo tipo de trabalho mais utilizado é o teórico, contando com 
78 artigos (n=78, 28,3%). A outra parte da publicação é composta por artigos de revisões 
bibliográficas (n=12; 4,3%), artigos metodológicos (n=8; 2,9%) e relato de experiência 
(n=1; 0,4%). Tais dados apontam para a tendência de replicações de estudos empíricos 
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clássicos na área, bem como a tentativa de formulação e aprimoramento de teorias já 
discutidas na área, tais como apego ao lugar, territorialidade, espaço pessoal, 
compromisso pró-ecológico. Além disso, evidencia-se também o caráter pouco aplicado 
da área, o que reflete na produção em números reduzidos de relatos de experiências e 
sugere um campo a ser explorado referente às utilizações práticas dos conceitos da 
Psicologia Ambiental em contextos de estágios e práticas, em detrimentos às pesquisas. 

Quanto as temáticas de pesquisa, observa-se que a maior parte da produção ainda 
concentra-se em temas da Psicologia Verde (n=114, 41,3%) e Psicologia Arquitetural 
(n=108; 39,1%), temas recorrentes desde os primeiros estudos na área. 

Todos os artigos empíricos (n=177) foram analisados a fim de classificarmos as 
metodologias mais utilizadas nos trabalhos. Foi encontrado que a maior parte das 
publicações empíricas utilizam métodos quantitativos, totalizando 96 trabalhos (n=96; 
54,2%). A segunda metodologia mais encontrada nos artigos foi a qualitativa (n=56; 
31,6%), seguida de trabalhos com métodos mistos (n=27; 12,3%). 

 
Conclusão 

 

A história da Psicologia Ambiental tem a marca da interdisciplinaridade (Elali, 
Cavalvante, 2011), contando com o pioneirismo e atuação de pesquisadoras/es de 
outras subáreas da Psicologia, assim como de outros campos do saber científico, essa 
característica se reflete na diversidade de temáticas abordadas nessa área de 
conhecimento. Os resultados indicam que o Brasil é um polo importante de produção e 
divulgação de conhecimento científico em Psicologia Ambiental no contexto latino-
americano, com destaque para pesquisadoras/es vinculadas/os a instituições e grupos 
de pesquisa pioneiros da área no país (Pol, 2007; Günther & Pinheiro, 2008). O país 
concentra as principais revistas de divulgação da área e a língua mais corrente nas 
publicações é o português. 

Em termos de visibilidade acadêmica/científica, faz-se necessário atentar para o 
constante esforço necessário para consolidação da área, tanto por meio de pesquisas 
e grupos de pesquisas na graduação e pós graduações, bem como incentivo a campos 
de estágios, a fim de promover aplicação prática de conceitos e saberes da Psicologia 
Ambiental nos diversos contextos possíveis. Tais esforços podem contribuir tanto para 
a geração de novos grupos e redes de investigação e quanto para a demarcação de 
campos de atuação profissional. 

Com essa pesquisa, pretendeu-se analisar, de forma inicial, como ocorre a produção 
cientifica em Psicologia Ambiental, no contexto da América Latina. Os resultados 
encontrados indicam a necessidade de continuar o esforço de consolidar cada vez mais 
essa área de conhecimento e desenvolver estratégias para impulsionar as publicações 
na área, levando em consideração o contexto latino-americano e as especificidades 
inerentes à nossa realidade. Aliado a isso, faz-se necessário o incentivo à interlocução 
entre pesquisadores latino-americanos, com o objetivo de impulsionar redes de 
cooperação locais e, consequentemente, fortalecimentos e compartilhamento de 
temáticas e pesquisas que atendam as demandas locais. 
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TÍTULO: A HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO NORTE NO ESPAÇO ESCOLAR: 

PROGRAMAS, PROPOSTAS DE ENSINO E HISTORIOGRAFIA ESCOLAR NA 

PRIMEIRA REPÚBLICA 

Resumo 

Marcada pela experiência da construção de uma leitura diferenciada acerca do passado 
nacional, a historiografia escolar estadual do Rio Grande do Norte dos anos de 1890 a 
1930 estava em contato com uma perspectiva ainda maior do ensino de História no 
Brasil da Primeira República. Este foi pautado pela tentativa de redefinição da escrita 
da história do Brasil e pela edificação de uma memória protagonizada pela reivindicação 
republicana. Essas mudanças no âmbito historiográfico dialogavam com ações 
empreendidas por intelectuais e políticos, foi o momento em que movimentos e 
personagens históricos, outrora negligenciados, tornaram-se protagonistas do enredo 
historiográfico tecido por intelectuais vinculados aos institutos históricos, colégios e 
academias de letras. Conforme a sociedade muda e se transforma, os projetos políticos 
são pensados e construídos para acompanharem estas transformações, assim também 
acontece nos projetos de escrita da História e nesse mesmo segmento, o ensino de 
História. A experiência do Rio Grande do Norte chama atenção pois estes intelectuais 
também eram políticos e sócios da principal instituição de memória do Estado. Assim, 
este trabalho buscou responder de que maneira o ensino de História e uma historiografia 
escolar estadual no momento da Primeira República se co-relacionam na construção e 
constituição do que se entende como disciplina de História no Rio Grande do Norte, de 
que maneira e por quem foi pensada essa construção. 
 

Palavras-chave: Educação, ensino de História, Cultura Política, Cultura Escolar 

TITLE: THE HISTORY OF RIO GRANDE DO NORTE IN SCHOOL SPACE: 

PROGRAMS, TEACHING PROPOSALS AND SCHOOL HISTORY IN THE FIRST 

REPUBLIC (1890-1930) 

Abstract 

Marked by the experience of a differentiated reading construction regarding the national 
past, the educational historiography in Rio Grande do Norte between the years of 1890 
and 1930 had been in contact with a distinguished perspective concerning the history 
teaching in Brazil's First republic. Its teaching basis was the attempt of redefining the 
writing of Brazil's history and the edification of a remembrance featured by the republican 
claim. Those changes in the historiography realm, which dialogued with the actions that 
were undertaken by intellectuals and politicians, enabled movements and historical 
figures, once neglected, to become protagonists in the historiographic storyline woven 
by intellectual figures associated to historical institutes, colleges and The Academy of 
Letters. As society changes, political projects need to mirror those alterations, likewise 
history writing projects and history teaching. The experience in Rio Grande do Norte 
stands outs because those intellectuals had also been politicians and partners to the 
main state historical centres. Thus, this article aims to answer how history teaching and 
the educational historiography during Brazil's First Republic correlate with the 
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construction and constitution of what is understood as history discipline in the state of 
Rio Grande do Norte, how and by whom this construction was conceived. 
 
Keywords: Education, history teaching, political culture, school culture 

Introdução 

Uma disciplina tem, além de tudo, seu papel político. E a História, por desempenhá-lo 
fortemente, faz com que os agentes que integram a constituição da disciplina (como 
Estado, governo, associações docentes, professores, alunos, partidos políticos) 
busquem delimitar a sua legitimação e o seu poder (BITTENCOURT, 2006, p.10). 
Sabendo disso, de que maneira o ensino de História e uma historiografia escolar 
estadual no momento da Primeira República se correlacionam na construção e 
constituição do que se entende como disciplina de História no Rio Grande do Norte? 
Além disso, de que maneira e por quem foi pensada essa construção? As diretrizes de 
ensino definidas ao longo da Primeira República perpassavam pela definição de uma 
historiografia escolar, a partir da produção e definições políticas criadas por intelectuais 
vinculados ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (já que durante a 
primeira metade do século XX, temos uma forte circulação de intelectuais e políticos, 
ambos vinculados, em sua maioria, ao próprio IHGRN, o que confere às instituições 
envolvidas na trama, uma caracterização de rede, entendendo-os como grupos sociais 
que estavam em constante contato). Entendendo que a cultura política se insere 
diretamente no ensino vigente durante o período republicano, mas não se restringe ao 
fato dos políticos envolvidos estarem ligados ao IHGRN. De tal forma, este trabalho 
buscou compreender como a historiografia escolar estadual não deixava de relacionar-
se com a redefinição da escrita da história do Brasil (ao passo que era perpassada pela 
cultura política de um grupo determinado, nesse caso, os políticos-intelectuais), prática 
que foi marcada pela construção de uma leitura diferenciada acerca do passado 
nacional, através da intervenção de “novos” fatos a serem elucidados, da edificação de 
uma memória protagonizada pela reivindicação republicana e da elaboração imagética 
e textual de novos heróis. O trabalho enfoca a historiografia escolar utilizada no Rio 
Grande do Norte ao longo da Primeira República e buscou analisar de que maneira o 
espaço escolar se insere na sociedade em campos que vão além dos muros das 
instituições escolares, configurando o espaço escolar como parte de uma construção 
social que simboliza as relações, funções e estruturas dos espaços físicos e pessoais 
da escola (o espaço que é habitado e compartilhado por docentes e discentes) de 
acordo com Antonio Viñao (2005). Com isso, analisei a Primeira República no Rio 
Grande do Norte e obtive como ponto chave o fator de envolvimento de uma cultura 
política na cultura escolar. Além disso, a pesquisa aprofunda a problematização do 
ensino de história no âmbito escolar a partir de programas escolares, da historiografia 
escolar e das mudanças na legislação educacional da época. De modo que a 
compreensão da historiografia escolar a partir da concepção de cultura política pode 
elucidar uma leitura na qual se torne possível entender questões que extrapolam o 
universo da escrita da história e dos embates educacionais (RÉMOND, 2003), 
entendendo que esse universo pode se estender a campos além da escola e perpassar 
a sociedade na qual se insere. 
 

Metodologia 

 
A pesquisa ocorreu, inicialmente a partir do levantamento das fontes documentais 
disponibilizadas no site do Acervo Digital da Biblioteca Nacional (na Hemeroteca Digital). 
Ao todo, foram levantados os seguintes documentos: Regimentos Internos dos Grupos 
Escolares (dos anos de 1914, 1923 e 1925), Programas de Ensino produzidos pela 
Diretoria da Instrução pública do Rio Grande do Norte, Relatórios da Secretaria de 
Instrução Pública do Rio Grande do Norte (dos anos de 1890 a 1930) e publicação de 
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Nestor Lima no jornal A República, na coluna Pedagogia (feita em 1911). Sendo feita a 
análise das fontes, principalmente dos Relatórios da Instrução Pública, tendo em vista 
que nesta documentação são dispostas informações gerais sobre o estado da educação 
pública do Estado, incluindo-se os livros de História a serem utilizados, lista de 
professores da principais instituições escolares, as cadeiras do currículo, os diretores 
das principais instituições de ensino do Estado e da secretaria de Instrução Pública, 
restringimos apenas a estes conteúdos, pois a partir deles seria possível construir um 
panorama que auxiliasse a análise do contexto específico da pesquisa e aplicar os 
conceitos de cultura política, espaço escolar e cultura escolar, visando responder à 
problemática da investigação. Ademais, a análise das publicações de intelectuais nas 
revistas do IHGRN e no jornal A República na coluna de Pedagogia foram 
imprescindíveis para análise do estado do ensino de História e da educação. 
 
Resultados e Discussões 

 
Como primeiro resultado, foi possível observar através da pesquisa e análise das fontes 
uma forte rede de políticos-intelectuais que, estando ligados ao IHGRN, estavam 
também envolvidos com a educação do Rio Grande do Norte da Primeira República de 
forma direta ou indireta. Seja por meio da secretaria de Instrução Pública, que veio a 
ser nomeado Departamento de Educação posteriormente, ou como professores do 
Atheneu Norte-Riograndense, que era a principal instituição escolar do Estado para a 
época, localizada na capital do estado. A este exemplo, constatamos pela 
documentação (os Relatórios da Secretaria de Instrução Pública do Rio Grande do 
Norte) que: Pedro Velho fora professor de História do Brasil entre 1885 e 1889, nomeou 
Augusto Tavares de Lyra para as cadeiras de História Geral e História do Brasil no ano 
de 1892, quando ocupou o cargo de Governador do Estado (o que aconteceu em três 
períodos, sendo estes: 17/11/1889 – 6/12/1889, 19/9/1890 – 8/11/1890 e 28/2/1892 – 
31/10/1895). Tavares de Lyra, além de ser o seu maior aliado, era seu genro e foi 
governador do Estado entre 1904 e 1906, após suceder a Alberto Maranhão, irmão de 
Pedro Velho. Outro governador potiguar que também lecionou esta disciplina foi José 
Augusto Bezerra de Medeiros, em 1906, este governou o Estado entre 1924 e 1927, 
considerado por alguns pesquisadores como “político e militante da educação”. Ou seja, 
o envolvimento destes sujeitos (que eu chamo de políticos-intelectuais) não estava 
restrito a um episódio específico de sua atuação ou do contexto político do Rio Grande 
do Norte, eram situações que aconteciam e foram recorrentes durante o período 
analisado pelo trabalho. Neste trabalho foi operacionalizado o conceito de “cultura 
política” a partir da definição apresentada por ngela de Castro Gomes (2007) e de 
“intelectuais” dado por Jean-François Sirinelli (2003) para explicar quem eram esses 
sujeitos, quais as funções exercidas e como se dava a participação destes (que 
exerciam suas funções políticas em cargos no governo) nos projetos políticos que fazem 
parte da política cultural e elucidar acerca da importância da historiografia escolar no 
âmbito da cultura política enquanto objeto que extrapola os muros das escolas e 
influenciam outros setores e discussões na sociedade. De tal forma que, com base 
nisso, os sujeitos acima citados fossem considerados políticos, mas também intelectuais 
(de forma que um conceito não se dissocia do outro, mas estão relacionados) e não que 
sejam destacáveis apenas por serem parte componente do IHGRN, mas também como 
professores e profissionais formados em cursos superiores. O IHGRN foi fundado em 
1902, no entremeio urgente de uma valorização do nacionalismo que emergiu 
juntamente com o projeto político positivista e, a partir do advento da República, é 
gerado a partir das necessidades de intelectuais que incentivavam o desejo de 
preservação do patrimônio histórico, documental, regional e até nacional associado ao 
“legado” dos “grandes homens” e aos “fatos memoráveis”, conforme consta na Ata de 
instalação do IHGRN e no Estatuto (1903, n. 1, v. I; n. 2, v. I). Consagrando-se como a 
instituição de memória que seria responsável por, além de salvaguardar objetos e 
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documentos históricos importantes para a história pátria, seria a base para o futuro 
historiador. No seu início no Estado, a instituição não possuía prédio próprio e, por isso, 
seu funcionamento se dava no prédio da principal escola pública do Rio Grande do 
Norte, o Ateneu, que também dividia lugar com a Biblioteca Pública. Além disso, seus 
sócios e fundadores eram figuras conhecidas na política regional. Durante a pesquisa, 
portanto, foi preciso analisar que cargos e funções estes personagens ocupavam no 
momento analisado da pesquisa e de que maneira eles se relacionavam com os setores 
da educação, principalmente no que tange à diretoria de Instrução Pública do Rio 
Grande do Norte e ocupando cargos nas instituições de ensino e, por questões de maior 
disponibilidade de fontes, principalmente no Atheneu norte-Riograndense. Como partes 
das mesmas redes de sociabilidade e convívio, estes indivíduos eram partes de um 
mesmo grupo social e, por isso, acabavam dividindo e circulando pelos mesmos 
espaços. Portanto, é necessário levar em consideração, nesse sentido, a perspectiva 
de Roger Chartier de análise da História Cultural (a fim de compreender a relação entre 
os sujeitos envolvidos no processo, o espaço e as representações construídas por esses 
sujeitos na prática escolar) quando o mesmo diz que: “o modo pelo qual em diferentes 
lugares e momentos uma determinada realidade é construída, pensada, dada a ler por 
diferentes grupos sociais” (CHARTIER, 1990, p.18). E através desta pesquisa, 
detectamos de que maneira o grupo social dos “políticos-intelectuais” estariam 
pensando a educação e o ensino no Rio Grande do Norte da Primeira República, tendo 
em vista que estes seriam sócios e integrantes de uma das principais instituições de 
História e Cultura do Estado, o IHGRN e suas políticas se influenciavam diretamente 
pelo modus operandi de outros políticos do Brasil e suas tendências federalistas. Além 
disso, tivemos outros fatores a serem analisados. Sendo a República, em seu início, 
marcada pelo sentimento de modernização e pautada em uma marcha em direção ao 
progresso, a educação (elemento fortíssimo de conexão entre a política e a sociedade) 
não ficou de fora dessa intencionalidade, de acordo com o que afirma Rosa Fátima de 
Souza (2008). Nesse momento, a escola seria então um dos principais símbolos da 
noção de civilidade a ser atingido pelos núcleos urbanos. O advento da Primeira 
República traz para o Brasil e para o Rio Grande do Norte uma tentativa de consolidação 
da identidade nacional e regional. Paulatinamente, conteúdos que buscassem informar 
ao cidadão o que era ser brasileiro ou, especificamente, o que era ser norte-
Riograndense, vinham sendo inseridos nos currículos escolares. Na busca por uma 
maior organização da Instrução Pública, o governador Pedro Velho lança o Decreto nº18 
em 1892, que autoriza o regulamento da Instrução Pública e fica resolvido o primeiro 
currículo a ser adotado nas escolas primárias do Estado, sejam públicas ou particulares. 
Seriam estas as disciplinas: “I. Leitura e Escrita. II. Aritmética Elementar. III. Geometria 
Elementar e Desenho Linear. IV. Lições de Coisas. V. Noções de Geografia e História, 
especialmente do Brasil. VI. Gramática Nacional. VII. Educação Moral e Cívica. VIII. 
Elementos de Música. IX. Ginástica. X Trabalhos Manuais, compreendendo os trabalhos 
de agulha para o sexo feminino”. (Rio Grande do Norte, 1892). De acordo com o 
Relatório da Instrução Pública de 1896, Francisco Pinto de Abreu, diretor da Instrução 
Pública nos anos de 1895 a 1896, fazendo duras críticas em seu relatório sobre a 
situação da secretaria, conseguiu como uma das respostas positivas, a ação de Pedro 
Velho (até então o Governador do Estado) de distribuição de livros para as escolas. Até 
o presente ano, muitas escolas não possuíam livros didáticos para nenhuma disciplina 
escolar, inclusive os livros de Lição de Coisas. Um destes livros foi a Constituição do 
Estado, algo que não era meramente circunstancial, mas tinha a função de promover o 
letramento dos novos alunos a partir da leitura das leis, o que também era uma forma 
de inserir estes alunos na lógica republicana de torná-los conscientes dos seus direitos 
e deveres enquanto cidadãos. Mais tarde, sob governo de Alberto Maranhão de 1908 a 
1913, Pinto de Abreu que ocupa novamente o cargo de diretor da Instrução Pública 
(nesse caso, tendo duração de 1905 a 1913), segue fazendo mudanças e uma reforma 
na educação do Estado, inclusive nos currículos das escolas. Em 1908, no Regimento 
Interno do Grupo Escolar Augusto Severo (criado em 1908 pelo governador Alberto 
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Maranhão, a instituição se torna referência em ensino primário no Estado), se previa a 
inserção do ensino de História do Rio Grande do Norte. Seriam ensinadas as seguintes 
disciplinas em todos os grupos escolares do estado: Leitura; Escrita e Caligrafia; Língua 
Nacional; Cálculo Aritmético sobre número inteiros e frações; Geometria Prática; 
Sistema métrico decimal; Noções de Geografia Geral e Corografia do Brasil, 
especialmente do Rio Grande do Norte; Rudimentos de História Pátria, especialmente 
do Rio Grande do Norte; Instrução Moral e Cívica; Desenho; Noções de Ciências Físicas 
e Materiais; Economia Doméstica; Cantos Escolares e Hinos Patrióticos; Trabalhos 
Manuais e Exercícios Físicos. O currículo acima mencionado, serviu de base para a 
criação do Regimento Interno dos Grupos Escolares do Rio Grande do Norte em 1914. 
Até 1930, este documento só sofreu duas alterações, sendo estas em 1914 e 1922. 
Sendo a alteração de 1914 para auxiliar no sentido das disciplinas a serem dadas. 
Durante os anos de 1908 a 1925, houveram as maiores reformas concernentes à 
educação do norte-Riograndense, o que proporcionou à Instrução Pública a saída da 
estagnação que o departamento precisava. É nesse mesmo período, inclusive, que o 
ensino de História vai ser reavaliado e, em 1908, a História do Rio Grande do Norte será 
implementada nos programas escolares estaduais. Matéria esta que foi incluída em 
seus Programas de Ensino do Curso Graduado para o Ensino Infantil Misto Elementar 
e Complementar na disciplina de História Pátria. Nestor Lima, o educador e integrante 
do IHGRN, adepto das teorias pedagógicas de Pinto de Abreu, ganha destaque no 
cenário estadual quando assumiu a direção do Grupo Escolar Augusto Severo e da 
Escola Normal de Natal durante a primeira década do século XX. O mesmo, em 1911, 
consolidou-se como um expoente intelectual potiguar da pedagogia ao ganhar espaço 
no jornal A República. Publicando seus escritos periodicamente na coluna Pedagogia, 
escrevendo ensaios sobre técnicas e metodologias de ensino direcionadas para os 
Alunos da Escola Normal de Natal. Nesse sentido, produziu escritos sobre o ensino de 
História no mesmo ano, entendendo a introdução da disciplina no currículo escolar como 
extremamente benéfico, apontou três motivos para justificar essa "vantajosa conquista 
para a instrução potiguar”. Seriam estes: a história faria os estudantes conhecerem os 
fatos e os "grandes homens", suas ações gloriosas e as causas do desenvolvimento do 
país; a disciplina colabora para o aprendizado da leitura e do raciocínio, de tal forma 
que está “aguçando no jovem um senso crítico, estando apto a comparar as atitudes 
tomadas no passado com o presente”. E, por fim, a história seria importante por "educar 
o coração" do estudante, desenvolvendo nele o patriotismo, pois "mais ama aquilo que 
melhor se conhece e educa a vontade, porque mostra o caminho a seguir na vida pública 
como exemplo dos antepassados e dos seus feitos, dignos de imitação" (LIMA, 1911, p. 
5). Além disso, Nestor Lima ainda sugeriu duas formas para os quais o ensino de 
História poderia se organizar. O primeiro, chamado de “concêntrico”, seria o estudo da 
“história de toda a humanidade” em cada um dos cursos, mudando apenas a forma com 
que esta seria dada. O segundo, chamado de “sucessivo”, dividiria a História em 
períodos e dividindo-a ao longo dos anos dos cursos. Segundo ele, o Rio Grande do 
Norte se aproximava mais do modelo “concêntrico”, pois estava organizado de maneira 
cronológica, da colonização aos dias atuais (LIMA, 1911, p. 5-6). Adepto do método 
intuitivo, Nestor Lima (1911, p. 7) vai indicar que este seria o método mais eficaz para o 
ensino de História nas escolas potiguares, visto que este dirigiria o ensino “não somente 
à memória, mas à imaginação e ao raciocínio”. Nesse mesmo sentido, irá indicar que a 
lição de História deve ser passada através de uma comunicação simples, apanhada 
pelos elementos mnemônicos da cidade e do Estado, inclusive contando com excursões 
guiadas pelo professor, com discussões fomentadas a partir de perguntas e diálogos 
entre alunos e professor. Em 1914, é expedido o Regimento Interno dos Grupos 
Escolares e Escolas Isoladas do Rio Grande do Norte e nele, em seu primeiro capítulo, 
são elencadas as disciplinas a serem dadas, são elas: 1) Leitura; 2) Escripta e 
calligraphia; 3) Língua nacional; 4) Lições de Coisa; 5) Noções de geographia physica 
e corographia do Brazil, especialmente do Rio Grande do Norte; 6) Rudimentos de 
História Patria e do Estado; 7) Instrução Moral e Cívica; 8) Desenho; 9) Economia 
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domestica; 10) Cantos escolares e hymnos patrioticos; 11) Trabalhos Manuais; 12) 
Exercícios físicos. Além das disciplinas, no documento consta que o professor deveria 
atuar como um guia, com a missão de induzir a curiosidade dos jovens, o ensino deveria 
ser “atraente”, os fatos deveriam ser narrados e embalados por uma narrativa 
envolvente para despertar o entusiasmo do estudante (Rio Grande do Norte, 1914, p.1). 
O método seria intuitivo e consistiria na apresentação dos objetos das lições, tanto de 
forma material como por observação para que, a partir daí, eles pudessem realizar seus 
estudos e atividades aos alunos, de forma a desestimular a forma mecânica e servil de 
decorar as informações. Conforme observado anteriormente, tanto a História do Brasil 
quanto a do Rio Grande do Norte eram ensinadas a partir de duas perspectivas: a 
primeira era como disciplina auxiliar para a alfabetização e letramento; a segunda, por 
sua vez, serviria para fortalecer os valores cívicos e morais nos alunos. A Secretaria de 
Instrução Pública propunha que se ensinasse uma história mais detalhada dos 
acontecimentos principais da História Pátria abordados no curso infantil, buscando 
sempre relacionar estes temas estudados com a própria História do Rio Grande do 
Norte. Para os alunos, não houve nenhuma indicação de livros didáticos ou de leitura 
sobre História. Para os professores, entretanto, foram indicados livros tanto para os 
temas de história nacional quanto de história local. Para a História Pátria, foram 
indicados: Minha Pátria, de J. Pinto e Silva; História do Brazil, de Sylvio Romero; História 
do Brazil, de Maria Guilhermina. Já para o ensino de história local, foram indicados os 
livros Capitães-mores e governadores do Rio Grande do Norte, de Vicente de Lemos; 
O Rio Grande do Norte: esboço corographico de Augusto Tavares de Lyra, indicado 
também para a disciplina de Geografia; por fim, foi indicado o conjunto de crônicas 
Ephemerides, assinada pelo pseudônimo “A. S.”, publicadas no Jornal da Manhã, no 
ano de 1903. No entanto, apesar dos esforços empreendidos na educação e no ensino 
de História, Manoel Dantas (então diretor da Instrução Pública) teceu duras críticas em 
seu relatório sobre a educação pública no Estado em 1923. Algumas coisas saíram do 
controle, o ensino se encontrava precário pela falta de investimento financeiro, faltava 
professores para ocupar algumas cadeiras o que fazia com que disciplinas como 
História e Geografia. Para ele, o saber histórico (além de ser separado da Geografia) 
faria mais sentido se fosse dado aos moldes do regimento expedido em 1913, com uma 
configuração mais voltada para o ensino da história estadual. Os regimentos escolares 
de 1908, 1914 e 1925 não sofreram grandes alterações. O método de ensino, por 
exemplo, permanecia o indutivo, e, obedecendo à ideia do que fora proposto ainda no 
regimento de 1914, as aulas seriam conduzidas a partir da associação do tema, ou fato 
histórico, com um personagem. Também um fato a ser pontuado é a permanência do 
ensino de História da América como afirmação de uma procura, por parte da 
intelectualidade nacional, em redefinir a organização de um sistema educacional em 
que a constituição da identidade brasileira, deslocar-se-ia dos espaço europeu para o 
americano (BITTENCOURT, 2008, p. 8). O objetivo destes homens letrados, 
pertencentes ao Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, seria o de reformular a própria 
“identidade brasileira” que por anos eles construíram. As histórias da família e do Rio 
Grande do Norte tornavam-se uma só, desde a colonização até a República. Diferente 
do regimento de 1914, no de 1925 houve a indicação de obras para os cursos Elementar 
e Complementar. Os livros selecionados para o curso elementar foram: Nossa Pátria, 
de Francisco da Rocha Pombo (1917); Minha pátria, de J. Pinto e Silva (1916); 
Tradições Nacionais, de Carlos Gomes Cardim (1916). Para o curso complementar, por 
sua vez, foram indicados: Pequena História do Brasil, de Francisco Viana; Pequena 
História do Brasil, de Mário da Veiga Cabral. Para os professores, indicaram: O Rio 
Grande do Norte, de Manoel Dantas (1918), Corographia do Rio Grande do Norte e 
História do Rio Grande do Norte, de Tavares de Lyra (1907; 1920); História do Estado 
do Rio Grande do Norte, de Rocha Pombo (1920). Em resumo, entendemos que a 
História, enquanto disciplina escolar, foi pensada e prevista desde os primeiros 
currículos escolares, teve a função de introduzir o jovem aluno à civilização, 
principalmente no ensino secundário, onde deveria conferir uma vasta "bagagem 
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cultural" ao educando, ensinando-o sobre a cultura helênica, romana e europeia. Para 
isso, a disciplina de História Universal seria imprescindível ao sistema escolar 
secundário, tendo mais espaço que a própria História do Brasil, que ficou relegada ao 
ensino primário (BITTENCOURT, 2008). A identidade potiguar ainda era motivo de 
cobiça nos campos político e intelectual. Tendo como efeito, portanto, não apenas uma 
necessidade de se escrever sobre a história e a geografia do estado, mas também a de 
ensinar para toda a sua juventude: o que era o Rio Grande do Norte; as suas fronteiras 
e a sua história; como este Estado contribuiu para a implementação da República e 
como contribuía para a grandeza do país. Ademais, conforme aponta Rebecca Gontijo 
em Historiografia e ensino da História na Primeira República (2006), até parte do século 
XX, a tarefa de se escrever uma história nacional ou regional não era uma atividade 
restrita aos historiadores de ofício. A história era escrita e ensinada por estes “homens 
de Letras”: um conjunto bastante amplo e heterogêneo de polígrafos, que incluía 
bacharéis em direito, médicos, engenheiros e literatos, que se ocupavam de modo 
diferenciado do ensino, da escrita da história, dos debates políticos, da literatura e dos 
temas sociais, através de atividades como, por exemplo, o jornalismo, o magistério e a 
crítica literária. Portanto, a História é sim um elemento fortíssimo de disputa por parte 
das intencionalidades e por quem a escreve. 
 
Conclusão 

 
É necessário, por fim, estabelecer que esta pesquisa não se restringiu somente a uma 
análise ou uma investigação dos caminhos do ensino de História, esta pesquisa 
entendeu que programas escolares, disciplinas, currículos e propostas de ensino são 
parte de uma “nova cultura política” (SANTOS, 2018) em que cultura escolar e cultura 
política estão em um constante diálogo com a sociedade na qual estão inseridas. E, com 
base no que foi exposto anteriormente no texto, a experiência do Rio Grande do Norte 
não foi diferente no quesito desse diálogo na sociedade. Foi possível perceber que 
haviam indivíduos influentes (nos setores da política, educação e produção histórico-
cultural do Estado) que, por sua inserção governamental, na Instrução Pública, nas 
instituições escolares e no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, 
estavam pensando sobre o ensino e o sentido do que era ensinado nas escolas públicas 
do Estado. Além disso, foi possível compreender os elementos envolvidos na 
constituição de processo entendendo como parte comum da construção da cultura 
escolar da época que, nesse momento, era transpassada pela cultura política devido o 
envolvimento dos sujeitos que compunham essa construção. Mudavam-se os rostos, os 
projetos políticos individuais, mas não a intenção de formação dos jovens cidadãos da 
república emergente. E, apesar deste embate acontecer no campo político e intelectual, 
o que se observou foi uma possível inexistência dessas discussões em sala de aula. Os 
Relatórios da Secretaria de Instrução Pública do Rio Grande do Norte também abre 
margem para analisar outras questões, além das que este trabalho se objetivou a 
responder, pois se trata de inúmeras informações que nos ampliam os horizontes para 
outros vários questionamentos acerca da educação, do ensino, do espaço escolar. E, 
de certa forma, entender continuidades e descontinuidades nos processos que 
tangenciam esses assuntos. Além disso, a análise da revista do IHGRN e de 
publicações na coluna de pedagogia do Jornal A República possibilitam um raio ainda 
maior de entendimento cultural e histórico para continuidade desta pesquisa, a partir 
das informações que se pode extrair é possível ampliar ou afunilar ainda mais a 
pesquisa e até mesmo diversificá-la. O campo da pesquisa em ensino de História (e o 
sentido do ensino de História), tem se demonstrado cada vez mais fértil e frutífero. Esta 
pesquisa é apenas uma parte de um tema que vem sendo pesquisado ao longo de 
muitos anos e, certamente, tem muito a contribuir nas discussões do tema. Não 
obstante, representa um passo importante na investigação sobre o ensino de História 
no Rio Grande do Norte da Primeira República, os seus resultados configuram 
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elementos importantes que servem de base para a construção da disciplina de História 
desde o momento de seu planejamento. No mais, esta pesquisa não teria sido possível 
sem o investimento financeiro do CNPq/UFRN. A bolsa foi imprescindível para 
realização deste trabalho. 
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TÍTULO: VERBOS DE DIZER EM RESUMOS ACADÊMICOS: problematização e 

implicações pedagógicas 

Resumo 

Durante a graduação, o resumo é um dos gêneros discursivos que mais se fazem 
presentes, seja em atividades didáticas seja em eventos científico-acadêmicos. No que 
se refere à produção desse gênero, mais especificamente no primeiro caso arrolado, é 
comum emergir, de modo por demais recorrente, um problema relacionado à 
heterogeneidade enunciativa marcada, precisamente no que tange ao discurso relatado 
sob forma indireta: a escolha indevida dos verbos de dizer. Face ao problema em foco, 
esta pesquisa objetiva problematizar o uso dos verbos dicendi em resumos acadêmicos, 
buscando categorizar as recorrências tidas como inadequadas e, com isso, subsidiar, 
direta e indiretamente, práticas pedagógicas para o enfrentamento da questão em 
pauta. Para sustentar a investigação proposta, recorre-se tanto às discussões oriundas 
da análise do discurso francesa sobre heterogeneidade enunciativa, mais precisamente 
à perspectiva de Maingueneau (1989, 2013) e à perspectiva de Delcambre e Lahanier-
Reuter (2015), quanto às discussões oriundas das teorias do letramento sobre práticas 
discursivas em âmbito acadêmico, mais precisamente à perspectiva de Boch e 
Grossmann (2015). A pesquisa tem, como corpus, um conjunto de cento e sete resumos 
acadêmicos produzidos por alunos recém-ingressos do curso de Letras— Inglês — 
UFRN e do curso de Enfermagem — UFRN. 
 

Palavras-chave: Heterogeneidade enunciativa marcada. Verbos de dizer. Resumo 

acadêmic 

TITLE: DICENDI VERBS IN ACADEMIC SUMMARIES: problematization and 

pedagogical implications 

Abstract 

During graduation, the summary is one of the discursive genres that are most present, 
whether in didactic activities or in scientific-academic events. With regard to the 
production of this genre, more specifically in the first case listed, it is common to emerge, 
in a very recurrent way, a problem related to marked enunciative heterogeneity, precisely 
with regard to the reported discourse in a indirect form: the improper choice of dicendi 
verbs. In view of the problem in focus, this research aims to problematize the uso of 
dicendi verbs in academic summaries, seeking to categorize the recurrences considered 
as inadequate and, thus, subsidize, direct and indirectly, pedagogical practices to face 
the issue at hand. In order to support the proposed investigation, both the discussion 
arising from the French Discourse Analysis on enunciative heterogeneity are used, more 
precisely from the perspective of Maingueneau (1989, 2013), and the perspective of 
Delcambre e Lahanier-Reuter (2015), as well as the discussion arising from the literacy 
theories on discursive practices in the academic sphere, more precisely form the 
perspective of Boch and Grossmann (2015). The research has, as a corpus, a set of one 
hundred and seven academic summary, produced by students recently rolled in the 
Degree in English — UFRN and Nursing course — UFRN. 
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Keywords: Marked enunciative heterogeneity. Dicendi verbs. Academic summary. 

Introdução 

Ao ingressar na Universidade, o discente necessariamente passa por práticas 
discursivas relacionadas ao letramento acadêmico, ou seja, ao monitoramento de 
diversas formas de sistematização e de socialização dos conhecimentos científicos que 
circulam na Universidade — os gêneros acadêmicos (BOCH; ASSIS, 2015). São vários 
os gêneros sobre os quais os discentes precisam ter controle de produção, tanto orais 
quanto escritos. Dentre esses, o resumo acadêmico é um dos mais recorrentes nas 
práticas linguageiras. Contudo, não é sempre que o aluno demonstra o domínio 
necessário de princípios organizacionais que possibilitam um resultado satisfatório na 
produção desse gênero. Nessa perspectiva, a escolha dos verbos de dizer para 
definição da ação enunciativa do autor do texto resumido destaca-se como uma questão 
a ser problematizada, já que, muitas vezes, o autor do resumo não controla com 
proficiência a escolha dos verbos de dizer presentes no texto produzido. Tendo isso em 
vista, este trabalho dedica-se a analisar o uso dos verbos de dizer em resumos 
acadêmicos. Recorrendo a um corpus composto por 107 resumos produzidos por alunos 
dos cursos de Letras — Inglês (UFRN) e Enfermagem (UFRN), a pesquisa busca 
identificar e categorizar o uso desses verbos. A investigação procura, também, 
contribuir, direta e indiretamente, para práticas pedagógicas que visam o enfrentamento 
da questão pautada. A pesquisa ancora-se em estudos referentes à análise do discurso 
e ao letramento acadêmico. São eles: a análise do discurso francesa, mais 
especificamente as contribuições de Maingueneau (1989, 2013), no que diz respeito à 
heterogeneidade marcada na citação indireta do discurso, e as discussões de 
Delcambre e Lahanier-Reuter (2015) e Boch e Grossmann (2015), no que diz respeito 
ao letramento acadêmico. A pesquisa encontra-se em curso, atendo-se, no momento, 
às seguintes etapas: a fundamentação teórica, a coleta de dados (e sua sistematização) 
e a identificação dos principais problemas relacionados à escolha dos verbos dicendi. A 
primeira se refere principalmente aos estudos da análise do discurso francesa em 
Maingueneau, discutindo questões relativas à heterogeneidade marcada e à citação de 
discurso alheio na forma indireta. A segunda diz respeito à categorização dos verbos 
dicendi a partir da análise do corpus. Já a terceira concerne à problematização das 
categorias formadas para, assim, discutir as dificuldades preponderantes dos discentes 
no momento de escolha dos verbos de dizer. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa está ancorada em abordagem qualitativa e interpretativista do corpus que 
compõe o plano de trabalho. É importante ressaltar que o projeto se encontra em 
desenvolvimento; por isso, os processos de análise ainda não foram concluídos. Até o 
presente momento, o desenvolvimento da pesquisa seguiu, ainda que com lacunas, três 
etapas. Em um primeiro momento, por meio de encontros semanais com o orientador, 
discutiu-se a primeira base teórica da pesquisa: a teoria da análise do discurso francesa 
(Maingueneau 1989, 2013), no que concerne à heterogeneidade marcada na citação do 
discurso alheio de forma indireta. Além disso, estudou-se a tradição teórica referente à 
citação do discurso alheio, mais precisamente as contribuições realizadas por Garcia 
(1986). Em uma segunda etapa, concomitante ao momento citado acima, estruturou-se 
o corpus da pesquisa. Composto por 107 resumos acadêmicos (de natureza explicativa, 
conforme a NBR 6028) produzidos por alunos recém-chegados ao ensino superior, mais 
especificamente alunos dos cursos de Letras — Inglês e Enfermagem, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O corpus conta com resumos feitos no 
decorrer das disciplinas Leitura e Produção de Texto Acadêmico I (no que se refere à 
turma de Letras — Inglês) e Leitura e Produção de Textos (no que se refere à turma de 
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Enfermagem). Por serem textos produzidos ao longo da disciplina, o acompanhamento 
da evolução dos resumos (à medida que mais textos são produzidos e que os 
estudantes se aprofundam nas discussões sobre o gênero) pode ser também um 
aspecto passível de análise. A escolha de cursos pertencentes a áreas distintas também 
não se deu por acaso. Ao analisar o estilo e a evolução de escrita de cada turma, poderá 
se observar futuramente a desenvoltura da escrita de alunos que vivenciam (Letras — 
Inglês) e não vivenciam (Enfermagem) discussão mais verticalizada acerca de práticas 
linguageiras. Com a delimitação do corpus, partiu-se para o terceiro momento: o 
levantamento dos verbos de dizer presentes nos resumos. Para facilitar a análise, os 
verbos foram agrupados por turma e número de atividades realizadas. Dessa forma, os 
verbos de dizer foram dispostos em uma tabela, a qual continha, separado pelos 
números dos exercícios realizados, o total de verbos dicendi utilizados por cada turma. 
A partir dessa delimitação, iniciou-se a divisão dos verbos em categorias, de acordo com 
o tipo de escolha realizada pelo autor de cada resumo. Essas categorias emergiram da 
análise minuciosa do corpus e têm, como objetivo, visibilizar, de modo sistemático, o 
uso, adequado ou não, dos verbos de dizer. Atualmente, a pesquisa encontra-se nesse 
processo inicial de análise das tabelas parcialmente elaboradas. Procura-se categorizar 
os principais problemas na escolha dos verbos dicendi e discutir por que esses 
problemas ocorrem. Ainda se fazem necessários o estudo das teorias do letramento 
acadêmico e a análise mais pormenorizada dos dados. 
 
Resultados e Discussões 

 
A partir da análise inicial (e ainda embrionária), foram identificadas, até o momento, 
quatro possíveis problemas no que concerne à produção dos resumos examinados: 1. 
a má compreensão do texto-fonte, o que acarreta a escolha de verbos inadequados e 
pode corroborar para a não identificação das ideias principais do texto-base; 2. a não 
consideração da situação comunicativa, levando à escolha de verbos de dizer 
coloquiais, não condizentes com o gênero resumo acadêmico; 3. a falta de controle 
sobre estratégias de sumarização, gerando, inclusive, apagamento de verbos de dizer; 
e 4. a escolha indevida de verbos "coringas", como afirmar e apresentar, utilizados para 
nomear as mais diversas ações enunciativas. 
 
Conclusão 

 
Dada a etapa em que se encontra a pesquisa, não há ainda conclusões a apresentar. 
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TÍTULO: O Papel das relações de trabalho em análise de eventos de protestos no Rio 

Grande do Norte (2017-2020) 

Resumo 

 

O presente artigo, compõe parte do trabalho do grupo de pesquisa Estado e Políticas 
Públicas que tem como objetivo realizar o levantamento e montagem de banco de dados 
sobre protestos, greves e eventos realizados no Estado do Rio Grande do Norte. Aqui, 
identificaremos os padrões dos eventos de greves e manifestações em torno do tema 
trabalho, tendo como unidade geográfica o Estado do Rio Grande do Norte e o período 
temporal entre os anos de 2017 e 2019. O período corresponde ao recorte no qual as 
relações existentes no mercado de trabalho foram fortemente marcadas pela recessão 
financeira e orçamentária pública, pelos atrasos no cumprimento da folha de pagamento 
do funcionalismo público e pelas reformas trabalhistas e previdenciária em nível 
nacional. A análise está baseada em um banco de dados de protesto e greves 
construído a partir da pesquisa documental de fontes produzidas pelos jornais 
eletrônicos G1 e Tribuna do Norte. 
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TITLE: Role labor relations in the protest event analysis of protest events in Rio Grande 

do Norte (2017-2020) 

Abstract 

 

This article is part of the work of the research group State and Public Policies which aims 
to survey and assemble a database on protests, strikes and events held in the State of 
Rio Grande do Norte. Here, we will identify the patterns of strike events and 
demonstrations around the theme of work, having as a geographical unit the State of Rio 
Grande do Norte and the time period between the years 2017 and 2019. The period 
corresponds to the period in which the existing relationships in the labor market they 
were strongly marked by the financial and public budgetary recession, by delays in the 
fulfillment of the civil service payroll, and by labor and social security reforms at the 
national level. The analysis is based on a database of protests and strikes built from 
documentary research of sources produced by the electronic newspapers G1 and 
Tribuna do Norte. 
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Introdução 

Observando as constantes transformações nos processos reivindicatórios do Rio 
Grande do Norte Almeida et al. (2018, p.10) traça um panorama dos movimentos sociais 
urbanos na cidade de Natal. Os autores lembram que efeitos conjunturais fomentam a 
indignação popular, estabelecendo a conexão entre os movimentos sociais no cenário 
brasileiro, com destaque para a crise de credibilidade da democracia representativa, 
diante dos casos de corrupção na administração pública noticiados na mídia nacional e 
a insatisfação com a prestação dos serviços públicos. 

O quadro de crise política leva à adoção de medidas de austeridade e a intensificação 
da precarização das relações de trabalho. Helmer et al. (2018, p.643) relata que com o 
momento de crise jurídico-parlamentar de 2016 e a instalação de Michel Temer no 
poder, presenciou-se uma intensa movimentação política no Congresso Nacional no 
sentido de encaminhar a votação de uma proposta tida como modernizante, porém ao 
introduzir tais alterações, configurou-se não como uma reforma, mais como uma 
contrarreforma à legislação trabalhista celetista. 

Feres Júnior et al. (2019, p.496) analisando a cobertura jornalística das greves gerais 
de 2017, esclarecem que o Governo de Michel Temer não hesitou em arcar com os 
custos de pautar como principais itens que afetaram particularmente a classe 
trabalhadora, as reformas trabalhista e previdenciária, além de outras iniciativas de 
feição neoliberal, como a privatização de empresas estatais e a redução de gastos com 
serviços públicos. Assim, para o período de análise, demonstra-se que as classes 
trabalhadoras também se mobilizaram, em reações a depreciação das relações de 
trabalho, que ganham espaço juntamente com os discursos que prezam pela 
minimização da presença do Estado na sociedade. 

Ao longo da história, as manifestações e protestos sociais se consagraram como 
instrumentos essenciais para a reivindicação, a proteção e a promoção da mais ampla 
gama de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Muitos dos direitos 
fundamentais que atualmente os cidadãos possuem e exercem livremente, como o 
sufrágio universal, a educação, a proibição do trabalho infantil, a igualdade de gênero 
ou as melhorias nas condições de trabalho, foram obtidos por meio da expressão pública 
destas demandas sociais. Portanto, as manifestações e os protestos erigiram-se como 
elementos fundamentais no desenvolvimento das sociedades democráticas, permitindo 
que cidadãs e cidadãos possam ser parte dos processos sociais por meio da expressão 
coletiva de suas ideias (ONU, 2020). 

A compreensão das dinâmicas de mobilização da classe trabalhadoras se constitui em 
uma chave para qualificação e quantificação da evolução dos modos e relações de 

produção e da organização da sociedade como um todo. 

Nesse contexto, as relações socias sofrem consequências diretas, produzindo e sendo 
produto do movimento dinâmico de suas relações trabalhistas. Reiner (2019), ao estudar 
a contribuição epistemológica de Zygmunt Bauman no âmbito do direto do trabalho, 
destaca que seu conceito de “modernidade liquida” se faz muito relevante para 
entendermos essa nova realidade precária, fluída e insegura das relações de trabalho, 
um contexto global que incorpora países como o Brasil, que a reboque da nova realidade 
e da exigência do capital se curvaram ao revogar uma grande parcela dos direitos 

trabalhistas consolidados. 

Tendo por problema central os impactos da globalização nas relações trabalhistas, 
busca-se, neste estudo, extrair perfis das mobilizações e atividades de fundo 
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trabalhistas ocorridas no Rio Grande do Norte, revisando a literatura e delineando seus 
efeitos. 

Assim, no período de tempo entre 2017 e 2019, para o estado do Rio Grande do Norte 
procuramos entender quem protesta? Quais os setores de trabalhadores se 
mobilizaram? Quais os que mais se fizeram presentas nas ruas? Quais foram as queixas 
e reivindicações? E como estas se relacionam com o padrão histórico desse período? 

 
Metodologia 

 

Nossa pesquisa baseia-se na metodologia de análise de eventos de protesto (AEP), 
uma metodologia criada no campo de estudos de movimentos sociais, que consiste na 
produção de um catálogo de eventos de protestos a partir da definição de um conjunto 
de variáveis vinculadas às perguntas da pesquisa. As bases de dados mais comuns são 
os jornais, embora mais recentemente outras fontes estejam sendo utilizadas, como os 
registros policiais e as informações dos meios de comunicação em rede (OLSAK, 1989; 

KOOPMANS e RUCHT,2002; HUTTER, 2014; TATAGIBA2019). 

A análise de eventos é uma forma de análise de conteúdo e permite reconstruir a 
dinâmica da contenção e suas características principais com base em diferentes fontes 
de texto (relatórios policiais e da mídia, observações participativas, etc.). O início da 
análise de eventos de protesto está intimamente ligado ao desenvolvimento do método 
comparativo nas ciências sociais e à competição entre as teorias da ação coletiva e os 
movimentos sociais. (HUTTER, 2019). 

A presente pesquisa compõe parte de uma ação coletiva de investigação com ênfase 
nos eventos de greves e protesto no estado do Rio Grande do Norte. O grupo catalogou 
as informações sobre protestos e greves a partir da pesquisa documental de fontes 
secundárias dos jornais eletrônicos G1 e Tribuna do Norte. Sendo aqui analisado o 
período de 2017-2019. Os jornais são fontes recorrentes de pesquisas com o método 
AEP, devido ao seu acesso e permanência ao longo do tempo (OLZAK, 1989; F. DA 

SILVA & FERNANDES, 2017). 

Nossa unidade é o “evento de greve ou protesto”. Hutller ( 2019, p.60 ) nos orienta que 
antes de no atermos às definições clássicas de eventos de protesto, devemos 
apresentar uma definição operacional completa de quais formas de ação específicas 
eles cobrem em suas pesquisas. A operacionalização do conceito tem como principal 
desafio definir se o que a notícia reporta é um evento ou se são eventos múltiplos, o que 
significa estabelecer fronteiras temporais e espaciais (OlSAK, 1989. TATAGIBA 2019). 

Asim, apoiados em Kriese et al., (1992, p.221), trabalhamos com conceito de que os 
atos contabilizados como manifestações de protesto e greve foram os atos públicos, 
com carater confrontativo. Excluí-se de nossa definição as ações judiciais convencionais 
(como o ajuizamento de uma ação judicial) ou ações políticas convencionais (como a 
participação em um procedimento de consulta, as noticias de reuniões privadas para 
apresentação de pautas ou ainda a realização de assembléias e fóruns classistas para 
deliberações regulares). 

Tatagiba & Galavão (2019, p.67) indicam que os “eventos” devem ter a mesma data de 
início, não haver interrupção, responder à mesma “convocação”, mesmo que com 

diferentes ações e/ou ocorrendo em diferentes localidades. 
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Para efeitos analíticos trabalhamos com a percepção de que um evento possa ter mais 
de uma reivindicação, dado as inúmeras pautas que sobrepõem no combate às políticas 
neoliberais do período. Diferentemente de outros países onde as greves têm um sentido 
estritamente trabalhista, no Brasil, a proximidade entre as organizações sindicais e os 
demais movimentos sociais as investe de um caráter político mais amplo, como, no caso 
em questão, o combate às políticas neoliberais de Temer.(FERES JÚNIOR et al., 2019) 

As ações que foram catagoladas a partir das informações coletadas nos sites do G1 e 
da Tribuna do Norte. Suas noticiadas analisadas incluíram: protestos; manifestações; 
passeatas, piquetes; bloqueios; ocupações; interrupções de trânsito e acampamentos. 

As informações foram registradas no banco montado na plataforma Excell, estruturado 
em uma Tabela Geral, de modo que para cada evento catalogado exista a possibilidade 
de agregar as mais variadas informações, mas que também permitiu a seleção e 
tratamento as questões de forma desagregada. O Grupo de pesquisa elegeu 23 
variáveis, para cada uma das variáveis houve a sub-codificação interna de acordo com 
as seguintes tipologias: Título da reportagem; veículo de comunicação; Data de 
publicação; Data do evento (mês e ano); Data do evento (mês e ano); Síntese da 
reportagem; Atores identificados; Tipo de atuação; Zona Administrativa; Agenda/ 
Demandas do evento; Área de atuação; Termos chave de identificação dos atores; Ator 
demandado; Número de participantes do evento com base na polícia; Número de 
participantes com base na organização; Teor ideológico do movimento; Contingente de 
policiais mobilizados; Confronto com a polícia; Prisões e Agressão entre manifestantes. 

O presente artigo teve como enfoque os eventos motivados em pautas trabalhistas, para 
tanto foram acessados os dados da variável “Agenda/ Demandas do evento” cujo teor 
fosse ligado a causas trabalhistas. De acordo com os registros dos jornas primeira 
codificação a presente pesquisa reagrupou e trabalhou com 12 tipologias de pautas 
reivindicatórias trabalhistas para fins analíticos. A saber: Contra o atraso/ parcelamento 
salarial; Contra a reforma da previdência; Modificação de Plano de cargos e carreiras; 
Contra a retirada de gratificações e/ou aumento de contribuições em folha; Contra a 
Reforma Trabalhista; Pelo cumprimento de legislações/acordos; Contra privatizações 
setoriais; Contra terceirização do serviço público; Solicitando Reajuste salarial; 
Solicitando EPI; Estruturação do Sistema Educacional/Saúde ou Segurança; A favor da 
Reforma da Previdência do pacote anti-crime. 

Uma vez Identificado os eventos passamos a investigar quem foram os atores 
demandantes e a quem as demandas foram dirigidas. Para a pauta trabalhista, foram 
identificados 40 grupos socias distintos (ver tabela 1 em anexos), os quais, 
posteriormente, foram agrupados em 8 tipologias setoriais, a saber: Setor de Educação; 
Setor de saúde, Setor de segurança pública, setor de Administração pública, Setor de 
Transporte; Setor Industrial; Setor de Comércio e Serviço e, por fim, a categoria o Setor 

empresarial. 

 
Resultados e Discussões 

 

Contemporâneamente, podemos observar as constantes transformações nos processos 
reivindicatórios do Rio Grande do Norte que buscam alcançar a ideia da concretização 
de direitos e da efetivação da justiça social (ALMEIDA et al, 2018). Assim, para o período 
de análise, demonstra-se que as classes trabalhadoras também se mobilizam, em 
reações à depreciação das relações de trabalho que ganham espaço juntamente com 
os discursos que prezam pela minimização da presença do Estado na sociedade. 
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Para o Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2017 a 2019, foram catalogados 
149 eventos de protestos. As pautas trabalhistas estiveram sempre em evidência 
(Gráfico 01), atingindo valores de representatividade nas ações sempre superiores 
chegando ao total de 104 atos trabalhista no período. 

O ano de 2017 foi o período com o maior percentual de atos trabalhista para todo o 
recorte temporal analisado, computando 83,78% do total no ano, ao todo foram 31 
manifestações trabalhistas. Para este ano Feres Júnior et al., (2019 p. 495) demonstram 
que em resposta à campanha pelas reformas de Temer, sindicatos, partidos de 
esquerda e movimentos sociais organizaram em 2017 duas greves gerais. A greve geral 
do dia 28 de abril também foi articulada em terras potiguares. Em Natal manifestantes 
se concentraram em frente ao Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) para 
protestar contra as reformas trabalhista e da Previdenciária, dados dos organizadores 
davam conta de cerca de 68 mil pessoas no protesto.(POPULAÇÃO..., 2017). 

Tanto em termos absolutos quanto em termos percentuais, o ano de 2018 demonstrou 
uma redução dos eventos relacionados à pauta trabalhista, chegando a contabilizar 29 
ações, que correspondeu a 53,70% das pautas reivindicatórias daquele ano. 

O ano de 2019 confirmou o cenário anterior de depressão das ações trabalhistas, muito 
embora tenha registrado as mesmas 29 ações do ano anterior, teve uma relativa 
diminuição percentual da pauta trabalhistas, passando a compor 51,79% do quadro de 
ações. 

A tendência de desmobilização das pautas trabalhistas verificada em nosso banco de 
dados conferem com a tendência indicada no dados do Balanço de Greves do 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - DIESSE, que 
traça um panorama de declínio das ações para o nível nacional, onde temos: em 2017, 
o Sistema de Acompanhamento de Greves SAG-DIEESE registrou 1.566 greves; já para 
o ano de 2018, o SAG-DIEESE registrou 1.453 greves e, por sua vez, em 2019, houve 

o registrou 1.118 greves. 

Ao observamos os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 
Contínua, divulgada IBGE (ago. 2020) vemos que a taxa de sindicalização da população 
ocupada do país também caiu no período, passando de 14,5 em 2017 para 12,5% em 
2018, e com nova queda para 11,2%, em 2019. OS dados demonstram ainda queda 
recorde no grupamento de administração pública, defesa e seguridade social, 
educação, saúde e serviços sociais. A taxa de sindicalização dos empregados no setor 
público caiu de 25,7% para 22,5% de 2018 para 2019. Em release eletrônico da Agencia 

de notícias do IBGE, escrito por Peret (2020), vemos a seguinte análise para a questão: 

"Apesar da reforma trabalhista de 2017, que derrubou a obrigatoriedade de 
contribuição sindical anual, ter seu foco nos trabalhadores celetistas, os resultados 
mostram que a organização sindical como um todo foi afetada. “As grandes centrais 
sindicais congregam trabalhadores do setor público e privado, como professores e 
médicos, por exemplo. Num primeiro momento, as atividades com mais contratos 
celetistas tiveram maiores quedas em 2018, porém a perda nos recursos e 
capacidade de organização e mobilização das centrais sindicais pode, também, 

ter afetado o setor público”, explicou a gerente do IBGE Adriana Beringuy. 

A pesquisadora acrescentou que outro fator foram as aposentadorias: “Diante da 
tramitação da reforma da Previdência, em 2019 vários servidores públicos que já 
reuniam alguns requisitos para aposentadoria adiantaram seus pedidos. No 
primeiro semestre de 2019, houve mais pedidos de aposentadoria no setor público do 
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que em todo o ano de 2018. Os servidores mais antigos costumam ser associados 
a sindicatos, e suas aposentadorias representaram uma queda na taxa de 

sindicalização”. Grifos nossos 

Para o período analisado, podemos observar em nosso banco que 82% do conjunto das 
ações reivindicatórias trabalhistas contaram com a participação de servidores públicos. 
Não isoladamente, os mesmos discursos reformistas apontam para relativização da 
importância dos serviços públicos e usualmente defendem o enfraquecimento do papel 
do Estado. (vide grafico 2). 

Ao longo dos anos de 2017 e 2018, os servidores da segurança realizaram 29 dos atos, 
se configurando como o setor mais atuante. Estiveram presentes em 27,8% do total dos 
atos no período. As pautas cobrando do governo de estado foram variadas como 
melhorias nas condições de trabalho; valorização profissional; recomposição do efetivo, 
na exposição da carga excessiva e da precária estrutura de trabalho e, principalmente, 
cobrando a regularização dos salários atrasados e o cumprimento de acordos passados. 

As análises contemporâneas dos efeitos da precarização das relações de trabalho para 
a segurança pública tem evoluído com abordagens complexas, como os conceitos de 
“Necropolítica” elaborado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe (2011), para o qual 
o Estado, enquanto fruto concebido pelas teorias liberais, passa a exercer sua soberania 

com o poder de “controlar vidas”. 

A partir do conceito de “necropolítica” desenvolvido por Mbembe, Sefair & Cutrin (2020, 
p.42) investigam as relações entre a reforma no sistema previdenciário, a reforma 
trabalhista, a política armamentista e as políticas de segurança pública. Relacionando-
as com o agravamento da crise urbana nos grandes centros do país, lançando luz ao 
possível impacto de tais medidas sobre as populações marginalizadas. Os autores 
concluem que as necropolíticas neoliberais são um instrumento da dominação político-
econômica; que compreende as intersecções entre as políticas neoliberais de 
austeridade e a crescente fragmentação de um tecido urbano marcado pelas relações 
entre gênero, raça e classe. 

Em artigo sobre como se dá a segurança de quem trabalha com a segurança pública 
Griza & Cavedon (2016, p.72) conclui que as características subjetivas do trabalho 
desses profissionais demonstram que eles realizam suas atividades em condições 
muitas vezes precárias e muito próximas do perigo, fazendo com que suas rotinas de 
trabalho e de vida sejam perpassadas pelo medo. Com o objetivo de diagnosticar a 
qualidade de vida no trabalho sobre a percepção dos profissionais de segurança pública 
municipal de Mossoró/RN, Lins Nunes e Gavilan (2019, p.353) observa que a 
insatisfação é um fator presente, principalmente nos aspectos como remuneração, 
condição de trabalho, condições de segurança, feedback, estresse, valorização, 
manutenção da estrutura física e saúde no trabalho, oportunidade de avanços na 

carreira. 

Ocupando a segunda posição como principal ator demandante no período, o Setor da 
Educação agiu em 25 atos reivindicatórios de cunho trabalhista, 24 % do total do triênio. 
A classe trabalhadora da educação escolar brasileira foi analisada por Silva & Da Motta 
(2019 p17, 25) no âmbito do movimento geral do capital e de reestruturação produtiva 
que atingem, sobretudo, no setor público. Em seu estudo, as autoras elencam as formas 
existentes de precarização do trabalho docente, tais como: condições degradantes e 
aliadas à sobrecarga profissional; falta de perspectiva de uma carreira com acréscimos 
salariais ou licenças especiais decorrentes do tempo de serviço; baixa remuneração; 
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insegurança; desamparo; ausência de salário no período de férias; em que não vigora 
o contrato; falta de reconhecimento e valorização social. 

Já Caraballo et al ( 2015 p.118), analisando as expectativas da chegada da 
aposentadoria dos profissionias da educação pública do Rio Grande do Norte, relata 
que são os professores os profissinais que mais apresentaram exaustão e insatisfação 
com relação ao exercício que desempenham e com a precarização da educação, 
repercutindo na falta de reconhecimento e no esgotamento profissional. A autora conlui 
que o cenário de precarização do trabalho influenciaria diretamente sob as expectativas 
da chegada da aposentadoria dos profissionias da educação pública do Rio Grande do 
Norte. 

O Setor da Saúde teceu 23 participações em atos reivindicatórios trabalhistas, 22% do 
total no período. Bisco & Sarreta (2019), ao estudar o impacto da reforma do Estado na 
política de atenção primária à saúde, relata que as mudanças no mundo do trabalho 
afetam tanto a classe trabalhadora de profissionais que atuam diretamente no 

desenvolvimento de políticas públicas, quanto à população que dele depende. 

Excetuando os servidores da segurança, da educação e da saúde, temos o conjunto 
dos demais servidores públicos, os quais se encontram grafados em nossa análise 
como o Setor de Administração Pública. Aqui inclusos servidores da administração 
direta e indireta; nos três poderes e dos três entes federativos. Citem como exemplo 
servidores de órgãos como Detran, Correios, servidores da área fiscal entre outros. 

Dessa forma, verificamos que o Setor de Administração Pública participou de 23 atos 
durante o período, enquanto os atos de trabalhadores da inciativa privada computaram 
apenas 14 atos durante todo o triênio. A tendência das mobilizações dos trabalhadores 
da esfera pública superarem aquelas da esfera privada também é comprovada pelas 
informações divulgadas pelo O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos. Em seus estudos que apontam o panorama das greves ocorridas no 
Brasil, temos que, proporcionalmente, 65% das horas paradas nas greves de 2017 
corresponderam à paralisações na esfera pública (DIEESE, p. 2. 2018); Já para o ano 
de 2018 temos que 71% das horas paradas se concentrando na esfera pública (DIEESE, 
p. 2. 2019). Por último em 2019, onde 73% das greves corresponderam a paralisações 

na esfera pública (DIEESE, p. 2. 2020). 

O Setor de Transporte correspondeu a um grupo heterogêneo, mais ativo em suas 
ações ao longo do triênio, tendo estado presente em 7 atos reivindicatórios no período, 
6,7% do total. Com destaque para greve nacional dos caminhoneiros autônomos, que 

teve manifestações em quase todo mês de março de 2018. 

Além das questões das reformas trabalhistas e previdenciária, rodoviários também se 
manifestaram contra a falta de segurança. Analisando os efeitos do assédio moral sobre 
os sofrimentos psíquicos adquiridos pelos motoristas de transportes urbanos na cidade 
de Natal/Rio Grande do Norte, Da Silva et al., (2020) conclui que o assédio moral e o 
sofrimento psíquico estão presentes na profissão do motorista pela tipicidade da 
atividade: exigências e cobranças de seus superiores, violência urbana, relação com os 
passageiros, o trânsito e a organização urbana de um modo geral. Fazendo uma alerta 
para os altos índices de adoecimento psíquico em motoristas de transporte coletivo, e a 
presença de relações de trabalho que possam estimular e naturalizar a prática do 
assédio moral. 

Sobre o Setor de Transporte cabe ainda ressaltar a manifestação dos motoristas de 
aplicativos de transportes, tais como: Uber; 99Pop e Cabify. Os mesmos se mobilizaram 
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defensivamente contra mudanças no projeto de lei PL 5587/2016, que regulamentava o 
transporte remunerado privado individual de passageiros. (MOTORISTAS..., 2018[R1] 

). 

O Setor de Comercio e de Serviços realizou 3 atos durante o período, mesmo 
quantitativo alcançado pelo Setor Industrial. Analisado o baixo histórico de 
reivindicações de trabalhadores e as ações dos sindicatos dos comerciários, Silva 
(2020) evidenciou as contradições dos trabalhadores para lidar com a extensa jornada 
de trabalho, os baixos salários e a fragmentação. Resultando em trabalhadores 
altamente precarizados e flexibilizados, além de reféns dos patrões que possuem 
grande poder discricionário. 

Caso análogo encontramos na ocorrência de um ato de trabalhadores do setor têxtil da 
Região do Seridó, os quais se reuniram em frente à sede do Ministério Público do 
Trabalho do RN, para protestar contra a ação movida pelo órgão para responsabilização 
da empresa quanto aos direitos dos trabalhadores das facções de costura. O protesto, 
realizado contra o pedido de multa por parte do MPT, foi feito sob a justificativa de que 
a Guararapes deixaria o estado com A punição, e a consequência seria o desemprego 
(EMPREGADOS..., 2017). 

Discutindo sobre o impacto das orientações neoliberais nas relações de trabalho, 
considerando as reformas ocorridas na Consolidação das Leis do Trabalho e na reforma 
trabalhista, Helmer et al. (2018, p.665 ) concluiu que, com o aumento da 
desresponsabilização do Estado no processo de negociação entre o capital e trabalho, 
o que tende a prevalecer é uma situação na qual o trabalhador se vê constrangido a 
aceitar todas as imposições que forem apresentadas pelo setor empresarial, 
especialmente em momentos de crise. Tem-se, em decorrência disso, a diminuição dos 
salários, e da flexibilização das condições de trabalho, com aumento da jornada. 

Os poderes públicos foram os alvos preferenciais dos atos reivindicatórios, destacando-
se que, das 104 ações reivindicatórias catalogadas no período, apenas 3 foram 
direcionadas somente ao patronato. 

Como ator demandado principal, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte superou 
com folga todos os demais atores públicos demandados. Em números absolutos, o 
Governo Estadual foi acionado em 66 atos ao longo do período, sendo requerido em até 
83,87% das ações reivindicatórias no ano de 2017 (Vide gráfico 03). 

Em segundo lugar, o Governo Federal foi demandado em 19 atos ao longo do período, 
o que corresponde a 21% dos 89 atos trabalhistas. 

O Legislativo Federal e o governo Municipal foram alvo de 9 e 8 ações respectivamente 
no triênio. Para o período, não houve registros de atos direcionados ao Poder Judiciário 
ou do Legislativo Municipal. 

Curiosamente, a classe empresarial, aqui definida como “Patronato” foi alvo de apenas 
2 demandas, todas no ano de 2018, quando grupos de vigilantes entraram em greve 
reivindicando reajuste salarial e quando Motoristas e cobradores de ônibus paralisam 
devido descontos que foram considerados indevidos no vale alimentação. 

A análise das reivindicações evidencia um padrão defensivo do trabalhador, que se 
caracteriza pela defesa de condições de trabalho vigentes; pela busca do respeito às 
condições mínimas de trabalho de saúde e de segurança ou contra o descumprimento 
de direitos estabelecidos em acordo, convenção coletiva ou legislação[1]. 
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[1] Para aprofundamento conceitual vide Balanço de Greves Dieese 2017,2018 e 2019. 

A mobilização contra atrasos da folha de pagamento foi a principal reivindicação para o 
período de análise, ocupando 37% dos eventos trabalhistas no período; acumulando 40 
manifestações no total e tendo um pico de 17 mobilizações no ano de 2018. 

Ao analisar as despesas com pessoal dos Poderes Executivos dos Estados da região 
Nordeste, Rabelo & Rodrigues Junior (2018, p.277 ) apontam que a recessão econômica 
afetou as contas dos Estados, notadamente por conta da redução das receitas. Os 
autores informam, ainda, que, no ano de 2017, a diminuição das receitas estaduais 
decorreu da diminuição dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios e do 
Fundo da Educação Básica pelo Governo Federal, o que pode denotar a dependência 

do Estado em relação a estes recursos passados pela União 

Em 9,30% das ações a reivindicação se baseou na (re)estruturação logística dos setores 
de educação, saúde ou segurança, como compra de materiais para execução do 
trabalho ou reformas na estrutura de prédios e reparos de veículos. 

Atos contra a reforma da previdência estiveram concentradas no ano de 2017, 
contabilizando 9 ações e 27% do atos naquele ano. Já a reforma trabalhista teve 7 ações 
contabilizadas nos anos de 2017 e 2018, 3 e 4 respectivamente 

Em 7% das ações, os atos reivindicatórios se deram contra modificações em planos de 
cargos e carreira. O caráter defensivo desta ação se exemplifica no protesto organizado 
por policiais civis contra a proposta apresentada pelo Governo do Estado para o plano 
de reestruturação de carreiras da categoria. De acordo com o Sindicato dos Policiais 
Civis do RN (Sinpol-RN), a proposta apresentada pelo Governo implicaria, na prática, 
em uma redução salarial para a maior parte da categoria, que estava no nível 
intermediário da carreira policial. Aumentando o tempo para atingir a classe mais alta 
da carreira (CECI, 2019) 

Cerca de 6% das ações dos atos foram contra as articulações políticas/administrativas 
para extinção de direitos como gratificações, quinquênios e insalubridades, ou ainda 
contra aumentos em percentuais de descontos em folha como o aumento da 
contribuição de previdenciária. 

Ainda houve a catalogação de 5% dos eventos no período, para os quais a pauta 
trabalhista foi o cumprimento de acordos que outrora foram firmados ou mesmo pelo 
cumprimento da legislação afeta ao meio do trabalho. 

Na faixa dos 3,5%, o pedido de reajuste salarial não figurou entre as principais 
demandas apresentadas por nenhum dos atores reivindicantes. Esteve perto dos 
índices conseguidos por demandas setoriais, como as deflagadas pelos petroleiros e 
agentes dos correios contra as políticas de privatização que alcançaram cerca de 
2,33%. Já em 1,15% contra a terceirização do serviço público. 

 

Conclusão 

 
Menin & Varuffu ( 2017, p. 354) discutem os efeitos da globalização no âmbito trabalhista 
onde “O mais fraco é o trabalhador, o assalariado, que, no mundo globalizado, vê 
reduzirem-se os postos de trabalho e seus direitos sociais duramente assegurados. A 
crise econômico-político-social a que nos defrontamos diariamente resulta do “[...] 
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programa de submissão desenfreada do mundo da vida aos imperativos do mercado” 
(HABERMAS, 2012, p. 10). 
 
Com o quadro de recessão orçamentária, o contexto histórico para o período de análise 
demonstra um enfraquecimento da segurança sócio-ocupacional promovido pela 
retração dos direitos trabalhistas. A adoção de medidas de austeridade provocou o 
aumento do custo de vida, intensificou a precarização do trabalho, deteriorou os 
salários, degradou a qualidade dos serviços urbanos e agravou problemas decorrentes 
da falta de acesso à terra, água e moradia, gerando variados conflitos (TATAGIBA; 
GALVÃO, 2019). 
 
Dessa forma, o impacto da globalização e do seu contexto exerce grande influência no 
mundo das relações do trabalho e na construção das ações reivindicatórias dentro do 
cenário dos eventos de greves e protestos.  Em sintonia com essa perspectiva, a 
proposta de “abordagem integrada dos protestos”  (TATAGIBA; GALVÃO, 2019) nos 
permitiu adequadamente identificar a relação entre as reivindicações dos diferentes 
grupos sociais, dentro de suas especificidades, conectando seus nexos causais com o 
quadro dimensões do processo político. 
 
Percebeu-se a que as pautas trabalhistas estiveram sempre em evidência, atingindo 
valores de representatividade nas ações sempre superiores a 51% dos atos 
reivindicatórios no período. Também observamos que no conjunto das manifestações, 
a maioria das agendas das reivindicações dos trabalhadores se caracteriza pela defesa 
de condições de trabalho vigentes, pelo respeito a condições mínimas de trabalho, 
saúde e segurança ou contra o descumprimento de direitos estabelecidos em acordo, 
convenção coletiva ou legislação. 
  
Ressaltamos, por último, a que a metodologia de análise de eventos de protestos amplia 
as perspectivas de análise do conhecimento ciêntifico em relação à unidade de 
codificação trabalho. Tambem abre portas para os mais variados trabalhos futuros, 
facilitando para os pesquisadores explorar fatos tais como: a evolução das 
manifestações ao longo do tempo; a variação inter-regional; o uso do discurso e da 
linguagem nos jornais analisados; a influência da internet nas novas formas de protesto 
on-line e na formação de classes de trabalhadores; o uso de tecnolgia para automação 
da análise etc. 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base no banco de dado sobre e greves e protestos no 
Rio Grande do Norte, Grupo de Pesquisa Estado e Políticas Públicas – UFRN 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no banco de dado sobre e greves e protestos no 
Rio Grande do Norte, Grupo de Pesquisa Estado e Políticas Públicas – UFRN 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base no banco de dado sobre e greves e protestos no 

Rio Grande do Norte, Grupo de Pesquisa Estado e Políticas Públicas – UFRN 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no banco de dado sobre e greves e protestos no 
Rio Grande do Norte, Grupo de Pesquisa Estado e Políticas Públicas – UFRN 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base no banco de dado sobre e greves e protestos no 
Rio Grande do Norte, Grupo de Pesquisa Estado e Políticas Públicas – UFRN 
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TÍTULO: Arthur Schopenhauer: um Mundo, três edições - leitura e análise 

contextualizada 

Resumo 

O artigo que se segue tem como principal objetivo refletir sobre as teorias do filósofo 
alemão Arthur Schopenhauer no livro O Mundo como Vontade e como Representação 
(1819) utilizando um Infosoftware, que serviu como ‘’mapa norteador’’ para indicar 
alterações entre quatro edições do mesmo texto. A análise foi feita através de estudos 
comparativos que levam em consideração o contexto, o autor e a teoria que, durante os 
anos, sofreu alterações e amadurecimentos por parte do escritor. A ação de 
acompanhar evoluções teóricas surge pela necessidade de compreender apontamentos 
atuais que embasam e ecoam nos estudos seguintes ao falecimento do referido filósofo. 
Por tratar-se de um livro extenso, plural e complexo foi selecionado ‘’sub-temas’’, sendo 
estes: memória; realidade e sonho; motivação e Vontade; Idealismo kantiano e 
Schopenhaueriano. Olhando atentamente para o que foi dito antes desses assuntos é 
possível entender sua trajetória e como ela é recebida por outros filósofos, ainda é 
possível ganhar abertura, clareza e acessibilidade quando, normalmente, a metafísica 
é lida e tratada com tanta dificuldade e confusão. 
 
Palavras-chave: Metafísica; Schopenhauer; Representação: Vontade. 

TITLE: ARTHUR SCHOPENHAUER: one World, three editions - contextualized reading 

and analysis 

Abstract 

The following article aims to reflect on the theories of the German philosopher Arthur 
Schopenhauer in the book The World as Will and as Representation, using an 
Infosoftware, which served as a '' guiding map '' to indicate changes between four 
editions of the same text . The analysis was made through comparative studies that take 
into account the context, the author and the theory that, over the years, has undergone 
changes and maturations by the writer. The action of following theoretical developments 
arises from the need to understand current notes that support and echo in the studies 
following the death of that philosopher. As it is an extensive, plural and complex book, ‘’ 
sub-themes ’’ were selected, these being: memory; reality and dream; motivation and 
Will; Kantian and Schopenhauerian idealism. By looking carefully at what has been said 
before these subjects it is possible to understand its trajectory and how it is received by 
other philosophers, it is still possible to gain openness, clarity and accessibility when, 
normally, metaphysics is read and treated with such difficulty and confusion. 
 
Keywords: Metaphysics; Schopenhauer; Representation: Will. 

Introdução 

O presente artigo possui a intenção de analisar o livro do filósofo alemão Arthur 
Schopenhauer, O mundo como Vontade e Representação (Die Welt als Wille und 
Vorstellung), esse publicado em 1819 composto por quatro livros mais um apêndice 
crítico referente à filosofia Kantiana. A pesquisa realizada durante doze (12) meses 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 881 

 

prevê o estudo minucioso entre as edições dos anos 1819, 1844 e 1859, sendo os 
seguintes acréscimos aperfeiçoamento da primeira publicação, incluindo. As edições 
ganharam forma ainda durante a vida do autor e previamente afirmo: todas as três, 
anteriormente citadas, possuem material rico de análise diacrônica e sincrônica 
dividindo-se em comentários, acréscimos, supressões e substituições, visto que, o 
intervalo de anos entre as publicações dá ao filósofo tempo hábil para aprimorar, rever 
e amadurecer seus apontamentos. As alterações são divididas entre caráter formal e 
substancial, a primeira diz respeito à gramática propriamente dita ou termos que 
funcionam melhor em determinados trechos não influenciando na maneira de interpretar 
as edições; O caráter substancial, por sua vez, é onde o presente texto se compromete 
em discorrer e analisar levando em consideração a relação do que antes havia sido dito 
e o que agora está significando a aferição do real impacto interpretativo que uma 
mudança possa causar. Focando na última característica dita, devemos salientar que o 
objetivo geral circunda na finalidade de realizar um trabalho comparativo sobre as 
contribuições significativas que as edições posteriores do mesmo livro trouxeram para 
o estudo científico de filosofia. Tendo firmado o primeiro contexto da pesquisa 
bibliográfica, vale ressaltar que o instrumento para o aferimento dos achados foi a 
edição digital em CD-ROM acompanhado de livros físicos e consulta a referenciais 
teóricos citados ao final do trabalho. Em suma, segue-se o intuito de alcançar, 
especificamente, resultados eficientes que impactem e contribuam positivamente para 
futuras pesquisas que se interessem pela maturação da metafísica contemporânea. 
 

Metodologia 

 
O aparato crítico e teórico foi levantado a partir de leituras entre os principais temas do 
livro: Conhecimento e razão; Natureza; Metafísica do Belo e Ética; Sobre metodologia, 
propriamente dito, foram utilizados a edição digital em CD-ROM das obras destacadas 
e o texto físico da Editora UNESP, São Paulo, 2005, Tradução de Jair Barboza; tais 
ferramentas atuaram como suporte para o mapeamento de acréscimos, substituições, 
correções e reformulações onde o InfoSoftware agiu como norte indicando as 
localizações das mudanças, enquanto o material físico cede apoio servindo como tabela 
para ser realizado marcações exatas em língua portuguesa. Os métodos adotados 
auxiliam no pré-estabelecimento dos assuntos a receberem ênfase do livro, pois, o 
mesmo é considerado o Magnum Opus do autor e perpassa os mais diversos conteúdos 
sendo extenso e plural suficiente para merecer pesquisas completas acerca. Os 
assuntos escolhidos são: O encontro entre Vontade e Motivação; A relação de 
Schopenhauer e Kant incluindo a problemática do Idealismo; Cogitação e 
questionamento do véu tênue entre realidade e sonho. 
 
Resultados e Discussões 

 
TENUIDADE ENTRE REALIDADE E SONHO Quando falamos em sonho e realidade é 
imprescindível mencionar a dissertação acadêmica de Arthur Schopenhauer publicada 
em 1813, Sobre a Quádrupla Raiz do Princípio da Razão Suficiente, pois é um dos 
pontos que o filósofo revisita para completar quando resolve lançar a segunda edição 
de 1844, sendo um dos encadeamentos mais relevantes para a justificativa da atual 
pesquisa onde a referida dissertação é considerada, pelo próprio autor, como o alicerce 
de toda sua teoria e conceituação. Portanto, entende-se que O Mundo como Vontade e 
como Representação está submetido diretamente ao conhecimento prévio de tal obra 
porque assim, fica claro a fixação do mundo ser inteiramente representacional e que 
toda estruturação de conceitos se dá a partir do homem para o mundo. Sendo assim, a 
natureza da teoria da Razão aplica-se em quatro aspectos: 1. Princípio da razão de 
devir - representações da realidade, ou seja, das experiências; 2. Princípio da razão de 
conhecer - representação da representação, isto é, conceitos; 3. Princípio da razão de 
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ser - representações formais do sentido interno e externo, sendo, Espaço e Tempo; 4. 
Princípio de razão de agir - sujeito do querer, do agir. Depois de fundamentar o primeiro 
contexto que irá embasar o restante dos subtópicos aqui trabalhados, entramos 
diretamente na problemática inicial: Não seria toda a vida um sonho? (MRV p.59). Qual 
seria a diferença entre realidade e sonho, e em que momento podemos afirmar, 
concisamente, onde acaba e começa a tenuidade do tema? O trecho a seguir que foi 
reformulado na segunda edição, §5, posiciona o único critério possível para sanar tal 
questionamento, visto que, embora Schopenhauer discorra sobre, não há definição 
absoluta. O único critério seguro para diferenciação entre os dois não é outro senão o 
inteiramente empírico do despertar, através do qual, com certeza, o encadeamento 
causal entre os acontecimentos sonhados e os da vida desperta são sensível e 
expressamente rompidos. (MVR p. 59) É importante frisar a palavra - único - pois devido 
a essa partícula que aparece após a substituição do trecho que havia antes, é possível 
resgatar a crítica à Kant que desenvolve o assunto, segundo Schopenhauer, 
descuidadamente. Kant resolve a reflexão afirmando que a percepção das 
representações atreladas a lei da causalidade é suficiente para conseguirmos distinguir 
a vida do sonho; A partir dessa constatação se faz necessário o entendimento da 
motivação pelo qual a substituição supracitada representa amadurecimento e impacto 
nos estudos filosóficos quando no período escrito por Schopenhauer focaliza no ato de 
despertar, pois interpreta que durante o sonho, a vivacidade e clareza são comparáveis 
com o da realidade restando apenas a lembrança como tentativa de paralelo entre estes; 
onde o discernimento do que é lembrança onírica e lembrança real só é viável através 
do Despertar reforçando assim, necessariamente, o princípio da razão do devir e o 
princípio da razão de ser. Sobre o princípio da razão de ser, sendo a sequência dos 
momentos vividos posicionados no espaço e tempo, o filósofo alemão compara a vida 
com as folhas de um livro sobrepondo a interpretação de que a Vida é Sonho (Calderon); 
a vida é um sonho maior interrompidamente por sonhos breves a noite diferenciados 
apenas pela concatenação da experiência. Embora Schopenhauer tenha deixado a 
discussão de lado ao não concluir uma explicação concreta do porque os sonhos 
acontecem, ainda há uma discussão interessante viavelmente atrelada ao sonho, à 
loucura e a problemática da memória. Da mesma forma que há a reflexão entre 
realidade e sonho sob a faculdade da razão, também há a discussão acerca da distinção 
entre um louco e alguém considerado normal pois as faculdades mentais cognitivas 
deficientes não podem ser negadas a consciência, uma vez que suas fantasias 
apresentam-se no ausente e já-acontecido transparecendo pensamentos errôneos 
espontâneos. Há um problema de continuidade na linha do tempo de lembranças do 
louco o fazendo preencher os ‘’espaços em branco’’ com distorções e informações 
aleatórias, fora o fato de que a memória deles se assemelham ao dos animais, 
restringidos ao presente; assim só resta concluir que para esses se torna ainda mais 
complicado discernir, precisamente, o que seria sonho e realidade uma vez que a 
lembrança de adormecer e despertar fluem. O ENCONTRO DA VONTADE E 
MOTIVAÇÃO Começando por estabelecer como o autor vê e descreve a Vontade, em 
poucas palavras, a Vontade é a parte central dos corpos que experienciam e por onde 
a teoria se bifurca no segundo momento do livro: se de um lado a Representação nos 
enche de significação abstrata do mundo, a Vontade é o ponto de vista da auto-
consciência quando o Objeto Imediato (corpo) está presente ativamente na mesma 
noção espacial de outros corpos. Através dessa perspectiva, é notável a adição na 
edição de 1859 no final do §17 quando Schopenhauer discorre acerca de um castelo 
que não possui entradas ser a Representação; e a essência: interior do castelo, a 
VONTADE. Assim, tal compreensão do Eu faz do humano racional das suas próprias 
ações, motivações e desejos. Encontra-se então o INDIVÍDUO submetido ao princípio 
de razão do agir, e nas palavras do filósofo: Por conseguinte, o corpo, que no livro 
precedente e no meu ensaio sobre o princípio de razão chamei OBJETO IMEDIATO, 
conforme o ponto de vista unilateral (da representação), ali intencionalmente adotado, 
aqui, de outro ponto de vista, é denominado OBJETIDADE DA VONTADE. Por isso, em 
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certo sentido, também se pode dizer: a vontade é o conhecimento a priori do corpo, e o 
corpo é o conhecimento a posteriori da vontade (MVR p. 157). O desejar e o agir se 
diferem apenas no ato de refletir levando em consideração que o Agir, enquanto ainda 
reflexão, não é totalmente explicado e amparado pela Motivação mesmo sendo a 
decisão pertencente apenas a Vontade. Sendo assim, a Vontade mesmo infinita é 
entendida como UNA, tencionando a compreensão da pluralidade por abarcar o 
fenômeno e não a essência. Encontramos tal discussão substituída na página 190 
quando na edição original temos o UNO como propriedade da vontade sendo 
incomensurável e não refletida por proximidade ou divisão; A substituição, ainda, segue 
no mesmo sentido acrescentando que o fenômeno é encontrado no todo, intransferível 
com partes da natureza e que a grande sabedoria não é concebida ao apreender a 
capacidade do cosmo mas sim, conhecer a essência verdadeira e individual de qualquer 
coisa. Já a Motivação de alto grau de objetividade da Vontade, encontrado 
principalmente nos homens, está presente na individualidade dialogando com a 
diferença entre espécies quando animais procuram saciar suas necessidades 
apresentando comportamento datado e ausência de caráter, enquanto os homens são 
uma espécie que não se fundamentam uniformemente mas em cada ser particular, 
portanto, cada humano deve ser lido como completa característica da Vontade. Os 
motivos dos animais se dão unicamente por intuição e estímulo, já os homens deliberam 
utilizando representações abstratas para tirar o melhor proveito de suas decisões o que 
faz com que os estilos de vidas destes sejam totalmente diferentes ao estudados. 
Esclarecido isso, entramos na explanação podendo ser visualizada no §55 eom uma 
substituição que contempla cerca de duas páginas. Na primeira versão Schopenhauer, 
deixa claro que a filosofia ainda não havia se preocupado em passar a adiante a 
distinção da Vontade e Auto-consciência, chamada anteriormente de motivação e, 
posteriormente, Intelecto. Para compreendermos as citações abaixo, ressalto que a 
Vontade é independente de qualquer circunstância mas estabeleço a afirmação de que 
tal independência não resulta em liberdade absoluta, pois a motivação está contida 
nesta agindo como freio ou acelerador para determinadas escolhas e é sobre isso que 
a referida substituição trata. Enquanto na primeira versão há questionamentos 
esclarecedores sobre como a lei da Causalidade balança as decisões; A substituição 
presente nas edições seguintes, não há rastros da explicação de mediação através da 
Causalidade mas há a experiência e conhecimentos empíricos: O que vemos aqui na 
lei da causalidade também se aplica à da motivação, que é apenas assim. que é 
causalidade que passou pela cognição ou é mediada por ela. "Esta pessoa não pode 
fazer isso" - significa: faltam as condições externas de uma ação, ou seja, os motivos 
externos ou o poder externo: ou então: ele próprio não é a favor de tal ação, mesmo nas 
condições dadas.mas isso também pode ser expresso: ele não quer. Como as 
condições internas não são outra que sua própria natureza, sua natureza, ou seja, sua 
vontade. (MVR, 1° ed, 1819) De maneira muito mais madura, a substituição deixa claro 
que a motivação ou decisão, embora contida dentro da Vontade, pode moldar-se às 
escolhas e contextos necessários do ambiente externo ao qual está exposto, pois a 
ordem deduzida cognitivamente, está primeiro em Pensar para, então, Querer e todo 
querer surge de uma necessidade mesmo que a satisfação não seja duradoura. Sendo 
assim, conclui-se que a Vontade permanece como essência imutável. Na esfera do 
intelecto a decisão entra em cena de modo totalmente empírico, como conclusão final 
do assunto; contudo, esta se produziu a partir da índole interior, do caráter inteligível, 
da vontade individual em seu confronto com motivos dados e, por conseguinte, com 
perfeita necessidade. O intelecto nada pode fazer senão clarear a natureza dos motivos 
em todos os seus aspectos, porém sem ter condições de ele mesmo determinar a 
vontade, pois esta lhe é completamente inacessível, sim, até mesmo, como vimos, 
insondável. (MVR p.377) A RELAÇÃO ENTRE SCHOPENHAUER E O IDEALISMO 
Embora Schopenhauer possa ser visto como um Idealista Alemão, ele tece duras 
críticas aos filósofos da mesma área: Fichte; Hegel; Schelling, quase como despeito 
pessoal mesmo que as teorias se assemelhem divergindo na constante afirmação, tida 
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como pessimista, de Schopenhauer ao negar o valor do Existir e a consideração de que 
as discussões pautadas por ele partem da Representação e não do objeto ou sujeito; 
Interessante ver que o autor tenta amenizar as críticas, quando um trecho da edição de 
1819 é suprimido no §7, afirmando que, talvez, a opinião rigorosa de achar a doutrina-
do-eu de Fichte são discursos vazios apenas por uma idiossincrasia responsabilizando-
se por pensar sobre a teoria ser incompleta e equivocada por partir da intuição 
intelectual. Schopenhauer não parece ter dado tanta importância para outros filósofos 
além de Kant onde seu idealismo, assim como o de Immanuel, é conhecido como 
Idealismo Transcendental enquanto os demais pensadores, através de alterações no 
texto, são interpretados como Realistas. Menções à Hegel na edição 1819 não 
aparecem citadas mas Cassirer refere-se aos confrontos dos pensamentos entre 
Schopenhauer e Fichte como: ‘’não é tão independente do de Fichte e Schelling quanto 
seus raivosos ataques a estes idealistas procuram nos fazer crer” (Cassirer, 1986, 
p.504). Para Fichte a fundamentação do objeto está submetido diretamente ao Eu e 
segundo uma anotação manuscrita na edição de 1859, apenas Fichte não 
fundamentava a existência da substância efetiva e objetiva enquanto Kant buscava 
expor seu ponto de vista sem que levasse ao entendimento de um Eu absoluto, como é 
o caso anterior e portanto, o idealismo alemão que verte diretamente de Espinosa 
recebe críticas à tal substância alegando ser sem personalidade ou atribuição. Os 
vestígios da influência espinosista são evidentes nos mais significativos pensadores do 
período subsequente ao de Les-sing-Mendelsohn-Jacobi (a famosa “controvérsia 
panteísta”) [...] Como quase todo sistema do período do pós-kantismo imediato, tal 
como, p.ex., os de Fichte, de Schelling, assim também o sistema de Schopenhauer não 
é imune à ideia espinosista fundamental (RAPPAPORT, 1889, p.2) A negação de 
originalidade à Schopenhauer que Rappaport oferece, coloca todos como teóricos do 
mesmo assunto, apesar do fato que, não haja concepção fixa e descritível sobre o que 
é Idealismo. 
 
Conclusão 

 
Em suma, por meio de buscas bibliográficas, referencial teórico e o apoio instrumental 
do Infosoftware foi possível fazer um breve aparato crítico que possibilitou a reflexão 
acerca de como três edições da mesma obra relacionam-se trazendo riqueza e 
contribuindo, assim, com a fortuna crítica do autor Arthur Schopenhauer. Encarar a obra 
de Arthur Schopenhauer, O mundo como Vontade e como Representação, na 
perspectiva sincrônica nos dá a possibilidade de inferir sobre o contexto social e 
filosófico que se instituiu na época de publicação dos livros e diversos autores que foram 
citados no decorrer das páginas; Diacronicamente temos a essência principal deste 
trabalho que é os efeitos e as consequências de alterações no texto original podem 
resultar, durante a progressão do tempo, e na maneira de interpretar para que seja 
viável investigar, como foi o presente trabalho, os ecos das mudanças textuais. 
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TÍTULO: Processo de expansão territorial nos sertões do Piauí e a questão da fronteira 

interna, séculos XVII-XVIII 

Resumo 

A ocupação do Sertão do Piauí, ocorrida entre os séculos XVII e XVIII, foi marcada por 
conflitos entre possuidores de terras, povos indígenas e autoridades régias. E, para 
compreendê-los, é necessário analisar o que eram os sertões no período colonial, 
conceito intimamente ligado ao de fronteira interna. Considerados espaços sem 
delimitação e desconhecidos, em sua maioria no interior da colônia, eram tidos por 
vastos espaços de terras disponíveis para ocupação, tornando-se, assim, palco de 
disputas jurisdicionais entre diferentes capitanias. Para esse estudo foi investigado as 
relações de Domingos Afonso Mafrense no que concerne às conquistas de suas terras 
e a manutenção delas, pois o mesmo foi, após sua morte, considerado o descobridor 
das terras do Piauí. Para isso, levar-se-á em conta a forma que era feita a distribuição 
de terras pela coroa portuguesa em suas colônias, fundamentada na Lei de Sesmaria. 
Esse sistema consistia na concessão das terras em nome do rei, dando ao requerente 
o direito à terra de forma condicional: o seu bom uso, baseado no cultivo. Se a condição 
não fosse cumprida, a terra poderia ser tomada e doada novamente a outro beneficiário 
 
Palavras-chave: Sertão do Piauí. Expansão Territorial. Domingos Afonso Mafrense 

TITLE: Territorial expansion process in the Sertão do Piauí and the question of the 

internal frontier, 17th-18th centuries 

Abstract 

The occupation of the Sertão do Piauí, which took place between the 17th and 18th 
centuries, was marked by conflicts between landowners, indigenous peoples and royal 
authorities. And, to understand them, it is necessary to analyze what the hinterlands 
were in the colonial period, a concept closely linked to the internal frontier. Considered 
spaces without boundaries and unknown, mostly within the colony, they were held by 
vast spaces of land available for occupation, thus becoming the scene of jurisdictional 
disputes between different captaincies. For this study, Domingos Afonso Mafrense's 
relations with regard to the conquest of his lands and their maintenance were 
investigated, as he was, after his death, considered the discoverer of the lands of Piauí. 
For this, it will be taken into account the way in which the distribution of land by the 
Portuguese crown in its colonies was made, based on the Sesmaria Law. This system 
consisted of granting land in the name of the king, giving the applicant the right to the 
land on a conditional basis: its good use, based on cultivation. If the condition was not 
met, the land could be taken and donated again to another beneficiary. 
 
Keywords: Sertão do Piauí. Territorial Expansion. Domingos Afonso Mafrense. 

Introdução 

Analisando a história do Brasil vê-se que foi marcada por um contínuo processo de 
expansão territorial e conquista de novos espaços. Foi um movimento que uniu o 
povoamento europeu, expropriação de terras indígenas, exploração dos meios 
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produtivos e apropriação do solo. Na colonização da América portuguesa, com a 
ocupação do espaço econômico e a formação de instalações produtivas, surgiram 
formações sociais específicas que valorizavam o espaço em que cada uma se 
estabelecia. Assim, as articulações e complexidades de cada um e suas formas de vida 
específicas conformaram os diferentes territórios da colônia. Logo, para tratar do sertão 
do Piauí e compreender melhor as relações que aconteciam nesse local, é importante 
entender o que eram os sertões na América portuguesa, significá-lo espacialmente, 
socialmente e identificar os aspectos de sua formação territorial. Dessa forma, objetiva-
se neste texto analisar os conceitos de “sertão” e “fronteira” - que, em certo ponto, 
podem apresentar-se como sinônimos. Segundo Janaína Amado, os portugueses 
chamavam de sertão, ou “certão”, como era grafado, os espaços que não eram 
litorâneos, desde o século XIV. Fora usado também para denominar os espaços vastos 
de novas conquistas que não eram muito conhecidos. A origem da palavra também não 
é exata, aproximando-se do latim – sertanum, desertum ou desertanum – que 
apresentam diferentes significados, entre eles: entrelaçado; aquele que sai da fileira da 
ordem; e lugar desconhecido para onde foi o desertor (AMADO, 1995). Apesar de 
diferentes, todos apresentam um sentido de lugar marginalizado ou periférico. 
Pensando os espaços da América de forma semelhante aos do próprio reino, esse termo 
foi usado pelos portugueses para definir espaços que, em sua maioria, estavam no 
interior da colônia, mas que poderiam estar também no litoral, como por exemplo, o 
Cabo de São Roque. Pedro Pinheiro utilizou o termo “sertão litorâneo” para definir o 
espaço analisado, o Cabo de São Roque, por ser um espaço litorâneo e identificado 
como sertão em algumas cartas de sesmaria concedida na região (ARAÚJO JÚNIOR, 
2019). Analisando os relatos dos cronistas, são encontradas descrições desses sertões 
da América portuguesa com grande destaque a uma suposta violência dos índios que 
lá viviam. O jesuíta Fernão Cardim destacou, em seu Tratado da Terra e Gente do Brasil, 
além de vários grupos indígenas, os tapuias - que era uma forma generalista de chamar 
diferentes grupos indígenas que eram contrários aos portugueses e seus inimigos. Eram 
povos que viviam, em sua maioria, nos sertões, e foram caracterizados pelo jesuíta com 
grande selvageria devido à forma em que viviam (CARDIM, 1925, p. 199). Além dos 
índios que já habitavam os sertões, havia também os que fugiam para lá após travarem 
batalhas com os portugueses no litoral, como é relatado por diferentes cronistas, como 
o próprio Cardim e também Rocha Pita (PITA, 1879). Esses casos são interessantes 
para analisar a interpretação dos sertões como espaços vazios, que não significava uma 
ausência física, mas sim, a ausência de controle régio. O termo fronteira é também de 
grande relevância para compreender as relações no espaço aqui estudado. Para Sérgio 
Buarque de Holanda, a fronteira era entendida como as paisagens, hábitos, instituições, 
técnicas ou idiomas diferentes que, por algumas vezes, se defrontavam e, em outras, 
se misturavam, podendo haver uma luta por afirmação de um em detrimento de outro 
ou a formação de um produto misto ou simbiótico, nas palavras do autor (HOLANDA, 
1994). De fato, a fronteira não se resume à delimitação geográfica. De acordo com o 
sociólogo José de Souza Martins, existem diferentes tipos de fronteiras, podendo ser: 
da civilização, espacial, de culturas e visões de mundo, de etnias, da história, da 
historicidade do homem e, por fim, a fronteira do humano. Assim, a fronteira é o lugar 
onde há a “degradação do outro” de forma que viabilize a existência de quem o está 
subjugando (MARTINS, 2019). 
 
Metodologia 

 
Para uma boa análise de fontes e bom resultado da pesquisa é necessário cuidado, 
atenção e preparação para como será feito o manuseio desse elemento da investigação 
histórica, definindo manuseio como a observação direta e também a comparação com 
a bibliografia que se refira ao assunto pesquisado. A leitura da fonte ou do documento 
deve ser feita entendendo suas condições de produção, a trama na qual estava inserida 
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e quais poderiam ser o objetivo de sua produção. Isso porque os fatos não existem 
isoladamente. Eles são encontrados pelo historiador em conjuntos que apresentam 
causas, fins, ocasiões, acasos e pretextos. Essa organização natural dos fatos é 
delimitada pelo historiador ao definir o tema a ser trabalhado. O desafio do historiador 
é, portanto, reencontrar essa organização. Esses fatos estão inseridos em uma intriga, 
e vão ter mais ou menos importância de acordo com a intriga pretendida pelo historiador. 
Todo acontecimento tem um contexto, e esses contextos podem ser divididos em um 
número infinito de outros contextos que os precederam. Logo, o historiador não revoga 
os outros acontecimentos, mas seleciona-os de forma a atender o objetivo de sua 
pesquisa. Essa seleção leva em consideração que - utilizando da analogia de Paul 
Veyne - os acontecimentos são semelhantes a um cubo ou pirâmide, logo, é impossível 
ver todos os seus lados de uma só vez. Eles podem ser vistos algumas partes por vez 
e irem complementando-se. (VEYNE, 1971). Assim, a presente pesquisa seguiu um 
processo que consistiu, primeiramente, na coleta de documentos em acervos digitais. 
Esses acervos foram os seguintes: arquivos da Biblioteca Nacional, como o Projeto 
Resgate, que contém diversos documentos do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) 
localizado em Lisboa referente às capitania do Brasil durante o período colonial, assim 
também como publicações de documentos na Coleção Documentos Históricos da 
Biblioteca Nacional; as publicações digitais do Arquivo Nacional e do Instituto Histórico 
e Geográfico do Brasil; o Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT) e a Plataforma 
de Sesmarias do Império Luso-Brasileiro (Plataforma S.I.L.B). Nesses acervos foram 
encontrados e utilizados documentos referentes à doação de sesmarias, provisões de 
cargos, denúncia contra Domingos Afonso Sertão e registros de posses e relações do 
mesmo, contidas em seu testamento. Posterior à coleta, foi feito o trabalho de 
paleografia em alguns documentos, que consiste na transcrição de documentos 
manuscritos, de forma que facilite a compreensão e análise dos mesmos. Esse trabalho 
necessita de certo tempo de treinamento e conhecimento de termos da língua 
portuguesa que podem não ser mais utilizados hoje. O treinamento é necessário para 
adaptar-se às diferentes caligrafias que podem aparecer nos documentos, assim como, 
também, conseguir interpretar abreviaturas e trechos de documentos 
consideravelmente desgastados pelo tempo e cuidado dos arquivos. (BERWANGER, 
2012) Para isso, é utilizado tanto dicionários mais antigos referentes ao vocabulário do 
período, como por exemplo, o Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, 
architectonico, de Raphael Bluteau (BLUTEAU, 1712), como livros das abreviaturas que 
eram utilizadas. Transcrito os documentos, foram organizados juntamente com os que 
faziam parte de publicações, que não necessitaram passar pelo trato paleográfico, e 
relacionado entre eles e com a bibliografia pertinente, buscando observar e relacionar o 
contexto entre eles para compreender a intriga a qual faziam parte. Outro recurso 
utilizado na pesquisa foi a análise de mapas. Essa fonte foi utilizada buscando uma 
análise que percebesse os mapas como uma construção sistemática de informações 
históricas, não necessariamente um conhecimento histórico. E que, em suas produções, 
buscavam atingir determinados objetivos, narrativas específicas . Além disso, foi levado 
em consideração que nem sempre os mapas eram frutos da observação física do 
cartógrafo, havia também as narrativas de viajantes que proporcionavam a confecção 
cartográfica (OLIVEIRA, 2014). Devido a isso, os mapas foram, em determinados 
momentos, comparados e relacionados com relatos de cronistas que foram usados 
como bibliografia e também como fonte para a pesquisa. A pesquisa foi feita 
considerando os estudos sobre História Agrária, que une o estudo do historiador – 
preocupado com as mudanças feitas pelo homem, e do geógrafo – que tem a ênfase na 
relação do homem com o meio físico. Dessa forma, buscou-se investigar as relações de 
produção – unindo as relações sociais, as questões jurídicas e também econômicas do 
mundo rural (LINHARES, 2011). Outra área de estudo usada para a análise da 
documentação foi a História Social. Objetivando uma abordagem que permitisse a 
diferenciação dos distintos grupos sociais, compreendendo suas individuações e 
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identidades coletivas, e buscando formular os problemas históricos presentes nas 
relações desses grupos. (CASTRO, 2011). 
 
Resultados e Discussões 

 
A fronteira, pensada como frente de expansão sobre territórios indígenas, é entendida 
como um cenário marcado pelo conflito e muitas disputas, e a principal é a da definição 
que distingue a “cultura e a natureza”, o “homem e o animal” e “quem é humano e quem 
não o é”. É na fronteira que se pode observar melhor a formação, desorganização ou 
reprodução de uma sociedade, é o espaço em que se observa as concepções desse 
processo e lhes dão sentido. Não é um lugar de encontro humano, é de desencontro 
entre humanos (MARTINS, 2019). O geógrafo Antônio Carlos Robert Moraes definiu 
esses espaços como fundos territoriais, que eram lugares ainda não conquistados, não 
tão conhecidos, ou que ainda não faziam parte da região colonial. Eram espaços sob o 
domínio da natureza e, do ponto de vista colonizador, passíveis de expansão (MORAES, 
2008). Também não eram muito bem representados na cartografia colonial, apesar de 
que a cartografia nem sempre correspondia ao conhecimento dos colonos sobre o 
território, pois a produção de mapas dependia, geralmente, da habilidade de 
navegadores, grafando o que era conhecido na costa e nos caminhos dos rios 
percorridos, enquanto o conhecimento do território, em específico dos sertões, era 
baseado em caminhos falados por informações adquiridas de indígenas, e passaram a 
ser registrados em formas textuais pelos cronistas que percorriam esses caminhos ou 
ouviam de alguém que os percorreram. Moraes definiu região colonial como um conjunto 
de atributos espaciais que se complementam. Esses eram marcados pela regularidade 
de caminhos, um povoamento constante e zonas de difusão - definidas com base nos 
núcleos de assentamento - conectadas em uma rede. Os primeiros núcleos na América 
portuguesa foram as primeiras feitorias, funcionando inicialmente como ponto de 
comércio e patrulha, mas se desenvolvendo para lugares de irradiação da colonização, 
importantes para alavancar o conhecimento das terras, habitantes e produtos da 
colônia, passando a ser não apenas um lugar de troca econômica, mas também cultural. 
Seriam as bases primevas da colonização de Portugal na América. (MORAES, 2008; 
2011). Mas a territorialidade da colônia não se resumia a essa região colonial. Entende-
se como território a expressão das relações constituídas em um espaço que sofreu, em 
algum período de sua história, um processo de conquista - sendo uma ocupação mais 
efetiva ou ainda em consolidação - e, a partir dela, a constituição de relações sociais e 
da sociedade com o espaço. No mesmo sentido, é uma escala de análise desses 
relacionamentos em um espaço com sua própria historicidade. O processo de formação 
dos territórios envolve, em certa medida, uma forma de colonização, marcada tanto pela 
difusão de modos de vida como pela ocupação física de um determinado espaço. Assim, 
os sertões, ou as fronteiras internas da colônia, constituem também parte da 
territorialidade colonial, mas em um grau distinto de ocupação e conhecimento em 
relação àqueles já inseridos na região colonial. É nesse contexto que está inserido o 
espaço e a personagem analisados neste estudo, Domingos Afonso Sertão e o Sertão 
do Piauí. É estimado, de acordo com os primeiros registros de terras, que data em 
aproximadamente 1670 o ano da chegada de Domingos Afonso Mafrense ao Brasil, 
vindo com seu irmão, Julião Afonso. Ambos eram naturais de Torres Vedras, no distrito 
de Lisboa, e seus pais - Julião Afonso e Jerônima Francisca - teriam, supostamente, 
vivido e morrido lá. Ao chegarem na Bahia, alega Barbosa Lima Sobrinho, adotaram os 
nomes de Sertão e Serra, respectivamente, como forma de demonstrarem seus intuitos 
de conquista das terras do interior da colônia (LIMA SOBRINHO, 1946). Pouco se sabe 
sobre a vida dos irmãos e dos seus pais no período anterior a sua chegada no Brasil, 
mesmo sendo conhecidos os seus nomes, locais onde viviam e onde morreram. Esse 
fato conduz a uma hipótese de que eles não compunham posição social elevada nem 
eram uma família de cabedal em Portugal. Tem-se conhecido em registro apenas uma 
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vinha em Portugal, pertencente a Julião Afonso, o pai, e que, após sua morte, ficou para 
Sertão. Se por um lado Lima Sobrinho relatou que o nome Sertão teria sido adotado por 
Domingos Afonso, por outro, tem-se, em Chronologia Histórica do Piauhy, de Francisco 
Augusto Pereira da Costa, que essa alcunha o foi atribuída devido às entradas e 
conquistas no interior do Piauí (COSTA, 1974). O que parece apenas uma divergência 
sobre a origem de um cognome, oferece margem para a discussão sobre o 
conhecimento e interesse na exploração das regiões dos sertões do norte até mesmo 
em Portugal, sendo o caso de os irmãos terem migrado para a colônia com o interesse 
premeditado de explorar essas terras. A fim de pensar no interesse da Coroa e dos 
colonos em conhecer e ocupar o interior da colônia na América, é válido ressaltar e 
analisar a cartografia do século XVI. Por mais que houvesse majoritariamente 
informações do litoral, algumas regiões mais adentro dos domínios da colônia foram 
ganhando importância. Analisando o mapa grafado por Cantino, em 1502, nota-se que 
havia apenas prévios conhecimentos da costa, com um destaque especial para as 
entradas dos rios que seriam, posteriormente, chamados de Mearim e São Francisco. 
Já em 1561 e 1581, nos mapas de Bartolomeu Velho e Fernão Vaz Dourado, 
respectivamente, há registros de rios interligados cruzando o interior das capitanias, 
onde seria o Sertão do Piauí. Contudo, essa grafia dos rios nos mapas não significa que 
as regiões ao redor deles já estariam sendo exploradas, mas sim, que era região de 
interesse, já que se tratava de regiões rodeadas de cursos d’água. As datas e 
informações registradas nos mapas coincidem com a temporalidade tratada por Robert 
de Moraes quanto à ocupação territorial da América Portuguesa no século XVI. Nesse 
sentido, as três primeiras décadas da colonização foram dedicadas a descobertas e 
explorações das bordas litorâneas, com a instalação de poucas feitorias. Passadas as 
décadas iniciais do século XVI, devido à presença dos franceses, retratada mais de uma 
vez por diferentes cronistas fazendo trocas comerciais com os nativos, como por 
exemplo, em Cardim (1925, p. 197), Sousa (1971, p. 50), Pita (1827, p. 108, 122) 
emergiu a necessidade de manutenção dos espaços, pois apresentavam para os lusos 
um risco de perder o domínio territorial da colônia. O autor determina, portanto, que essa 
segunda fase de ocupação foi exclusivamente uma motivação geopolítica (MORAES, 
2011). No entanto, as razões para esse segundo período podem ir além da motivação 
geopolítica da Coroa portuguesa. O próprio interesse dos conquistadores em conhecer 
e desbravar as terras da América portuguesa também teve importância para apreender-
se mais sobre esses espaços. Gabriel Soares de Sousa, ao falar sobre o interior do rio 
que denomina como Maranhão - que é hoje o rio Mearim, baseando-se no mapa de 
Fernão Vaz Dourado - relata que “[...] nesta ilha estiveram também os filhos de João de 
Barros e aí tiveram povoado [...] onde fizeram pazes com o gentio tapuia [...]” (SOUSA, 
1971, p. 46). Essa constatação é pertinente pois, mais a frente, Gabriel Soares descreve 
o caminho para ir do rio Maranhão ao rio Grande ou rio Grande dos tapuias, - forma 
como era chamado o rio Parnaíba, localizado no Piauí - e, além disso, o que foi 
observado sobre esse segundo rio por conquistadores que há 16 anos tinham se perdido 
no rio Maranhão e foram por terra ao Grande, afirmando que do mar até este rio a terra 
era sem grandes árvores na maior parte e “cheia de palmares bravos, e que achara uma 
lagoa muito grande, que seria de 20 léguas pouco mais ou menos; [...]” e que, além 
disso, era uma terra fresca, sendo achado mais a frente uma lagoa muito maior que a 
primeira, e, devido a isso, era suficiente para sustentar com pescaria os índios que 
viviam desde a costa até o rio, tendo esses mesmos índios tratado bem os 
conquistadores que lá tinham chegado (SOUSA, Ibid., p. 47 - 48). Assim, nota-se que 
além de a terra ser boa para cultivo e pesca, os conquistadores foram recebidos de 
forma amistosa pelos nativos que lá habitavam. Após esta descrição, ressalta ainda 
sobre a possibilidade de entrar no rio Grande com embarcações e ir por ele algumas 
léguas. No que concerne ao rio São Francisco, também há menções quanto às primeiras 
ocupações. As ribeiras desse rio e a sua dimensão foram motivos de conflitos, por tornar 
férteis as terras em sua proximidade, assim como, também, a possibilidade de pescaria. 
De acordo com Sousa, dentre os índios que viviam próximos ao rio havia alguns - que 
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não mantinham relações com os portugueses - que se adornavam com ouro, 
destacando o interesse na terra a qual eles viviam, sendo ela “afamada e desejada”. O 
sertão era, então, onde seria possível encontrar não somente o ouro, mas também 
prata, de acordo com as informações dos índios que lá viviam. Teria sido esse o motivo, 
segundo o cronista, pelo qual Duarte Coelho despertou seu interesse em conhecer as 
terras do interior. Contudo, em proximidades do rio São Francisco já existia prematura 
criação de gado, sendo duas léguas em direção ao sertão da Bahia a fazenda de Garcia 
d’Ávila, o primeiro, e também tendo duas léguas em direção ao sertão dois currais com 
gado os Jesuítas. Em concordância com Gabriel Soares, Lima Sobrinho afirma que, 
ainda no XVI, houve as primeiras explorações nos sertões próximos ao rio São 
Francisco, creditando inicialmente aos esforços de Duarte Coelho - que possuía o rio 
como divisa de sua donataria - e, posteriormente, continuado por seus filhos, sendo 
travada a primeira batalha contra os Caetés no baixo São Francisco, em um cerco no 
ano de 1560. Após esse entrave foram conhecidas novas terras que continuaram a ser 
exploradas por Jorge de Albuquerque durante cinco anos (LIMA SOBRINHO, 1946, p. 
26). Portanto, observa-se que os conquistadores, por seus próprios empreendimentos 
e interesses, obtiveram já prévio conhecimento de regiões mais afastadas do litoral, até 
mesmo fazendo contato amistoso com índios dessas regiões. Entretanto, não se pode 
dizer que se tratava de uma expansão interna do território para onde viria ser o Piauí; 
trata-se, antes, de uma conquista dos sertões no norte da América portuguesa. Para 
analisar essa expansão, é necessário antes examinar a trajetória seguida por Sertão, 
um de seus principais conquistadores. Após ter chegado ao Brasil, em Salvador da 
Bahia, Mafrense obteve sua primeira sesmaria nessa capitania, no ano de 1674, assim 
como seu irmão. Não eram grandes porções de terras, compreendo apenas 3 e ½ 
léguas em quadra cada, localizadas nas proximidades do rio chamado “Guaibem, ou 
das Velhas”, localizado hoje no estado de Minas Gerais. No mesmo ano, Sertão juntou-
se a Francisco Dias de Ávila 2º para a primeira incursão no sertão entre o rio São 
Francisco e Parnaíba, juntamente com o sargento-mor Domingos Rodrigues de 
Carvalho. Essa união pretendia guerrear contra os índios Gueguês que viviam nas 
proximidades do rio Gurguéia. A justificativa para a sua realização era a de que esses 
índios teriam, supostamente, causado danos aos currais, moradores e escravos que ali 
viviam, demonstrando, assim, que já havia uma prévia ocupação de não índios nesse 
local. Para isso, Domingos Afonso Sertão recebeu o título de capitão de infantaria pela 
tropa de Francisco Dias de Ávila para ir em uma das frentes de combate. Como 
resultado dessas batalhas, que duraram até 1676, foi concedida a primeira sesmaria, 
por Pernambuco, em nome de Domingos Afonso Sertão, o seu irmão Julião Afonso 
Serra, Francisco Dias de Ávila, e Bernardo Pereira Gago, que data justamente do ano 
final das batalhas, 1676. A sesmaria tinha a extensão de 12 léguas em quadra para 
cada sesmeiro, (SILB, PE 0353; PE 0377). No livro de Lima Sobrinho, é apresentado a 
argumentação de que Afonso Sertão teria sido uma personagem secundária nessa 
conquista, uma vez que era apenas capitão de uma companhia, sendo subordinado a 
Domingos Rodrigues Carvalho, e este a Francisco Dias de Ávila, que tinha a patente de 
capitão de ordenanças. Contudo, afirma Sobrinho, os cargos não determinavam a 
importância que cada um teve na conquista efetiva, sendo muito mais uma forma de 
reconhecer a experiência que tinham em conquistas de territórios semelhantes em 
períodos anteriores. Por esse motivo, tinha o título de sargento-mor Rodrigues Carvalho; 
e para Francisco Dias Ávila, o título o foi concedido por solicitação, usando como 
justificativa os feitos de seu pai e avô, Garcia d’Ávila e Francisco Dias de Ávila, 
respectivamente (Documentos Históricos, v. XIII, p. 16 - 18). Portanto, era conveniente 
que Sertão ficasse sob a subordinação dos mesmos, uma vez que era de uma patente 
inferior. Em concordância com a argumentação feita por Lima Sobrinho, observa-se que 
mesmo sem título de posto mais alto na hierarquia, Afonso Sertão está entre os 
sesmeiros que obtiveram a concessão de uma grande quantidade de terras e efetivou 
a ocupação das mesmas. Além disso, posteriormente, continuou as conquistas de terras 
de forma espontânea, como afirma em seu testamento. Sequencialmente, segundo 
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Lima Sobrinho, encontra-se o registro de outras concessões de sesmarias pelo governo 
de Pernambuco para Sertão, Francisco Dias de Ávila e outros associados, sendo 
realizada uma no ano de 1683 e duas em 1684, como consta também na SILB (SILB, 
PE 0379; PE 0380). Alguns anos depois, usando o argumento citado anteriormente - o 
de ter conquistado as terras por conta própria -, o sesmeiro Sertão pediu separação de 
todas as suas terras pedidas com o Ávila, ficando com metade delas, como consta em 
seu testamento. Esse desmembramento consiste em uma possível alteração na 
contagem de léguas que possuía Sertão, já que suas posses não corresponderiam mais 
à quantidade de léguas divididas entre todos os sócios, mas sim, metade destas. Assim, 
questiona-se a forma como essas sesmarias foram conseguidas, se os associados 
incluídos nelas tiveram algum tipo de participação, fosse por contribuição com armas e 
homens para auxiliar nas entradas ou se, de fato, o dito sesmeiro que pediu metade das 
terras teria conquistado por custos próprios, enquanto Ávila e os outros sócios teriam 
apenas sido colocados para divisão no requerimento da concessão. Sobre isso, Lima 
Sobrinho alega que, posterior ao combate de 1676, quando Francisco Dias de Ávila 
recebeu a patente de capitão-mor, este assumira a administração da Casa da Torre, e 
após isso não teria mais saído em conquista das terras pessoalmente. No processo de 
posse das sesmarias e conquistas das terras, foram sendo estabelecidas as relações 
de Sertão. Sabe-se que o território do Piauí, tanto quando era sertão como também 
quando elevado à capitania, foi lugar de disputa de poder entre Maranhão, Pernambuco 
e Bahia, como declarou Sebastião da Rocha Pita “He Capitania sogeita a três 
jurisdições” (PITA, 1827). Até o ano de 1695, a jurisdição pertencia à capitania de 
Pernambuco, sendo posteriormente jurisdicionado ao Maranhão (COSTA, 1974, p. 54). 
Contudo, no ano seguinte, houve a criação da freguesia da Mocha, pelo bispo de 
Pernambuco, desvinculando-se da paróquia de Nossa Senhora do Cabrobó, que 
também fazia parte do bispado de Pernambuco. Assim, a capitania do Maranhão atuava 
nas instâncias jurisdicionais de crimes cíveis - com a condição de que as sesmarias que 
já haviam sido doadas por Pernambuco e Bahia não fossem consideradas devolutas, 
nem podendo avançar em conquista para além do que estava demarcado, Pernambuco 
na justiça e administração eclesiástica das freguesias, enquanto a Bahia atuava na 
ocupação por parte dos sesmeiros e, consequentemente, na criação de gado. Para o 
governo da Bahia não parecia haver muita vantagem, já que as rendas das terras seriam 
dadas às outras duas capitanias. Desta forma, é importante analisar a forma como 
Domingos Afonso relacionava-se com essas capitanias e suas instâncias. Não foram 
encontrados registros, até o momento, sobre uma relação entre o pecuarista e 
autoridades do Maranhão; suas relações, pelo que se conhece até o momento, estavam 
entre Pernambuco e Bahia. Mesmo que as sesmarias tenham sido concedidas por 
Pernambuco e a freguesia da Mocha fizesse parte do bispado da mesma capitania, não 
se encontra uma relação muito próxima com o sesmeiro aqui estudado. O que é possível 
analisar, na verdade, é o contrário. Há uma denúncia contra Domingos Afonso Sertão 
reclamando de “atos escandalosos” que ele teria feito nos sertões do Piauí, como 
mandar derrubar a igreja da freguesia. Foram interrogados alguns de seus vizinhos, que 
diziam não saber sobre o ocorrido e que o sesmeiro era de boa reputação. Além de 
mandar derrubar a igreja, teria também mandado derrubar a casa do cura da freguesia 
que acabou fugindo do local. Esse fato demonstra que, provavelmente, o sesmeiro não 
mantinha boas relações com o poder eclesiástico de Pernambuco, e em determinado 
momento, chegou a entrar em conflito com o mesmo. De acordo com Rodrigo Gerolineto 
Fonseca, o conflito aconteceu como produto de uma disputa por poder, pois a presença 
da igreja interferia nas relações e controle sociais que havia por parte do sesmeiro 
(FONSECA. 2012). Entretanto, a relação com os religiosos da Bahia, os da Companhia 
de Jesus, era bastante acentuada, como claramente demonstrada em seu testamento 
quando nomeou como primeiro dentre os três da lista sucessória de seus testamenteiros 
e administrador da capela a ser instituída após sua morte o padre reitor do Colégio da 
Bahia da ordem jesuítica. Mas a relação não se restringiu a apenas isso. Durante sua 
vida, foi contribuinte com a criação do Noviciado da Jiquitaia, local em que viviam os 
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noviços, na Bahia para a formação jesuítica, tendo lavrado uma escritura doando 64.000 
cruzados e ainda vinculado suas fazendas de gado ao mesmo noviciado, como consta 
em seu testamento. Dessa forma, a participação da Bahia não se limitava mais a 
ocupação por parte dos sesmeiros, havia também grande benefício à instância religiosa. 
Essa relação parece ter sido de suma importância para a escrita do livro que continha 
as maiores informações sobre as fontes de riqueza do Brasil, Cultura e Opulência do 
Brasil Por Suas Drogas e Minas, escrito por André João Antonil em 1711. Esse seria o 
pseudônimo do padre jesuíta João Antônio Andreoni, como indicam vários outros 
estudos. O mesmo padre, em 1711, ano da morte de Domingos Afonso Sertão, era o 
padre reverendo do Colégio da Bahia, portanto, o testamenteiro de Sertão após sua 
morte (COSTA, Ibid, p. 75). Na descrição sobre a criação de gado, o padre referenciou 
pontualmente os caminhos possíveis para ir de um lugar a outro por navegação fluvial, 
descrevendo onde se localizava cada rio e para onde poderia ir em cada um. Esse 
trabalho foi feito não apenas para os locais de criação de gado, mas por todos os lugares 
de atividades econômicas descritas em seu livro. Essa constatação possibilita entender 
que o próprio Antonil teria navegado por todos esses rios para conhecê-los, devido à 
precisão de seus dados e a forma como escreveu alguns trechos, com por exemplo “não 
deixarei, contudo, de referir aqui também o que vi no famoso rio das Velhas” (ANTONIL, 
2007). Mas isso teria sido trabalho de muito tempo, o que torna inviável que assim tenha 
sido. De acordo com a historiadora Andrée Mansuy, em sua análise sobre a obra, o 
próprio Antonil deixou transparecer que algumas informações sobre os caminhos e 
locais teria sido passada a ele por terceiros (SILVA, 2007). Assim, quando foi impressa 
a primeira versão do livro, presume-se que o conhecimento de Antonil sobre as fazendas 
de gado de Sertão, por ser testamenteiro do mesmo e membro da Companhia de Jesus 
- a qual o sesmeiro tinha forte relação - contribuiu para a produção do capítulo que trata 
da criação de gado em termos de conhecimento dos caminhos existentes nos sertões. 
 
Conclusão 

 
Dessa forma, percebe-se que o interesse nos sertões das Capitanias do Norte não 
surgiu apenas entre os séculos XVII e XVIII, pois os mapas e relatos de cronistas 
mostram o contrário, que a curiosidade e o desejo das possíveis riquezas já atraiam os 
conquistadores a aventurarem-se em viagens que nem sempre eram bem sucedidas. 
Antes de serem regiões esquecidas, eram, para os conquistadores, verdadeiros fundos 
territoriais a espera da possibilidade de conquista ou descobrimento de riquezas. 
Somou-se a isso o risco da Coroa portuguesa de perder o domínio de suas terras, como 
por exemplo, a ameaça que apresentava a presença dos franceses comercializando 
com os índios na costa. Assim, emergiu cada vez mais a necessidade de manutenção 
das posses ultramarinas por parte de Portugal. Envolvido nesse processo de 
fortalecimento da ocupação, o Sertão do Piauí passou a ser conhecido devido às 
entradas por rios, destacando o Mearim, Parnaíba e São Francisco. Mas a sua 
ocupação aconteceu por terra, e foi consolidada com as conquistas de Domingos Afonso 
Sertão e Francisco Dias de Ávila 2º, que, após as batalhas na segunda metade do 
século XVIII, receberam a concessão das primeiras sesmarias na região. Afonso Sertão 
tornou-se, a partir desse momento, um marco para a expansão territorial das Capitanias 
do Norte em direção ao Sertão do Piauí, por ter continuado conquistando novas terras 
em batalhas contra indígenas e tornado-se um dos maiores possuidores de terras 
naquele território. E, com base nas análises sobre Sertão, que estava envolvido com 
diferentes instâncias jurisdicionais das Capitanias do Norte, sendo influente nas 
disputas existentes, percebe-se os conflitos que ocorriam em torno de um espaço que 
não havia delimitação específica quanto a sua extensão, nem definição sobre a que 
capitania pertencia. O Piauí foi, portanto, palco de conflitos jurisdicionais entre diferentes 
capitanias, envolvendo tanto governadores como, também, instâncias religiosas; 
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conflitos esses que perduraram desde o começo da conquista até quando a região foi 
elevada à condição de capitania. 
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Mapa de Bartolomeu Velho, 1561 
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Mapa de Fernão Vaz Dourado, 1581 
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TÍTULO: A CORTESIA LINGUÍSTICA NO ÂMBITO ACADÊMICO: uma análise 

contrastiva entre os marcadores ¿né? e ¿cachái? do Brasil e do Chile 

Resumo 

No processo de interação verbal, de forma geral, muitas vezes ocorrem enunciados que 
buscam evitar possíveis conflitos entre os interlocutores. Essa característica permite a 
manifestação de estratégias de cortesia linguística. Nesse sentido, e com base na 
pragmática sociocultural, especialmente nos estudos de Adriana Andrade (2016), 
comparamos estratégias presentes em duas comunidades de fala das cidades de Natal, 
Brasil, e Santiago, Chile, em um mesmo contexto interacional, encontros de jovens 
universitários para fins de estudo. Com o objetivo de identificar contrastes na produção 
linguística desses falantes, analisamos diálogos, filmados e transcritos, investigando o 
fenômeno da cortesia linguística por meio dos marcadores discursivos ¿né? e ¿cachái?, 
do português e do espanhol, respectivamente. Ao contrastar esses marcadores, 
identificamos algumas semelhanças e diferenças entre eles. Apesar de ambos gerarem 
um efeito de cortesia linguística, verificamos que a partícula ¿né? gera a percepção de 
aliança entre os interlocutores, enquanto a partícula ¿cachái? projeta a percepção de 
aderência à ideia apresentada. Dessa forma, examinamos esses marcadores e 
destacamos a importância dos estudos contrastivos entre as estratégias de cortesia 
linguística, já que esse contraste oferece recursos relevantes para o desenvolvimento 
da competência comunicativa do aluno de língua estrangeira. 
 

Palavras-chave: Pragmática Sociocultural. Cortesia Linguística. Marcadores discursivos 

TITLE: POLITENESS IN ACADEMIC SCOPE: a contrastive analysis between the 

markers ¿né? and ¿cachái? from Brazil and Chile 

Abstract 

In the process of verbal interaction, in general, statements often seek to avoid possible 
conflicts between the interlocutors. This characteristic allows the expression of 
politeness strategies. In this sense, and based on socio-cultural pragmatics, especially 
in the studies of Adriana Andrade (2016), we compared strategies present in two 
speaking communities from the cities Natal, Brazil, and Santiago, Chile, in the same 
interactional context, meetings of young university students for study purposes. In order 
to identify contrasts in the linguistic production of these speakers, we analyzed 
dialogues, filmed and transcribed, investigating the phenomenon of linguistic politeness 
through discursive markers ¿né? and ¿cachái?, from Portuguese and Spanish, 
respectively. By contrasting these markers, we identified some similarities and 
differences between them. Although both generate a linguistic politeness effect, we 
found that the particle ¿né? generates the perception of alliance between the 
interlocutors, while the particle ¿cachái? projects the perception of adherence to the idea 
presented. In this way, we examined these markers and highlighted the importance of 
contrasting studies between linguistic politeness strategies, since this contrast offers 
relevant resources for the development of the communicative competence of the foreign 
language student. 
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Keywords: Socio-cultural Pragmatics. Politeness. Discursive Markers. 

Introdução 

Como seres essencialmente sociais, caracterizamo-nos por ter uma necessidade 
comunicativa, e quando nos comunicamos, de modo geral, muitas vezes ocorrem 
enunciados que procuram evitar possíveis conflitos com a outra parte. Nessa 
perspectiva, os falantes podem manifestar estratégias de cortesia linguística, fenômeno 
sociocultural caracterizado por ser linguístico, comunicativo, conversacional e 
estratégico (BRAVO, 2004). Porém, vale destacar a possibilidade de que uma estratégia 
de cortesia utilizada em uma determinada comunidade de fala, uma comunidade de 
falantes que compartilham algumas características como uma variedade linguística, 
algumas regras de uso e uma interpretação desse uso, e uma mesma avaliação das 
formas linguísticas (MORENO FERNÁNDEZ, 2009, p. 23), não aconteça da mesma 
forma em outra, uma vez que cada cultura possui características de comportamento 
discursivo diferentes e estabelece princípios que regem as interações comunicativas 
(ANDRADE, 2016). Este estudo se baseia na pragmática sociocultural e tem como 
objetivo contrastar estratégias de cortesia linguística, em português e espanhol, em 
duas comunidades de fala distintas localizadas no Brasil e no Chile, em Natal e 
Santiago, respectivamente, e no mesmo contexto interacional, encontros de jovens 
universitários para fins de estudo, com foco em marcadores discursivos, ¿né? e 
¿cachái?. Para a análise do corpus, baseamo-nos principalmente nos estudos de 
Andrade (2016), que investigou a manifestação da cortesia, em português e espanhol, 
em comunidades de fala do Brasil e do Chile. Comparando os marcadores de controle 
de contato ¿né? e ¿cachái? identificamos que ambos geram um efeito de cortesia 
linguística, porém, notamos que existem algumas diferenças entre eles. Ao utilizar a 
partícula ¿né?, os alunos do corpus brasileiro buscaram gerar um grau de semelhança 
com seus interlocutores além de valorizar a coletividade. Por outro lado, ao utilizar a 
partícula ¿cachái?, os alunos do corpus chileno buscaram expressar sua apreciação da 
ordem e demonstrar certa posição hierárquica entre eles. Para mais, destacamos a 
importância dos estudos contrastivos entre as estratégias de cortesia linguística, visto 
que esse contraste oferece recursos relevantes para o desenvolvimento da competência 
comunicativa do aluno de língua estrangeira, uma vez que para construir e interpretar 
de acordo com o contexto de enunciação, ou seja, evitar mal-entendidos nas interações 
com falantes estrangeiros da língua-alvo, o conhecimento das expressões de cortesia e 
suas condições de uso são extremamente importantes (ANDRADE, 2016). 
 
Metodologia 

 
Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi elaborado um corpus oral por meio da 
filmagem e transcrição (foi usado o sistema de transcrição Val.Es.Co. Disponível em: 
https://www.uv.es/valesco/sistema.pdf. Acesso em 18 dez. 19) de alguns encontros 
acadêmicos, considerando disciplinas equivalentes em diferentes cursos de Ciências 
Sociais e Humanas, de jovens universitários, de 18 a 36 anos, realizados em duas 
universidades: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), do Brasil; e 
Universidad de Santiago de Chile (USACH), do Chile. As gravações do corpus chileno 
foram feitas entre 2010 e 2016 e as do corpus brasileiro foram feitas em 2019. Além 
disso, os alunos, todos voluntários, foram filmados sem a presença do documentarista 
durante o desenvolvimento de um trabalho sobre sua área de estudo. Eles sabiam que 
estavam sendo gravados, mas não tinham conhecimento específico do que seria 
analisado. Durante as filmagens, os alunos interagiram espontaneamente, em estudo 
em grupo, e focaram no objetivo da reunião, principalmente após os primeiros minutos. 
Assim, os diálogos que compõem o corpus são gravações de encontros de 
universitários, em que alunos estudam em grupo, com objetivos semelhantes, 
desenvolver atividades específicas em seu processo de formação acadêmica. Nesta 
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perspectiva, buscamos descrever e contrastar estratégias de cortesia linguística, a partir 
da análise da produção linguística desses falantes específicos com foco nos marcadores 
discursivo ¿né? e ¿cachái?. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para a pragmática, a partir de Austin (1982), a unidade mínima da língua é o ato de fala, 
enunciados que implicam não apenas uma confirmação, mas também uma ação, como 
advertir e prometer, e “cumplen la finalidad especial de explicitar (lo que no es lo mismo 
que enunciar o describir) cuál es la acción precisa que ha sido realizada al emitir la 
expresión” (AUSTIN, 1982, p. 41). Porém, cada cultura cria expectativas diferentes para 
o comportamento discursivo e estabelece princípios que orientam as interações 
comunicativas. Assim, cada comunidade de fala estabelece suas regras convencionais 
de acordo com suas premissas culturais, que são “el conocimiento de las convenciones 
sociales que nos permiten explicar los comportamientos comunicativos, en función de 
los valores culturales vigentes en una determinada sociedade” (BRAVO, 1999, p. 168), 
e que influenciam a construção e interpretação na comunicação interpessoal. Nessa 
perspectiva, buscando evitar ou minimizar possíveis conflitos com a outra parte, 
podemos manifestar estratégias de cortesia linguística, uma série de operações que 
regulam as relações humanas no campo comunicativo que podem ser concernentes à 
manutenção do equilíbrio de uma atividade comunicativa (BRIZ, 2004). Os marcadores 
discursivos, partículas que podem manifestar as estratégias nas quais esta pesquisa se 
centra, por sua vez, podem participar dessas estratégias, pois são elementos 
linguísticos que controlam a interação entre os interlocutores e orientam a interpretação 
do discurso (BRIZ e GRUPO VAL.ES.CO., 2008). Nesse sentido, observamos a 
linguagem dos participantes em um contexto de uso, ao analisar o corpus, observamos 
as relações que se estabelecem entre os alunos participantes dos grupos de estudos a 
partir do indivíduo que demonstra ter mais conhecimento sobre o tema central do 
encontro acadêmico (LINELL, 1998). Como mencionamos anteriormente, investigamos 
o fenômeno da cortesia linguística com foco nos marcadores discursivos, ¿né? e 
¿cache? em duas comunidades de fala de países diferentes, da cidades de Natal, Brasil, 
e Santiago, Chile, com foco no contexto interacional de encontros de jovens 
universitários para fins de estudo. Sobre esse ponto, é importante destacar que 
analisamos um corpus particular em um contexto específico, de modo que os 
fenômenos aqui encontrados podem ser realizados em outras situações comunicativas 
com características contextuais semelhantes às analisadas neste estudo (ANDRADE, 
2016), sempre que características do trabalho de face sejam semelhantes.. Dessa 
forma, investigamos, a seguir, o fenômeno da cortesia linguística, fazendo uma análise 
contrastiva entre os marcadores ¿né? e ¿cachái?. Segundo Andrade (2016, p. 82) “a 
co-construção do conhecimento em um grupo de estudos no âmbito acadêmico implica 
negociar, transmitir e compartilhar o saber”. Além disso, a autora (2016, p. 82) 
acrescenta que “o aluno que demonstra mais conhecimento, em geral, assume o papel 
de ‘aluno-professor’”. No corpus que analisamos, esse cenário estabelece os papéis 
entre os alunos participantes da gravação, como se pode observar nos fragmentos (1) 
e (2) do corpus brasileiro, e nos fragmentos (3) e (4) , do corpus chileno: (1) A: vam- a 
gente pode ir indo / ¿né? / [pra não ficar só em uma] B: [é / vamos / a gente volta] C: só 
preso em uma (BraNAT23/10/2019) (2) A: a gente pode colocar assim / no caso / ééé / 
a ideia que um- que a ide- a- meninoo / as ideias estabelecidas aqui é que uma coisa 
depende da outra / ¿né? B: sim A: então por isso que ma- sendo marcado a condicional 
por siempre e cuando tem que tá acompanhando de verbo [no subjuntivo] B: [tem que 
estar no subjuntivo] C: [no subjuntivo] (BraNAT 23/10/2019) (3) A: ya↑ / bueno↓ / ahí 
tenemos el ejemplo ya po / mira deja explicarte entonces↓ / nosotras part-primero 
partimos como de la idea de la activida'↑ § = C: § yaa↑ A: = entonces el anteh↓ / el antes 
significaría / introducir como (()) / yy // ver como la / la vida cotidiana B: ya A: y eso a 
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través dee B: fotografía↓ A: no de novela↓ / y de la fotografía también↓ / pero todavía no 
lo definimos↓ / no lo hemos definido↓ lo principal serían las novelah = (V 2) (4) A: ya po 
/ ya entonces el durante sería eso↓ / y el tercero que los cabros elaboren un-el-la wea 
del producto / que tendrían que hacer una obra / ¿cachai?↑ / donde / ellos manifiesten / 
cuál según ellos / después de haber ya mas o menos haber reconocido las distintos→ 
los distintos aspectos de su (())↑ / cúal sería como la memoria→ C: que ellos recuerdan↓ 
A: no po↓ / la memoria que ellos creen que se debería recordar↓ C: aaa ya↑ A: ¿cachai?↑ 
/ ahí tenemos que ver si metemos los conceptos de memoria emblemática→ / y habría 
que cachar un poquito más-- // asi pensars↓ B: (()) ya↓ (V 2) Os fragmentos (1) e (2) 
pertencem às filmagens de três alunos, duas mulheres e um homem, do curso de 
licenciatura em Letras - Língua Espanhola e Literaturas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), que, no momento da gravação, discutiram um texto, 
previamente lido, e respondiam a algumas perguntas sobre o uso de nexos condicionais 
em espanhol. Os fragmentos (3) e (4) pertencem às filmagens de três alunas, do curso 
de licenciatura em História da Universidad de Santiago de Chile (USACH), que, no 
momento da gravação, planejavam, em grupo, uma aula para o ensino médio. Durante 
a sessão brasileira, com duração de aproximadamente quarenta minutos, percebemos 
que o falante “A” é quem detém a voz de instrução, como pode ser visto nos fragmentos 
“vam- a gente pode ir indo / ¿né? / [pra não ficar só em uma]” do fragmento (1), e “a 
gente pode colocar assim (…) as ideias estabelecidas aqui é que uma coisa depende 
da outra / ¿né?”, do fragmento (2). Da mesma forma, na sessão chilena, com duração 
de aproximadamente sessenta e um minutos, notamos que a falante “A” é quem detém 
a voz de instrução, como se pode observar nos fragmentos “ya↑ / bueno↓ / ahí tenemos 
el ejemplo ya po / mira deja explicarte entonces↓ / nosotras part-primero partimos como 
de la idea de la activida'↑ § =”, do fragmento (3), y “¿cachai?↑ / ahí tenemos que ver si 
metemos los conceptos de memoria emblemática→ / y habría que cachar un poquito 
más-- // asi pensars↓”, do fragmento (4). Ao longo do evento comunicativo brasileiro, 
constatamos que entre os alunos gravados, o falante “A” é quem mais demonstra 
conhecimento e preparação sobre o tema abordado na tarefa, dominando o 
desenvolvimento de muitos dos temas de conversação em uma dinâmica que consistia 
em ler um texto e responder a algumas perguntas sobre o uso de nexos condicionais 
em espanhol. De modo igual, ao longo do evento comunicativo chileno, observamos 
que, entre as alunas gravadas, a falante “A” é quem assume a posição de líder e sugere 
e coordena as estratégias para a elaboração, em grupo, de uma aula de história para o 
ensino médio. Além disso, tanto na sessão brasileira quanto na chilena, percebemos a 
presença de marcadores de controle do contato conversacional que buscam suporte 
discursivo, como a partícula ¿né?, utilizada nos fragmentos (1) e (2) pelo falante “A” do 
corpus brasileiro, e a partícula ¿cachái?, utilizada no fragmento (4) pela falante “A” do 
corpus chileno. O marcador ¿né? “reafirma lo que el propio hablante dice a la vez que 
parece llamar la atención del oyente para que se alíe con él y con lo que está diciendo” 
(BRIZ ET AL, 2008). O marcador ¿cachái? “apela al oyente para que confirme, ratifique 
o acepte lo dicho o lo que el hablante le pide más a modo de adhesión que de respuesta 
efectiva. Por ello, a menudo, queda como refuerzo de lo dicho por el propio hablante” 
(BRIZ ET AL, 2008). Nessa perspectiva, deve-se levar em consideração que alguns 
marcadores de controle de contato podem solicitar a confirmação do que foi dito, chamar 
a atenção do interlocutor para a informação anteriormente comunicada, e que se 
apresenta como se fosse por ele compartilhada. Desta forma, ao dizer ¿né? e ¿cachái?, 
o falante “A”, do corpus brasileiro e a falante “A”, do corpus chileno, solicitam que os 
demais confirmem ou aceitem o que foi dito. No entanto, enquanto o marcador ¿né? 
convida os demais alunos brasileiros a compartilharem a ideia que se apresenta, 
fazendo com que seja possível perceber que o que foi dito não é uma imposição, o 
marcador ¿cachái? convida os demais alunos chilenos a confirmarem se entenderam 
ou não o que foi dito, possibilitando mais a percepção de aceitação ou confirmação de 
compreensão. Esse aspecto também pode ser observado no fragmento (5), do corpus 
brasileiro, e no fragmento (6), do corpus chileno: (5) A: aqui a- a ideia é essa / ¿né? / 
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porque assim / ele tem que chegar na hora exata se não [ele perde o voo] B: [é] / isso 
A: então a coisa imprescindível / quer dizer / importante / ¿né? (TOSES) B: que ele 
chegue na hora A: é que ele chegue na hora B: sim A: e aqui / siempre y cuando está 
llegar B: siempre y cuando A: ou seja / infinitivo / ¿né? B: exato [((não pode))] / tem que 
ser subjuntivo C: [hurum] / tem que ser subjuntivo /// (()) (BraNAT 23/10/2019) (6) A: ya 
po / ya entonces el durante sería eso↓/ y el tercero que los cabros elaboren un-el-la wea 
del producto / que tendrían que hacer una obra/ ¿cachai?↑/ donde / ellos manifiesten / 
cuál según ellos / después de haber ya mas o menos haber reconocido las distintos→ 
los distintos aspectos de su (())↑/ cúal sería como la memoria→ C: que ellos recuerdan↓ 
A: no po↓/ la memoria que ellos creen que se debería recordar↓ C: aaa ya↑ A: ¿cachai?↑/ 
ahí tenemos que ver si metemos los conceptos de memoria emblemática→ / y habría 
que cachar un poquito más-- // asi pensars ↓ B: (()) ya↓ (V 2) Ao dizer ¿né? e ¿cachái?, 
os falantes “A” de cada corpus perguntam aos demais se concordam com o que 
disseram. Porém, o marcador ¿né?, além de solicitar a concordância, permite que outros 
tenham a percepção de que compartilham a ideia apresentada por “A” e não a 
enxerguem como uma imposição. Por outo lado, o marcador ¿cachái? é utilizado 
predominantemente para solicitar a confirmação das ideias apresentadas e demonstrar 
certa posição hierárquica na situação interacional. Entretanto, deve-se notar que, 
embora esses dois marcadores tenham algumas diferenças, ambos geram um efeito de 
cortesia linguística, uma vez que a “expressão da conformidade com um ponto de vista 
formulado pelo interlocutor produz um efeito perlocutivo de cortesia, reforça a imagem 
de afiliação e valoriza a cortesia de solidariedade” (ANDRADE, 2016, p. 102), e como 
pode ser verificado nos fragmentos (5) e (6), os falantes “ B” e “C”, das duas sessões, 
confirmam as ideias dos falantes “A” de cada corpus. 
 
Conclusão 

 
Nesta pesquisa, nos concentramos em descrever e contrastar estratégias de cortesia 
linguística em duas comunidades de fala específicas das cidades de Natal, Brasil e 
Santiago, Chile, no mesmo contexto interacional, encontros de jovens universitários 
para fins de estudo, com foco nos marcadores discursivo ¿né? e ¿cachái?. Nesse 
sentido, destacamos que cada cultura possui um conjunto de características que regem 
as interações comunicativas e que influenciam a manifestação da cortesia linguística 
em cada comunidade de fala e discutimos abordagens teóricas da pragmática 
sociocultural, especialmente as propostas da Andrade (2016), que investigou a 
manifestação da cortesia linguística em comunidades de fala do Brasil e do Chile com 
foco em encontros de estudo acadêmico. Para tanto, analisamos diálogos de 
universitários brasileiros e chilenos, considerando disciplinas equivalentes nos 
diferentes cursos de Ciências Sociais e Humanas, que estavam desenvolvendo, no 
momento das filmagens, tarefas específicas de seu processo de formação acadêmica. 
Assim, ao examinarmos o corpus, brasileiro e chileno, identificamos algumas 
semelhanças e distinções na produção linguística das duas comunidades de fala 
analisadas. Tanto na sessão brasileira quanto na chilena, constatamos que o aluno que 
demonstra mais conhecimento detém a voz de instrução. Além disso, em ambas as 
sessões identificamos a presença dos marcadores de controle de contato ¿né? e 
¿cachái?, utilizados como estratégia de cortesia linguística. No entanto, pudemos notar 
algumas diferenças entre eles. Enquanto a partícula ¿né? solicita uma confirmação do 
que foi dito e permite a percepção de que a ideia apresentada é partilhada por todos, a 
partícula ¿cachái? solicita a ratificação ou aceitação do que foi dito, permitindo mais 
uma percepção de adesão à ideia apresentada do que uma aliança cooperação. Por 
fim, destacamos a importância dos estudos contrastivos entre estratégias de cortesia 
linguística, uma vez que fornecem recursos para que os alunos de língua estrangeira 
compreendam melhor o comportamento do outro evitando mal-entendidos nas 
interações comunicativas com os falantes nativos de cada língua. 
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TÍTULO: PRÁTICAS PARTICIPATIVAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: 

CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DAS EXPERIÊNCIAS GAM NO RN 

Resumo 

Diante do contexto de pós-Reforma Psiquiátrica, ainda impera a lógica 
hospitalocêntrica, gerando empecilhos em torno dos novos modelos de serviços da 
saúde mental. Por consequência, os usuários dessas redes ainda encontram-se em 
situação crônica do uso de psicofármacos, passivos diante de seus tratamentos. Frente 
a isso, a Gestão Autônoma de Medicamentos (GAM) surge como uma ferramenta na 
criação de autonomia desses sujeitos durante seus processos de acompanhamento 
terapêutico. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo a construção de 
conhecimentos e reflexões acerca dos medicamentos receitados, das formas de 
cuidado, da busca por autonomia e pela criação coletiva de uma rede de apoio junto aos 
usuários com transtornos mentais e/ou abuso de substâncias psicoativas dos serviços 
de saúde mental. Vale destacar que a pandemia da COVID-19 prejudicou o curso da 
pesquisa, pois as fases presenciais foram adiadas, e dessa forma não foi possível 
comprir com os objetivos. Os resultados presentes neste relatório de pesquisa dizem 
respeito aos frutos produzidos a partir do adequamento dos alunos de iniciação científica 
para o adentramento no campo, com a apropriação teórica necessária. Visando a 
metodologia de pesquisa-intervenção, onde o pesquisador inserido no campo, o 
compõe e o transforma. Assim, objetivando inserir o aluno de iniciação científica no 
acompanhamento, registro e análise da utilização do instrumento GAM em uma 

grupalidade com o andamento do projeto. 

 
Palavras-chave: GAM; Saúde mental; Medicação. 

TITLE: PARTICIPATIVE PRACTICES OF MENTAL HEALTH CARE: 

CHARACTERIZATION AND ANALYSIS OF GAM EXPERIENCES IN RN 

Abstract 

Faced with the post-Psychiatric Reform context, hospital-centered logic still prevails, 
generating obstacles around the new models of mental health services. As a result, users 
of these networks are still in a chronic situation of using psychotropic drugs, passive in 
the face of their treatments. Faced with this, the Gestão Autonoma de Medicamentos 
(GAM) appears as a tool in the creation of autonomy of these subjects during their 
therapeutic monitoring processes. In this sense, the present research aims to build 
knowledge and reflections about prescription drugs, forms of care, the search for 
autonomy and the collective creation of a support network with users with mental 
disorders and / or substance abuse psychoactive mental health services. It is worth 
mentioning that the COVID-19 pandemic affected the course of the research, as the face-
to-face phases were postponed, and therefore it was not possible to comply with the 
objectives. The results present in this research report refer to the fruits produced from 
the adequacy of undergraduate students to enter the field, with the necessary theoretical 
appropriation. Aiming at the research-intervention methodology, where the researcher 
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inserted in the field, composes and transforms it. Thus, aiming to insert the student of 
scientific initiation in the monitoring, recording and analysis of the use of the GAM 
instrument in a group with the progress of the project. 
 
Keywords: GAM; Mental Health; Medication. 

Introdução 

A Reforma Psiquiátrica foi um marco na história da Saúde Mental brasileira, pois através 
dela foram criados novos modelos de cuidado, superando a visão hospitalocêntrica 
predominante nas políticas de saúde mental. O surgimento dos Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) proporcionou essa mudança, em que os leitos psiquiátricos foram 
reduzidos e foram gerados outros serviços de acolhimento substitutivos (ONOCKO-
CAMPOS et. al, 2013). Desse modo, houve a mudança de visão sobre os indivíduos 
que utilizam desses acompanhamentos, deixando a noção psiquiátrica e partindo para 

uma noção psicossocial. 

Apesar dos diversos avanços proporcionados por essas novas práticas, a saúde mental 
ainda se vê encurralada a uma política majoritariamente farmacológica, em que a 
utilização de psicotrópicos apresenta-se como principal forma de tratamento (ONOCKO-
CAMPOS et. al., 2013). Nesse sentido, as práticas clínicas psicológicas ainda 
privilegiam os diagnósticos orgânicos e os tratamentos medicamentosos, assim como 
abordagens unidirecionais em que os sujeitos devem se adaptar ao procedimento de 
cuidar definido para a melhoria de seu adoecer. (JORGE, et. al., 2012) Por meio disso, 
fica evidente em estudos recentes as consequências dessa lógica: excessiva 
medicalização dos usuários, alienação sobre os medicamentos receitados, como 
também a falta de comunicação por parte dos profissionais da saúde quanto aos efeitos 
negativos desses psicofármacos e dos significados de seu uso (ONOCKO-CAMPOS et. 
al., 2013). Dessa forma, é evidente a escassez de protagonismo do usuário do CAPS 
no processo de seu próprio tratamento. 

Diante desse ponto de vista, o guia de Gestão Autônoma de Medicamentos (GAM) surge 
como um instrumento alternativo à lógica medicalocêntrica, por ter como proposta a 
participação, debate e reflexão em conjunto aos usuários sobre o uso dos 
medicamentos psicotrópicos. Podendo, dessa forma, promover autoconhecimento e 
autonomia em seu processo de melhora (JORGE, et. al, 2012), gerando uma 
emancipação, de forma coletiva e compartilhada, do saber ainda centralizado no 

profissional médico sobre os corpos dos indivíduos. 

Em face do exposto, a atual pesquisa tem como objetivo promover, por meio do 
aprendizado, a sistematização de conhecimentos produzidos a partir das experiências 
GAM nos serviços de cuidado para adultos com transtornos mentais e/ou abuso de 
substâncias psicoativas. Como também, por meio da participação nessas experiências, 
com a aplicação de questionários e entrevistas, proporcionar o desenvolvimento de 
habilidades de registro de informações em pesquisa. Além de promover ao aluno de 
Iniciação Científica (IC) a participação numa Rede Internacional de Cooperação e no 
Observatório Internacional de práticas GAM, com oportunidade de intercâmbio de 
conhecimentos. Porém, em razão da pandemia do COVID-19 no Brasil, somente parte 
dos objetivos puderam ser cumpridos, visto que o trabalho de campo empírico que 
envolveria visitas a serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), encontros e 
entrevistas presenciais com pessoas e grupos, previstas para ocorrer este ano (2020), 
não puderam ser realizadas ainda. 
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Metodologia 

 

O plano de trabalho da presente pesquisa previa que os primeiros meses fossem 
reservados para o aprofundamento da pesquisa bibliográfica sobre como funciona o 
guia GAM, a metodologia utilizada para registro em campo, as experiências já realizadas 
no Brasil e no exterior, e os conceitos e questões teóricas que fundamentam as práticas 
participativas de cuidado em saúde mental. Dessa forma, as reuniões foram pautadas 
nos seguintes tópicos de discussão: pesquisa-intervenção como modalidade de 
pesquisa participativa; guia GAM e a pesquisa de adaptação para o contexto brasileiro; 
GAM e o modelo participativo de construção das experiências; Narrativa na pesquisa 
GAM; diário de campo como instrumento de formação e pesquisa; GAM como 
dispositivo grupal; experiência GAM em diferentes contextos; simulação do GAM entre 
os colegas de pesquisa; relato e discussão das experiências GAM já realizadas no 
contexto potiguar, considerando as peculiaridades da região. 

O método adotado durante o cumprimento dessa primeira parte do plano de pesquisa 
consistiu no fichamento bibliográfico, reuniões para discussão dos textos e o 
compartilhamento de experiências de pessoas da academia que estudam e já 
trabalharam com o GAM. Foi possível concluir essa etapa da pesquisa pois ela teve 
início durante o segundo semestre de 2019. Preparando assim, uma base teórica para 

que se desse início a fase presencial da pesquisa. 

A segunda fase do plano de trabalho tinha como objetivo a ida a campo para a aplicação 
do instrumento GAM em uma grupalidade que estive inserida em algum serviço de 
cuidado para adultos com transtornos mentais e/ou abuso de substâncias psicoativas. 
Contudo, devido a pandemia da COVID-19, não foi possível ir a campo, assim não 
houve como promover vivências que resultassem na aproximação a prática e, portanto, 
maiores experiências a serem discutidas junto à teoria. A possibilidade de adaptar a 
pesquisa para um modelo online também não se constituiu como uma alternativa devido 
às condições socioeconômicas dos participantes e falta de acessos dos mesmos a 
internet e recursos digitais. Além do que a experiência exigiria um suporte e apoio aos 
participantes em caso crises ou outras situaçòes que exigissem cuidados presenciais. 
Sendo assim, optou-se por continuar as reuniões de caráter formativo por meio da base 
de pesquisa, em formato remoto, nas quais promoveu mais estudos sobre metodologias 

possíveis. 

 
Resultados e Discussões 

 
A partir do aprendizado construído, na primeira etapa do plano de pesquisa, foi possível 
construir um suporte teórico necessário para a futura intervenção dentro do campo. A 
partir das discussões metodológicas, compreende-se a pesquisa-intervenção como um 
modo de analisar as coletividades na sua diversidade qualitativa, partindo de um um 
cunho socioanalítico, sendo a intervenção um dispositivo de análise e transformação 
(ROCHA, 2003). Deste modo, vê-se necessário para o tema em questão por permitir a 
ruptura com a noção de neutralidade do pesquisador no campo, promovendo a 
construção de um saber junto aos usuários do GAM. Visto que, percebe-se as 
interferências mútuas entre o pesquisador e o objeto de pesquisa durante a ação da 
intervenção, em que o pesquisador faz parte do campo e está implicado nele. 

Outra metodologia destacada, durante as reuniões, foi a de construção de um diário de 
campo. Este surge como uma forma de “compreender o objeto de estudo em suas 
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múltiplas dimensões e inter-relações” (DE ARAUJO et. al, 2013. p.54). Por meio deste, 
pode-se fazer registros de conversas informais, afetações, observações de 
comportamentos na roda de conversa, impressões pessoais diante das falas e ações. 
Assim possibilitando, dentro do campo da saúde, “apreender, de maneira ampliada, o 
contexto de vida desses sujeitos e suas experiências de adoecimento e cuidado à 
saúde, em diferentes dimensões.” (DE ARAUJO et. al, 2013. p.54). A partir dele, torna-
se realizável uma reflexão diante das vivências do pesquisador por meio dos registros, 
podendo acarretar em melhores decisões para a condução da pesquisa. 

No que diz respeito ao estudo sobre o guia de GAM, foram realizadas diversas leituras 
de trabalhos que o trazem para o contexto brasileiro. Nesse sentido, é importante 
salientar que a versão brasileira do guia não contém a etapa relativa à retirada da 
medicação, porém há o reforço do protagonismo dos usuários e o compartilhamento de 
decisões de forma grupal (ONOCKO-CAMPOS et. al, 2013). Dessa forma, produzindo 
um exercício de cogestão interligado a processos de autonomia. Este último que faz 
referência a capacidade plural do sujeito de estabelecer vínculos e redes de apoio com 
as pessoas, diferenciando de uma que é centralizado exclusivamente no indivíduo 
(PASSOS et. al, 2013). Assim, por meio do GAM existe a busca pela autonomia em uma 
perspectiva coletiva, sendo possível a partir de dispositivos grupais (PASSOS et. al, 
2013). Seguindo essa linha, o termo cogestão representa, no contexto da saúde, “uma 
estratégia de autonomização e protagonização dos diferentes sujeitos (trabalhadores, 
gestores, usuários e familiares) implicados no processo de produção de saúde” 
(PASSOS et. al, 2013. p. 30-31). Dessa forma, o termo gestão carrega duas dimensões, 

o de gerir e de o de gerar (PASSOS et. al, 2013) 

A visão sobre esses conceitos, permitiu compreender como o guia GAM poderia servir 
como ferramenta para construir de forma grupal essas ideias. A partir de algumas 
pesquisas debatidas durante nossas reuniões, foi possível reconhecer por meio de 
relatos de outros pesquisadores, a possibilitação de apropriação de conhecimentos 
sobre medicamentos pelos usuários (CAMPOS, et. al., 2012; JORGE et. al., 2012; 
ONOCKO-CAMPOS et. al., 2013). Assim como, posteriormente uma ressignificação do 
valor do medicamento em sua vida, maior criticidade sobre seus processos terapêuticos, 
além do desenvolvimento de criação de laços dentro do grupo e fora dele (CAMPOS, 
et. al., 2012; JORGE et. al., 2012; ONOCKO-CAMPOS et. al., 2013). Dessa forma, 
proporcionando uma visão inicial de resultados esperados quando houvesse a aplicação 
do instrumento no campo. Porém atentando para possível imprevisibilidade das relatos 
pelos usuários dos serviços de saúde, como também, do atravessamento pessoal que 
esses discursos promoveriam ao pesquisador. Como a parte da prática não foi possível 
devido a pandemia, não houve a oportunidade de presenciar a construção dessas 
vivências em campo. 

 
Conclusão 

 

Dado o exposto, pode-se concluir que a utilização do instrumento GAM torna-se de 
suma importância frente ao problema que cercam ainda os serviços de saúde mental, 
esses que ainda sustentam uma visão medicalocêntrica sobre o usuário, deixando-o em 
uma posição passiva frente ao tratamento oferecido. Dessa forma, foi possível 
compreender como o guia auxiliaria a prática grupal, produzindo um coletivo de 
indivíduos que buscam autonomia, a partir da criação de laços e, também, da troca de 
conhecimentos sobre os medicamentos consumidos. Deste modo, apesar do ainda não 
cumprimento de todo os planos de trabalho na pesquisa, foi permitido o registro dos 
resultados individuais de ensino e construção em conjunto aos colegas de pesquisa 
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sobre a utilização do recurso do GAM para a futura ampliação das tecnologias de 
cuidado. Como também, apropriação de conhecimentos sobre métodos para 
desenvolver habilidades de registros de informações em pesquisa com esse viés lógico. 
Percebendo assim, de forma conjunta, a necessidade de ação frente aos problemas 
citados, como também de construção e transformação junto aos usuários do sistema 
hospitalar que ainda é vigente. 
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TÍTULO: O Massacre de Alcaçuz e o sistema prisional Norte Riograndense: quais efeitos 

para a oferta de educação em prisões? 

Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo, a partir de uma reflexão sobre o processo de 
superencarceramento, falência na oferta de assistências penais e o crescimento 
vertiginoso das facções criminosas, identificar se, o massacre ocorrido no complexo 
penitenciário de Alcaçuz, localizado em Nísia Floresta, RN, em janeiro de 2017, 
provocou impacto na aplicação das políticas ressocializadoras, especificamente no 
acesso à educação. Para tanto, foi realizada uma análise quali-quanti dos dados que 
caracterizam o sistema carcerário norte-rio-grandense e da oferta de educação 
realizada neste, partindo do modelo de análise Múltiplos fluxos. 
 
Palavras-chave: Sistema Penitenciário. Educação nas Prisões. Facções Criminosas. 

TITLE: The Alcaçuz Massacre and the prison system of Rio Grande do Norte: what are 

the effects of the education offer in prisons? 

Abstract 

 

The objective of this study was, based on a reflection about the over-incarceration 
process, the failure in providing criminal assistance and the vertiginous growth of criminal 
factions, to identify whether, after the massacre at the Alcaçuz penitentiary complex, 
located in Nísia Floresta, RN, in January 2017, there was an impact on the application 
of re-socializing policies, specifically on access to education. In order to carry out this 
study, a quali-quanti analysis of the data that characterize Rio Grande do Norte’s prison 
system and the education offered in it was made, based on Multiple Streams Framework. 

 
 
Keywords: Penitentiary System. Prison Education. Criminal Factions. 

Introdução 

A violência, no seu amplo conceito, está enraizada na estrutura social do que podemos 
chamar de civilização, embora o processo civilizatório venha com o intuito de superação 
das formas de violência pela aplicação sistemática e institucional das regras, leis e 
tratados. O Brasil, desde sua colonização até os dias que correm, tem sua história 
marcada por genocídios, estupros, cerceamento das liberdades, segregação e 
marginalização de povos, seja no período colonial seja no período pós Constituição de 
1988. É certo que, com a implementação do Estado Democrático de Direito, as 
desigualdades e arbitrariedades mais viscerais foram significativamente combatidas e 
opera-se ainda com o fim de minimizá-las. 
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Contudo, uma chaga que assola a realidade brasileira e em constante crescente é a 
crise na Segurança Pública. A deficiência do Estado, no que tange a questões de justiça 
e cidadania é resultante de um modus operandi de marginalizar populações específicas, 
tal modo dá-se pela supressão de direitos e/ou má gestão dos equipamentos sociais 
que acabam por ser negados àquelas populações. Tal ingerência finda por abrir 
precedente para que outros atores sociais (milícias, bicheiros, facções criminosas, 
mercados ilegais e afins) passem a exercer influência sob aquele espaço. Um dos 
resultados desse processo é o avanço da violência de forma generalizada, o que leva o 
Brasil a alcançar altos patamares nos índices de criminalidade e, por conseguinte, no 
superencarceramento. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional 
(DEPEN, 2020), o país possui uma população carcerária de 755,274 presos. Esse 
número faz com que o Brasil continue ocupando o 3º lugar no ranking dos países com 
maior população prisional do mundo, ficando atrás apenas do Estados Unidos (2,094 
milhões) e China (1,710 milhões), como apontado pelo monitoramento do World Prison 
Brief (2019). Sobre a continuação do crescimento da população carcerária e ocupação 
no estado (ver gráfico 1 em anexo). 
 
A nível regional a realidade não é melhor, nos últimos tempos o Rio Grande do Norte 
tem protagonizado as manchetes dos jornais locais e nacionais com notícias a respeito 
da violência urbana. Os dados do Atlas da Violência (2019) também apontam que o RN 
foi um dos estados com o maior crescimento na taxa homicídios em 2017 ( +17,7%), 
com a maior taxa de homicídios de negros (87,0 mortos por 100 mil hab.), e também o 
primeiro lugar nos homicídios jovens (152,3 por 100 mil hab.). O crescimento das 
facções criminosas no estado bem como a guerra pelo poderio entre si, é uma das 
grandes razões pelas quais o RN vivencia o crescimento vertiginoso da violência. E a 
partir dessa crise, não apenas na pasta da segurança, mas, como também em várias 
outras áreas do governo estadual, que o RN vira cenário do maior massacre 
penitenciário de sua história. Em janeiro de 2017, ocorre entre o PCC (Primeiro 
Comando da Capital) e o Sindicato do Crime do RN (SDC/RN), na Prisão Estadual de 
Nísia Floresta (Alcaçuz), uma rebelião que durou 8 dias e, resultou em pelo menos 26 
assassinatos e 56 fugitivos (G1, 2017), canibalismo e terror nas ruas da grande Natal.  
 
Esse marco trágico, que remonta uma realidade de carnificina medieval, traz à tona a 
necessidade de uma comunidade acadêmica que, junto a sociedade civil se debrucem 
sobre as questões precedentes e resultantes desse processo de “amontoamento de 
corpos”, dessa vasta gama de leis e políticas que só são aplicadas até certo ponto. 
Tendo isso em vista, o presente projeto, objetiva analisar o impacto do massacre de 
Alcaçuz para as políticas de assistência penitenciária, sob a ótica e contribuições do 
modelo de análise Múltiplos Fluxos, para entender se existe relação entre o massacre 
e a oferta de assistências penitenciárias, especialmente da educação. Tal escolha se 
justifica pelo fato do modelo abarcar os “fluxos” mais importantes para se analisar as 
dimensões e indicadores que cercam uma política e que resultam na sua aplicabilidade 

e efetividade ou não. 

 
Metodologia 

 

Para a feitura do estudo, utilizou-se do modelo de análise de política pública intitulado 
de Modelo de Múltiplos Fluxos (Multiple Streams Framework), Kingdon (2003). Tal 
modelo se baseia em três fluxos, sendo eles; o fluxo de problemas (indicadores, crises, 
eventos, feedback de ações), fluxo de soluções (viabilidade técnica, custos toleráveis e 
aceitação da comunidade) e o fluxo político (humor nacional, forças políticas 
organizadas, mudança de governo). Tais fluxos podem ocorrer de maneira 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 910 

 

independente, mas quando o fluxo político se efetiva é que se abre a Janela de 
Oportunidade e vai entrar na Agenda ou não. 

Para tanto, houve uma coleta dos dados provenientes de bases oficiais, tais como; Atlas 
da Violência, Anuário de Segurança Pública, relatórios do Infopen, Censo Escolar e 
afins. Ocorreu também um levantamento bibliográfico, seja de livros, artigos, teses ou 
dissertações que tratam da temática. Para se compreender o campo, tentou-se realizar 
o uso de ferramentas como a aplicação de entrevistas semiestruturadas com alguns 
atores sociais. 

A escolha por essas ferramentas, se deu pelo fato da necessidade de instrumentos que 
contemplem as várias dimensões que estão em torno da oferta assistencial nas 
penitenciárias norte rio-grandenses e, especificamente da oferta educacional no 
cárcere. Vale ressaltar que, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (COVID-
19), as atividades de campo foram suspensas, o que prejudicou o andamento da 
pesquisa. 

 
Resultados e Discussões 

 

A crescente coisificação do ser humano pode ser vislumbrada na alta dos índices como 
de superencarceramento, das Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs) e tantos 
outros, o que acaba por se converter em uma realidade onde o cárcere atua 
consolidando o processo de “sujeição criminal” (MISSE, 2010). Os encarcerados estão 
sob tutela da mesma jurisprudência, seja para tratá-los como “corpos matáveis” seja 
para garantir o mínimo de dignidade, acesso ao Devido Processo Legal e ao que está 
circunscrito na LEP (Lei de Execução Penal). Em relação aos números de 2020, 
previstos para a população carcerária, Gabriel Sampaio, coordenador do programa 
Enfrentamento à Violência Institucional da Conectas, destaca: 

Estes dados são reflexo de uma política criminal populista e ineficaz. O Brasil encarcera 
muito e de maneira desordenada, não oferece condições dignas nas prisões, sendo 
precários os acessos à saúde ao trabalho (18%) e à educação (14%). Os dados revelam 
uma crise crônica e que exige medidas urgentes para sua superação, por meio da 
revisão da legislação, ampliando, por exemplo, as alternativas penais para crimes sem 
violência, revisão da Lei de Drogas, e redução das prisões provisórias. (CONECTAS 

DIREITOS HUMANOS, 2020). 

O massacre de Alcaçuz foi a ponta do iceberg, uma triste realidade, considerada por 
muitos como “rotineira”, quando se fala de guerra entre facções e episódios sangrentos 
dentro de contextos prisionais. Dias antes da eclosão da rebelião iniciada no Rogério 
Coutinho Madruga (Pavilhão 5) de Alcaçuz, o Brasil assistia a uma escalada de 
rebeliões entre facções no Norte do país, os confrontos em Manaus (AM) e em Roraima 
(RO). A escalada violenta nessa região deveria ter posto em alerta os gestores de 
segurança pública das demais localidades. No entanto, não foi bem o que aconteceu no 
RN. O relato postado por um agente penitenciário, via WhatsApp, que estava de serviço 
no dia 14 de janeiro de 17( dia de início da rebelião em Alcaçuz), descreveu 
detalhadamente a iniciada do ataque do PCC, que conseguiu sair do pavilhão 5 e invadir 
o pavilhão 4, pavilhão esse, dominado pelo Sindicado do Crime (BARBOSA, 2019). O 
relato do agente mostrou que não havia um plano de resposta, um plano de contenção 
estratégica, caso um confronto começasse, visto que os agentes foram pegos de 
surpresa e saíram fugidos quando tudo se iniciou. De fato, a rebelião de Alcaçuz foi uma 
tragédia anunciada. O relatório realizado pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 911 

 

Combate à Tortura (MNPCT) em conjunto com o Comitê Nacional de Prevenção e 
Combate à Tortura (CNPCT) constatou que: 

 

Não foi observado no estado do Rio Grande do Norte um esforço conjunto do Poder 
Executivo, Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público na construção de 
estratégias de desencarceramento, na verdade o aumento no número de presos 
denuncia a consolidação do recrudescimento penal. A alguns órgãos afirmam estarem 
tomando medidas de forma isolada, ou seja, não foi construída uma ação conjunta e 
coordenada entre todos os órgãos responsáveis pela privação de liberdade no estado. 
A cultura institucional de utilizar a privação de liberdade como resposta principal para 
questões ligadas a criminalidade assinala para a seletividade do sistema de justiça 
quando se identifica que dentre as pessoas presas, a grande maioria das pessoas 
presas são de baixo poder aquisitivo e de baixa escolaridade. Assim como aponta para 
decisões judiciais atravessadas pelo racismo, já que a maior parte da população 

carcerária no país é negra. (MNPCT, CNPCT, 2018, p. 75). 

 

Sobre o Massacre, após o ocorrido, o Mecanismo realizou visitas aos pavilhões e 
ratificou que os problemas que vinham sendo apontados ao longo dos anos como; 
superlotação, omissão do Estado, garantia a condições básicas de vida, denúncias de 
torturas, violências e outros, foram acentuados. 

 

Além das duas recomendações relacionadas a medidas de reparação às vítimas e 
familiares, outras três recomendações dirigidas à SESED, ao Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Norte e à Câmara dos Deputados, estavam relacionadas ao 
massacre, às mortes e ao fenômeno do desaparecimento forçados, e também não foram 
cumpridas. (MNPCT, CNPCT, 2018, p. 76). 

 

A situação dada pelo Mecanismo de Combate a Tortura apenas confirma uma realidade 
onde, segundo os dados do Depen (2017) o estado atuava amotando o número de 9.252 
vidas dentro de um sistema com capacidade de 6.873 vagas. Sabe-se da complexidade 
em tratar de “déficit” de vagas (que nesse caso era de 2.379), dado que a solução não 
é a construção de mais vagas e sim uma reavaliação no “se prende muito e se prende 
mal”. Sobre uma possibilidade de reversão desse processo, a professora e especialista 
na área, Juliana Melo, em entrevista ao jornal Tribuna do Norte (2018), aponta que “ a 
médio curto, médio e longo prazos a solução é investir em educação e cidadania, mas 
medidas pontuais poderiam ser discutidas de forma mais ampla como descriminalização 
e regulamentação das drogas - seria um começo para se buscar resultados mais 
positivos”. A respeito da oferta de educação no sistema prisional, em 2017 por exemplo, 
os dados (Infopen/DEPEN, 2017) mais uma vez revelam a dificuldade do estado na 
oferta de educação, tendo no quesito Pessoas em Atividade de Ensino Escolar atingindo 
a marca de 1,92% (sendo a média nacional 9,6%), Pessoas em Atividades Educacionais 
Complementares 0,12 ( média nacional 1,4%), resultando na percentagem de Pessoas 

Presas em Atividades Educacionais de 2,04 ( média nacional 10,58%). 

Ainda sobre a educação, em um relatório realizado pelo Ministério Público (SIP/MP, 
2019) o RN é apontado como o penúltimo (4,62%) dentre as unidades federativas 
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quando comparado o tamanho da população carcerária dos estados e a percentagem 
de presos em atividades educacionais. Porém, o relatório também indica um 

crescimento positivo: 

O quantitativo atual de presos estudando, paralelamente ao quantitativo de vagas de 
ensino, representa, contudo, um aumento progressivo quando comparado ao primeiro 
trimestre de 2018. Isso porque, do primeiro trimestre de 2018 (março, abril e maio) para 
março de 2019, quando da visita técnica para preenchimento do Relatório Anual 
2018/2019, há um crescimento de 38% (trinta e oito) no número de presos estudando, 
assim como um incremento no percentual de vagas de ensino aproveitadas, passando 
de 57,26% (cinquenta e sete vírgula vinte e seis por cento) no primeiro trimestral de 
2018 para 72,46% (setenta e dois vírgula quarenta e seis) no anual de 2019/2019. (Ver 
também gráfico 2 em anexo). 

 

Vale destacar que , no Rio Grande do Norte, a responsabilidade pelas formas de 
educação no cárcere são de competência da Secretaria de Estado da Educação, da 
Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), pois a extinta Secretaria de Estado da Justiça 
e da Cidadania (SEJUC) e atual Secretária de Estado da Administração Penitenciária 
(SEAP) não possui da função professor dentro do seu quadro funcional. Um dos 

problemas que isso gera é o um jogo de responsabilização entre as secretarias. 

Segundo o Plano Estadual de Educação nas Prisões do RN (2015), nos exercícios de 
2016 a 2018, a oferta de educação carcerária acontecia majoritariamente por políticas 
do governo federal, à época, especificamente, por meio do Programa Novas Turmas de 
EJA (Educação de Jovens e Adultos) - Resolução 48/2012. Consta no plano ainda, que 
“No Rio Grande do Norte não existem escolas próprias no interior das Penitenciárias. O 
que existe são espaços, alguns com destinação específica para a atividade educacional, 
embora não possua estrutura de uma escola. Outros são improvisados” (SEJUC; SEEC, 
2015, p. 41). Atualmente, segundo a SEEC, o principal recurso para a educação 
penitenciária do estado advém do programa federal ProJovem Urbano, já o ProJovem 
é o responsável pela oferta de educação fundamental na modalidade EJA. E sobre 
Alcaçuz, pós massacre, evidencia-se que, não só as atividades educacionais foram 
retomadas como também a nova capacidade de oferta de ensino superior, atualmente 
a penitenciária é até uma das que dispõem de centro equipado para teleaulas. 

Algumas outras experiências também merecem ser citadas, como a de Mossoró, onde 
ocorreu em 2018 o acordo de cooperação educacional entre o Instituto Federal do Rio 
Grande do Norte (IFRN) e a penitenciária federal, tendo como objetivo garantir 
certificações de ensino médio e superior aos apenados (IFRN, 2018). Outro exemplo é 
o de Caicó que, em 2019, teve na Penitenciária Estadual do Seridó a reinauguração da 
sala do Projeto EJA (LIMA, 2019). O RN também tem em sua história trajetórias efetivas 
quando se fala em educação popular, movimentos como As Quarenta Horas de Angicos 
que foi um movimento transgressor e revolucionário ocorrido no ano de 1963, sobre tal 
feito: 

 

Fazer com que os participantes aprendessem a ler e a escrever e, ainda por cima, 
viessem a se politizar em 40 horas constituíam os objetivos fundamentais da 
experiência. Isso despertou enorme curiosidade, motivo pelo qual o trabalho de Freire 
e dos estudantes do Rio Grande do Norte correu o mundo. (GERMANO, 1997, p.389). 
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Outro movimento que está na história do estado é a Campanha de Pé no Chão Também 
se Aprende a Ler, da década de 1960, que protagonizou uma educação voltada à 
emancipação social das camadas populares (SPINELLI; MENEZES). O que se 
pretendeu aqui foi mostrar com exemplos práticos que as formas de educar tornam-se 
viáveis, mesmo que com baixo orçamento e percalços burocráticos, e não induzir uma 
comparação. 

  

Por fim, reconhecendo os dados e a partir da análise feita, compreende-se que o 
massacre contribuiu sim para o fluxo da oferta de educação no sistema carcerário norte-
rio-grandense. O massacre e, posteriormente, a mudança de governo, atuaram em favor 
do estabelecimento de uma gestão mais preocupada, um exemplo é a criação de uma 
secretária exclusivamente para a administração penitenciária. Apesar disso, a 
população carcerária atual do RN é de 10.460 internos, distribuídos em 22 unidades 
penitenciárias que atuam com o déficit 4.288 vagas e, portanto, com a taxa de ocupação 
de 169,48% (CNMP, 2019), indicando assim que a administração pública ainda tem 
grandes desafios a serem enfrentados e que, se não agir de forma célere, em regime 
de urgência, o sistema carcerário norte-rio-grandense continuará a ser “ uma bomba 
prestes a explodir”. 

 

  

 
Conclusão 

 

Apesar de estar-se em uma realidade pandêmica e, ainda não ser viável concluir de fato 
este estudo, verificam-se algumas conclusões, por mais que de maneira parcial. O 
massacre de Alcaçuz por si só não teve força para impulsionar uma revisão na execução 
das medidas de ressocialização, especificamente a educação, muito menos no 
processo de superencarceramento que assola não só a realidade do Rio Grande do 
Norte, mas de todo o Brasil. 

Contudo, o fluxo político, ou seja, mudança na gestão do governo estadual (2018/2019), 
trouxe a expectativa de que, por ser um governo progressista com bandeiras de 
combate às desigualdades e questões de direitos humanos por exemplo, pudesse 
viabilizar a dita Janela de Oportunidades, no entanto, um dos fatores que acabam por 
dificultar essa Agenda é a grave crise fiscal e econômica enfrentada pelo governo 
estadual, o que faz com que este não consiga arcar com todo o ônus que envolve as 
problemáticas oriundas da SEAP e da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa 
Social (SESED). Um dos agentes que poderia trabalhar junto ao estado é o executivo 
federal, que poderia exercer, por meio de incentivos fiscais e políticas públicas, ajuda 

nesse sentido. 

Mas, pelo contrário, como resultado de uma onda conservadora, o governo federal atual 
rompe com qualquer ideia que se aproxime de um processo de desencarceramento, 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 914 

 

respeito aos direitos humanos e políticas alternativas aos modos de punir, ao invés 
disso, dialoga com a supressão de direitos, dá lugar a um discurso supremacista, de “ 
justiça com as próprias mãos”, armamento da população, que fomenta um discurso de 
tortura no cárcere, redução da maioridade penal, tem iniciativas como, por meio do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, um pacote anticrime que traz várias questões 
dúbias tipo a tentativa de passar Excludente de Ilicitude para as policiais, e tantos outros 
malfeitos que acabam por agravar a situação aqui discutida. Pode-se verificar ainda, 
uma posição de omissão do judiciário face ao caos do sistema prisional do estado, que 
poderia impor, dentro da legalidade, que o RN cumprisse com sua obrigatoriedade de 
gestão de forma eficiente, eficaz e efetiva. 

Em suma, o que se vive hoje é resultado de décadas de pouco investimento e descaso, 
e ao se apontar isso não se fala especificamente de mais prisões e armamento letal, e 
sim em mecanismos de combate a violência como tecnologia, recursos humanos, 
qualificação técnica e estratégica. Porquê, apesar de tudo, o Brasil é sim dotado de uma 
institucionalidade, políticas públicas e leis que dispõem de potencialidades para o 
enfrentamento e superação das práticas moralistas-policialesca-punitivas vigentes. 
Enfim, a atual pandemia bem como seus desdobramentos, para além de expor 
acentuadamente fragilidades existentes no sistema punitivo, traz tantos outros 
questionamentos que carecem não só de uma reflexão, discussão e aprofundamento 
por parte da academia, mas de toda a sociedade e seus representantes. 
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Gráfico 1: Evolução da capacidade e da ocupação da população carcerária do RN 
(Fonte: SIP/MP) 
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Gráfico 2: Histórico das vagas de ensino e dos presos estudando no Estado do Rio 
Grande do Norte (Fonte: SIP/MP) 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 918 

 

CÓDIGO: HS0950 

AUTOR: OLIVIA MACEDO PRADO DE MELO 

ORIENTADOR: LARISSA KELLY DE OLIVEIRA MARQUES 

 

 

TÍTULO: Mosaicos imagéticos e textuais: notações de um processo criativo na Gaya 

Dança Contemporânea 

Resumo 

Atualmente o processo de criação em dança se presentifica sob uma perspectiva 
dinâmica e indissociável do artista. O presente relatório é referente as notações, 
discussões e registros imagéticos acerca das criações artísticas em dança sobre os 
aspectos processuais do trabalho intitulado “Entre Olhares e Ventos”, dirigido por 
Larissa Marques, Maurício Motta e direção musical de Erhi Araújo da Gaya Dança 
Contemporânea, projeto de extensão da UFRN coordenado por Marcílio Vieira e Larissa 
Marques. Além disso as impressões a seguir adotam os princípios da Arte Coreográfica 
Contemporânea (ALMEIDA, 2015), a possibilidade de uma perspectiva processual de 
obras artísticas (SALLES, 2006) para análises, reflexões e relatos estéticos, nos quais 
se referem às qualidades artísticas da dança. 
 
Palavras-chave: DANÇA; CRIAÇÃO; OBRA; ARTE; CONTEMPORANEO. 

TITLE: Image and Textual Mosaics: notations of a creative process in Gaya Dança 

Contemporânea 

Abstract 

Currently, the process of creation in dance becomes present under a dynamic and 
inseparable perspective of the artist. This report refers to the notations, discussions and 
imagery records about artistic creations in dance on the procedural aspects of the work 
entitled “Entre Olhares e Ventos”, directed by Larissa Marques, Maurício Motta and 
musical direction by Erhi Araújo da Gaya Dança Contemporânea, UFRN extension 
project coordinated by Marcílio Vieira and Larissa Marques. In addition, the following 
impressions adopt the principles of Contemporary Choreographic Art (ALMEIDA, 2015), 
the possibility of a procedural perspective of artistic works (SALLES, 2006) for analyzes, 
reflections and aesthetic reports, in which they refer to the artistic qualities of dance . 
 
Keywords: DANCE; CREATION; CONSTRUCTIONS; ART; CONTEMPORARY. 

Introdução 

O presente relato é referente aos registros escritos e imagéticos do acompanhamento 
realizado desde Agosto de 2019 até Julho de 2020 com o processo criativo “Entre 
Olhares e Ventos” da Gaya Dança Contemporânea, projeto de extensão da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Trata-se de reflexões acerca da 
pesquisa e produção da obra de maneira a manter a interlocução com os artistas. Tendo 
em vista o contexto de uma sociedade caracterizada pelo consumo imediato de bens e 
elevada produção em massa, essa pesquisa acadêmica e artística convoca um olhar 
crítico do homem contemporâneo inserido nessa realidade, para que possa atender sob 
uma perspectiva de fenômenos processuais. A arte como sustentação do seu tempo, 
percebe o caos, como contemporânea, não idealiza seu lugar. A Gaya Dança 
Contemporânea foi fundada em 1990 pelo professor Dr. Edson Claro e é hoje um projeto 
de extensão permanente coordenado pelo professor Dr. Marcílio Vieira, com a 
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colaboração da professora Dra. Larissa Marques. Com o objeto de contribuir com a 
formação artística e pedagógica dos discentes e possibilitar experiências artísticas no 
fazer, apreciar e pesquisar dança. O trabalho intitulado “Entre Olhares e Ventos” conta 
com a direção artística da professora Dra. Larissa Marques, Maurício Motta e direção 
musical de Erhi Araújo. A partir de ateliês e proposições sugeridas o grupo pesquisa nos 
corpos, fonte de saber transitória de caráter auto-reguladora, pois opera na 
imprevisibilidade dos casos e na reorganização de experiências. De acordo com 
Marques (2018) “O ateliê em formato de laboratório, integra um trabalho corporal (aulas 
de dança) e a pesquisa de partituras corporais dançantes a partir de jogos de 
improvisação, que partem do imaginário criativo advindo do universo imagético dos 
balanços (enquanto possível objeto concreto a ser explorado na construção de algumas 
cenas) e do universo imagético da ação de balançar. Esses balanços e esse balançar 
são o mote criativo que inspira essa criação em construção.” Dessa forma a pesquisa 
estabelece diálogos íntimos com a criação em dança. O mais importante para 
compreender dos processos criativos é a relação que o crítico faz dos dados com as 
obras, que a autora Salles (2006) denomina de estética do processo. Os diálogos que 
os artistas exercem durante a pesquisa constitui a trama da história de cada um, pois 
sua busca pelo saber alimenta uma diversidade de referências, são indagações que 
instigam o criador, e quando nos aproximamos de algum ponto referencial, nos 
deparamos com suas diversas ramificações. Entre Olhares e Ventos partilha de um 
corpo que propõe possibilidades e não se vincula a padrões fixados sobre modos de 
dançar, são corpos em fluxo de transformação. Por isso toda criação parte do 
imaginário-criativo e de um estímulo que irá induzir a outros. Ao analisar os dados, é 
perceptível a formação do grande mosaico imagético e textual que a obra plena oferece, 
na sua totalidade por abranger desde o início da sua gestação até o presente momento. 
 

Metodologia 

 
Os encontros presenciais com o grupo Gaya aconteceram semanalmente no 
Departamento de Artes da UFRN, desde agosto de 2019 até meados de março de 2020. 
A partir de observações passivas e ativas, como a participação direta da preparação 
corporal dos artistas e de alguns ensaios para a experiência estética também do lado 
de dentro da cena de Entre Olhares e Ventos, pude registrar caminhos pré-
determinados e a formação de novas raízes advindas da referência anterior. Com o 
auxílio do caderno, da caneta e de recursos de registros imagéticos, a câmera do 
aparelho celular, as reflexões tomam forma material e a grande rede da criação se 
estabelece. Para gerir essa imagem de múlti imagens, levamos em consideração a 
individualidade de cada um, sua história, seus anseios, seus modos de ser e de estar. 
Dentro dessa rede de criação da obra de arte existe outras que partem de cada 
envolvido nesse processo, como raízes que se ramificam e se multiplicam de acordo 
com a capacidade do ambiente, ou também transbordam, gerando novos trabalhos. 
Como sugere Porpino (2016), “[...] o ato de dançar pode ser pensado como ato no qual 
o indivíduo pode refazer-se a cada momento em que se dança, e assim criar suas 
próprias poéticas.”, refaz por se colocar em redescoberta na experiência estética da 
obra. Pensando nisso, a preparação corporal dos dançantes deste trabalho que percorre 
o balançar se dispõe nos ventos que tomam o eixo, oscilando de lá para cá e em 
sentidos para além da lateralidade, toma consciência do embaralhado das redes e 
entende que na criação não há início, nem fim. Por isso as aulas são abordadas para o 
viés do estado de criação, conhecido também como “a hipnose”, o momento de 
concentração e nada mais invocador do que ser o seu próprio jogo. É a liberdade da 
brincadeira, a liberdade da criação, a cada dia, cada novo ensaio, novos caminhos 
tecidos. Para entender o processo de criação é preciso antes entender o pensamento 
espiralado das redes que se tecem. Dessa forma foi solicitado o uso dos diários de bordo 
por cada integrante do grupo, como contribuição para a composição em dança e a 
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consciência de como nossas escolhas, pensamentos e corpo interagem com os 
estímulos propostos. Os estímulos iniciais adivinham da concepção da professora 
Larissa Marques e Maurício Motta, mas não se limitavam apenas aos diretores 
artísticos. Como a Gaya é um grupo que mantém trabalhos de criação colaborativa, 
Entre Olhares e Ventos se dispõe a dar voz autônoma para o coletivo, vozes que 
afirmam e que também negam, que constroem e ressignificam. O processo de criação 
é feito por todos, existem cargos como Direção e Técnicos, mas cada integrante 
colabora em algum lugar e o diálogo é aberto. Sendo assim ocorre influências e 
estímulos advindos dos próprios intérpretes-criadores. E estudar isso em seus cadernos 
de bordo aproxima a obra e o artista, demonstra a complexidade de distinguir corpo e 
obra na criação em dança, admite o valor de reflexões e registros para a criação e a 
contribuição do entendimento desse fluxo em rede imaginária e perceptiva do ato de 
criar e gerir uma obra. Além disso o trabalho dialoga com fundamentos teóricos das 
autoras Cecília Salles (2006), Marcia Almeida (2015), Larissa Marques (2016), 
Bittencourt (2012) e outros para discutir sobre processos criativos, noções de corpo e a 
prática artística como pesquisa fundamentada na corporeidade e na própria reflexão 
teórica. Em março de 2020 a cidade de Natal decretou o isolamento social em 
decorrência da pandemia do novo coronavírus, em virtude disso as atividades 
presenciais foram suspensas, a obra da Gaya permanece em construção, dado ao seu 
caráter processual e de redescobertas, possibilitamos a ampliação da perspectiva do 
fazer em casa e a dança se tece dia após dia, em codependência com seu contexto. 
Entre Olhares e Ventos continua com suas reflexões e discussões acerca da criação, 
dos estímulos do balanço e de um mundo que o cerca. O corpo no seu instinto primitivo 
de criar, nos seus anseios de mudança, se reinventa e se adapta a novos ventos, e os 
olhares se entrecruzam de novo, virtualmente. 
 

Resultados e Discussões 

 
Com a finalidade de analisar os dados coletados, registros internos e externos da obra 
da Gaya, juntamente com as reflexões teóricas, pode-se observar diversas 
contribuições para o fazer artístico da dança, seja no âmbito formal ou informal, pois o 
grupo centraliza-se no espaço da arte contemporânea, abrangendo discussões do seu 
tempo e do seu lugar. As reflexões possibilitaram a participação da pesquisa no Prêmio 
de Fotografia- Ciência e Arte, destinado a estudantes e pesquisadores brasileiros para 
fomentar a produção de imagens com a temática de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
com a fotografia Corpo Rizoma, registrada por Leila Bezerra e composta pela intérprete-
criadora Olivia Macedo, dialogando com as noções acerca do imaginário criativo como 
mobilizador da criação em dança. A pesquisa também desencadeou para o trabalho 
intitulado “Fluxo de Consciência na Criação em Dança: modos de pensar do corpo e da 
obra Entre Olhares e Ventos”, pesquisa aprovada para ser apresentada no VI 
Congresso Científico Nacional de Pesquisadores em Dança- ANDA 2020. A dança 
motriz das reflexões indagadas neste contexto se baseou na Arte Coreográfica 
Contemporânea, compreendida aqui de acordo com a autora Marcia Almeida (2015), 
pois tem como base a dança que abrange as ideias da capacidade adaptativa humana 
e maleabilidade corporal, do que afeta e é afetado pelo corpo daquele que cria e vive a 
experiência da criação nesse entrelaçamento constante dos dois. No trabalho com o 
grupo de artistas da Gaya são desenvolvidas atividades que propiciam a consciência 
desse estado de moldagem, como os exercícios que guiam a presentidade, fonte de 
possibilidades para o sentir da plasticidade corporal, ou seja, de se formar e se reformar. 
Assim como na língua portuguesa, o prefixo “re” apresenta três sentidos: retrocesso, 
repetição e reforço. Isto é, voltar ao passo anterior, repetir na intenção de repensar, reler 
e revirar para reforçar uma ideia, um sentido, um estado corporal, uma dança. Uma 
criação em dança que é reviver, redançar. Portanto o movimento anterior se refaz em 
outro mas não cabe dizer que o posterior já não existe mais, se um dia esteve lá, estará 
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lá, seu rastro ficou. O que coloca o artista em estado de redescoberta e experimento. 
Também como durante os momentos que os artistas se transportam para estados de 
reconexão e alerta para a recriação, tendo em vista com isso a disponibilidade de um 
corpo adaptável a diversas circunstâncias que o percorrem. Dessa forma a própria 
estrutura da obra “Entre Olhares e Ventos” permeia o universo desse jogo, a partir de 
um roteiro breve para guia de improvisação, como oportunidade para a autonomia 
artística e liberdade criativa dos intérpretes, assim como a ampliação dos caminhos aos 
quais se referem a maleabilidade corporal, as transformações de estruturas físicas e 
perceptivas que constroem a cena. Podemos relacionar esses momentos com questões 
que refletem a relação do artista com a sua apropriação do mundo, isto é, memória, 
cultura, tempo e percepção, tendo em vista fatores intrínsecos da evolução, tal qual o 
esquecimento e a necessidade de conservação, transmissão e atualização de dados 
(SALLES, 2006). O indivíduo lida com questões do acaso e se restabelece 
constantemente, dessa forma o esquecimento é uma ferramenta essencial no seu devir 
efêmero, até para reformular pensamentos. De acordo com Luiz Humberto (2015), para 
o artista cênico, a memória como lembrança é fundamental para uma afirmação da 
necessidade do passado, da tradição, assim como estudos e processos de grandes 
artistas. Igualmente, o esquecimento também é fundamental, pois ele permite o relaxar, 
contudo traz abertura para o novo, com outras possibilidades de instauração do 
presente e de projeção futura. O tempo se altera, as ideias também, logo o 
esquecimento de fórmulas passadas é inevitável para a sua sobrevivência. Por essa 
razão inerente ao ser humano se faz a importância de registros, como diários de bordo, 
vídeos, fotografias, desenhos e outros meios que assegurem a lembrança para o criador 
na arte do movimento. Através desses registros é possível analisar o fluxo da construção 
de pensamentos, ideias e teias da criação. Buscamos, ao longo do segundo semestre 
de 2019 e início do ano de 2020 (o que antecede à pandemia), exercitar essa notação 
no percurso do processo “Entre olhares e ventos”, como modo de registrar esse 
percurso criativo em experimentação. A revisita dos arquivos registrados no decorrer de 
uma criação promovem a lembrança, um achado do corpo para se presentificar, e se 
assemelham ao que proponho estipular também sobre a escrita em dança, seja em 
âmbitos formais ou informais, em um paralelo com o fluxo de consciência na narrativa 
moderna, no que se refere a leitura de impressões, sensações, pensamentos, 
associações e os fenômenos que chamamos de intuição, visão, insight, introspecção, 
ou seja, experiências mentais. De acordo com Humprey (1976), fluxo de consciência é 
para psicólogos, pois William James a cunhou, em The Principles Of Psychology (Os 
príncipios da psicologia), Nova York, Henry Holt, 1890, I, 239. Isto é, a palavra 
“consciência” e “fluxo” são figurativas, portanto é utilizada com maior clareza aplicada a 
processos mentais. Entretanto o termo já é um rótulo estabelecido pela Literatura e 
indica “[...] um sistema para a apresentação de aspectos psicológicos do personagem 
na ficção[...]” (HUMPREY, 1976, p.1). Busco utilizar desse termo empregado na 
literatura para exemplificar o pensar do corpo, do movimento e a exposição dessa ação, 
de modo que possa contribuir com a compreensão da complexidade do fazer dança. 
Em consonância com as indagações do autor Robert Humprey (1976) as funções do 
fluxo de consciência se tratam de uma questão psicológica e filosófica por se ocupar de 
uma tentativa moderna de análise da natureza humana e, se torna presente no lugar de 
conhecimento da experiência, seja mental ou espiritual. Com isso ao nível que a 
psicologia mescla com a epistemologia e com o que se ocupa o fluxo de consciência 
com questões de “quê” e “como”, propomos reflexões acerca do que contém a 
consciência para estímulo à criação em dança? E como o corpo se manifesta em seu 
próprio fluxo de pensamento? Essas são duas questões guias de intermediações para 
o pensar das estruturas do corpo pensante. Nos registros percebe-se a ideia seguindo 
seu fluxo a partir de um estímulo primário, a impressão de um estado físico, emocional 
e energético. Um corpo registrando sua dança para além de fontes imagéticas como 
vídeos ou fotografias, mas também escritos, desenhos, dentre outros meios. A 
manifestação da dança e de uma lembrança no papel. Ao questionar as indagações me 
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refiro aos encontros face a face, como também o corpo em frente ao espelho: o olhar 
externo de um apreciador, seja ativo ou passivo; e o espelho interno que permite o olhar 
das profundezas de si e do que constitui o corpo e a obra, caso ambos já não sejam a 
mesma entidade. Por se tratarem de produto e processo do mesmo princípio, faz-se 
complexo distinguir corpo e obra em dança, se o que levou a obra está no corpo e o que 
leva ao corpo está na obra. Assim sendo tateamos a comparação dos paralelos e não 
a conformidade, revelando o processo da criação e sua transitoriedade, onde resultados 
e produtos se constituem também durante o processo. Destaca-se que, ao se tratar de 
uma análise processual, não a transportamos para um sistema insaciável, buscando 
sempre algo a mais do homem contemporâneo para compensar uma sociedade de 
incertezas e inseguranças, mas as fundamentações artísticas que abrangem a obra, o 
corpo e suas vivências, para o entendimento dos movimentos da criação e do pensar. 
Entre Olhares e Ventos partilha de um corpo que propõe possibilidades e não se vincula 
a padrões fixados sobre modos de dançar, são corpos em fluxo de transformação. 
Portanto toda criação parte do imaginário-criativo e de um estímulo que irá induzir a 
outros. Desse modo o estímulo criativo é como a queda de um dominó, que irá levar o 
seguinte e assim por diante já que se auto-induzem. Assim a dança que se permite na 
construção dessa obra é como a formação do pensamento, visto que o movimento é um 
ato de pensar do corpo, logo a obra artística também apresenta um caráter de 
pensamento. São estímulos, dependentes, que se ligam e geram ideias em fluxo, a 
dança. Isto é, tais ideias emergem como imagens em acontecimentos, de acordo com 
a autora Adriana Bittencourt (2012), e são estratégias de sobrevivência do corpo, um 
aspecto do mesmo, tal como forma de percepção, na qual imagens internas e externas, 
corpo e ambiente, se negociam constantemente. Dessa forma a criação também está 
vinculada com o contexto. Em vista disso, Bittencourt (2012) expõe que imagens são 
ideias-pensamentos e também impressões, isto é, o pensamento do corpo como 
imagem lida com a provisoriedade e processos irreversíveis. Portanto as imagens 
ocorrem como sinais (ações combinatórias do corpo) e assim constituem sua 
sustentação, essas ações são provenientes do interior do corpo, como vísceras e órgãos 
sensitivos. São provisórias por se tratarem de uma percepção corporal, o modo como 
percebemos algo é gerador de múltiplas imagens, sujeitas a transformação, pois ocupa-
se com um corpo que ocorre na interação com outros corpos, o que o caracteriza 
dinâmico e aberto a modificações. Em consonância a processos irreversíveis pois 
revelam que, mesmo na repetição de algo, não se retorna ao estado anterior, isto é, a 
repetição é um meio que possibilita as modificações, dessa forma as imagens têm 
função evolutiva e se operam na natureza do corpo, como também se transformam 
como condição de permanência, qualidade de existência do corpo e mecanismo 
inteligente de adaptação evolutiva (BITTENCOURT, 2012). Por isso é da natureza do 
sistema as ramificações e bifurcações, que emergem de estados anteriores e com novas 
propriedades de criação e a possibilidade de criar outros ramos em decorrência dos 
posteriores. Perceber o caminho da ramificação, implica na experiência estética. De 
acordo com o autor Martin Seel (2014), a experiência estética não está restrita às artes, 
é sempre uma forma intensificada de percepção estética. Não relaciona-se com o que 
é o objeto, mas como é lá, como está presente na plenitude de seus aspectos e relações. 
E é a percepção estética que permite o objeto ser na duração da sua intuição, ela o 
deixa aparecer. Em reflexões, pude notar o que talvez seria o primeiro recorte de ramos 
dessa criação da Gaya Dança Contemporânea, a partir da ação “balançar” proposta 
pela coreógrafa Larissa Marques, em que surgiu, nos laboratórios de criação, o universo 
infantil, o brinquedo balanço e, consequentemente, o vento que a ação de se balançar 
repercutia. Daí para a frente os intérpretes se permitiam a explorar novos caminhos, e 
assim a partir das experiências, das teias de conexão e intersecção, advinham novas 
cenas, como por exemplo a investigação do som, da textura e outros sentidos que o 
vento e o balanço conduziam, como também a ação rítmica do samba. Sobre o que 
pode conter a consciência é relativo à experiência, o que implica em sentir e perceber. 
E quando se refere a arte, toda experiência é estímulo à criação, mas nem toda criação 
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é uma certeza de experiência. A obra é um convite para a receptividade corporal de 
fluxos sensoriais que se deleita na percepção estética e aos modos de reavivar 
sensações. Uma vez que os sentidos são estímulos a recordação, o corpo manifesta 
seu fluxo de pensamento em rede de conexões e estratégias de permanência, como 
ideias, memórias e ações. Intenta-se então uma ponte entre memórias e ações, isto é: 
a experiência coreográfica vista como ações no mundo, que se encontra com 
experiências de outros sujeitos e estruturam processos sociais; e a experiência vista 
pela dimensão interna do sujeito (DUARTE, 2014). Esse caráter móvel direciona a 
maneira como a pessoa se organiza no mundo, neste caso o processo social também 
é estruturante do indivíduo. Colocar-se junto à experiência, e não apenas descrever 
suas dinâmicas e estruturas, é conceber presença fenomenal da vida humana, é estar 
atento ao aparecimento de forma a apreender pelo sensível pois foca no abstrato. Trata-
se então da experiência estética que, através da percepção estética, permite o objeto 
ser como está, sem uma ideia pragmática (SEEL, 2014). De acordo com a autora 
Larissa Marques (2019) o intérprete-criador traz sua história cultural, memórias, afetos, 
vivências técnicas e estéticas que devem ser acolhidas pois enriquecem o fazer 
artístico. Dessa forma é importante salientar que nos referimos a uma dança que 
contempla o processo da abstração, portanto não apresenta uma disposição linguística 
nos termos da comunicação (ALMEIDA, 2015). É válida essa reflexão que a autora 
propõe da dança, quando a assumem apenas enquanto linguagem, termo associado à 
comunicação, entretanto, a dança não tem somente como função ou meta comunicar 
ideias e/ou sentimentos através de signos, pensar assim pode levar o autor para o lugar 
da representação, vai além disso, implica na experiência do contato e no aguçamento 
da percepção de uma dança que é o pulsar da energia vital. Dito isso, o reconhecimento 
da Dança como área de conhecimento valoriza a aproximação escrita e cênica, dos 
meios informais ou não, que preserva esses elementos característicos da mesma em 
decorrência do contato perceptível. É um lugar de experiência, embora que a união de 
elementos cênicos provoque, ou estimule comunicação, como recursos de presença, 
figurino, música, iluminação e toda a pesquisa feita anteriormente, a dança se baseia 
no despertar de um conjunto sensível reflexivo que está alojado em cada célula corporal. 
Como Almeida (2015) ressalta, sobre a importância do conhecimento sensível na 
Dança, que se dá em duas instâncias: o conhecimento que o dançarino tem que ter para 
compor sua dança; e aquele que a arte coreográfica aflora. É nesse contexto da 
experiência sensível que as possibilidades de percepções processuais emergem, 
quando o interesse se manifesta no processo (percebendo também que o produto que 
virá a ser da obra é elemento intrínseco do processo) de maneira a manter a interlocução 
com os artistas. A autora Cecília Salles (2006) denomina de “estética do processo” e 
“redes de criação”. Acerca disso o processo de criação com o auxílio da semiótica é 
sustentado pela lógica da incerteza pois engloba o acaso. Assim os instrumentos 
teóricos são convocados de acordo com a necessidade, para que respeitem as 
descobertas sobre o ato criador. Dessa forma a autora propõe olhar para os fenômenos 
em uma perspectiva de processo em que cada elemento da obra detém mútua 
dependência, pois eles se inter-relacionam e se organizam através de tendências (que 
direcionam o universo de vagareza e imprecisão). Para compreender as tendências das 
redes de criação também se faz necessário pensar em rede (SALLES, 2006). A ideia 
nessa direção é pensar a obra como um sistema aberto, isto é, a sua exposição à 
modificações, no passo em que o próprio artista coreográfico também se modifica. É 
nessa constante de afetos a partir das trocas com outros sistemas, no caso, as 
interações do meio social e a sua experiência subjetiva, também como as relações do 
artista com as culturas (enfatizamos culturas no plural no intuito de esclarecer o sistema 
aberto que é o corpo, por isso a pluralidade da dança e da arte contemporânea) que 
intencionamos as reflexões da obra enquanto processo. Sendo assim, na lógica da 
perspectiva processual, a criação está intimamente ligada à fatores da experiência 
humana. Tais fatores, como já mencionados anteriormente, constituem a identidade do 
sujeito e estão em contínuo movimento. O artista da dança, faz do seu corpo, sua obra, 
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como também utiliza de outros recursos como extensão do seu próprio corpo, no qual 
há um entrelaçar de percepções, sentidos e experiências. Por isso não convém analisar 
a obra somente em seu aspecto “produto final”, mas em sua totalidade. Posto isso a 
obra é para você aquilo que sua experiência faz dela. E sobre a experiência da rede de 
criação do espetáculo Entre Olhares e Ventos, da Gaya Dança Contemporânea, a 
princípio parece me transportar para uma atmosfera nostálgica, reverberando o espírito 
infantil, uma trança entre travessura e inocência. A configuração da rede se estabelece 
pelos pontos de conexão, os nós da rede, que unem corpo, afeto através das 
experiências, percepção (exigida no ato da experiência sensível para intuir presença no 
agora), atos de colocar-se em deslocamento, em posição de troca, de recebimento, de 
contaminação e liberação do desapego da própria criação. Os nós de conexão 
exprimem a plasticidade corporal pois é essa adaptação dos entrelaçamentos entre o 
que cria e o que é criado. O resultado dessa infinidade de coisas materiais e imateriais 
se dá na corporeidade dos artistas vivenciadas em cena. 
 
Conclusão 

 
A experiência é a própria criação em andamento, cada elemento desenvolve sua 
particularidade e potencialidade na cena. É nesse lugar de experiência que envolve o 
artista e a sua apropriação do mundo, isto é, o artista e sua obra se unificam, tornam-
se um só corpo, em dança e dinâmico pois se expõe a imprevisibilidades, causas de 
ações e reações, de estímulos-respostas, um jogo cênico que multiplica sentidos na arte 
do movimento. Pensa a sua ação e como expor essa ação, e para compreender as 
estruturas que levam a criação, os processos criativos, é preciso pensar 
processualmente, sob a perspectiva de ligações geradoras de outras, inacabadas até 
para o corpo-plateia. Na análise do processo percebe-se o fluxo de uma ideia, um 
pensamento que guia e, por diversas determinações, se esvai, deixa rastros para outros 
e assim por diante. O registro desses acontecimentos se fazem presentes na 
imaginação material e reencontra o valor da práxis. Para além dos materiais 
acadêmicos, toda a produção registrada fará parte de um mosaico imagético e textual 
que será desenvolvido juntamente com a exposição do espetáculo processual e suas 
experimentações, vislumbrando o apreciar e a consciência estética investigativa. 
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TÍTULO: Neuropsicologia e Aprendizagem: Concepções de Professoras de uma Classe 

Hospitalar Oncológica 

Resumo 

 

O Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar, comumente estruturado em classes 
hospitalares, garante a escolarização de estudantes da educação básica em situação 
de adoecimento. É fundamental nos casos de câncer infantojuvenil, notadamente em 
relação às leucemias e aos tumores de fossa posterior, pelos efeitos adversos dos seus 
tratamentos adjuvantes nos processos de aprendizagem. A presente pesquisa parte de 
demanda das professoras da Classe Hospitalar (CH) oncológica do Hospital Infantil 
Varela Santiago (HIVS), parceiro do Laboratório de Pesquisa e Extensão em 
Neuropsicologia da UFRN, para orientação de suas práticas pedagógicas junto a 
crianças e adolescentes hospitalizados com câncer. Tem como objetivo geral investigar 
a compreensão das docentes da CH do HIVS sobre a neuropsicologia e o papel deste 
domínio para os seus processos de trabalho. O estudo teve como base metodologia 
qualitativa, realizado por entrevistas semiestruturadas com a totalidade das professoras 
da classe. Percebeu-se que todas educadoras participantes não têm conhecimento 
aprofundado em neuropsicologia, mas consideram que essa área pode auxiliar em suas 
atividades pedagógicas. Foi constatado que a neuropsicologia escolar peculiarmente 
pode contribuir de forma significativa com a atuação das professoras da CH, a partir da 
compreensão dos perfis cognitivos dos pacientes, bem como orientação e estruturação 
das práticas educacionais mais propícias para cada indivíduo em situação de 
aprendizagem. 

 
 

Palavras-chave: Concepções de docentes. Classe hospitalar oncológica. 

Neuropsicologia. 

TITLE: Neuropsychology and Learning: Conceptions of Teachers of an Oncology 

Hospital Class 

Abstract 

 

Hospital and Home Educational Assistance, commonly structured in hospital classes, 
guarantees the schooling of basic education for students in a situation of illness. It is 
essential in cases of childhood cancer, especially in relation to leukemias and tumors of 
the posterior fossa, due to the adverse effects of their adjuvant treatments in the learning 
processes. This research is based on the demand of teachers of the oncological Hospital 
Class (HC) at the Children's Hospital Varela Santiago (CHVS), partner of the Research 
and Extension Laboratory in Neuropsychology at UFRN, to guide their pedagogical 
practices with children and teenagers hospitalized with cancer. Its general objective is to 
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investigate the understanding of the teachers of HC of CHVS about neuropsychology 
and the role of this domain for their work processes. The study was based on qualitative 
methodology, carried out by semi-structured interviews with all the teachers in the class. 
It was noticed that all participating educators do not have a deep knowledge of 
neuropsychology, but consider that this area can help in their pedagogical activities. It 
was found that schoolar neuropsychology peculiarly can significantly contribute to the 
role of HC teachers, from the understanding of patients' cognitive profiles, as well as 
guidance and structuring of the most appropriate educational practices for each 
individual in a learning situation. 

 
 
Keywords: Teachers' conceptions. Oncological hospital class. Neuropsychology. 

Introdução 

O desenvolvimento da presente pesquisa partiu de uma demanda pontual das 
professoras da Classe Hospitalar (CH) oncológica do Hospital Infantil Varela Santiago 
(HIVS), parceiro do Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia (LAPEN) 
da UFRN desde 2007. As profissionais relataram a necessidade de orientação quanto 
as suas práticas pedagógicas junto a crianças e adolescentes hospitalizados como 
decorrência do câncer, em especial os quadros das leucemias e dos tumores de fossa 
posterior, uma vez que os seus tratamentos adjuvantes (quimioterapia intratecal e 
radioterapias de crânio e neuro-eixo) promovem impactos negativos sobre o 
desenvolvimento cognitivo, o comportamento, as emoções e, consequentemente, os 
processos de aprendizagem (Rieken et al., 2011). 
Em reunião inicial com as docentes, foi destacado o esvaziamento de suas práticas, 
muitas vezes reduzidas à aplicação das tarefas enviadas pelas escolas de origem dos 
alunos/pacientes. Ressaltaram a necessidade de elaboração de atividades que 
contribuíssem para a minimização dos impactos do câncer e seus tratamentos, que 
fossem além de conteúdos escolares peculiares e que ensinassem os pacientes a 
estudar a partir de estratégias e rotas específicas. 
O tratamento para o câncer, em especial das leucemias, é longo, agressivo e requer 
tempo de hospitalização, o que gera falta às aulas, contribuindo ainda mais para o 
aumento de dificuldades em acompanhar os conteúdos escolares (Fonseca, 2003). 
Nesse contexto, o atendimento educacional hospitalar e domiciliar é imprescindível, 
atendimento este conferido a estudantes da educação básica em situação de 
adoecimento, visando a continuidade da escolarização, bem como a criação de 
estratégias de aprendizagens que respeitem as condições físicas, cognitivas e 
emocionais do sujeito (Silva, 2019). Além disso, representa uma conquista por garantir 
o direito à educação conferido pela Constituição Federal/1988, principalmente com sua 
oficialização através da legislação. 
Em Natal, a implementação desta diretriz ocorreu com a promulgação da Lei nº 
6.365/2012 e, seis anos depois, no estado do Rio Grande do Norte por meio da Lei 
10.320/2018, ambas tomando como base as orientações do MEC através do documento 
Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar, de 2002. Atualmente, ainda a 
nível de RN, a já oficializada política de Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar 
(AEHD), comumente estruturada em classes hospitalares, é garantida pela rede pública 
de ensino e efetivada através da prática docente de professores efetivos em 10 
instituições de Natal, Mossoró e Caicó, conveniados com as Secretarias de Educação 
(Silva, 2019). Deste total, seis classes são oncológicas, dentre elas a do HIVS. 
A CH do HIVS (instituição com 101 anos dedicados a cuidar da saúde do público 
infantojuvenil) iniciou seus trabalhos voluntariamente em janeiro de 2009, sendo, em 
27/10/2010, a primeira classe hospitalar do RN reconhecida por lei (Silva, 2019), 
tornando-se assim referência para as demais. Hoje, conta com uma equipe formada por 
uma coordenadora pedagógica e quatro professoras efetivas das secretarias de 
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educação do RN e de Natal. 
Diante do exposto, considerando a centralidade da questão apresentada pelas 
educadoras e a contribuição efetiva que a neuropsicologia escolar pode fornecer na 
orientação das práticas educacionais a serem desenvolvidas, de modo a beneficiar cada 
indivíduo em situação de aprendizagem (Dias e Cardoso, 2019); esse trabalho teve 
como objetivo geral investigar a compreensão das professoras da classe hospitalar do 
HIVS sobre o papel da pesquisa em neuropsicologia para os seus processos de 
trabalho. Salienta-se que este primeiro passo é fundamental para a etapa posterior, qual 
seja, a estruturação colegiada de atividades a serem realizadas nas classes 
hospitalares. Porém, optou-se por iniciar com o mapeamento do conhecimento das 
profissionais sobre a neuropsicologia, além das representações que as mesmas têm 
acerca deste domínio. 
 
Metodologia 

 

Trata-se de estudo baseado em metodologia qualitativa, ou seja, o qual se preocupa, 
de acordo com Marconi e Lakatos (2008, p. 269), “em analisar e interpretar aspectos 
mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano”. Nesse 
sentido, realizou- entrevistas semiestruturadas (roteiro em anexo) com a totalidade das 
professoras da Classe Hospitalar (CH) oncológica do Hospital Infantil Varela Santiago 
(HIVS). A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte - UFRN (registro CAAE 31266814.6.0000.5537, parecer nº 
810.767, 03/09/2014), conforme Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS). 

É importante destacar que o plano de trabalho sofreu alteração por questão de saúde 
pública, em razão da pandemia da Covid-19, impossibilitando, assim, que a coleta de 
dados se realizasse no próprio hospital, haja vista a condição de vulnerabilidade das 
crianças e adolescentes em contexto de adoecimento. Dessa maneira, as entrevistas 

ocorreram por videoconferência por meio da plataforma Google Meet. 

Foram entrevistadas as quatro educadoras da referida classe hospitalar, as quais, para 
preservação de suas identidades, serão chamadas de Luciana, Tamires, Carolina e 
Zulmira. Elas têm faixa etária entre 35 e 49 anos e provêm da rede pública de ensino, 
sendo Luciana e Zulmira originárias da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, 
do Esporte e do Lazer (SEEC), Tamires, da Secretaria Municipal de Educação e 
Carolina procedente das duas secretarias. A professora Carolina se encontra 
atualmente na classe hospitalar do setor de neurocirurgia e doenças infectocontagiosas, 
embora provenha da oncológica, por isso sua entrevista foi considerada. A partir de 
acordo realizado com as docentes, as entrevistas não foram gravadas, então, as 
respostas das participantes foram escritas no momento de suas falas. 

O roteiro de entrevista possui duas seções: a primeira (composta por sete questões) se 
refere aos dados sociodemográficos, com o intuito de coletar informações pessoais, tais 
como idade e formação acadêmica das professoras, e a segunda (com 18 perguntas) 
relacionada às atividades desempenhadas na CH, às rotinas nesse ambiente de 
trabalho, à estrutura e funcionamento da CH em si, aos pontos positivos, negativos e 
desafios da atuação das docentes; ao conhecimento que possuem acerca da 
neuropsicologia e da participação dessa área em suas atividades. Por conseguinte, essa 
segunda e última seção teve a finalidade de investigar a compreensão das professoras 
da classe hospitalar do HIVS sobre o papel da pesquisa em neuropsicologia, realizada 
nessa instituição há mais de 10 anos pelo LAPEN-UFRN, para os seus processos de 
trabalho. O que será alcançada por meio dos seguintes objetivos específicos: 
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caracterizar os perfis de formação e atuação dessas professoras, descrever a 
organização e o funcionamento da respectiva classe, mapear os pontos positivos, 
negativos e desafios identificados pelas educadoras em suas práticas e identificar o 
conhecimento acerca da neuropsicologia e da participação desta em suas atividades. 

Destarte, para tratamento dos dados optou-se por estratégia baseada na análise de 
conteúdo, técnica muito empregada em pesquisas qualitativas, objetivando a busca do 
sentido ou dos sentidos de um documento. Tal perspectiva parte da compreensão e 
interpretação de crenças, opiniões, percepções e conhecimentos, por meio de 
procedimentos sistemáticos (Bahia, Janissek e Lozado, 2018). 

 

Resultados e Discussões 

 
Para análise das entrevistas, utilizou-se o modelo de análise de conteúdo de Bardin 
(1977, 2010). Sendo assim, com base na observação cuidadosa dos dados obtidos dos 
recortes das entrevistas, foram criadas quatro unidades analíticas apresentadas a 
seguir. 
 
3.1 Perfil de formação e atuação das educadoras em classe hospitalar 
 
Três professoras da Classe Hospitalar (CH) oncológica do Hospital Infantil Varela 
Santiago (HIVS) têm formação em Pedagogia, quais sejam: Luciana, Tamires e 
Carolina, e possuem especialização em Psicopedagogia; entretanto a participante 
Carolina, além dessa especialização, cursou Pedagogia da Tecnologia da Educação. 
Zulmira, por sua vez, é licenciada em Física, com especialização em Práticas Assertivas 
da Educação de Jovens e Adultos, bem como está concluindo graduação em 
Pedagogia. Nesse sentido, a CH coaduna com as orientações do MEC (2002), as quais 
preconizam que o professor deve ter formação pedagógica preferencialmente em 
Educação Especial ou nos cursos de Pedagogia ou licenciaturas. 
 
Corroborando tais orientações, as entrevistadas afirmaram que, para atuação 
pedagógica no hospital, só é preciso fazer o curso de formação continuada promovido 
anualmente pela rede pública de educação. Inclusive, acerca dessa formação, Luciana 
disse considerar importante e ser um avanço, até porque, segundo ela, há mais de sete 
anos, quando cursava a faculdade de pedagogia na UFRN, sequer havia espaço para 
discussão sobre o atendimento educacional hospitalar, não tendo disciplina na estrutura 
curricular sobre o assunto. Ela pontuou: “na faculdade não tinha nada voltado para isso, 
em termos de disciplina. Hoje já tem, tanto que alguns alunos já estagiaram com a gente 
no Varela”. 
 
Não é necessário, então, ter formação especializada para atuar em classe hospitalar, 
apenas a nível de graduação, pois os professores com a formação inicial que tiveram 
nos cursos de licenciatura possuem sensibilidade para acolher crianças e adolescentes 
em tratamento de saúde, atentando às limitações e possibilidades que caracterizam 
esse grupo (Oliveira, 2019). Os docentes buscam os cursos de especialização para 
atender necessidades próprias das suas práticas na sala de aula hospitalar, mas esses 
cursos não compõem requisito para ingresso na política de Atendimento Educacional 
Hospitalar e Domiciliar (AEHD). Em geral, procuram se especializar em áreas afins ao 
contexto de atuação, como é o caso da Psicopedagogia, pois, a oferta de cursos de pós-
graduação reconhecidos pelo MEC e voltados para a atuação docente em contexto 
hospitalar ainda é escassa (Oliveira, 2019). 
 
Com relação às atividades desenvolvidas na CH do HIVS, as quais se fundamentam 
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nas orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), do MEC (2017), as 
professoras relataram que fazem o planejamento de ações, realizado comumente às 
sextas-feiras, muito embora deixaram claro que ele está sujeito a alterações devido à 
rotatividade dos alunos/pacientes e em virtude de cuidados e normas para o tratamento 
de saúde das crianças e adolescentes (Oliveira, 2019). No planejamento, buscam 
escolher o conteúdo das tarefas para a educação infantil, o ensino fundamental I e II, 
visto que sempre há público desses níveis: “por estarmos num hospital, não sabemos 
quem são os alunos, mas, sabemos que é comum sempre ter esse público”, disse uma 
participante. E, incluir, nesses conteúdos, as sugestões dos alunos, rompendo o 
paradigma da grade curricular que enquadra os assuntos sem levar em conta os 
interesses dos discentes, os quais vivenciam experiências diferenciadas no espaço 
hospitalar (Arosa e Schilke, 2008). 
 
Antes do atendimento pedagógico propriamente dito, as educadoras separam os 
materiais necessários conforme a demanda do dia e, em seguida, entram em contato 
com o setor de enfermagem a fim de se informar sobre quais alunos têm condições de 
ir ou não a CH. Após esse momento, vão até os leitos, num “processo de conquista” 
(como expressou Luciana) para despertar o interesse das crianças/ dos adolescentes; 
oferecem o serviço e, em se tratando de pacientes novos, perguntam se estão 
matriculados na escola, bem como realizam atividade diagnóstica para saber em qual 
nível o aluno está, nos casos de não estarem matriculados ou quando não conseguem 
contatar a instituição escolar de origem. 
 
Já o atendimento pedagógico em si das classes hospitalares, de acordo com as 
diretrizes do MEC (2002), deve ser: 
 
“orientado pelo processo de desenvolvimento e construção do conhecimento [grifo 
nosso] correspondentes à educação básica, exercido numa ação integrada com os 
serviços de saúde. A oferta curricular ou didático-pedagógica deverá ser flexibilizada, 
de forma que contribua com a promoção de saúde e ao melhor retorno e/ou continuidade 
dos estudos pelos educandos envolvidos”. 
 
Isto é, a classe hospitalar deve contribuir com a construção e desenvolvimento do 
conhecimento correspondentes à educação básica, porém, na prática, as professoras 
da CH muitas vezes veem suas atividades restringirem-se a adaptações e aplicações 
de tarefas da escola de origem das crianças e adolescentes, o que, em sede de classe 
oncológica, não contribui para minimizar os déficits cognitivos dos alunos, provocados 
pelos adjuvantes do tratamento contra o câncer, nem os estimula a desenvolver novas 
estratégias de aprendizagem. Sendo assim, é importante compreender que a educação 
que se processa nas classes hospitalares não pode ser identificada como um simples 
depósito de conhecimentos, mas um suporte psicopedagógico capaz de amenizar para 
a criança a condição de doente (Medeiros, 2018). 
 
Na CH em tela, percebe-se, então, que não há integração entre as práticas pedagógicas 
da escola de origem e as da classe, na verdade, a prioridade, como relataram as 
professoras da CH, é trabalhar os conteúdos do colégio (essa instituição passa 
trabalhos ou avaliações e o docente da classe se reduz a aplica-los) e, quando a 
instituição de ensino não envia os materiais, por meio da coordenadora pedagógica 
hospitalar, é que as educadoras da CH desenvolvem outras atividades. Nesse último 
caso, é quando têm maior liberdade e dinamicidade em seu fazer pedagógico, 
funcionando como mediador entre o aluno e o conteúdo, com questionamentos que o 
levem à reflexão e à apreensão desse objeto de conhecimento, de forma que a doença 
não interrompa o processo de desenvolvimento infantil (Arosa e Schilke, 2008). 
 
Ainda em relação a suas atuações na CH, as educadoras são responsáveis pela 
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produção de relatórios: semestrais, encaminhados à escola, de caráter qualitativo 
(constando o que os alunos estudaram, o que foi aplicado e como eles reagiram), e 
bimestrais, fornecidos à secretaria de educação, onde contém os dados estatísticos de 
quantos discentes passaram pela CH e o que fizeram de atividade no hospital. Ademais, 
têm 30 minutos após o fim dos atendimentos para fazer registros diários (para arquivo 
do HIVS) acerca da tarefa realizada e de como o educando a desenvolveu. 
 
3.2 Organização e o funcionamento da classe hospitalar da oncologia pediátrica 
 
A Classe Hospitalar (CH) oncológica do HIVS, segundo relato das professoras, chegou 
a ser estruturada em séries, ou seja, a dinâmica de aulas nesse ambiente dava-se 
conforme as séries de ensino dos estudantes. Porém, como o acompanhamento 
pedagógico se dá em situações de hospitalização e adoecimento, e considerando que 
o tratamento do câncer é marcado pela realização de procedimentos médicos invasivos 
e dolorosos, geradores de uma série de efeitos colaterais; é difícil organizar a classe 
com rigidez, limitação, sem prejuízo para os alunos. Nesse sentido, atualmente, os 
atendimentos na CH são multiseriados e ocorrem também nos leitos, no ambulatório e 
até mesmo na UTI. Sobre o assunto, uma participante comentou: “Tentamos fazer uma 
divisão seriada, mas as coisas são diferentes num hospital e, muitas vezes, temos que 
ser flexíveis. As aulas, inclusive, podem ocorrer no leito, na UTI”. 
 
Diante disso, é importante esclarecer que a política é de Atendimento Educacional 
Hospitalar e Domiciliar (AEHD), e, como tal, não se restringe à classe hospitalar, a um 
local específico, embora muitos optem pela nomenclatura “classe hospitalar” como 
referência ao atendimento educacional hospitalar, compreendendo que esse 
atendimento acontece em diversos espaços do hospital, em casas de apoio e 
residências dos estudantes impossibilitados de frequentar a escola (Silva, 2019). 
 
Ainda quanto à organização da CH, em conformidade com a legislação estadual (Lei n° 
10.320/2018), esta é constituída por uma coordenadora pedagógica e pelas quatro 
professoras participantes da entrevista. Dentre elas, três são pedagogas, lecionando 
para crianças até o 5º ano do ensino fundamental I, embora na prática atuem de acordo 
com a demanda, conforme disse Tamires: 
 
“Eu, como sou pedagoga, posso lecionar para até o 5º ano. No geral, sou professora da 
educação infantil; as crianças até internalizam isso: ‘professora Tamires é do infantil! ’. 
Mas, às vezes faço intervenção no nível médio, embora não possa responder por ela, 
pois sou pedagoga. Há uma certa flexibilidade porque levamos em conta a preferência 
da criança, tem criança que só quer estudar com determinado professor”. 
 
E uma docente licenciada em Física, dando aula para os ensinos fundamental II e 
médio. Todas as professoras trabalham de segunda a sexta, 4h por dia, com exceção 
das docentes Zulmira, a qual trabalha nas segundas e quartas, e Carolina, que possui 
vínculo tanto com a secretaria estadual quanto com a municipal, possuindo carga 
horária de 8h por dia (4h de serviço diário para cada secretaria). 
 
Em relação aos recursos, como o HIVS é uma instituição filantrópica, recebe muitas 
doações para os atendimentos, possuindo inclusive um setor específico para isso. Em 
geral, recebem tintas, cartolinas, papel, etc., e a CH é provida de computador, televisor, 
onde às vezes as docentes colocam filmes para os estudantes; livros: didáticos e 
paradidáticos, jogos, entre outros. Materiais ainda são disponibilizados pelas secretarias 
e as professoras produzem (tecnologia assistiva de baixo custo) para ajudar na 
aprendizagem, especialmente em casos de crianças e adolescentes com deficiência. 
 
Os atendimentos acontecem quatro vezes por semana, haja visto que as educadoras 
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utilizam um dia semanal, geralmente as sextas-feiras, para fazer o planejamento das 
atividades, e o tempo para a execução das tarefas diárias é o da criança/do adolescente, 
embora as professoras tentem iniciar e finalizar as atividades no mesmo dia. As 
docentes afirmaram que não há restrição quanto à participação do aluno na classe 
hospitalar, até porque, segundo Carolina, “a classe hospitalar é ambulante: vai ao leito, 
ambulatório, UTI”; a não ser que estejam impossibilitados pelos efeitos adversos do 
tratamento antineoplásico ou não queiram. As professoras, porém, foram uníssonas ao 
dizer que as crianças gostam muito da CH, que veem a classe como um “elo com o 
mundo”, corroborando o que argumentam Cohen e Melo (2010): “esse processo faz com 
que a criança se perceba ainda membro de uma classe e fortalece o desejo de 
pertencimento social; e o afastamento prolongado ou ausências esporádicas da escola 
não produzirão tantos prejuízos acadêmicos”. Entretanto, a participante Luciana relatou 
que há certa dificuldade de adesão por parte dos adolescentes: 
 
“A adesão em geral é boa, as crianças ficam animadas. Mas, há maior dificuldade com 
os adolescentes. Eles estão mais debilitados emocionalmente por terem maior 
conhecimento da doença e, talvez, por ver que a classe hospitalar é mais para criança. 
Se bem que são resistentes também no atendimento nos leitos. Tentamos uma 
aproximação através de jogos, para conquistar, ver o que eles gostam... Seria bom que 
tivesse um trabalho mais voltado para eles”. 
 
Nesse sentido, é fundamental que o aluno/paciente seja trabalhado integralmente de 
modo a dispor de um atendimento que corresponda a seu ciclo vital de desenvolvimento, 
de aprendizagem e escolarização. E o professor deve aproveitar cada momento 
vivenciado como “ganchos para dinamizar ou reestruturar a atividade, [...] abrindo uma 
nova janela para o interesse do aluno e seu desempenho frente às atividades em 
desenvolvimento” (Fonseca, 2003, p. 27 como citada em Medeiros, 2018). 
 
3.3 Pontos positivos, negativos e desafios identificados pelas educadoras em sua 
prática na classe hospitalar 
  
Como o atendimento educacional hospitalar confere garantia ao direito de educação 
básica a crianças e adolescentes em situação de adoecimento, a maioria das 
professoras da CH relatou a possibilidade de promover a inclusão desse público como 
ponto positivo. Destaca-se assim a fala de Tamires, ao ressaltar a importância da 
legislação como forma de assegurar a continuidade da política de Atendimento 
Educacional Hospitalar e Domiciliar (AEHD): 
“Sem a garantia da lei, perderíamos muito, não teríamos a certeza se o político da vez 
ia manter os professores no hospital. Porque, para os gestores, é melhor que o professor 
esteja na escola, dando aula para uma turma grande, do que prestando atendimento a 
uma só criança”. 
Outros pontos positivos citados foram a troca de aprendizagens com os 
alunos/pacientes, a possibilidade de ver o estudante se sentindo novamente parte da 
sociedade, “do mundo lá fora”, através das atividades educacionais desenvolvidas e a 
oportunidade de realizar um trabalho mais humanizado, com maior tempo para conhecer 
cada aluno, já que a maioria dos atendimentos são individualizados. Além disso, 
consideram a valorização de suas práticas pelas crianças e adolescentes internados 
como elemento motivador e, nesse sentido, a educadora Zulmira explana: “Uma vez, 
uma criança estava nauseada em decorrência da quimioterapia, chegando ao ponto de 
vomitar num copo, mas mesmo assim queria muito fazer a atividade da classe, participar 
daquela troca comigo”. 
  
Dentre os pontos negativos, a dificuldade de comunicação com as escolas de origem 
foi o que se sobressaiu, acompanhada da escassez de materiais para os atendimentos 
nos leitos e da angústia ao lidar com o sofrimento e perda dos alunos/pacientes. A 
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relação entre as escolas de origem e as professoras da CH ocorre por meio da 
coordenadora pedagógica do hospital, a partir de relatórios semestrais produzidos pelas 
docentes da classe e das atividades escolares, num processo de referência e contra 
referência. Porém, nem sempre a CH consegue se relacionar com a escola. Isso porque, 
apesar da lei legitimar o trabalho executado nas classes hospitalares, as instituições de 
ensino regulares das crianças e adolescentes nem sempre consideram sua validade e 
nem partilham de seus objetivos. Essa posição indiferente cria lacunas, prejuízos e 
dificuldades na atuação do professor das classes, pois ele não tem apoio nas atividades 
ministradas nesses espaços, o que impede o acompanhamento curricular da escola de 
origem (Oliveira et al., 2010). E quando tem, o docente acaba tendo suas atividades 
restritas a adaptações e aplicações das tarefas do colégio, como relatado pelas 
participantes desse estudo. Sobre essa questão, é fundamental apresentar a fala da 
professora Tamires: 
  
“Com a escola em si, não tenho contato. A comunicação se restringe aos relatórios e é 
difícil se comunicar só por um pedaço de papel. É até importante frisar que nossos 
relatórios não são quantitativos, porque quem dá a nota é a escola. Ela envia a prova 
pra gente e nós fazemos a readequação das questões, mas nosso relatório é qualitativo. 
Nesse sentido, teve um caso em que uma criança foi alfabetizada na UTI, mas a escola, 
baseando-se apenas no meu relatório, não considerou possível e ia reprova-la. Ai, 
entendi que precisava explicar melhor o processo de aprendizagem, as respostas da 
criança, então, fiz novo relatório. Depois disso a escola compreendeu e a menina 
conseguiu passar. É em relação a isso que falo: dificuldade de comunicação”. 
  
3.4 Conhecimento acerca da neuropsicologia e da participação desta na prática dos 
educadores da classe hospitalar 
  
Todas as docentes da classe hospitalar oncológica demonstraram não ter conhecimento 
aprofundado em neuropsicologia, não obstante, em razão da parceria entre o HIVS e o 
Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia (LAPEN) da UFRN desde 
2007, afirmaram ter tido contato com alguns pesquisadores do laboratório no hospital, 
com os quais tiveram conhecimento de algumas informações dessa área e acerca da 
sua relação com a oncologia pediátrica. Mais especificamente, as professoras fizeram 
referência a uma reunião realizada em 2019, no próprio HIVS, na qual o LAPEN-UFRN 
fez a apresentação dos resultados das pesquisas voltadas para a caracterização do 
perfil neuropsicológico, acadêmico e comportamental de crianças e adolescentes 
diagnosticados e submetidas ao tratamento para o câncer, em especial, os tumores de 
fossa posterior (TFP) e a leucemia linfoide aguda (LLA). Os resultados mostraram que 
os tratamentos adjuvantes (radioterapia de crânio e neuro-eixo e quimioterapia 
intratecal) ministrados no enfrentamento a esses tipos de câncer têm evidenciado 
impactos adversos sobre o desenvolvimento cognitivo, comportamental e emocional, 
interferindo também nos processos de aprendizagem. 
  
Isto posto, dentre as alterações adversas relacionadas ao câncer infantil, que 
inicialmente eram atribuídas apenas a fatores psicológicos, como trauma da doença e 
seus tratamentos, longo tempo de afastamento da escola, separação da família e 
amigos, entre outros (Plas et al., 2015), observam-se hoje modificações cognitivas entre 
os sobreviventes que impactam igualmente a qualidade de vida e possibilitam uma 
maior compreensão acerca dos problemas, a longo prazo, enfrentadas por esta 
população. As entrevistadas, inclusive, mesmo sem conhecimento em neuropsicologia 
e nos déficits cognitivos provenientes da terapêutica antineoplásica, já experienciaram 
dificuldades das crianças e adolescentes no processo de ensino-aprendizagem em sede 
de CH. A participante Luciana, sobre o assunto, afirmou: 
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“Não sei quais os déficits, mas observo que algumas crianças em tratamento com 
radioterapia têm dificuldade de assimilar as coisas, repetimos e parece que elas não 
aprendem. Não sei se isso é por causa da radioterapia ou porque elas ficam um tempo 
sem frequentar a classe hospitalar pelo próprio tratamento com a radioterapia”. 
  
Carolina complementou: “A gente percebe que a criança dá uma piorada, por exemplo, 
ela é do 5º ano, só que, por causa do tratamento ou neurocirurgia, é como se ela 
passasse para um nível inferior”. Diante dessas deficiências dos alunos, as docentes 
promovem intervenções pedagógicas, pautadas numa percepção da pedagogia, não no 
sentido de “a criança está com problema numa área específica do cérebro, então, vou 
trabalhar assim porque vai ajudar aquela área”, conforme disse uma professora. 
  
Desta forma, as educadoras, em sua totalidade, consideram que a neuropsicologia pode 
auxiliar em suas práticas pedagógicas, até mesmo, a presente pesquisa parte da 
demanda delas por orientação, de modo a desenvolver estratégias para minimizar os 
efeitos adversos do câncer e de sua terapêutica, trazendo benefícios ao processo de 
ensino-aprendizagem na classe hospitalar oncológica. Uma das participantes sobre isso 
pontuou: “a neuropsicologia pode ajudar a tornar nosso atendimento mais eficaz em 
relação aos problemas de aprendizagem das crianças”. 
Adicionalmente, destacam o quanto gostariam que as atividades por elas 
desempenhadas fossem além do conteúdo escolar, da aplicação de tarefas da escola 
de origem do aluno/paciente, até porque a classe hospitalar possui especificidades, 
devendo acionar propostas estimuladoras ao conhecimento e à aprendizagem, 
oferecendo assim uma abordagem específica com atividades educativo-escolares e 
lúdico-escolares (Medeiros, 2018). 
 

Conclusão 

 

A neuropsicologia escolar, especialidade emergente da neuropsicologia, peculiarmente 
pode contribuir de forma significativa com as atividades das educadoras das classes 
hospitalares oncológicas, a partir da compreensão dos perfis cognitivos dos pacientes, 
identificando-se os pontos de força e de fragilidade, de modo a orientar e estruturar as 
práticas educacionais mais propícias para cada indivíduo em situação de aprendizagem 
(APA, 2019, citado por Dias e Cardoso, 2019). Uma relação mais estreita entre a 
neuropsicologia escolar e a CH tem o potencial de colaborar para o desenvolvimento 
das funções cognitivas deficitárias das crianças e adolescentes no e após o tratamento 
de câncer. Para tanto, defende-se o diálogo e a estruturação das atividades de forma 
colegiada, contemplando os achados acerca do perfil cognitivo das infantojuvenis com 
estratégias adaptadas de ensino. Desta forma, acredita-se estar a minimizando os 
impactos do câncer e seus tratamentos, bem como ofertando a continuidade do 
processo ensino-aprendizagem de forma significativa, aumentando a qualidade de vida 
de crianças e adolescentes vitimados por essa doença. 

A presente pesquisa é parte integrante de um objetivo maior de reestruturação da 
Classe Hospitalar do HIVS. Certamente estudos futuros, e aqueles já em andamento, 
contribuirão para o atingimento desta meta a curto prazo, respondendo de forma efetiva 
às demandas do próprio hospital e das docentes que nele atuam. 
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TÍTULO: Classificação das Atividades Econômicas na Região Metropolitana de Natal 

Resumo 

 

A dinâmica econômica, no Brasil, sofreu modificações a partir da inserção do país em 
um plano de desenvolvimento e planejamento urbano, impulsionado, a partir da década 
de 1930, pelo deslocamento da condição agroexportadora, da economia brasileira, para 
a inserção na indústria e no mercado interno. Esse vetor contribuiu para a construção 
do protagonismo das cidades no novo modelo econômico. Na década de 1970, se criam 
as regiões metropolitanas no Brasil, durante o regime militar. Com o crescimento da 
urbanização no país, surgiu o fenômeno metropolitano, processo que fomentou a 
concentração populacional e de atividades e setores produtivos em cidades com 
expressivo potencial urbano. Diante disso, o presente estudo busca analisar como a 
intensificação recente do fenômeno de metropolização influenciou no cenário 
econômico da Região Metropolitana de Natal (RMN). Como objetivos específicos, 
busca-se verificar quais foram as mudanças nas atividades produtivas a partir da 
intensificação da dinâmica metropolitana, bem como identificar as principais atividades 
econômicas que compõem, atualmente, os municípios da RMN, utilizando, como 
variável para a análise das transformações econômicas: o PIB gerado pelos principais 
segmentos da economia metropolitana nos anos de 2010 e 2015. Somado a isso, o 
trabalho expõe uma discussão, breve e exploratória, sobre os impactos da crise, 

provocada pela pandemia do Novo Coronavírus, na economia da RMNatal. 

 
 
Palavras-chave: Fenômeno metropolitano, transformações econômicas, RMNatal. 

TITLE: Classification of Economic Activities in the Metropolitan Region of Natal 

Abstract 

 

The economic dynamics in Brazil underwent changes from the insertion of the country in 
a development plan and urban planning, driven, from the 1930s, by the shift of the agro-
export condition, from the Brazilian economy, to the insertion in the industry and in the 
intern market. This vector contributed to the construction of the protagonism of cities in 
the new economic model. In the 1970s, metropolitan regions were created in Brazil, 
during the military regime. With the growth of urbanization in the country, the 
metropolitan phenomenon emerged, a process that fostered the concentration of 
population and activities and productive sectors in cities with significant urban potential. 
In light of this, the present study seeks to analyze how the recent intensification of the 
phenomenon of metropolization has influenced the economic scenario of the 
Metropolitan Region of Natal (NMR). As specific objectives, it seeks to verify which were 
the changes in the productive activities from the intensification of the metropolitan 
dynamics, as well as to identify the main economic activities that currently compose the 
municipalities of the NMR, using, as a variable for the analysis of economic 
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transformations : GDP generated by the main segments of the metropolitan economy in 
the years 2010 and 2015. In addition, the work exposes a brief and exploratory 
discussion on the impacts of the crisis, caused by the New Coronavirus pandemic, on 
the RMNatal economy. 

 
 

Keywords: Metropolitan phenomenon, economic changes, RMNatal. 

Introdução 

Nas últimas décadas, o processo de metropolização avançou intensivamente, em todo 
o território nacional e, com ele, foi perceptível o surgimento de transformações na 
conjuntura econômica das cidades. A partir desse fenômeno municípios, com alto 
potencial urbano, começaram a receber destaque no cenário produtivo, o que alavancou 
a economia, a diversidade de serviços que passaram a ser prestados, bem como, o 
impulso, na extensão territorial e o crescimento populacional, que caracterizou a 
expansão do fenômeno metropolitano. 
 
A intensificação da urbanização na década de 60 impulsionou o debate sobre o 
processo de metropolização (GARSON, 2009). Esse fenômeno urbano não deixou de 
fora a Região Metropolitana de Natal que iniciou sua dinâmica urbana na década de 
1970, participando significativamente no desempenho dos setores mais avançados da 
economia estadual naquela época. No processo histórico da composição da rede 
urbana do Rio Grande do Norte, Natal, começou a se constituir como região central para 
a recepção dos contingentes populacionais vindos do campo (CLEMENTINO, 2009), 
essa polarização concedeu a Natal, característica e influência de cidade núcleo da 
Região Metropolitana que começava a se constituir. 
 
A partir destas considerações, o estudo visa responder a seguinte pergunta: Quais 
foram as transformações recentes na estrutura econômica da Região Metropolitana de 
Natal (RMN)? Que atividades produtivas se destacaram? Qual o impacto da pandemia 
do COVID-19 nos principais setores econômicos da RMN? 
 
A justificativa desta pesquisa parte da importância de identificar as transformações 
recentes na composição econômica e socioespacial dos municípios da RMN tendo em 
vista a expressividade das regiões metropolitanas em seu contexto estadual e sua 
importância para a dinâmica econômica regional. Dessa forma, o estudo destaca a 
análise sobre a estrutura econômica da região metropolitana de Natal. E discute, de 
modo inicial, a economia metropolitana frente à crise sanitária provocada pelo Novo 
Coronavírus e os impactos negativos aos principais setores econômicos da RMN. 
 
Nessa perspectiva, pode-se dizer que, a partir de 1970, com o crescimento urbano e 
intensificação metropolitana na RMN, foram perceptíveis mudanças no que se refere a 
dinâmica pendular do polo Natal com municípios metropolitanos de alta integração 
como: Extremoz, Parnamirim, São Gonçalo e Macaíba. Clementino (2009), destaca que 
a dinâmica funcional entre Natal e esses municípios desencadeou-se pelas novas 
relações do mercado imobiliário e pelo crescimento das atividades econômicas que 
passaram, então, a serem ofertadas. Destaca-se, portanto, que o processo de 
aceleração do fenômeno metropolitano estimulou novas relações e dinâmicas 
econômicas entre os municípios que passavam a integrar a funcionalidade da região 
metropolitana de Natal. 
 
Diante disso, o presente trabalho apresenta como objetivo analisar como a 
intensificação do fenômeno de metropolização influenciou no cenário econômico 
recente da Região Metropolitana de Natal. Como objetivos específicos, busca-se 
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verificar quais foram as mudanças nas atividades produtivas a partir da intensificação 
da dinâmica metropolitana, bem como identificar as principais atividades econômicas 
que compõem, atualmente, os municípios da RMN, utilizando como variável para a 
análise das transformações econômicas o Produto Interno Bruto (PIB) gerado pelos 
principais segmentos da economia da metropolitana nos anos de 2010 e 2015. Somado 
a isso, foi realizada uma discussão, breve e exploratória, sobre os impactos da crise, 
provocada pela pandemia da Covid-19 na economia da RMNatal. 
 
Metodologia 

 

A pesquisa se enquadra como uma pesquisa de método quantitativo, partindo do uso 
de instrumentos como o banco de dados, próprio da rede do Observatório das 
Metrópoles, criado com base nos dados da pesquisa IBGE que apresenta uma análise 
do PIB e de atividades econômicas, na Região Metropolitana de Natal. O intuito do 
estudo foi apresentar uma caracterização do contexto econômico da Região 
Metropolitana de Natal e, a partir das interpretações dos dados, desenvolver uma 
análise das transformações recentes ocorridas na economia metropolitana, identificar e 
classificar as principais atividades produtivas e, introduzir as perspectivas que estão 
sendo produzidas a partir do impacto da pandemia na economia da Região 

Metropolitana de Natal. 

Além da análise dos dados, o estudo fundamentou-se pela revisão bibliográfica sobre o 
tema, a fim de identificar como os economistas vêm trabalhando, ao longo dos anos, as 
modificações econômicas na Região Metropolitana de Natal. As perspectivas utilizadas 
para a construção do estudo serão a influência das transformações urbanas nas cidades 
metropolitanas, a partir da caracterização das variáveis econômicas: setores e 
atividades produtivas e, a representação do PIB, nos municípios da Região 
Metropolitana de Natal. 

 

Resultados e Discussões 

 

Diante desta discussão, os resultados da pesquisa conseguiram constatar que o impulso 
do fenômeno metropolitano, no Rio Grande do Norte, foi um fator crucial não somente 
para as transformações econômicas, mas também sociais e urbanas dos municípios 
que passaram a integrar a região metropolitana do estado. Observa-se que, a partir 
desse fenômeno urbano, os setores econômicos ganharam maior visibilidade, com 
destaque para o setor terciário, pautado no crescimento da diversidade de serviços que, 
então, passaram a ser ofertados em vistas à consolidação do crescimento urbano do 

estado e da RMNatal. 

As mudanças das atividades produtivas passaram a ser condicionadas pelas 
modificações sociais e urbanas as quais os municípios potiguares foram conduzidos. 
Com a expansão da cidade do Natal, municípios vizinhos com alto grau de integração e 
conurbação como: Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Extremoz 
passaram a acelerar o grau de urbanização e acompanhar o ritmo de metropolização 
que Natal começava a desenvolver. 

A metropolização conduziu esses municípios, inicialmente, a alterarem suas dinâmicas 
econômicas que antes eram fortemente ligadas ao trabalho do campo, com destaque 
para a agricultura. Atualmente, o principal setor econômico da da RMN continua sendo 
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o terceiro setor, segmentado na oferta e prestação de serviços com alta influência da 
atividade turística e suas extensões como a rede hoteleira, gastronômica e comercial. 

O setor de atividade turísticas é considerado um dos mais influentes na dinâmica 
econômica do estado do Rio Grande do Norte e o setor mais expressivo, no que se 
refere a geração de emprego e renda, inclusive, na Região Metropolitana de Natal. O 
setor de Comércio, Serviços e Turismo é responsável, segundo o Sistema Fecomércio-

RN, por cerca de 65% do PIB do Estado. 

Ante esta discussão, com vistas a identificar a classificação do PIB das principais 
atividades e setores econômicos da Região Metropolitana de Natal, desenvolveu-se 
uma análise comparativa entre os municípios de maior integração metropolitana e os 
demais municípios metropolitanos, nos anos de 2010 e 2015, como observado na 
Tabela 1. O nível de integração metropolitana está correlacionado à dinâmica de 
interação entre os municípios metropolitanos. Para tanto o processo de integração: 

Está entendido como o adensamento de fluxos econômicos e populacionais. Outras 
unidades são compostas por dois conjuntos de municípios: os mais fortemente 
integrados, situados, em geral, ao redor do pólo metropolitano; e aqueles com níveis 
mais fracos de integração a essa dinâmica, trazendo para a unidade institucionalizada 
municípios praticamente à margem dos processos peculiares do fenômeno urbano do 

aglomerado (DESCHAMPS et al, 2007, p.4). 

 
Dessa forma, existem municípios que mais se aproximam do pólo metropolitano e de 
sua dinâmica, conhecidos como municípios de alta integração e os outros municípios 
que não apresentam tanta proximidade diante do aglomerado metropolitano. Para 
DESCHAMPS et al, (2007, p.5), “Quanto maior a troca entre os municípios, maior a 
articulação dos mesmos na dinâmica da aglomeração”. 

Na Região Metropolitana de Natal, os municípios que apresentam a maior integração 
metropolitana com o Pólo Natal são: Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz. 
Os que apresentam média e baixa integração: Nísia Floresta, Macaíba, São Gonçalo do 
Amarante e São José do Mipibu. E muito baixa integração: Goianinha, Ielmo Marinho, 
Ares, Maxaranguape, Vera Cruz, Monte Alegre e Bom Jesus. 

TABELA 1. Região Metropolitana de Natal – Produto Interno Bruto segundo atividades 
econômicas (R$) 

Fonte:Elaboração do Observatório das Metrópoles - núcleo Natal a partir de dados 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (CNAE.2/IBGE, 2015). 

Como exposto na tabela 1, no ano de 2010, entre os municípios de maior integração 
metropolitana da RMN, a atividade econômica que se classificou como a de maior 
importância na economia foi o segmento de Serviços, que representou 50% do PIB 
gerado por esses municípios no referido ano. Posteriormente, ao analisar o Produto 
Interno Bruto (PIB) dos municípios de maior integração metropolitana, no ano de 2015, 
observa-se que a riqueza produzida pelo setor de Serviços cresceu em quase 3%, 
quando comparado ao ano de 2010 e, continuou sendo o ramo de atividade econômica 
com o maior caráter de influência sobre o PIB dos municípios de maior integração da 

Região Metropolitana de Natal. 

Em contrapartida, a atividade com menor influência na dinâmica econômica, entre esses 
municípios, tanto no ano de 2010 quanto no ano de 2015, foi à Agricultura, tendo em 
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vista que os municípios com maior integração metropolitana apresentam taxa de 
urbanização muito alta, o que implica na baixa realização de atividades econômicas 

realizadas no campo. 

No que se refere aos municípios de média e baixa integração da Região Metropolitana 
de Natal, o ramo de atividade econômica que mais se destacou, no ano de 2010, foi o 
setor de Serviços, equivalente a 30% do PIB produzido pelos demais municípios da 
Região Metropolitana de Natal. Ao analisar, o ano de 2015, constata-se que o segmento 
de atividades econômicas da Administração pública se tornou o ramo de maior influência 
nas riquezas geradas, equivalente a 33,2% do PIB dos municípios de média e baixa 
integração da referida Região Metropolitana. 

Outro ponto que pode ser destacado, como resultado da análise, é que o segmento da 
Indústria apresentou queda tanto nos municípios de alta integração quanto nos média e 
baixa integração da RMN. No ano de 2010 o PIB gerado pelas atividades industriais era 
equivalente a 17,7% nos municípios mais integrados, já em 2015 sofre uma redução de 
1,8%, quando comparado ao ano de 2010, e passa a representar 15,9% do PIB dos 
municípios de maior integração metropolitana. Já o PIB gerado nos demais municípios 
da Região metropolitana de Natal, no ano de 2010, equivalia a 21,6%, e em 2015 passa 
a representar 19,1%, sofrendo queda de 2,5% nas riquezas produzidas por este 
segmento econômico, nos municípios de média e baixa integração da Região 
Metropolitana de Natal, quando compara-se ao ano de 2010. 

O segmento de serviços é uma atividade do setor terciário formada por expressiva 
variedade no que se refere ao porte e tipos de empresas, investimento tecnológico e as 
diferentes estratégias de prestação de serviços. Esse setor vem crescendo na economia 
brasileira e ganhando destaque, inclusive, na economia potiguar e, mais 
especificamente, na dinâmica econômica da Região Metropolitana de Natal. Observa-
se, a partir da análise dos dados do IBGE, referente ao PIB dos anos de 2010 e 2015, 
que, em praticamente todos os municípios, a maior geração de riquezas partiu do 
atividade econômica do ramo de Serviços. 

Em contrapartida, a atividade produtiva com menor impacto na economia metropolitana, 
tanto entre os municípios de alta integração quanto para os municípios de média e baixa 
integração, foi o ramo de atividades agrícolas, que apresentou estabilidade de 0,3% 
entre os dois anos analisados nos municípios de maior integração metropolitana e, subiu 
de 5,5% em 2010, para 5,9% em 2015, nos municípios de baixa integração 
metropolitana. A estabilidade dessa atividade, em um percentual baixo, nos municípios 
de alta integração metropolitana, pode ser explicada pelo elevado grau de urbanização 
desses territórios o que provoca o distanciamento do trabalho agrícola nos centros mais 
urbanizados. 

Nas Tabelas 2 e 3 é possível identificar a diferença de percentual do PIB gerado pelos 
municípios da Região Funcional, de alta integração metropolitana, e os demais 
municípios da RMNatal, nas principais atividades produtivas, nos anos de 2010 e 2015, 
respectivamente. 

TABELA 2.Região Metropolitana de Natal – Produto Interno Bruto municipal segundo 

setores econômicos (2010) 

Fonte: Elaboração própria do Observatório das Metrópoles - núcleo Natal a partir de 
dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Relação Anual de Informações 
Sociais (2016). 
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A partir dos dados expostos, na Tabela 2, é possível identificar que a região funcional 
da RMNatal, composta pelos municípios de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do 
Amarante e Extremoz, apresenta expressiva concentração de riquezas geradas em todo 
o território da Região Metropolitana de Natal. Do total do PIB produzido na RMN, no 
compete ao ramo de Serviços, 91,2% é produzido pela região funcional com os 
municípios de alta integração metropolitana. Enquanto os 8,8% restantes são 

produzidos pelos municípios de média e baixa integração metropolitana. 

A concentração das atividades do segmento de serviços, nos municípios mais 
integrados da Região Metropolitana, está correlacionada a intensa dinâmica urbana 
desses municípios e a forte conurbação com a cidade Pólo, Natal, que também é a 
capital do Estado e está fundamentada pela heterogeneidade dos tipos e formas de 
serviços prestados à sociedade potiguar. Além disso, é preciso destacar que o setor de 
atividades turísticas e suas extensões (bares, restaurantes e similares), que apresentam 
destaque no município de Natal e região, estão integradas ao ramo de Serviços, o que 
aumenta ainda mais a visibilidade desse segmento para o PIB dos municípios que 
compõem a alta integração metropolitana da RMNatal. 

Como consequência da alta concentração de Serviços e riquezas geradas por esse 
segmento na região funcional da RMN, o segundo segmento econômico de maior 
destaque entre os municípios de maior integração metropolitana foi o ramo de Impostos, 
equivalente, no ano de 2010, ao percentual de 86,3% do PIB gerado pelos municípios 
mais integrados. Em contrapartida, esse segmento representou apenas 13,7% do PIB 
gerado pelos demais municípios da Região metropolitana, com média e baixa integração 

com a cidade núcleo Natal. 

A baixa representatividade do PIB a partir do ramo de impostos entre os municípios de 
média e baixa integração pode ser associada ao fato de que, na composição da Região 
Metropolitana de Natal, existem municípios muito pequenos sem infraestrutura 
complexa na prestação de serviços e com deficiente estrutura de arrecadação de 
impostos a exemplo dos municípios de Maxaranguape, Vera Cruz e Ielmo Marinho que 
apresentam, todos eles, o percentual de 0,1% do PIB municipal gerado pelo segmento 
de impostos. 

TABELA 3. Região Metropolitana de Natal – Produto Interno Bruto municipal segundo 
setores econômicos (2015) 

Fonte: Elaboração do observatório das metrópoles - núcleo Natal a partir de dados do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Relação Anual de Informações Sociais 

(2016) 

  

A partir da análise da Tabela 3, observa-se que o PIB do setor de Serviços cresceu de 
91,2% em 2010, para 92% em 2015, se mantendo como o setor de atividade econômica 
de maior influência no PIB da RMNatal. Passando a representar no ano de 2015, 8% do 
PIB gerado pelos municípios de média e baixa integração. O segmento de Impostos 
continuou sendo o segundo mais expressivo na soma da geração de riquezas 
municipais dos municípios de alta integração metropolitana, aumentando de 86,3% em 
2010, para 87,3% em 2015, representando 12,7% das riquezas produzidas pelos 
municípios de média e baixa integração da RMNatal. 
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Ante esta análise, torna-se válido destacar, mais uma vez, que a concentração do PIB 
gerado entre os segmentos de Serviços e Impostos nos municípios de maior integração 
metropolitana, da RMN, pode ser explicado pela expressiva dinâmica urbana que exige 
o fornecimento de um quantitativo maior e diversificado de setores na prestação de 
serviços e, diante da variada gama de atividades desenvolvidas nestes territórios, a 
arrecadação de impostos se torna expressivamente complexa e estruturada no que se 
refere a geração de riquezas municipais, o que não acontece em municípios de baixo 
potencial urbano, os quais, muitas vezes, apresentam insuficiente estrutura tributária e 
baixa autonomia financeira, que é uma característica da maior parte dos municípios que 
compõem a baixa e média integração na Região Metropolitana de Natal. 

  

No ano de 2020, no que tange o atual cenário econômico, do país, ante a crise sanitária, 
social e econômica provocada pela pandemia do Novo Coronavírus, vem sendo 
identificado um forte impacto negativo sobre o setor de Serviços. Não só no Rio Grande 

do Norte, mas como no Brasil e em todo o mundo. 

Diante do atual cenário enfrentado por conta da Covid-19, a economia sofre uma severa 
desaceleração, tanto do lado da oferta quanto da demanda, cujo impacto é maior nas 
micro e pequenas empresas. Destaca-se que, os Micro e Pequenos empreendimentos 
apresentam uma taxa média de mortalidade de 22%, antes mesmo do início da 
pandemia, revelando sua dificuldade de sobrevivência. Segundo pesquisa do SEBRAE 
(2020), “O Impacto da pandemia de coronavírus nos Pequenos Negócios – 3a edição – 
Resultados por UF” é possível observar que no RN: 85,5% das EPP alegaram ter sofrido 
redução de seu faturamento mensal; a maioria das EPP declararam precisar de crédito 
para a continuidade das atividades sem gerar demissões. Entretanto, quase 2/3 das 
micro e pequenas empresas informaram que já estão com a capacidade de 
financiamento comprometidas, uma vez que: 32% já possuem um financiamento e estão 
em dia; e 32,9% possuem financiamentos em atraso. Das empresas que buscaram 
crédito, desde o início da crise, 66,1% não conseguiram, seja por estarem com o 
cadastro negativado, por não terem garantias, ou por outros motivos (ARAÚJO et al, 
2020, p. 2) 

 

  

O impacto no segmento de serviços empresariais foi sentido em todos os setores, mas, 
com expressividade, pelos empreendimentos de pequeno e médio porte tendo em vista 
a fragilidade destas empresas em se auto-sustentarem frente uma crise sanitária que 
determinou a necessidade do rígido isolamento social e, a suspensão do funcionamento 
para muitas atividades consideradas não essenciais para o território ao qual se 
localizava. Como consequência da pandemia, a economia dinamizada por pequenos 
estabelecimentos sofreu graves impactos e alguns deles não conseguiram suportar o 
período de isolamento e acabaram não tendo condições de manter a empresa em 
funcionamento, nem, tão pouco, continuar contando com seus colaboradores, o que 
pode justificar o aumento exponencial do índice de desemprego, nos últimos meses, no 

país. 

  

Apesar da força das atividades econômicas integradas ao setor terciário e incluídas no 
ramo de Serviços, no Estado do RN, frente ao atual cenário de pandemia da Covid-19, 
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que provocou graves impactos no contexto social e econômico dos territórios, a 
atividade turística e suas extensões sofreram consequências muito negativas quanto a 
diminuição de receitas, aumento do índice de desemprego e falência no potencial dos 
empreendimentos turísticos nos últimos meses. 

  

Isto implica dizer que o setor mais forte em relação ao PIB potiguar e da Região 
Metropolitana de Natal, nos anos analisados (2010 e 2015), vem sofrendo impactos que 
podem interferir, de modo negativo, diretamente, na produção de riquezas do estado. 
Além do comércio e serviços em seus mais variados segmentos, que sofreram queda 
na geração de suas receitas, outro grande setor que integra o segmento de Serviços e 
sofreu impacto direto no seu funcionamento é o turismo, considerado um dos grandes 
impulsionadores da dinâmica econômica da Região Metropolitana de Natal. 

  

Em pesquisa realizada por professores do departamento de demografia da UFRN, com 
209 trabalhadores do turismo potiguar, sendo 24,9% do total de respondentes 
trabalhadores declarados como formais, 42,1% se declararam trabalhadores por conta 
própria (sem carteira assinada) e, 33% declararam ser trabalhadores por conta própria, 
mas que pagam contribuição previdenciária (Micro Empreendedores Individuais, 

outros), constatou-se que: 

Os resultados indicam que houve queda drástica e abrupta de renda entre os 
trabalhadores do turismo. Antes da pandemia, considerando o total dos trabalhadores 
respondentes, apenas 0,6% não tinham nenhuma renda e, com a chegada da 
pandemia, tomando como referência o mês de junho, esse percentual passou para 
48,8%, ou seja, quase a metade dos trabalhadores entrevistados ficaram sem renda. 
Antes da pandemia, 52,6% desses trabalhadores ganhavam de meio até dois salários 
mínimos, praticamente o mesmo contingente que ficou sem renda no mês da pesquisa. 
Outro dado impactante pode ser observado na faixa dos trabalhadores que ganhavam 
de dois a cinco salários mínimos: antes da pandemia, 36,4% dos trabalhadores se 
enquadravam nesta faixa salarial, durante a pandemia, apenas 6,2% de trabalhadores 
conseguiram manter esse rendimento durante a pandemia. O impacto maior ficou entre 
os trabalhadores informais, pois 57,3% ficaram sem nenhuma renda. O dado é 
alarmante quando comparado com o percentual anterior a pandemia, no qual menos de 
1% não detinha renda mensal. A chegada da pandemia também impactou a renda dos 
trabalhadores com carteira assinada. Se anteriormente 78,9% ganhavam acima de 1 
salário mínimo, esse contingente se reduziu a 32,7%. Além disso, 23,1% dos formais 
declararam não ter nenhuma renda, durante a pandemia (SANSON, MYRHHA, 
HOFSTAETTER, 2020). 

 

O turismo é considerado uma das mais importantes atividades para o PIB potiguar e 
metropolitano da RMNatal em razão do quantitativo de pessoas que sobrevivem de 
ocupações formais e informais ligadas a este setor, que é responsável pela dinâmica de 
incentivo ao comércio, restaurantes, rede de hotelaria, artesanato e aos 

empreendimentos informais. 

Contudo, como visto na análise anterior, esta atividade foi diretamente impactada pelas 
consequências da crise sanitária, no que se refere ao seu funcionamento de prestação 
de serviços, nos mais variados segmentos turísticos e, na perda de emprego e renda 
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dos trabalhadores que integravam o setor formal, mas também o informal do turismo 
potiguar, consequentemente, criando um impacto muito grave para o PIB da RMNatal 

que muito é influenciado por este segmento do setor de Serviços. 

 

 
Conclusão 

 

O presente estudo apresentou uma análise quantitativa das principais atividades 
econômicas da Região Metropolitana de Natal a partir da variável: PIB (Produto Interno 
Bruto) gerado por estes segmentos econômicos, nos municípios metropolitanos, nos 
anos de 2010 e 2015. O intuito foi apresentar a classificação das atividades que mais 
influenciam na geração de riquezas da RMN e apontar como essas atividades se 
destacam, de modo diferente, nos diferentes níveis de integração metropolitana. Além 
da análise, foi realizada um levantamento bibliográfico para demonstrar as 
transformações ocorridas no processo de formação econômica da RMN a partir da 

intensificação do fenômeno metropolitano. 

Diante dos resultados da pesquisa, foi possível identificar que a classificação das 
atividades, de maior potencial econômico, na Região Metropolitana de Natal apresenta 
o segmento de Serviços como protagonista da economia metropolitana, mais 
especificamente, concentrado nos municípios que compõem a região funcional da 
RMNatal, isto é, municípios de maior integração com a cidade núcleo Natal, sendo eles: 
Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, e Extremoz. Estes quatro municípios de alta 
integração metropolitana foram responsáveis, no ano de 2010, por 91,2% do PIB 
produzido pelo segmento de Serviços em todo território metropolitano e em 2015 por 
92% do PIB do setor de Serviços. Dentro das extensões associadas a este segmento, 
da economia metropolitana, está fortemente representada a atividade turística e o seu 
incentivo ao comércio, viagens, rede de hotelaria, restaurantes e sem falar no 
quantitativo expressivo de profissionais formais e informais que dependem, diretamente, 

do trabalho ligado ao turismo. 

No que tange o contexto da pandemia do Novo Coronavírus, o setor de Serviços, em 
toda a sua diversidade foi afetado com os impactos da quarentena, do distanciamento 
social e suspensão de atividades e do funcionamento de empreendimentos. Esse 
cenário refletiu negativamente, e com grande expressividade, no setor do turismo o que 
afetará muito o PIB potiguar, e inclusive, metropolitano, diante da perda de receitas e 
da estagnação do setor nos últimos meses. De acordo com pesquisa realizada por 
SANSON, MYRHHA, HOFSTAETTER (2020), com 209 trabalhadores do turismo, o 
impacto foi, ainda mais fortemente percebido pelos trabalhadores informais, os quais 
57,3¨% dos entrevistados ficaram sem nenhuma renda diante da realidade da Pandemia 
da Covid-19. 

Portanto, constatou-se que a economia da Região Metropolitana de Natal é dinamizada 
por sua região funcional, constituída, entre os anos analisados, 2010 e 2015, por quatro 
municípios de alta integração: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e 
Extremoz. Os quais apresentam concentração da diversidade de atividades e da 
geração do PIB por duas grande atividades econômicas, Serviços e Impostos, 

respectivamente, na classificação de maior geração de riquezas no território. 
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Anexos 

 

 

TABELA 1. Região Metropolitana de Natal – Produto Interno Bruto segundo atividades 
econômicas (R$) 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 948 

 

 

TABELA 2.Região Metropolitana de Natal – Produto Interno Bruto municipal segundo 
setores econômicos (2010) 
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TABELA 3. Região Metropolitana de Natal – Produto Interno Bruto municipal segundo 
setores econômicos (2015) 
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TÍTULO: Autoestima e autoimagem de mulheres mastectomizadas submetidas à 

reconstrução mamária 

Resumo 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (2020), o câncer de mama se revela o tipo 
predominante na população feminina brasileira na atualidade, e uma das abordagens 
de tratamento utilizadas é a mastectomia, cirurgia de caráter mutilador que pode 
acarretar na paciente sentimentos de vergonha, desânimo, frustração e timidez, tendo 
em vista a simbologia de feminilidade atrelada à mama na sociedade. A reconstrução 
mamária surge como alternativa para minimizar o sofrimento dessas mulheres, que têm 
a sua imagem corporal alterada (Silva, Ferreira, Ferro, Rocha, & Cavalcante, 2017). 
Nesse sentido, o presente trabalho objetivou avaliar a satisfação com a autoimagem e 
a autoestima de mulheres submetidas à mastectomia e à reconstrução mamária, 
considerando a diversidade de significados que esse processo pode apresentar. Trata-
se de um estudo transversal exploratório, descritivo e de abordagem quantitativa. Os 
dados foram coletados no ambulatório da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, 
onde estimou-se a participação de 79 mulheres mastectomizadas e submetidas à 
reconstrução. Foram utilizados um questionário sociodemográfico, a Escala "Body 
Image after Breast Cancer Questionnaire", a Escala de Avaliação da Auto Estima de 
Rosenberg, e o Mini Mental State Examination (para pacientes com mais de 65 anos). 
Devido à pandemia do coronavírus, os dados coletados para a realização da pesquisa 
não foram suficientes para apresentação de resultados conclusivos. 
 

Palavras-chave: Mastectomia. Reconstrução mamária. Autoestima. Autoimagem. 

TITLE: Self-esteem and self-image of mastectomized women undergoing breast 

reconstruction 

Abstract 

According to the National Cancer Institute (2020), breast cancer proves to be the 
predominant type in the Brazilian female population today, and one of the treatment 
approaches used is mastectomy, a mutilating surgery that can cause feelings of shame 
in the patient, discouragement, frustration and shyness, in view of the symbolism of 
femininity linked to the breast in society. Breast reconstruction appears as an alternative 
to minimize the suffering of these women, who have their body image altered (Silva, 
Ferreira, Ferro, Rocha, & Cavalcante, 2017). In this sense, the present study aimed to 
assess satisfaction with the self-image and self-esteem of women undergoing 
mastectomy and breast reconstruction, considering the diversity of meanings that this 
process can have. This is an exploratory, descriptive cross-sectional study with a 
quantitative approach. The data were collected at the outpatient clinic of the Northern 
League Riograndense Against Cancer, where the estimated participation of 79 women 
who had undergone mastectomy and underwent reconstruction. A sociodemographic 
questionnaire, the Scale "Body Image after Breast Cancer Questionnaire", the 
Rosenberg Self-Esteem Rating Scale, and the Mini Mental State Examination (for 
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patients over 65 years) were used. Due to the coronavirus pandemic, the data collected 
for the research were not sufficient to present conclusive results. 
 
Keywords: Mastectomy. Breast reconstruction. Self esteem. Self image. 

Introdução 

 
Conforme Carvalho (2002), o que se entende como câncer diz respeito a um grande 
grupo de doenças caracterizadas pela anormalidade no funcionamento celular que leva 
ao seu crescimento desordenado, atuando no organismo de forma agressiva, levando 
a formação de tumores e podendo invadir outros tecidos e órgãos do corpo além da 
região inicial. Devido principalmente a sua associação direta com a dor, mutilação e 
morte presente no imaginário social, o câncer se mostra uma doença muito temida. 
(Vianna, 2004). 
 
O câncer de mama (CM), por sua vez, se revela o tipo predominante na população 
feminina brasileira atualmente, e para o ano de 2020 estima-se 66.280 novos casos, 
segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) (2020). Essa estimativa representa 
29,7% de todas as neoplasias acometidas às mulheres brasileiras em 2020. Nesse 
contexto, é importante evidenciar que quanto mais cedo o CM é identificado, maiores 
são as chances de recuperação e do emprego de tratamentos menos agressivos, por 
isso a relevância da realização frequente de exames de rastreamento mamográfico e 
do conhecimento da própria mama para detecção de anormalidades, conforme 
orientações do Ministério da Saúde.  
 
Os tratamentos utilizados no CM dependem de variáveis como o estágio da doença, as 
condições da paciente e a biologia do tumor, e suas modalidades variam entre locais 
(cirurgia e radioterapia) e sistêmicas (quimioterapia, terapia biológica e hormonioterapia) 
(INCA, 2020). Conforme Bergamasco e Ângelo (2001), um diagnóstico de câncer 
acarreta grandes mudanças na vida do paciente, sofrimento psicológico, frustração e 
angústia diante da existência; e adentrando as especificidades da neoplasia mamária 
tem-se ainda dúvidas, inseguranças e medo diante da possibilidade de mastectomia 
como tratamento (Volkmer et al., 2019). 
 
Culturalmente, no Brasil, a mama apresenta uma simbologia diretamente relacionada à 
identidade feminina, atrelada à beleza, sexualidade e erotismo, para além de sua função 
biológica. Assim, a realização de um cirurgia mutiladora como a mastectomia altera a 
imagem corporal feminina, desencadeando sentimentos como timidez, desânimo, 
vergonha e frustração e modificando sua relação consigo e com os outros, sobretudo 
em relacionamentos conjugais. Nesse raciocínio, a cirurgia de reconstrução mamária 
(RM) surge como alternativa para minimizar o sofrimento dessas mulheres. (Silva, 
Ferreira, Ferro, Rocha, & Cavalcante, 2017). 
 
A RM é assegurada por Lei no Brasil, e pode ocorrer simultaneamente a mastectomia, 
sendo imediata; ou posteriormente ao tratamento oncológico, sendo tardia, conforme as 
condições clínicas da paciente. Curiosamente, observa-se que nem todas as mulheres 
demonstram interesse em realizar a RM, por medo de recidivas do câncer e de possíveis 
intercorrências no procedimento, ou seja, há a priorização da estabilidade da saúde ante 
o conforto com sua autoimagem e seus desdobramentos. Por outro lado, muitas 
mulheres relatam um enorme ganho na autoestima após a RM, sentindo-se maior 
satisfação com seu corpo e sua identidade feminina e maior disposição ao convívio 
social, apresentando melhoras em seu estado emocional (Silva et al., 2017). Há ainda 
mulheres que mesmo após a RM, sofrem a perda de uma mama que nunca será a 
mesma, tendo que conviver com as cicatrizes como uma lembrança do vivido. (Volkmer, 
2019). 
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Entende-se por autoimagem o reconhecimento que o sujeito tem de si mesmo, da sua 
aparência física, das suas atitudes e pensamentos; já a autoestima se refere à 
percepção avaliativa que um sujeito tem de si próprio e do seu valor, podendo ser 
positiva ou negativa. (Mosquera & Stobäus, 2006). Ambas são dinâmicas e 
influenciadas pelo meio social, e em mulheres que passam pela mastectomia e posterior 
RM, esses constructos sofrem grandes mudanças com repercussões em sua vida 
cotidiana. Diante disso, o presente trabalho visa avaliar a satisfação com a autoimagem 
e a autoestima de mulheres que foram submetidas à mastectomia e à reconstrução 
 

Metodologia 

 
O presente trabalho apresenta caráter transversal, uma vez que os fatores e efeitos 
serão observados com uma população determinada em igualmente determinado 
período de tempo (Bordalo, 2006), descritivo e quantitativo. Estimava-se a participação 
de 79 mulheres que, posteriormente ao diagnóstico de neoplasia da mama, tiveram 
como parte do tratamento a realização da mastectomia seguida da cirurgia de 
reconstrução mamária; e no momento da coleta de dados estejam no processo de 
acompanhamento médico de rotina. O número de participantes em questão foi obtido a 
partir da avaliação da quantidade de cirurgias de reconstrução da mama realizadas no 
ano de 2018 na Liga Contra o Câncer, hospital de referência no cuidado de pacientes 
oncológicos na cidade de Natal/RN; cujo ambulatório, Centro Avançado de Oncologia 
(CECAN) seria o local de realização da pesquisa. Os critérios para a inclusão das 
participantes se deu a partir da mulher em questão ter necessariamente se submetido 
à mastectomia e posterior reconstrução mamária, ter acima de 18 anos e ter aderido ao 
estudo voluntariamente a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Como critérios de exclusão da amostra, temos o fato de a paciente 
estar submetida a tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos, apresentar recidivas 
do câncer de mama e ser simultaneamente paciente psiquiátrica. 

Os instrumentos escolhidos para a realização da pesquisa foram: 1) Questionário 
Sociodemográfico; 2) Escala "Body image after breast cancer Questionnaire" (BIBCQ); 
3) Escala de Avaliação da Autoestima de Rosemberg (EAR) e 4) Mini Mental State 

Examination (MMSE). 

O questionário sociodemográfico busca informações acerca da idade, estado civil, 
ocupação, organização familiar e dados clínicos acerca do diagnóstico e do tratamento 
da participante. A aplicação desse questionário se daria no formato de entrevista 

estruturada. 

A escala “Body image after breast cancer questionnaire” é um instrumento utilizado para 
avaliar a satisfação do sujeito com sua imagem corporal. Conta com 50 itens objetivos 
e foi adaptada e validada para a realidade brasileira (Gonçalves, Tavares, Campana & 

Cabello, 2014). 

A Escala de Avaliação da Autoestima de Rosemberg visa a mensuração e avaliação 
dos níveis de autoestima do sujeito, também culturalmente adaptada. Trata-se de 10 
itens que buscam analisar o valor que o indivíduo atribui a si, sendo 5 itens referentes a 
avaliação de sentimentos positivos sobre si mesmo e 5 referentes a sentimentos 
negativos (Hutz & Zanon, 2011). 

O Mini Mental State Examination se trata de um instrumento para avaliar as funções 
cognitivas do sujeito, englobando linguagem, cálculo, atenção, retenção, evocação e 
orientação. Esse instrumento seria utilizado somente nas participantes acima de 65 
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anos, após o questionário sociodemográfico, visando a análise de como se encontra a 
função mental da idosa (Melo & Barbosa, 2015). 

Os dados seriam tabulados e analisados através da utilização do software Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) versão 20.0, e os itens avaliados a partir de 
estatística descritiva de medidas de tendência e dispersão dos dados, e inferencial, 
visando a identificação de possíveis correlações através da Correlação de Pearson ou 
seu respectivo não paramétrico, e diferenciações, por intermédio do Teste T de Student 
ou seu correlato não paramétrico. 

 
Resultados e Discussões 

 

Devido à pandemia do coronavírus, os dados coletados para a realização da pesquisa 
não foram suficientes para apresentação de resultados conclusivos. No entanto, a partir 
da análise de estudos anteriores compreendem-se alguns resultados esperados e se 
observa a relevância desse estudo para melhor compreensão da vivência de muitas 

mulheres brasileiras e consequente aprimoramento da atenção a elas fornecido. 

A cirurgia de mastectomia se mostra uma das principais abordagens terapêuticas no 
tratamento de mulheres com câncer de mama, podendo ser parcial (retirada de somente 
parte da mama) ou total (INCA, 2020). Por se tratar de uma cirurgia mutiladora, há de 
serem considerados diversos impactos biopsicossociais presentes na vida da mulher a 
ela submetida; sobretudo quando consideramos a representação da mama para a 
identidade feminina. Como citado anteriormente, a mama é considerada um forte 
símbolo de feminilidade para além de seu papel fisiológico, e vivendo em uma sociedade 
que tão fortemente se prende a padrões de beleza e ao alcance do corpo perfeito, a 
amputação da mama pode significar um grande ataque à identidade feminina, 
provocando sentimentos de vergonha, frustração, e mudanças em sua imagem corporal 
e autoestima. Nesse sentido, ainda que a experiência do câncer de mama seja singular 
para cada mulher (por considerar sua história prévia, representações da doença, apoio 
recebido, mecanismos de enfrentamento, entre outros fatores), observa-se alguns 
fenômenos comuns, principalmente no tocante a sua autopercepção e relação com os 
outros e no despertar de sentimentos negativos como tristeza e desânimo. (Silva et al., 
2017) 

Nesse contexto, ainda que a reconstrução mamária surja como uma forma de minimizar 
o sofrimento de mulheres mastectomizadas, ela também traz algumas complicações, 
pois exige um tempo de recuperação acompanhado de dor; além de demandar 
adaptações físicas, emocionais e financeiras. A decisão para a realização do 
procedimento surge como uma tentativa de novamente sentir-se “inteira” e de recuperar 
a feminilidade perdida; ainda que, mesmo o após a cirurgia, algumas mulheres relatam 
lamentar o fato de o que seio nunca mais será mesmo (Volkmer et al., 2019). 

Segundo Volkmer et al. (2019), após a reconstrução da mama, a mulher passa por 
processos de adaptação a sua nova imagem corporal, na qual tendem a sentir-se em 
maior “plenitude” e aos poucos reconstroem sua autoconfiança, autoestima e liberdade, 
como um retorno a quem era antes do câncer de mama. Além disso, suas relações 
pessoais também sofrem mudanças, haja vista que a reconstrução simboliza o fim do 
tratamento do câncer e um retorno a expressão de sua sexualidade “normal”, por 
exemplo. Para algumas mulheres que realizam a reconstrução mamária tardia (não 
simultânea à mastectomia), a vida sexual até o momento do procedimento foi suspensa, 
por apresentar desconforto pela falta da mama; outras relatam ainda certo grau de 
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constrangimento ao permitir que o(a) parceiro(a) toque a mama reconstruída, dada a 
diminuição de sua de sensibilidade; há ainda aquelas mulheres solteiras que a partir da 
reconstrução se sentiram mais encorajadas a buscar novos relacionamentos. Já no que 
diz respeito às relações sociais, nota-se que a reconstrução mamária auxilia a mulher a 
continuar desempenhando seus papéis sociais, como trabalhadora e mãe, sem sentir a 
diferença de tratamento de colegas e familiares presente ao longo da terapêutica do 

câncer de mama. 

De maneira geral, traz-se na literatura que a reconstrução auxilia positivamente a 
autoestima e autoimagem das mulheres a ela submetidas. Conforme Vianna (2004), 
após a cirurgia, grande parte das mulheres sentem-se “completas” e prontas para 
reconstruir sua vida, havendo ganhos em suas relações pessoais e sociais. No entanto, 
devido às intensas mudanças vivenciadas até o momento da cirurgia e mesmo depois 
do mesmo, as mulheres tendem a estar mais vulneráveis psicologicamente, sendo 
necessário suporte e compreensão. Algumas mulheres, por exemplo, apresentam-se 
insatisfeitas com o resultado estético do procedimento, ou ainda, apesar de satisfeitas 
esteticamente, manifestam angústias no pós-operatório e insatisfação pessoal. (Silva et 
al., 2017) 

Diante disso, o presente estudo busca aprofundar o conhecimento acerca da autoestima 
e autoimagem de mulheres mastectomizadas submetidas à reconstrução mamária, 
considerando as variáveis e as diversidades de respostas femininas envolvidas no 
processo, além da insuficiência da literatura atual. Procura-se também aprimorar o 
atendimento oferecido pelos profissionais de saúde, no sentido do acolhimento dos 
sentimentos expressados por essas mulheres, da compreensão e da humanização; 
além de tornar a assistência mais eficaz, dando maior ênfase à comunicação. 

 
Conclusão 

 
O câncer de mama acarreta grandes mudanças na vida das mulheres que dele 
padecem, incluindo a possibilidade de enfrentar uma cirurgia mutiladora como parte da 
abordagem terapêutica. Nesse sentido, a cirurgia de reconstrução mamária surge como 
forte auxílio para diminuição do sofrimento decorrente da perda da mama, devido a toda 
simbologia de feminilidade atrelada a esse órgão. Assim, o estudo da autoestima e 
autoimagem de mulheres mastectomizadas e submetidas ao processo de reconstrução 
mamária serve de base para melhor compreensão do impacto desse procedimento na 
vida destas, considerando sua árdua trajetória anterior e sua perspectiva de retorno à 
vida “normal”. Dessa forma, o presente estudo buscou maior humanização e eficácia na 
assistência a essa população, sendo de muita importância que pesquisas futuras 
também se dediquem a essa temática em busca de maiores conhecimentos e novas 
considerações. 
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TÍTULO: Título: Dialogismo e crítica feminista em diálogo: uma análise de The 

Handmaid’s Tale (ATWOOD, 1998) 

Resumo 

Este trabalho procura analisar as possíveis relações entre os estudos do Círculo de 
Bakhtin e a crítica feminista. Buscamos evidenciar prováveis associações entre o 
dialogismo e a crítica feminista, e para tal, foram lidos e discutidos algumas obras como: 
Teoria do Romance I (BAKHTIN, 2015), Marxismo e filosofia da linguagem 
(VOLÓCHINOV, 2017), Notas sobre literatura, cultura e ciências humanas (BAKHTIN, 
2017), A palavra na vida e a palavra na poesia (VOLÓCHINOV, 2019), e Os gêneros do 
discurso (BAKHTIN, 2016), além dos capítulos “Feminist criticism” (BARRY, 2017) e 
“Feminist criticism” (TYSON, 2006). Para a análise, utilizamos como base o romance 
“The Handmaid’s Tale” (ATWOOD, 2017) e dividimos as discussões em duas 
categorias: discurso patriarcal e irmandade. A partir das análises e discussões, 
destacamos que os discursos presentes no romance afetam a formação ideológica do 
indivíduo, de modo que o meio social em que ele está envolvido, é o centro organizador 
de qualquer enunciado. 
 

Palavras-chave: Dialogismo. Crítica feminista. Formação ideológica. Patriarcado. 

TITLE: Dialogism and feminist criticism in dialogue: a analyzis of The Handmaid’s Tale 

(ATWOOD, 1998) 

Abstract 

This work aims to analyze the possible relationships between the studies of the Bakhtin 
Circle and feminist criticism. We study to show probable associations between dialogism 
and feminist criticism, and for that, some works were read and discussed, such as: 
Theory of Romance I (BAKHTIN, 2015), Marxism and philosophy of language 
(VOLÓCHINOV, 2017), Notes on literature, culture and human sciences (BAKHTIN, 
2017), The word in life and the word in poetry (VOLÓCHINOV, 2019), and The speech 
genres (BAKHTIN, 2016), in addition to the chapters “Feminist criticism” (BARRY, 2017) 
and “Feminist criticism ”(TYSON, 2006). For the analysis, we used the novel The 
Handmaid’s Tale (ATWOOD, 2017) as a basis and divided the discussions into two 
categories: patriarchal discourse and brotherhood. From the analysis and discussions, 
we highlight that the speeches present affect the individual's ideological formation, so 
that the social environment in which he is involved, is the organizing center of any 
statement. 
 

Keywords: Dialogism. Feminist criticism. Ideological formation. Patriarchy. 

Introdução 

Este trabalho está vinculado ao Projeto de pesquisa Dialogismo e crítica literária: um 
diálogo teórico-metodológico para a análise de obras estrangeiras contemporâneas, o 
qual busca investigar a possibilidade de se estabelecerem fronteiras entre os estudos 
do Círculo e correntes críticas contemporâneas, como a crítica feminista. Portanto, 
procura fazer uma análise dialógica do romance The Handmaid’s Tale de Margaret 
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Atwood (2017) com abordagens teóricas do Círculo de Bakhtin e da crítica feminista. 
Isso posto, para pensar uma obra dialogicamente, é necessário compreender que 
existem relações entre discursos preenchidos de valores sócio-culturais. Nesse sentido, 
um discurso verbal impresso, como a obra a ser analisada, também é um elemento da 
comunicação discursiva. Segundo Volóchinov (2017, p.219), esse discurso participa de 
uma discussão ideológica: ele responde, refuta ou confirma algo, bem como é possível 
haver antecipação de respostas, críticas e busca de apoio, entre outros. Ademais, não 
é possível a produção de discurso (enunciado) sem pressupor que outros enunciados o 
antecedem e o sucedem, já que, conforme Bakhtin (2017), todo discurso carrega 
consigo traços ou resquícios de outros anteriores. Essas marcas, entretanto, contribuem 
para a formação de outro discurso (um novo enunciado) que pode concordar, ou não, 
com o enunciado anterior e assim por diante. Dessa maneira, analisar uma obra sob o 
viés dialógico é perceber que há uma comunicação entre enunciados. Ou seja, ao trazer 
a abordagem dialógica do discurso para dialogar com a crítica feminista, não significa 
que as duas abordagens serão incorporadas em uma única, mas que a investigação 
das diferenças e semelhanças contribuirá para o enriquecimento analítico do corpus 
desta pesquisa. Diante disso, o presente trabalho busca responder à seguinte pergunta-
problema: Em que medida a representação da formação ideológica da personagem 
responde ao discurso patriarcal? Assim, o trabalho se justifica pela possibilidade de, 
como aluna de Iniciação Científica, vinculada ao Projeto de pesquisa Dialogismo e 
crítica literária: um diálogo teórico-metodológico para a análise de obras estrangeiras 
contemporâneas, participar de um projeto inovador no campo da crítica literária, tendo 
em vista a escassez de estudos em que o dialogismo e a crítica feminista sejam 
aproximados. Ademais, como iniciante no campo da pesquisa, este trabalho não apenas 
permitirá que eu dê os passos iniciais, com o meu orientador, em um projeto de 
pesquisa, como poderá ser um elo numa cadeia de pesquisa bem mais ampla, 
contribuindo, dessa forma, com os estudos dialógicos e da crítica feminista, com a 
análise da literatura norte-americana contemporânea no Brasil e com trabalhos de 
pesquisa que poderei desenvolver na pós-graduação 
 

Metodologia 

 
Esta pesquisa se caracteriza, metodologicamente, como descritiva e bibliográfica, em 
virtude da necessidade de se fazer um estudo nas obras do círculo de Bakhtin e algumas 
obras relacionadas à crítica feminista, além da análise do romance The Handmaid’s Tale 
de Margaret Atwood. Dessa forma, o desenvolvimento deste trabalho foi embasado em 
cinco etapas, a fim de levantar discussões pertinentes sobre esse estudo. A primeira 
etapa foi focada em estudar as obras do Círculo, a fim de melhor entender o conceito 
de dialogismo e como ele pode ser analisado dentro de obras literárias. Para isso, foram 
lidos e discutidos obras como Teoria do Romance I (BAKHTIN, 2015), Marxismo e 
filosofia da linguagem (VOLÓCHINOV, 2017), Notas sobre literatura, cultura e ciências 
humanas (BAKHTIN, 2017), A palavra na vida e a palavra na poesia (VOLÓCHINOV, 
2019), e Os gêneros do discurso (BAKHTIN, 2016). Já na segunda etapa, o estudo foi 
direcionado para a crítica feminista, utilizando os capítulos “Feminist criticism” (BARRY, 
2017) e “Feminist criticism” (TYSON, 2006). Com isso, foi possível ampliar o 
entendimento sobre a crítica feminista e também discutir como é abordado nos textos 
literários. Na terceira etapa foi feita uma discussão e sistematização das consonâncias 
e dissonâncias entre as abordagens estudadas, ampliando a compreensão das relações 
entre dialogismo, literatura e crítica feminista. Além disso, foram categorizados alguns 
conceitos para serem observados e analisados após a leitura da obra. Seguindo assim 
para a etapa quatro caracterizado pela leitura sob um olhar analítico da obra The 
Handmaid’s Tale (ATWOOD, 2017). E por fim, a etapa cinco, em que todos os 
conhecimentos foram postos em prática a partir da análise da narrativa, utilizando o 
diálogo entre as abordagens teóricas do círculo de Bakhtin e a crítica feminista. Diante 
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disso, após a análise dialógica do romance de Atwood, houve a separação de duas 
principais categorias, nas quais englobam melhor sobre a formação ideológica da 
personagem em foco, e em como seus discursos são influenciados pelo contexto o qual 
está inserida. Nesse caso, o foco será a personagem principal que também é a voz 
narradora. 
 

Resultados e Discussões 

 
The handmaid’s tale se passa em um cenário distópico, mais precisamente na República 
de Gilead que foi fundada com base nas raízes puritanas, por isso tal nome. Após 
diversas guerras e crises sociais, o poder foi tomado por um grupo de fundamentalistas 
denominados de Filhos de Jacó (Sons of Jacob) e assim, instaurando novas regras e 
leis. Uma dessas medidas, e principal, foi a divisão entre as mulheres férteis e inférteis 
(essas ficaram dessa forma devido o ambiente radioativo pós-guerra). O grupo das 
mulheres inférteis era subdividido em: as esposas dos Comandantes (Esposas/Wives); 
as governantas que serviam as famílias dos Comandantes (Martas/Marthas); e as 
mulheres mais velhas que eram responsáveis por disciplinar e treinar outras mulheres 
(Tias/Aunts). Já as poucas mulheres férteis eram responsáveis apenas para a 
procriação, chamadas de Aias (Handmaid). Elas eram mantidas nas casas dos 
comandantes, e cada um possuía uma aia. Ainda havia as Econoesposas, que são 
esposas, Martas e Aias (ao mesmo tempo) destinadas aos homens de classes mais 
baixas. Toda essa sociedade era regida sob preceitos religiosos. Dessa maneira, a 
República de Gilead, além de totalitária, era teocrata. A distopia é narrada em primeira 
pessoa por Offred, uma aia, na qual oferece ao leitor uma narrativa mais pessoal sobre 
suas lutas diárias, medos e dores. Ela relata sobre não ter direito a escolher o que come, 
o que vestir, para onde sair e quando quiser sair, muito menos olhar para onde quiser. 
Além disso, a protagonista insere alguns flashbacks de como era a sua vida antes desse 
regime totalitário. Ela era uma mulher com emprego, diploma, possuía amigos e até 
mesmo uma filha; coisas foram perdidas após essa rígida mudança na sociedade. A 
história se inicia, então, quando Offred começa a servir na casa do terceiro Comandante, 
o que não é visto como algo muito positivo pela esposa do Comandante. 
Primordialmente, a Aia descreve o ambiente novo e algumas observações chocantes 
ao leitor, como o fato de não mais haver um lustre no quarto, bem como nada que 
pudesse amarrar uma corda, não tem nada de vidro e as janelas só podem abrir 
parcialmente. Ou seja, nada que pudesse ser utilizado para uma Aia tirar a própria vida 
e escapar desse regime. Durante a narrativa, a protagonista intercala descrição de 
acontecimentos atuais com os seus vividos antes de ser Aia, por exemplo: o fato de ela 
ter se formado e trabalhar; a vida com sua família; a tentativa falha de fugir do país, 
porém acabou com ela e a filha capturadas pelo regime e o destino incerto do seu 
marido; momentos do seu treinamento para ser Aia; a convivência com a mãe e a melhor 
amiga. Essa alternância entre momentos do presente e do passada da personagem 
principal dá ao leitor uma maior intimidade e imersão no relato da personagem principal. 
Apesar de a regra restringir que a Aia apenas tenha contato com o Comandante durante 
a Cerimônia (uma vez por mês, no período fértil, a Aia é obrigada a ter relações sexuais 
com o Comandante sob a presença da Esposa), isso não ocorre fielmente. Offred é 
requisitada várias vezes para comparecer ao escritório do Comandante para jogar 
palavras cruzadas ou oferecer favores a ela, como a entregar revistas femininas e 
permitir lê-las. A Esposa do Comandante, sem ter conhecimento de que ele está se 
encontrando com a Aia, faz uma proposta a Offred para que tenha relações com o 
motorista da família (Nick), pois ela está desconfiando que o marido seja infértil. Porém, 
depois de um tempo a Esposa encontra evidências que Offred estava se encontrando 
com o Comodante. Posteriormente, aparecem uns homens para buscar a Aia, e Nick 
sugere que ela vá com eles. De acordo com o motorista, esses homens fazem parte da 
organização secreta de resistência Mayday e estão apenas fingindo que são da polícia, 
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alegando que Offred cometeu um crime de Violação de Segredos do Estado. Assim, ela 
deixa a casa do Comandante com eles, incerta sobre eles serem do Mayday ou não. 
Visto isso, ao se pensar que na narrativa de The Handmaid’s Tale existem relações de 
sentido entre dois ou mais enunciados independente de sua espécie na comunicação 
discursiva, formando relações dialógicas (BAKHTIN, 2016), foi possível separar as 
discussões em duas categorias: Discurso patriarcal e Irmandade. DISCURSO 
PATRIARCAL Conforme Tyson (2006), pode-se dizer que o patriarcado promove a 
crença de que os homens são superiores às mulheres, pois são vistas como fracas, 
submissas e irracionais por causa das diferenças biológicas. Essas diferenças são 
postas como falhas, de modo que são usadas para justificar um estereótipo na mulher. 
Dentro da narrativa, isso pode ser observado já no significado que o nome da 
protagonista carrega, “Offred”, que nos é dado apenas no final do livro, no trecho: 
“‘Offred’ gives no clue, since, like ‘Ofglen’ and ‘Ofwarren’, it was a patronymic, composed 
of possessive preposition and the first name of the gentleman in question. Such names 
were taken by these women upon their entry into a connection with the household of a 
specific Commander, and relinquished by them upon leaving it”. Nota-se que o nome é 
dado a partir da junção da preposição possessiva “of” (português, “de”) com o primeiro 
nome do Comandante, no caso da personagem principal, “Fred”, formando assim o 
nome “Offred” (“de Fred”), ou seja, ela pertencia a Fred, assim como as outras Aias 
pertenciam aos seus respectivos Comandantes. Além disso, quando ela deixava de 
servir a um Comandante e ia servir a outro, o seu nome mudava junto. Isso só enfatiza 
o quão objetificada a mulher era. Algo parecido acontecia com as esposas dos 
Comandantes, que eram chamadas apenas como “Commander’s Wife” (Esposa do 
Comandante): não era possível chamá-las de outra forma - novamente mostrando a 
objetificação, submissão da mulher. Ao observar isso, podemos relacionar com o 
conceito de signo ideológico, porque há um valor social que preenche essas palavras. 
O signo, além de fazer parte da realidade, ele refrata e reflete uma outra, podendo mudá-
la, ser-lhe idêntico, percebê-la de uma forma diferente. E a palavra traz essa 
neutralidade, podendo ser atribuída a ela qualquer função ideológica (VOLÓCHINOV, 
2017). Dessa maneira, a forma como foram atribuídos os nomes “Offred” e 
“Commander’s Wife” indica como as mulheres eram vistas naquela sociedade: um 
objeto que pertence a um homem e deve servir a suas vontades. Em outras palavras, 
essa escolha de palavras reflete e refrata uma ideologia patriarcal. Segundo Tyson 
(2016), há dificuldades em resistir o patriarcado, pois ele determina a vida das mulheres 
de um jeito que muitas vezes não é possível notar a existência dessa ideologia por já 
ter sido estruturada socialmente. O patriarcalismo influência tão profundamente a 
maneira como as pessoas pensam, falam, veem elas mesmas e o mundo que tais 
discursos se internalizam, criando uma falsa consciência. Essa consciência é construída 
a partir de um discurso autoritário impassível de inserir mudanças em sua extensão. 
Não é possível representar esse discurso, apenas transmiti-lo (BAKHTIN, 2015). É 
possível ver esse discurso em muitos trechos da obra com os relatos da personagem, 
lembrando como era antes dessa sociedade mais rígida. Foram selecionados alguns 
trechos para melhor ilustrar isso: (a) “I think about laundromats. What I wore to them: 
shorts, jeans, jogging pants. What I put into them: my own clothes, my own soap, my 
own money, money that I had earned myself. I think about having such control.” (b) 
“These women […] they seemed to be able to choose. We seemed to be able to choose, 
then. We were a society dying […] of too much choice”. (c) “My name isn’t Offred, I have 
another name, which nobody uses now because it’s forbidden”. (d) “[…] Otherwise you 
live in the moment. Which is not where I want to be. But that’s where I am, there’s no 
escaping it. Time’s a trap, I’m caught in. I must forget about my secret name and all ways 
back. My name is Offred now, and here is where I live”. (e) “I don’t want to be a wingless 
angel. I want to keep on living, in any form. I resign my body freely, to the uses of the 
others. They can do what they like with me. I am abject. I feel, for the first time, their true 
power”. A partir dos trechos acima, podemos notar uma diferença de pensamento da 
personagem, no qual de início (a) ela ainda queria ter controle sobre sua vida e ações. 
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Contudo, após lembrar constantemente do seu treinamento de Aia e ensinamento, como 
é o caso da citação (b), em que ela lembra de uma fala da Tia, dizendo que a sociedade 
anterior começou a dar errado justamente por ter opção de escolha, implicando a 
excelência do regime atual. Posteriormente (c), ela se vê em negação com o seu “eu” 
atual, não reconhecendo o nome que lhe foi imposto. Porém, mais na frente (d), a 
protagonista não mais resiste, internamente, o patriarcado. Ela começa a admitir que 
não tem para onde fugir, e ela precisa aceitar a situação presente. Já no trecho (e), 
observamos sua desistência de tentar ir contra o sistema. Ela sente tanto medo de 
morrer que acaba preferindo viver nesse sistema patriarcal. A Aia até mesmo se coloca 
como desprezível e mostra ter sentido, pela primeira vez, o quão poderosa é a 
sociedade. IRMANDADE Irmandade (Sisterhood) pode ser considerada a relação 
psicológica e política entre mulheres com fundamento nas experiências e objetivos 
comuns, nas quais devem ser respeitadas as diferenças individuais entre as mulheres, 
bem como um poder igualmente distribuído entre os vários grupos culturais (TYSON, 
2016). Isto é, reconhece-se que todas as mulheres são vítimas do patriarcado, porém 
têm experiências diferentes. Por exemplo, uma mulher de cor vai ser vítima do 
patriarcado e do racismo; não podendo ser separada, ela vai vivenciar os dois, o que 
acontece com mulheres LGBT, mulheres pobres também. Além disso, ainda existe 
aquela que se enquadra em três ou mais dessas categorias, experimentando algo bem 
mais opressor. Podemos ilustrar essa irmandade quando a constituição foi suspensa e 
uma nova sociedade estava se formando. Moira (melhor amiga da protagonista) afirma: 
“They’ve been building up to this. It’s you and me up against the wall, baby”. Isso mostra 
a vontade para juntar suas forças e se apoiarem para ir contra o que fosse acontecer. 
Porém, elas não tiveram chances para isso, pois o sistema separou as mulheres, e foi 
tão forte instaurando medo, com diversas regras e punições, que construir uma 
irmandade era praticamente impossível. Não se podia confiar em ninguém além de si 
mesma, porque qualquer movimento contra as regras estava sendo vigiado e seria 
cabível de punição. 
 
Conclusão 

 
Nesse relatório, evidenciamos os resultados da pesquisa dialógica do romance The 
Handmaid’s Tale (2017), de Margaret Atwood, fundamentada nas abordagens teóricas 
do Círculo de Bakhtin e da crítica feminista. A partir da análise da obra, foi observado 
que o fato do patriarcado influenciar psicologicamente a mulher, fazendo-as pensar que 
são naturalmente submissas ao homem (TYSON, 2006), corrobora o discurso de 
autoridade, que luta com o discurso interiormente persuasivo e dialógico para a 
formação ideológica do ser (BAKHTIN, 2015). Visto isso, foi possível identificar traços 
desse embate da formação ideológica da personagem principal da narrativa em 
questão. A protagonista passa por momentos de negação ao discurso imposto 
socialmente, pois ela já tinha um discurso formado anteriormente com base nas suas 
experiências que eram contrárias ao que ela estava vivendo no presente. Então, por 
diversos momentos ela se questionou qual pensamento era correto. Contudo, o discurso 
que prevaleceu no fim foi o discurso patriarcal, no qual ela se viu obrigada a se render, 
já que não teria escapatória nem ela conseguiria sair viva caso fosse contra o sistema. 
Além disso, não era possível reunir forças e fazer uma aliança, porque tudo estava 
sendo vigiado: não se dava para confiar em ninguém. Dessa maneira, ao trazer à tona 
essa formação ideológica do indivíduo e como isso é afetado por um discurso de 
autoridade, notamos que o meio social em que o indivíduo está inserido é o centro 
organizador de qualquer enunciado. Sendo assim, com essa pesquisa buscamos 
contribuir para o crescimento de estudos que possam relacionar a crítica feminista com 
o dialogismo do Círculo de Bakhtin, além de incentivar a continuação de debates 
focados em grupos oprimidos socialmente, como as mulheres a partir da representação 
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dessa opressão em obras literárias. Ainda existem muitas barreiras a serem quebradas 
dentro da sociedade atual, infelizmente o homem ainda detém um grande poder social. 
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TÍTULO: CUIDADO, AUTONOMIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE MENTAL: 

CARACTERIZAÇÃO E REGISTRO DAS EXPERIÊNCIAS GAM NO RN 

Resumo 

 

Em meio a um contexto de luta antimanicomial pautada na denúncia a tratamentos 
hospitalocêntricos a que são submetidos os indivíduos em serviços de saúde mental, 
surgem terapêuticas e metodologias como a Gestão Autônoma da Medicação (GAM), 
na tentativa de intervir nesses serviços de forma a quebrar com a ideia patologizante e 
estigmatizante desses sujeitos. Diante disso, a presente pesquisa se propôs a investigar 
essa metodologia a partir de uma pesquisa-intervenção na Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS) na cidade de Natal/RN, na tentativa de caracterizar e registrar as 
experiências GAM nesses serviços de cuidado.Pautada em torno de uma análise de 
tecnologias que comportem respeito ao cuidado, autonomia e participação social aos 
indivíduos com transtornos mentais e uso crônico de substâncias psicoativas. Para tal, 
foram realizados encontros semanais dentro do grupo de pesquisa “Política, Produção 
de Subjetividade e Práticas de Resistência”, no intuito de viabilizar trocas de 
conhecimentos e experiências dentro da temática e preparar para o posterior trabalho 
em campo, que não chegou a ser realizado dada as circunstância da pandemia da 
COVID-19. Ainda assim, os resultados da presente pesquisa apontam que foi possível 
a capacitação dos estudantes de Iniciação Científica para a planejada intervenção em 
campo, a partir dos estudos realizados em grupo, assegurando o conhecimento acerca 

do instrumento GAM e de redes de saúde mental na cidade. 

 
 
Palavras-chave: GAM. Saúde mental. Autonomia. Cuidado. Experiência. 

TITLE: CARE, AUTONOMY AND SOCIAL PARTICIPATION IN MENTAL HEALTH: 

CHARACTERIZATION AND REGISTRATION OF GAM EXPERIENCES IN RN 

Abstract 

 

Amidst a context of anti-asylum struggle based on the denunciation of hospital-centered 
treatments to which individuals in mental health services are subjected, therapies and 
methodologies such as Autonomous Medication Management (GAM) appear, in an 
attempt to intervene in these services in order to break with the pathologizing and 
stigmatizing idea of these subjects. Given this, the present research proposes to 
investigate this methodology from an intervention research in the Psychosocial Care 
Network (RAPS) in the city of Natal / RN, in an attempt to characterize and record the 
GAM experiences in these care services. Based on an analysis of technologies that 
include respect for care, autonomy and social participation for individuals with mental 
disorders and chronic use of psychoactive substances. To this end, weekly meetings 
were held within the research group “Politics, Production of Subjectivity and Resistance 
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Practices”, in order to facilitate the exchange of knowledge and experiences within the 
theme and to prepare for further work in the field, which was not given the circumstances 
of the COVID-19 pandemic. Even so, the results of the present research point out that it 
was possible to train Scientific Initiation students for the planned intervention in the field, 
based on group studies, ensuring knowledge about the GAM instrument and mental 
health networks in the city. 

 
 
Keywords: GAM. Mental Health. Autonomy. Care. Experience. 

Introdução 

No final da década de 70, no Brasil, em seu período de redemocratização, estava a 
acontecer o Movimento de Reforma Psiquiátrica, aliado à luta antimanicomial. Esses 
movimentos se pautavam na defesa dos direitos das pessoas com sofrimento mental e, 
com isso, denunciavam as práticas tradicionais de administração sanitária, 
questionando estigmas e exclusões instituídas contra esses grupos e, assim, 
advogando o direito universal à liberdade, cidadania e cuidado (PASSOS et. al, 2013). 

Nesse mesmo contexto, acontecia na década de 80, a Reforma Sanitária, a qual 
buscava criar condições para a democracia institucional (PASSOS et. al, 2013), 
permitindo, então, uma virada na perspectiva hegemônica do saber médico, a partir de 
uma gestão que pudesse coletivizar o saber. Ainda, na mesma década, foi criado o 
Sistema Único de Saúde (SUS), que se aliava a ideia da Reforma Psiquiátrica Brasileira 

(RPB) de propor serviços substitutivos ao modelo asilar. 

O contexto apresentado denota avanços principalmente na percepção da imanência 
entre o fazer clínico e político, entretanto, é imprescindível perceber como as redes de 
saúde pública no Brasil ainda trazem consigo reflexos de uma prática médica liberal e 
de uma medicina social do Estado (CAMPOS, 1994). Sendo assim, o abuso de poder e 
o uso do saber como uma forma de controle e alienação ao cuidado de si (Foucault, 
1984), ainda é muito comum, mesmo em serviços com práticas alternativas, como o 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Essa conjuntura provoca, pois, uma 
fragmentação do processo de cuidado aos adultos com transtornos mentais e/ou abuso 
de substâncias psicoativas que podem ser percebidos pela forma que os medicamentos 
sofrem prescrição e proscrição de maneira indeterminada e alheia aos usuários, pela 
falta de comunicação sobre os efeitos dos psicotrópicos e sobre seus processos de 

tratamento (SANTOS, 2009). 

Na tentativa de promover, nos serviços de saúde mental, a participação social e o 
protagonismo dos usuários nos seus processos de cuidado, surge a Gestão Autônoma 
da Medicação (GAM), como uma metodologia de cuidados (ONOCKO-CAMPOS et. al, 
2013) que pudesse garantir a autonomia e o reconhecimento, pelos usuários crônicos 
de drogas da rede de atenção à saúde mental, quanto aos seus direitos, potencialidades 
e as terapêuticas as quais eles estão submetidos. A autonomia aqui, diferente de uma 
interpretação individualizante, fala da construção de um caminho de cuidado e a análise 
de seus anseios e os do coletivo, um processo contínuo e criativo, que permite a 
constituição simultaneamente de si mesmo e do território ocupado (PASSOS et. al, 
2013). 

Vale comunicar que a pesquisa em voga, encontra-se dentro de um estudo maior 
intitulado “Direitos humanos, saúde mental e práticas participativas de cuidado: 
experiências em Gestão Autônoma da Medicação” que tem como objetivo conhecer 
intervindo sobre o processo de implantação de práticas GAM no RN. Já no plano de 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 964 

 

trabalho paraa presente pesquisa, têm-se como objetivo geral permitir ao aluno(a) de 
Iniciação Científica (IC) o acompanhamento do processo de implantação dessas 
experiências GAM no estado. Mais cinco objetivos específicos, os quais são: Inserir o(a) 
aluno(a) de IC na análise das experiências com grupos GAM em Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS) na cidade de Natal/RN. Assim como, propiciar a sistematização 
dos conhecimentos produzidos nas experiências GAM para adultos com transtornos 
mentais e/ou abuso de substâncias psicoativas. Além disso, propõe-se a caracterizar 
essas experiências, através da aplicação de questionários e entrevistas, tal como o 
objetivo também de desenvolver habilidades de registro de informações em pesquisa 
(diários de campo, transcrição de áudio, etc). E por fim, promover oportunidades de 
intercâmbio de conhecimentos ao propiciar ao aluno(a) de IC a participação na rede 
Internacional de Cooperação e no Observatório Internacional de Práticas GAM. 

 
Metodologia 

 

O projeto da pesquisa em voga se localiza na modalidade da pesquisa qualitativa e na 
noção de pesquisa participativa (ROCHA, 2003), objetivando uma observação direta e 
profunda por parte dos integrantes e um constante fluxo de experiências entre todas as 
partes. Assim sendo, torna-se possível a concretização de objetivos como a 
sistematização de conhecimentos a partir da experiência nos coletivos GAM nas redes 
de cuidados para adultos com transtornos mentais e/ou abuso de substâncias 
psicoativas. 

Nesse sentido, focou-se, inicialmente, no estudo da pesquisa-intervenção dentro do 
grupo de estudo “Política, Produção de Subjetividade e Práticas de Resistência”, tendo 
como motivação o questionamento das abordagens tradicionais de pesquisa e a busca 
por uma ação transformadora e ético-política no contexto da saúde mental. Isso só é 
possível a partir da compreensão da “pesquisa-intervenção” como uma modalidade que 
permite uma análise dos lugares ocupados pelos sujeitos (LOURAU, 1993) e uma 
constante crítica diante do conhecimento academicista instituído sobre os saberes 
alternativos. Dentro do grupo também foram aprofundadas questões relativas à RPB e 
seus reflexos na contemporaneidade, ao contexto de saúde mental e uso de drogas e 
psicofármacos e ao funcionamento dos serviços e políticas públicas voltadas para essas 

questões. 

Concomitantemente, o grupo também se aprofundou no estudo e aplicabilidade do guia 
GAM para o contexto brasileiro, imprescindível dada a nossa preocupação de participar 
da caracterização dos contextos e experiências GAM. Nesse mesmo sentido, foi 
aprofundado os conceitos de autonomia e co-gestão dentro do modelo participativo de 
atuação com o guia e as formas de caracterização dessas experiências, que seriam por 
meio da aplicação de questionários e entrevistas, o que não pôde ser realizado, visto 
que a pandemia da COVID-19 impossibilitou a experiência presencial esperada. 

Em um outro momento, focou-se na compreensão e desenvolvimento das habilidades 
de registro de informação na pesquisa, como diários de campo e narrativas no contexto 
GAM.Para isso, houveram encontros e conversas entre os(as) alunos(as) de iniciação 
científica, pós-graduandos(as) e coordenadores(as) numa proposta de reflexão das 
melhores possibilidades de registro e manejo do guia GAM nos campos de cuidado em 
saúde mental a partir das ferramentas de documentação já citadas. Tais encontros 
aconteciam a partir da partilha de materiais e experiências anteriores pelos participantes 
que já haviam tido contato com o manejo do instrumento em questão. Isso possibilitaria 
também inserir o(a) aluno(a) de iniciação científica no acompanhamento, registro e 
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análise das experiências com grupos GAM já implantadas nos RAPS. Por fim, foi 
possível realizar intercâmbios de conhecimento acerca de experiências GAM em outros 
contextos brasileiros, a partir de encontros do grupo de pesquisa com pesquisadores(as) 
de outros estados que haviam realizado a pesquisa-intervenção em redes de saúde 
mental com grupos a partir do manejo do guia GAM. 

Esse primeiro ciclo de atividades se deu no segundo semestre do ano de 2019 e foi 
realizado todo no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
Foram efetuados encontros semanais do grupo de estudo para discussão das 
referências estudadas, fichamentos bibliográficos e conversas acerca de planejamentos 
nos serviços que seriam o foco das intervenções como o Centro de Convivência na 

cidade de Natal/RN. 

O segundo ciclo iria se dar no primeiro semestre de 2020, de forma presencial, 
entretanto foi interrompido, em razão da pandemia do COVID-19, tendo em vista que o 
planejamento tinha como ida à campo o seu principal direcionamento. Tal planejamento 
objetivava o encontro entre os(as) alunos(as) de iniciação científica, os(as) pós-
graduandos(as) e as grupalidades de adultos com transtornos mentais e/ou abuso de 
substâncias psicoativas presentes nos campos de serviço de saúde a partir do uso do 
guia GAM e as diferentes formas de registro citadas anteriormente. 

Sendo assim, as atividades continuaram de forma remota, entretanto apenas entre os 
participantes do grupo de pesquisa, na tentativa de continuar com o intercâmbio de 
conhecimentos acerca do projeto. A não participação dos usuários dos serviços de 
saúde mental se deu em razão de suas condições materiais e socioeconômicas e da 
falta de suporte que a esses seria dada em encontros à distância, o que acabaria por 
distanciar a pesquisa dos seus objetivos de atenção e cuidado supracitados. 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir dos estudos da metodologia GAM, seus métodos e suas bases teóricas, foi 
possível capacitar os(as) alunos(as) de iniciação científica ao trabalho com o guia GAM, 
propiciando o conhecimento do instrumento e das redes de saúde mental tanto na 
cidade de Natal/RN e região, como em outros contextos no Brasil e até no mundo. Essa 
aproximação com outras experiências foi feita a partir da leitura e discussão de artigos 
publicados por outros grupos de pesquisa da Rede e Observatório Internacional de 
experiências GAM e também em roda de conversas com pesquisadores de outras 
universidades, notadamente a Professora Dra. Marilia Silveira, com quem foi possível 
discutir acerca das experiências de pesquisa-intervenção GAM em novembro de 
2019.Esse movimento se apresentou de maneira bastante válida, tendo em vista o efeito 
de um maior entendimento da relação da pesquisa-intervenção com a metodologia do 
guia GAM em como agir de forma transformadora e como incentivar o movimento de 
protagonismo dos usuários crônicos de substâncias psicoativas e com transtornos 
mentais. Nesse sentido, a pauta de metodologia da pesquisa-intervenção se apresentou 
como uma satisfatória forma de intervenção em campo, considerando que o 
conhecimento e a ação sobre a realidade se fará na investigação das necessidades e 
interesses locais (ROCHA, 2003), propiciando ao coletivo participante à percepção e 

orientação crítica de suas próprias demandas. 

Além disso, o aprofundamento e trabalho coletivo em torno da discussão dos diários de 
campo e narrativas de experiência, tal como encontros com pesquisadores(as) que já 
haviam ido a campo nos serviços de saúde mental com a especialidade de treinamento 
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e reabilitação, possibilitaram, respectivamente os objetivos de desenvolver habilidades 
de registro de informações em pesquisa e a participação do(a) aluno(a) de IC em uma 
rede de práticas GAM, promovendo, consequentemente, um intercâmbio de 
conhecimentos. O atingimento desses objetivos trouxe para o grupo uma maior noção 
do trabalho que estava sendo planejado e do contexto de saúde mental tal qual se 
apresenta atualmente, contribuindo para uma mentalidade crítica acerca da 
problemática trabalhada e uma responsabilidade ético-política aos envolvidos (ROCHA, 
2003). Faz-se importante ressaltar que a possibilidade de registrar os acontecimentos, 
as vivências, os afetos, os cuidados e os estranhamentos a partir de um diário de 
construção coletiva em pesquisa permite a elaboração de um documento de pesquisa 
que viabiliza um registro de rememoração do experienciado (DE ARAUJO, et. al, 2013). 
Em adição, também permitiu uma base teórico-metodológica para futuras intervenções 
e atividades na subárea de tratamento e prevenção psicológica a partir da metodologia 
GAM. 

Ademais, vale destacar mais uma vez que nenhum dos objetivos citados à priori foram 
alcançados de forma total, dado o cenário da pandemia do COVID-19 e às orientações 
do Ministério da Saúde. 

Para além disso, no sentido de persistir na discussão da problemática dos serviços 
como o CAPS, pode-se retomar a Foucault e sua percepção da dinâmica do poder como 
uma relação de ações que direciona a conduta e ordena as possibilidades, não apenas 
das estruturas do Estado, mas também da conduta dos indivíduos e grupos. 
Recuperando, então, a ideia de Foucault para poder problematizar a captura da 
individualidade e da autonomia dos sujeitos nas redes de atenção de drogas e saúde 
mental, percebe-se que esses não possuem nem mesmo adequadas orientações sobre 
suas terapêuticas medicamentosas, gerando uma manipulação indiscriminada de 
medicamentos pelos profissionais, que muitas vezes resulta na piora e aumento das 
doses anteriormente utilizadas (ONOCKO-CAMPOS, 2008; CASTRO et al, 2013), 
denotando, portanto, uma tendência, não a prática de cuidado, mas a de tutela. 

Para discutir melhor sobre a possibilidade de uma pesquisa-intervenção que emprega 
a metodologia GAM com o intuito de promover autonomia, faz-se necessário aprofundar 
e discutir aqui o conceito que se alia a essa na base teórica compartilhada pela GAM, 
que é o conceito de co-gestão. Para Onocko (2013), a co-gestão pode ser entendida 
como um meio para alcançar uma democratização da gestão dos serviços de saúde 
pública. Aqui é valoroso perceber que essa ideia permite uma articulação com o 
aparelho do Estado, na tentativa de questionar os processos de trabalho e cuidado 
dentro das redes, o que favorece uma negociação de interesses, uma ressignificação 
da noção de “agentes” e a consequente participação social dos diferentes sujeitos. 
Entretanto, é necessário muita articulação e cautela em volta do conceito de 
“autonomia”, tendo em vista o perigo de apreensão das práticas coletivas e 
democratizadas de cuidado pelo que se pode chamar de “medicina liberal do Estado”, 
diante da possibilidade de privatização dos serviços e fragmentação dos cuidados 
(PASSOS et. al, 2013). 

 
Conclusão 

 
Sendo assim, diante do exposto, pode-se perceber a necessidade e a importância de 
um instrumento como o guia GAM, na proposta de estimular a autonomia e o poder de 
ação dos usuários e mobilizá-los frente a um contexto patologizante e medicalocêntrico 
em saúde mental, principalmente para sujeitos adultos com transtornos mentais e/ou 
abuso de substâncias psicoativas. E para isso, é necessário que o(a) pesquisador(a) 
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esteja constantemente em uma ação de análise de implicação pessoal e em um 
posicionamento crítico sobre a instituição em que atua para, então, não contribuir com 
a manutenção do binômio saber-poder instituído que acaba por cooptar e apreender a 
individualidade do sujeito. 

É ainda possível perceber o impacto nos(as) alunos(as) de IC que estiveram em contato, 
de forma teórica, com a metodologia em voga, experiências relatadas e com os 
conhecimentos e aprendizados adquiridos, como as ferramentas de registro, tal como 
elencados nos objetivos. Tais momentos permitiram uma maior imersão nesse tema, 
um aprimoramento da base teórico-metodológica e um olhar mais amplo para a 
problemática em questão. 

Com isso, mesmo com a impossibilidade de realização doplano de trabalho de pesquisa 
de forma completa, acredita-se que o caráter ético-político, anterior aos objetivos 
específicos, manteve-se presente durante todo o andamento do trabalho. Em vista 
disso, foi notável a contribuição para um pensamento crítico que possa denunciar a 
impessoalização a que sofrem os sujeitos nos serviços de saúde mental, propondo 
novas conversas sobre diferentes tecnologias de cuidado e seus benefícios para o 
direito universal à cidadania, participação social, cuidado e autonomia, tal como pautas 
da RPB, que norteiam esta pesquisa. 
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TÍTULO: Cuidado ambiental em tempos de sustentabilidade e mudanças climáticas: 

como o representam alunos do Curso de Graduação em Enfermagem da UFRN. 

Resumo 

A palavra cuidado além de indicar zelo por algo ou alguém, também é utilizada quando 
falamos sobre cuidado com o ambiente e as relações humano-ambientais. Portanto, o 
presente trabalho, produto de um estudo exploratório, buscou investigar se a prática de 
cuidado ambiental está presente nos alunos do curso de Enfermagem da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, assim como entender como ela é expressada pelos 
respondentes. Para isso, foi utilizado questionário com uma questão aberta sobre 
cuidado ambiental, aplicado a duas turmas, uma do segundo período e outra do nono. 
Com base na ocorrência de respostas, constatamos que 41% eram cuidadores e 59% 
não cuidadores. Além disso, o lixo é a ação mais mencionada pelos participantes, seja 
como atividade isolada (55%), ou em combinação com outras práticas de cuidado 
(26%), como plantação de mudas e economia de energia. Como verificado em estudos 
anteriores a noção de cuidado ambiental é clara e presente na mente dos participantes 
e merece ser mais bem exploradaem estudos futuros, interessados em investigar como 
se pode dar a conservação do meio ambiente pela população.  
 
Palavras-chave: Cuidado ambiental. Cuidadores. Lixo. Relações pessoa-ambiente. 

TITLE: Environmental care in times of sustainability and climate change: how it is 

represented by students of the undergraduate Nursing Course at UFRN. 

Abstract 

 

The word care, in addition to indicating zeal for something or someone, is also used 
when we talk about caring for the environment and human-environmental relations. 
Therefore, the present work, the product of an exploratory study, sought to investigate 
whether the practice of environmental care is present in students of the Nursing course 
at Federal University of Rio Grande do Norte, as well as to understand how it is 
expressed by the respondents. For that, the questionnaire contained an open question 
about environmental care,applied to two classes, one from the second period and 
another from the ninth. Based on the occurrence of responses, we found that 41% were 
caregivers and 59% were not caregivers. In addition, garbage was the action most 
mentioned by the participants, either as an isolated activity (55%), or in combination with 
other care practices (26%), such as planting seedlings and saving energy. As seen in 
previous studies, the notion of environmental care is clear and present in the minds of 
the participants and deserves to be better studied in future studies, interested in 
investigating how the general population may conserve the environment. 

 
 
Keywords: Environmental care. Caregivers. Garbage. Person-environment relations. 
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Introdução 

O presente relatório é fruto de minhaatividade como bolsista de iniciação científica no 
projeto de pesquisa intitulado: Percepção da energia renovável do vento e relações com 
conectividade com a natureza, perspectiva temporal de futuro e mudanças climáticas 
(PVC13190-2016). Originalmente, o título do Plano de Trabalho era: <A presença das 
fontes renováveis de energia no estado do RN; perspectivas econômicas, tecnológicas 
e socioambientais, segundo pessoaschave do setor>; mas demandas surgidas no 

decorrer do período de bolsa impuseram mudanças. 

O termo “compromisso”, por si só, está atrelado a comprometimento com algo ou 
alguma coisa (Michaelis, 2009). Por isso, a noção de compromisso ambiental abarca 
discussões mais amplas, no que diz respeito aos valores, crenças e atitudes de caráter 
ambiental. Por isso, compromisso pró-ecológico é uma predisposição cognitiva e/ou 
afetiva, a qual os indivíduos estabelecem com o meio ambiente, estando empenhado e 
também sentindo-se responsável por ele, ou seja, que resultam na proteção do meio. 

O compromisso pró-ecológico é integrado por predisposições psicológicas, sendo elas: 
conhecimentos, atitudes, crenças, normas, valores, visões de mundo, social, político, 
contextual (Gurgel, & Pinheiro, 2011).De sua interação com fatores situacionais pode 
resultar a prática de cuidado ambiental. E portanto, as pessoas apresentam variadas 
formas de manifestar esse compromisso com o ambiente. 

Sob o mesmo ponto de vista, a palavra <cuidado>, quando utilizada para se referir a 
cuidado ambiental, se refere às relações humano-ambientais, sendo assim, abordado 
em diferentes áreas de conhecimento que estão associadas com o meio ambiente e que 
fazem referência à conservação do meio ambiente (Damasceno, Bezerra, & Pinheiro, 
2013), como por exemplo: ecologia, ciências biológicas, engenharia ambiental. Assim, 
estudos apresentam que as vivências pessoais como contato direto com natureza, rede 
social, escola e família também desempenham papel importante na adoção de práticas 
pró-ambientais (Diniz, 2010). Por esta razão, podem influenciar o indivíduo a 
desempenhar ações de cuidado com o meio ambiente. 

Em consequência disso, é importante entendermos que as crises ambientais, como: 
escassez de recursos naturais, altos índices de poluição, consumo excessivo, altos 
níveis de produção de lixo e tantas outras problemáticas estão intimamente ligadas com 
o comportamento de descuido dos seres humanos (Pinheiro & Pinheiro, 2007). Por esta 
razão é de extrema importância entender e mudar nosso comportamento, cuidar da 
natureza, mantê-la ecologicamente equilibrada, para que assim as futuras e também 
presentes gerações possam desfrutar de uma boa qualidade de vida. Afinal, boa parte 
das nossas ações causam efeitos no meio ambiente e, portanto, em nós. 

Por isso, a fim de investigar e compreender mais sobre cuidado ambiental, este trabalho 
tem como objetivo entender como a prática de cuidado está presente nas pessoas e 
como é expressada pelo indivíduo, ou seja, indagar ao participante sobre sua prática de 
cuidado ambiental, como e de que maneira está presente na sua vida. 

O projeto de pesquisa havia sido pensado no formato de questionário investigativo para 
estudantes de vários cursos, como: ecologia, enfermagem, gestão ambiental, ciências 
biológicas, engenharia ambiental e engenharia florestal. Infelizmente, não foi possível a 
execução desta maneira; a aplicação foi interrompida devido à paralisação (necessária) 

das atividades presenciais pela pandemia da COVID-19. 
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Metodologia 

 
 
Participantes 

Planejávamos que o questionário fosse aplicado presencialmente e não virtualmente, 
pois acreditamos que nuances valiosíssimas para a pesquisa são perdidas quando não 
conseguimos estar presentes integralmente desde o princípio. Como fomos 
surpreeendidos pela suspensão de atividades na UFRN pela necessidade do 
distanciamento social pela pandemia, a aplicação só chegou a ser realizada em duas 
turmas do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), sendo uma do segundo período (ENF2), com 36 participantes, e outra do nono 
período (ENF9), com 39 participantes. Assim, este relatório trata dos resultados que 
obtivemos dos questionários aplicados a estas duas turmas. 

Instrumentos 

O questionário continha inicialmente questões de cunho sociodemográfico com 
informações como: curso, período que o/a participante estava cursando, idade, gênero, 
tipo de escola em que estudou (pública ou privada), quantos irmãos e filhos tem e o grau 
de instrução da mãe e do pai. Após esse mapeamento de características do/a 
respondente, as demais questões buscavam investigar se este/a pratica ações de 
cuidado ambiental; se consegue identificar alguma relação entre as mudanças 
climáticas (MCs) e as fontes renováveis de energia (FREs); sua perspectiva temporal 
de futuro; o quão solidário/a é com as gerações futuras e o quão conectado/a com a 
natureza este/a se sente. 

Neste relato, considero nas análises apenas os resultados que obtivemos da questão 
relativa à percepção da prática de cuidado ambiental por parte dos/as participantes. As 
respostas sobre a percepção das relações entre MCs e FREs fazem parte do trabalho 
da outra bolsista do projeto e os demais conteúdos são analisados em outras 
comunicações do projeto de pesquisa mais amplo. 

O enunciado da questão aqui considerada era: <Você pratica (ou já praticou) qualquer 
tipo de atividade ou ação (individual ou coletiva) que considera como um bom exemplo 
de cuidado com o meio ambiente? [ ] Não [ ] Sim. Se sim, descreva-a resumidamente:>. 
E, então, a partir das respostas, analisei se o cuidado ambiental está presente ou não 

nas respostas dos respondentes e, nos casos positivos, como ele se expressa. 

Procedimentos 

Inicialmente, obtivemos a concordância e a autorização dos(as) responsáveis pelo curso 
para a aplicação do questionário e depois entregamos uma carta explicativa sobre o 
projeto às professoras das turmas, como parte do processo de coleta de dados. 
Comparecemos à sala de aula no horário combinado e apresentamos nossos objetivos 
com o estudo e instruções gerais para a aplicação, explicitando que a participação dos 
alunos era totalmente voluntária e que em nada influenciaria na avaliação do 
desempenho acadêmico no curso ou disciplina. As eventuais dúvidas foram sanadas e 
demos início ao preenchimento individual dos questionários, recolhidos ao final da 
aplicação cuja duração variou entre 22 e 25 minutos. 

As respostas dos participantes à questão foram transcritas na íntegra e analisadas com 
base na análise de conteúdo temática (Bardin, 1977; Bauer, 2002), as categorias 
resultantes foram pensadas para melhor organização dos dados obtidos. É importante 
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ressaltar que nós consideremos a palavra <cuidado> numa dimensão afetiva, 
sentimental e de experiência subjetiva, deliberativa do comportamento pró-ecológico 

(Pinheiro & Pinheiro, 2007). 

  

 
Resultados e Discussões 

 

Inicialmente as respostas do questionário foram transcritas na íntegra para uma melhor 
análise de seu conteúdo. Em seguida criei um sistema com 15 categorias organizadas 
em 4 blocos, que nos permitiram condensar o conteúdo das respostas e chegar a uma 
visão mais abrangente do todo. O primeiro bloco se refere à prática de cuidado 
ambiental e apresenta a classificação dos respondentes em <cuidadores> e <não-
cuidadores>. As demais categorias estão organizadas em três outros blocos, que 
apresentam os tipos de cuidado ambiental praticado pelos respondentes classificados 
como <cuidadores>. 

No primeiro bloco, os dados obtidos a partir das respostas versam sobre as práticas que 
os respondentes consideram como uma forma de cuidar do meio ambiente. Ao 
responder afirmativamente, o participante precisava descrever tais práticas, o que 
diminuiria a possibilidade do viés de desejabilidade social. Assim, esse primeiro bloco 
de categorias ficou formado por: (1.1) cuidadores (que assinalaram <sim> na questão e 
descreveram as ações praticadas); (1.2) não-cuidadores não-explícitos (que 
assinalaram <sim>, mas não apresentaram descrição satisfatória da ação de cuidado 
ambiental praticada); e (1.3) não-cuidadores explícitos (que assinalaram <não> na 
questão). 

Do total de 75 respondentes, 31 (41%) afirmam praticar atividades de cuidado 
ambiental, tendo acrescentado uma descrição coerente da prática. Dentre esses 31 
<cuidadores>, 12 são da turma ENF2 (equivalendo a 33% do total de alunos dessa 
turma) e 19 são da turma ENF9 (49% do total de alunos da turma). Isso implica dizer 
que a segunda turma apresenta proporcionalmente maior quantidade de cuidadores 
ambientais. 

Ao tratar dos 44 <não-cuidadores> (59% do total de 75 respondentes), constatei 
quantidades iguais de <não-cuidadores não-explícitos> (22 respondentes, ou 29% do 
total) e <não-cuidadores explícitos> (também 22, ou 29%). Mas esses <não-
cuidadores> se distribuem de modo diferenciado entre as duas turmas. Em ENF2 há um 
total de 24 <não-cuidadores> (67% da turma) e em ENF9 são 20 (51% da turma). Além 
disso, da turma ENF2, 7 (19%) são <não-cuidadores não-explícitos> e 17 (47%) são 
<não-cuidadores explícitos>, enquanto que em ENF9, 15 (38%) são <não-cuidadores 
não-explícitos> e apenas 5 (13%) são <não-cuidadores explícitos>. 

Para tentar entender essas diferenças entre as duas turmas, buscamos possíveis 
interpretações: (a) o horário de aplicação do questionário, pois a coleta em ENF2 
ocorreu no último horário de aula da turma. Os estudantes podem ter respondido <não> 
apenas por não querer escrever mais, pensar ou detalhar a ação; (b) os respondentes 
em ENF9 estariam mais dedicados ao cuidado ambiental, visto que quase 50% 
assinalaram <sim> para a prática de cuidado e apenas 13% se declararam 

explicitamente como <não-cuidadores>. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 973 

 

No estudo de Link (2006), dentre 58 participantes, 41 (70%) afirmaram praticar cuidado 
ambiental e, destes cuidadores, 33 descreveram de forma coerente o tipo de atividades 
que desempenhavam, concentrando suas respostas na categoria relacionada ao lixo. 
Assim como o de Pessoa (2008), no qual o grupo de cuidadores foi composto por 129 
indivíduos, o que correspondia a 67% do total de participantes. No meu estudo, verifiquei 
um nível inferior de cuidadores. Apesar de a quantidade de informações disponibilizadas 
acerca da necessidade de preservação do meio ambiente e consequentemente ao 
cuidado ambiental, alguns respondentes não descreveram de maneira coerente ou 
descreveram de forma vaga a atividade (29%), o que gerou a sua categorização como 
não-cuidadores , totalizando assim uma maior quantidade de respostas nessa categoria. 

Isso pode explicar o nível superior de não cuidadores ambientais. 

Posteriormente, realizei a categorização a respeito das respostas apenas dos 
<cuidadores>, ou seja, desenvolvidas a partir das tipologias do comportamento pró-
ecológico expostas pelos respondentes. Por isso, os blocos de categorias a seguir 
dizem respeito apenas aos cuidadores que apresentaram definição coerente e 
explicativa da ação praticada, sendo possível sintetizar as suas respostas. 

Pareceu pertinente considerar a <ocorrência temporal> da ação de cuidado ambiental 
como um segundo bloco de categorias do estudo. Dessa forma, a classificação das 
respostas dos <cuidadores> ficou baseada nos seguintes critérios: (2.1) atividades 
contínuas de cuidado ambiental (exemplo: <Faço reciclagem de materiais toda semana 
para entregar à coleta seletiva e o mais óbvio, não jogar “lixo” em locais públicos 
/privados que não são destinados para tal fim>); (2.2) atividades pontuais de cuidado 
ambiental (exemplo: <No ensino médio participei de um grupo de conscientização 
ambiental com ações de catar lixo nas praias, divulgação por mídias sociais e interação 
com a comunidade ao redor da escola>); (2.3) atividades pontuais e contínuas 
(exemplo: <Coletivamente sempre em conjunto com as instituições de ensino que 
participei, realizei por exemplo, junto ao pessoal, campanhas de coleta de lixo, 
reciclagem de alguns materiais. Individualmente procuro não descartar o lixo em local 
inadequado e tendo preservar o ambiente que estou>); (2.4) não informa a periodicidade 
da ação (exemplo: <Mutirão para coleta de lixo espalhados pelas ruas do bairro>). 

Os resultados obtidos neste bloco de categorias sobre <ocorrência temporal> não 
mostraram tendências diferenciadoras. Uma quarta parte dos participantes (26%) não 
registrou a periodicidade da ação de cuidado ambiental; 32% informaram praticar 
atividades contínuas e 29% atividades pontuais de cuidado ambiental; e foram 13% os 
que declararam praticar cuidado ambiental tanto pontual como contínuo. As diferenças 
entre as duas turmas foram inexistentes ou inexpressivas, a ponto de não permitir 
interpretações a respeito. 

Considerando que o comportamento pró-ecológico apresenta determinantes tanto de 
ordem pessoal, individual, como do grupo social, optei por classificar as ações 
praticadas pelos <cuidadores> em termos: (3.1) individual (exemplo: <Guardar os 
resíduos para descarte em local adequado, separação seletiva de lixo, uso de energia 
fotovoltaica na minha residência, uso de compostos orgânicos como adubo e fertilizante, 
não utilizo cosméticos testados em animais ou que contenham petróleo na 
composição.>); (3.2) coletiva (exemplo: <No ensino médio participei de um grupo de 
conscientização ambiental com ações de catar lixo nas praias, divulgação por mídias 
sociais e interação com a comunidade ao redor da escola.>); (3.3) individual e coletiva 
(exemplo: <O simples fato de economizar energia, utilizar canudo de metal e não utilizar 
copos descartáveis já se configura como atividade de cuidado com o meio ambiente. 
Além disso, já participei de ações de coleta de lixo nas praias.>); e (3.4) não informa o 
caráter social da ação. 
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Esse <caráter social> do cuidado ambiental praticado pelos respondentes parece ser 
algo relevante para eles próprios, pois 97% apresentaram espontâneamente em suas 
descrições alguma informação a respeito dessa dimensão. Do total de 31 cuidadores, 
42% informaram atividade apenas individual; 45% apenas atividade coletiva; e 10% 
ambas, valores que expressam a presença daquelas duas vertentes de influência sobre 
o comportamento pró-ecológico mencionadas acima. 

Baseando-me em estudos anteriores (Corral-Verdugo, 2001; Damasceno, Bezerra, & 
Pinheiro, 2013; Pinheiro & Pinheiro, 2007; entre outros), decidi analisar ainda o 
<conteúdo temático> da ação de cuidado ambiental. Assim, o último bloco de categorias 
ficou constituído por: (4.1) ações em que há cuidado com o lixo (exemplos: <Não jogo 
lixo na rua, evito jogar óleo vegetal utilizado diretamente na rede de esgoto. Guardo em 
recipientes apropriados e destino a cooperativas que trabalham com a sua utilização>; 
<Algumas vezes, na escola, nos reuníamos para manter limpos os arredores da 
escola>); (4.2) ações em que há cuidado com o lixo integrado com outro conteúdo 
(exemplos: <Guardar os resíduos para descarte em local adequado, separação seletiva 
de lixo, uso de energia fotovoltaica na minha residência, uso de compostos orgânicos 
como adubo e fertilizante, não utilizo cosméticos testados em animais ou que 
contenham petróleo na composição.>; <Separação de lixo por tipo de material; 
racionamento da água; jogar lixo somente no lixo>); (4.3) outros conteúdos da ação de 
cuidado (exemplos: <Programa Trilhas Potiguares, trabalhando com a parte de 
Educação Ambiental>; <Já ajudei a plantar mais de 70 mudas de árvores em volta da 
escola; participei de painéis científicos, contendo trabalhos compostos por fontes de 

energia renováveis como a moringa>); (4.4) não informa o conteúdo da ação. 

Por conta do total de ocorrências de respostas nas categorias, notei que o cuidado com 
o lixo é a ação mais praticada pelo conjunto dos 31 cuidadores do estudo (55%). Some-
se a isso a integração do cuidado com o lixo com outros conteúdos (26%) e tem-se um 
total de 25 ocorrências desse conteúdo, o equivalente a 81% do total (outros conteúdos 
não chegam a 20% do total. O conteúdo do cuidado é categoria bem saliente 
cognitivamente para os respondentes, pois não ocorreu nenhum caso de ausência de 
conteúdo nas respostas. 

Pinheiro e Pinheiro (2007) apontam que a questão do lixo também foi a ação de cuidado 
ambiental mais presente em seu estudo (29%), pois a maioria dos relatos concentrava-
se nas práticas relacionadas ao lixo. Por isso, o cuidado com o lixo pode ter sido 
representada como principal ação de cuidado, devido à quantidade de informações 
disponibilizadas sobre o assunto, bem como à desejabilidade social envolvida. Mesmo 
assim, como já mencionado, revela que poucas respostas contemplam o consumo 
consciente ou diminuição da produção de lixo. O que nos faz retomar a ideia de que 
esse tipo de ação não está no cotidiano da maioria das pessoas. 

Por isso, confirmando nossas expectativas, a categoria que apresenta maior ocorrência 
é <Ações em que há cuidado com o lixo> com 55%. Acreditamos que a maior 
divulgação, a respeito da temática lixo, por mídias sociais, assim como a quantidade de 
campanhas, diferente de outros temas, contribuiu para a maior aparição nas respostas. 
Por isso, estaria mais presente na cabeça das pessoas. Essa temática apesar de 
envolver muitos requisitos, além da simples ação de jogar lixo nas ruas ou participar de 
ações nas praias e afins, permeia por separação adequada do lixo, consumo consciente 
de alimentos e utensílios. 

Além disso, a desejabilidade social pode ter sido um fator relevante, visto que ser a favor 
das causas ambientais é algo valorizado socialmente, o que provoca o efeito de 
contaminação dos resultados por uma expectativa social positiva (Castro, 2005). E se 
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pensarmos na questão do lixo, se expressa ainda mais, de certa maneira pela sua maior 
exposição, por se falar e discutir mais sobre. Outro contraponto, é de que as pessoas 
estariam mais preocupadas com o lixo em sua questão mais simples (como apenas não 
jogar lixo nas ruas e recolher o seu próprio lixo) por ser uma norma social e assim ter 
medo de parecer antiecológico, do que de fato realizar uma atividade de proteção ao 
ambiente (Pinheiro & Pinheiro, 2007). A ênfase neste comportamento é sempre na 
preservação da limpeza e estética dos ambientes por onde circulamos, ao invés de 
redução do próprio lixo, reaproveitamento ou reciclagem (Corral, 2001). 

Como já mencionado, a análise também nos permitiu encontrar outras formas de prática 
de cuidado como: plantação de muda, economia de água e de energia. No entanto, em 
razão da baixa ocorrência de respostas com esses outros conteúdos, decidi não criar 
categorias específicas para esses temas e, assim, esses 19% ficaram classificados na 
categoria <outros conteúdos> (4.3). 

 

Conclusão 

 

A partir da pesquisa realizada, foi possível observar que a prática de cuidado está 
presente nas pessoas e que é expressada, em sua maioria, a partir de ações simples. 
Entretanto, é é importante dizer que o número de cuidadores (41%) foi inferior ao 

número de não-cuidadores (58%), diferentemente do que se esperava. 

Pudemos reproduzir resultados observados em estudos anteriores, os quais descreviam 
que as atividades de cuidado ambiental mais presentes são voltadas à temática do lixo, 
possivelmente em razão da grande veiculação de notícias relacionadas. Também foi 
possível observar que, aspectos como <ocorrência temporal> e <caráter social> não se 
mostraram neste estudo como características relevantes para diferenciar os cuidadores 
ambientais. 

Assim como já foi verificado em estudos anteriores, a noção de cuidado ambiental é 
clara e presente na mente dos participantes, muito embora neste estudo o número de 
não-cuidadores tenha excedido o dos cuidadores ambientais. Ela merece ser mais bem 
explorada em estudos futuros, interessados em investigar e entender como se pode dar 
a conservação do meio ambiente pela população. 
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TÍTULO: AS DIMENSÕES DA VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EM 

MUNICÍPIOS COM EMPREENDIMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO RN – 

Fase 2 

Resumo 

Nos últimos anos o debate sobre desenvolvimento sustentável vem ganhando mais 
espaço, e dentro deste modelo, as energias renováveis vem expandindo sua produção 
em todo o mundo. No caso do Brasil, a matriz renovável é responsável por 82,76% da 
geração de energia elétrica do país, entre os estados produtores destas fontes de 
energia, o Rio Grande do Norte (RN) se configura como um dos principais. Nesse 
contexto, o objetivo principal desta pesquisa é compreender a percepção que os 
moradores do município de Areia Branca (RN) apresentam em relação a presença de 
empreendimentos de energia eólica e solar em sua cidade. Para isso, fizemos uso de 
uma abordagem qualitativa, onde foi possível perceber que a opinião da população 
diverge entre aspectos positivos e negativos, foi identificado também que os impactos 
ambientais não são percebidos pela maioria dos entrevistados. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Energias renováveis; Percepções. 

TITLE: THE DIMENSIONS OF SOCIO-ENVIRONMENTAL VULNERABILITY IN 

MUNICIPALITIES WITH RENEWABLE ENERGY ENTERPRISES IN RN - Phase 2 

Abstract 

In recent years the debate on sustainable development has been gaining more space, 
and within this model, renewable energies have been expanding their production around 
the world. In the case of Brazil, the renewable matrix is responsible for 82.76% of the 
country's electric energy generation, among the states producing these energy sources, 
Rio Grande do Norte (RN) is one of the main ones. In this context, the main objective of 
this research is to understand the perception that the residents of the municipality of 
Areia Branca (RN) have regarding the presence of wind and solar energy projects in their 
city. For this, we used a qualitative approach, where it was possible to perceive that the 
opinion of the population differs between positive and negative aspects, it was also 
identified that the environmental impacts are not perceived among the majority of 
respondents. 
 
Keywords: Sustainable development; Renewable energy; Perceptions. 

Introdução 

Nos últimos anos pudemos observar o acelerado processo de expansão das energias 
renováveis em todo o mundo. Esse desempenho é o resultado da busca por formas de 
desenvolvimento mais seguras e sustentáveis para o planeta, considerando os efeitos 
das mudanças climáticas intensificadas nas últimas décadas, e as vulnerabilidades 
socioambientais e socioeconômicas que as atividades cotidianas/recorrentes provocam 
no meio ambiente e na vida das pessoas. 
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Apesar de resultados bastante satisfatórios, comparado as energias não renováveis, as 
produções renováveis não são consideradas completamente limpas, pois as mesmas 
são capazes de gerar impactos nocivos ao meio social e ambiental. No caso do Brasil, 
a energia hídrica, considerada renovável, é responsável pelo maior percentual de 
energia produzida no país, sendo este 63,19%. Contudo, as pequenas e grandes usinas 
hidrelétricas estão ligadas a vulnerabilidades como: alagamento de áreas próximas; 
perda da biodiversidade local e remoção de famílias das áreas atingidas pelos 
empreendimentos (BERMAN, 2008). Apesar de efeitos diferentes, o mesmo processo 
de vulnerabilidade socioambiental ocorre com o desenvolvimento de outras fontes de 
matriz elétrica renovável, como a energia eólica e a solar. 
No Brasil, a fonte eólica vem crescendo sua produção e se destacando no setor de 
energia. O mesmo ocorre com a energia solar, porém numa velocidade menor. 
Atualmente a eólica é responsável por 9,15% da produção energética brasileira e a 
produção solar por 1,70%. 
O Rio Grande do Norte (RN), como um dos principais geradores de energia elétrica do 
país, tem seu potencial de produção explorado cada vez mais por empresas que 
buscam desenvolver seus projetos de energia neste território. No caso da eólica, o 
estado conta com 164 empreendimentos distribuídos entre 21 municípios. A previsão é 
que esta produção aumente, visto que no RN ainda constam 19 projetos em Construção 
e 84 em Construção não Iniciada. A energia solar, por sua vez, conta com 8 
empreendimentos operando em 4 municípios, além de 10 projetos em Construção não 
Iniciada (ANEEL, 2020). 
Na primeira fase desta pesquisa, foi evidenciado os Estados que mais desenvolvem 
energias renováveis, com destaque para a eólica. O foco foi no Rio Grande do Norte, e 
o estado continua na liderança da produção desta fonte, com Potência Outorgada (KW) 
de 4.450.786,00 (ANEEL, 2020). 
Neste trabalho são explorados pontos que complementam a primeira fase desta 
pesquisa, em especial, destaca-se a compreensão da população quanto aos impactos 
socioambientais que existem ou podem vir a existir em função das produções de 
energias renováveis. Poder observar de perto a realidade de municípios interioranos, 
em sua grande maioria socioeconomicamente vulneráveis, como identificado na Fase 
1, que adotam estes empreendimentos, e como eles atuam diante desta crescente 
forma de desenvolvimento que busca a partir da idéia da sustentabilidade, ser, 
concomitantemente, socialmente justo, economicamente inclusivo e ambientalmente 
responsável (ALVES, 2015). 
No contexto do desenvolvimento sustentável, esta pesquisa objetiva compreender a 
percepção que os moradores da cidade de Areia Branca apresentam em relação a 
presença dos empreendimentos de energia eólica e solar através de uma abordagem 
qualitativa. Buscamos também identificar vulnerabilidades socioambientais que 
resultam destas produções, assim como avaliar as transformações socioeconômicas 
que estiveram destacadas na primeira fase desta pesquisa. 
Areia Branca é o único município do RN que dispõe tanto de usina eólica quanto de 
usina solar fotovoltaica. Atualmente são 6 parques eólicos em Operação e 1 em fase de 
Construção, além de 2 empreendimentos em Construção não Iniciada. Quanto a energia 
solar, são 3 empreendimentos em operação na cidade. A escolha de realizar o campo 
desta pesquisa na cidade de Areia Branca justifica-se então, por estas características 
citadas, e por seu potencial de crescimento dentro da indústria de energia. 
 
Metodologia 

 
Para a realização desta pesquisa de caso, houve a diferenciação em duas fases. Sendo 
a primeira realizada nos semestres 2018.2 e 2019.1 (Fase 1), e a segunda realizada 
entre os períodos de 2019.2 e 2020.1 (Fase 2). 
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Durante a primeira fase, foram discutidos os dados quantitativos referentes a 
distribuição de empreendimentos de energia renovável no Brasil, com foco maior no 
estado do RN. Além do potencial energético do estado, também foram discutidos dados 
sociais e econômicos dos municípios que compreendem energias renováveis, com base 
nos dados do Índice de Desenvolvimento Humano por Município (IDHM), 
disponibilizados no Atlas do desenvolvimento humano no Brasil. 
Na Fase 2, buscamos complementar a discussão inicial de forma dedutiva, com dados 
relacionados à vulnerabilidade socioambiental observados in loco, além de entender a 
percepção que a população de Areia Branca (RN) apresenta quanto a instalação de 
empreendimentos de energias renováveis na cidade. Para isso, foi adotada uma 
metodologia qualitativa, que auxilia a elaboração e a análise das informações coletadas. 
A Fase 2 foi planejada em dois momentos: No primeiro, foi feito uma estratégia para a 
escolha de municípios do RN que comportem produção de energias renováveis, 
objetivando coleta de dados em campo. Para a escolha das cidades, foi considerado o 
tempo que as produções de energia começaram sua operação, os municípios com 
empreendimentos que operam a mais tempo tiveram preferência na escolha do campo, 
com a perspectiva de que se possa perceber de forma mais clara seus impactos e 
interferências no território. Também foi considerado as cidades que dispõem de 
empreendimentos eólico e solar fotovoltaico, que são as energias renováveis mais 
desenvolvidas no estado. 
Nesse contexto, os municípios de Areia Branca e Rio do Fogo foram selecionados para 
o estudo de campo, o primeiro por produzir energia renovável desde 2013 e também 
por ser o único município do RN que comporta tanto a produção eólica como a solar 
fotovoltaica. E o segundo, foi escolhido por ser o primeiro município do estado a possuir 
um empreendimento de energia eólica, dando início a sua operação em 2006. 
Esta pesquisa de Iniciação Científica está inserida em um projeto maior que irá analisar 
de forma mais completa o desempenho das energias renováveis nos dois municípios 
visitados que foram escolhidos prioritariamente levando em consideração a estratégia 
utilizada. Por isso, a análise do conteúdo deste estudo de caso (Fase 2) se concentra 
apenas no recorte territorial da cidade de Areia Branca. 
O segundo momento da fase 2 iniciou-se com o campo que ocorreu no dia 22 de 
novembro de 2019. Foi elaborado um questionário com perguntas semi-estruturadas 
dentro do contexto socioambiental levantado por este estudo. O questionário foi aplicado 
para vinte e oito (28) pessoas no período de um (1) dia em três (3) comunidades da 
cidade, foram estas: Redonda; Morro Pintado e São José. Para o início deste ano 
(2020), estava programado ainda, uma data para a segunda aplicação do questionário, 
desta vez nas comunidades de São Cristóvão e Ponta do Mel, contudo, devido ao 
cenário global de contágio do vírus COVID-19, foi decidido adiar a segunda visita à 
cidade. 
Durante o campo, também foi possível observar in loco os processos e dinâmicas que 
ocorrem em torno dos parques de energia. Para a revisão posterior, foram registradas 
fotografias durante os processos do campo, desde a aplicação dos questionários nas 
comunidades, como também do trajeto percorrido. 
 
Resultados e Discussões 

 
A área empírica deste trabalho é o município de Areia Branca, localizada no litoral norte 
do RN. O município, instalado em 1892, dispõe de 342,749 km² de área territorial, e tem 
sua população estimada em 27.774 pessoas, no ano de 2019 (IBGE,2020). A cidade 
tem 42 km de litoral com belas paisagens naturais e preservadas faixas de areia que 
impulsionam o turismo na região, principalmente em datas festivas como reveillon e 
carnaval. O turismo, aliás, é uma das principais atividades econômicas do município, 
que apresentava em 2017 o PIB per capita de 20.498,86 R$ (IBGE. 2020). 
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Na última década a cidade se tornou uma das principais do estado do RN em produção 
de energias renováveis. Atualmente conta com 6 empreendimentos de energia eólica, 
e 3 empreendimentos de energia solar fotovoltaica em operação. A maior parte dos 
aerogeradores da produção eólica encontra-se em áreas afastadas da população, entre 
estradas que ligam o centro da cidade a comunidades mais afastadas, como também 
em áreas de dunas móveis próximas a praias menos movimentadas. No entanto, é 
observado que as torres eólicas também se encontram muito próximas de zonas 
urbanas, sendo vistas, até mesmo, do quintal de algumas casas. Por sua vez, a energia 
solar é localizada apenas em área rural, na estrada para Ponta do Mel, movimentada 
praia da cidade. 
A instalação desses empreendimentos de energia transformou paisagens da cidade em 
menos de uma década. Essas transformações foram observadas in loco durante esse 
estudo que visitou algumas comunidades de Areia Branca, e pôde perceber como 
funciona as dinâmicas da produção dessas energias. 
É importante destacar a opinião que a população apresenta em relação a presença de 
empreendimentos de energia renovável em sua comunidade, próximo às atividades de 
seu cotidiano. E para compreender esse aspecto, vinte e oito (28) pessoas, moradoras 
das comunidades de Redonda, Morro Pintado e São José, responderam 
questionamentos que embasam essa pesquisa. 
A energia fotovoltaica é pouco percebida entre os entrevistados, por ser uma atividade 
menos observada entre os mesmos já que se localiza apenas na zona rural, distante de 
áreas urbanas. No caso da produção eólica, que possui torres em zonas urbanizadas, 
houveram reações distintas, a percepção da população difere entre aspectos positivos 
e negativos. 
A vulnerabilidade socioambiental causada por ações antrópicas nas construções dos 
empreendimentos de energia foi bastante discutida durante o campo desse estudo. 
Contudo, a interferência na dinâmica do meio ambiente é pouco percebida pelos 
entrevistados. Quando questionados se o parque de energia causou alguma 
interferência no meio ambiente, depois de sua instalação, 15 de 26 pessoas que 
responderam essa questão disseram que não observaram nenhuma 
interferência/impacto por meio dos empreendimentos: 

Gráfico 1 - “Desde que o parque começou a funcionar, acha que causou algum 
tipo de interferência na natureza (meio ambiente) do município?”. 

Porém, durante o campo desta pesquisa foi observado que existem processos de 
vulnerabilidade socioambiental ligada ao desmatamento e deslocamento de dunas 
naturais para a criação de estradas de acesso e construção de parques de energia 
(Figura 01). Esse processo ocorreu durante a construção e ainda ocorre durante a 
operação da energia eólica e solar. Também verificamos o impacto visual que as torres 
eólicas trazem, e localizadas em áreas de dunas próximas a praias pode afetar o setor 
do turismo, importante atividade econômica da cidade. 

No entanto, podemos relacionar o resultado da questão acima, com o fato de que os 
impactos ambientais mais notados, relacionados ao desenvolvimento das energias 
renováveis eólica e solar, estão nos parques de energia que se encontram nas zonas 
rurais, ou seja, mais afastados da população, como ilustra a Figura 01: (a) e (b). 
Enquanto (c) mostra que as torres eólicas também estão próximas da população, 
contudo, percebemos que os impactos ambientais são menos sentidos por ser uma área 
em que os processos de expansão urbana ocorrem de forma mais gradual disfarçando 
as vulnerabilidades ambientais causadas. 

Figura 01 - Impactos ambientais dos empreendimentos eólicos na paisagem do 
município de Areia Branca (22/11/2019) 
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(a) Interferência no sistema natural das dunas próximo à praia de São Cristóvão; 
(b) Desmatamento e deslocamento de dunas naturais, na estrada de Morro 

Pintado; (c) Torres eólicas próximo a casas na comunidade de Redonda. 

A percepção dos moradores das comunidades de Areia Branca quanto os 
empreendimentos de energia próximo a suas realidades cotidianas, nos permite refletir 
sobre as projeções locais de desenvolvimento, seja por uma ideia de maior oferta de 
empregos (temporários ou não) ou por expectativas de crescimento estruturais e 
desenvolvimento econômico local. Na Figura 02 podemos identificar o que os moradores 
pensam destes empreendimentos e o que eles identificam quanto a melhorias, ou falta 
de melhorias, para a cidade e população: 

Figura 02 - Percepção da população sobre a presença dos parques de energia 
renovável. (22/11/2019) 

Como mostra a Figura 02, o pensamento sobre a instalação dos parques de energia 
varia entre aspectos positivos e negativos. Na primeira pergunta foi questionado o que 
a população acha dos empreendimentos na cidade, e parte dos entrevistados 
respondeu que é positiva, fazendo relação a uma maior oferta de emprego para os 
trabalhadores locais. 

Por outro lado, também percebemos opiniões contrárias que apontam um aspecto 
negativo para a presença dessas energias. Moradores relataram que a comunidade não 
se sente beneficiada em relação a energia produzida, questionamentos sobre qual o 
destino da energia foram feitos por parte dos entrevistados que acreditam que, a energia 
renovável produzida na cidade deveria ser utilizada também na cidade. A questão dos 
empregos também foi mencionada no aspecto negativo, pois são ofertados de forma 
temporária, apenas durante a construção dos parques de energia. 

A pergunta 2 questiona se os parques de energia trouxeram melhorias para a cidade. 
E, as respostas que indicam que houve melhorias assemelham-se com as respostas da 
primeira pergunta, pois todas as melhorias apontadas estão ligadas a geração de 
empregos, apenas 1 morador indicou que além de mais empregos, os empreendimentos 
contribuíram também para melhorar a infraestrutura da cidade. 

Também foi relatado opiniões opostas que sugerem que os parques de energia não 
trouxeram melhorias para a cidade, como mostra a pergunta 3. Parte dos moradores 
explicou que as empresas donas dos empreendimentos de energia não compensam os 
danos ambientais e não trouxeram avanços para a cidade. A questão da geração de 
empregos também voltou a ser discutida, dessa vez na perspectiva de ausência de 

oferta. 

Quando questionado aos moradores sobre os desenvolvimentos das energias, a maior 
parte dos entrevistados fizeram relação com o aumento ou a falta de oferta de empregos 
por parte das empresas que comandam o funcionamento desses parques de energia, 
ou seja, existem duas percepções distintas nesse aspecto. A questão do emprego nos 
reflete uma discussão maior, considerando a insuficiência de profissionais qualificados 
na cidade com conhecimento nas dinâmicas de produções renováveis (COSTA, 2015), 
especificamente no caso de Areia Branca, as energias eólica e solar fotovoltaica, o que 
ocasiona a oferta, na maioria das vezes, de empregos temporários, apenas durante a 
construção dos empreendimentos, o que gera descontentamento por parte dos 
moradores. 
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Os entrevistados que moram próximo a torres de energia eólica responderam se os 
empreendimentos de energia lhe causam algum impacto. No Gráfico 2 notamos que 19 
pessoas responderam essa pergunta, e a maior parte, 12 de 19, disseram que não se 
incomodam em nenhum aspecto com a presença da energia desenvolvida próximo de 
suas casas, enquanto 7 pessoas indicaram que se incomodam. 

Também foi apontado em qual aspecto entre: Saúde, Trabalho, Natureza, Moradia e/ou 
Outro, o desenvolvimento dessa energia interfere mais. Os entrevistados poderiam 
indicar um aspecto que mais incomoda/interfere e, como indica o Gráfico 3, saúde e 
natureza foram os aspectos mais citados. Em relação a saúde, o impacto mais citado 
foi a poluição sonora provocada pelos aerogeradores das torres eólicas, os “ruídos 
noturnos” que atrapalham o sono e causam insônia e dor de cabeça. No aspecto da 
natureza, o desmatamento foi bastante citado, também chamou atenção o relato de um 
morador que revelou que antes da instalação das torres era comum a circulação de 
algumas espécies de pássaros que não é mais vista hoje em dia na região, após a 

instalação dos parques de energia. 

Gráfico 2 - “O parque de energia lhe causa algum impacto?”. 

Gráfico 3 - “Em quais aspectos esses impactos interferem no cotidiano das 
pessoas?”. 

Apesar do recente processo de interiorização da energia renovável no estado do RN, 
há uma tendência adotada pelas empresas de energia, visando ecossistema, clima e 
temperaturas mais adequadas para sua produção, de desenvolver seus 
empreendimentos em municípios litorâneos, como é o caso de Areia Branca, que 
apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano por Município (IDHM) de 0,682, 
considerada vulnerável socialmente e economicamente (IBGE, 2020). 

Muitas empresas de energia, nacionais e internacionais, quando investem seus projetos 
em municípios com vulnerabilidade social e econômica, buscam auxiliar a cidade e/ou 
comunidades próximas com atividades e projetos que promovam saúde e qualidade de 
vida para a população. Nessa perspectiva, foi questionado para os moradores das 3 
comunidades visitadas, se as empresas dos parques de energia fizeram alguma 
melhoria para o município. Houve 20 respostas para esta questão, onde 14 pessoas 
indicaram que as empresas não fazem nada que beneficie a população ou o município, 
e as outras 6 disseram que sim as empresas trouxeram melhorias. 

A empresa francesa Voltalia operacionaliza 16 empreendimentos de energia renovável 
distribuídos no RN, e 3 deles se encontram em Areia Branca, são estes: Carcará I; 
Carcará II e Terral. A Voltalia, diversamente do que foi apontado pela maioria no 
questionário, realiza projetos sociais na cidade, entre eles a empresa patrocina o projeto 
“ATG Para Todos” ligado a associação de tênis do Gaúcho (ATG), que é uma instituição 
não governamental e sem fins lucrativos que promove campeonatos de tênis, e também 
desenvolve outro projeto social, o “Bem na escola, bom no esporte” que atende mais de 
100 crianças carentes da região. A empresa também apoiou a reforma da “Casa do 
ancião”, Fundação de Apoio ao Idoso Rita Fernandes de Souza, além de doações de 
camas, colchões, ventiladores, poltronas e produtos de higiene, a Casa do Ancião abriga 

mais de 40 idosos que recebem atendimento de nutricionistas e fisioterapeutas. 

Os resultados apresentados na Fase 1 desta pesquisa (2018.2/2019.1), indicaram que 
o município de Areia Branca, entre outros, se encontra vulnerável socioeconomicamente 
e socioambientalmente. De acordo com o IBGE, em 2010 a cidade apresentava 29,4% 
de esgotamento sanitário adequado, e apenas 5,1% da cidade se encontrava 
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pavimentada, com bueiro, calçadas e meio fio. 10 anos após estes resultados (2020), 
foi percebido que estas vulnerabilidades permanecem, como indica os Gráficos 4 e 5: 

Gráfico 4 - “Sua moradia tem assistência de serviço público de água encanada?”. 

Gráfico 5 - “Sua moradia tem assistência de serviço público de esgotamento 
sanitário?”. 

Os Gráficos 4 e 5 mostram que, durante o período de 10 anos não houveram mudanças 
significativas quanto a questão de saneamento básico e serviço de água encanada. Os 
dados de 2010 comparados aos resultados obtidos neste ano (2020) através do 
questionário aplicado no campo, se assemelham bastante. Das 28 pessoas 
entrevistadas nas 3 comunidades visitadas, 18 disseram que não possuem serviço de 
água encanada em suas residências, e 10 disseram que possuem esse serviço. A falta 
de esgotamento sanitário ainda é mais percebida pelos entrevistados, 23 pessoas 
indicaram que não dispõem desse serviço, enquanto 5 moradores indicaram que 
possuem esse serviço. 

Hogan (2004) discute em seu estudo que a vulnerabilidade social e a vulnerabilidade 
ambiental estão ligadas, e o seu resultado é percebido principalmente em grandes 
cidades, no entanto, podemos entender esta ligação com o exemplo de Areia Branca. 
Nas comunidades visitadas foram observadas poucas ruas pavimentadas, no caso, 
apenas com o calçamento, a maior parte das ruas são de areia/barro que pode 
concentrar água servida ou de chuva, podendo gerar proliferação de mosquitos, 
acúmulo de resíduos sólidos, problemas de saúde, entre outros, gerando mais 
vulnerabilidades. 

A resposta que esta pesquisa traz, confirma e complementa as previsões realizadas em 
relação aos questionamentos iniciais da Fase 1. As dimensões da vulnerabilidade 
socioambiental discutidas neste estudo, apresenta uma compreensão das dinâmicas 
que envolvem o desenvolvimento de empreendimentos de energias renováveis em 

municípios do RN, no caso desta pesquisa, Areia Branca. 

Os próximos passos para trabalhos futuros que auxiliem esta pesquisa, é investigar 
formas de mitigação e adaptação do impacto ambiental negativo resultante da produção 
de energia renovável, como também pensar em políticas públicas sustentáveis que 
possibilite a prevenção das vulnerabilidades socioambientais nestas cidades, tornando-
as mais adaptativas e sustentáveis. 

 
Conclusão 

 
A realização desta pesquisa, nos proporcionou uma visão mais ampliada das dinâmicas 
socioambientais que envolvem as produções de energias renováveis em municípios do 
Rio Grande do Norte. Conhecer a realidade desses territórios foi essencial para a 
compreensão das vulnerabilidades que permeiam a indústria destas energias, e 
entender a percepção que a população apresenta, suas opiniões, dúvidas, contestações 
e elogios apoiaram os resultados desta pesquisa e enriqueceram os conhecimentos 
adquiridos. 

Contudo, alguns pontos necessitam de maiores esclarecimentos. Poucas mudanças 
estruturais e ambientais foram observadas durante o intervalo de 10 anos em Areia 
Branca, ainda é observado déficit nos serviços de água encanada, saneamento e 
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pavimentação, o que gera vulnerabilidades que foram apontadas pelos moradores 
durante a aplicação dos questionários. 

Entre os 28 entrevistados pudemos observar opiniões e comportamentos distintos. 
Alguns se mostraram mais confortáveis em responder as perguntas, e outros se 
mostraram por vezes desconfortáveis, com certa pressa, o que gerou distorções de 
números de respostas em algumas perguntas, em outras palavras, nem todos os 28 

entrevistados responderam o questionário por completo. 

Parte dos entrevistados se mostraram imparciais e desconhecem a finalidade das torres 
de energia eólica e solar, o que reflete a falta de comunicação das empresas de energia 
com as comunidades da cidade antes das instalações. Os impactos ambientais 

causados pelos empreendimentos também são pouco percebidos. 

Por outro lado, esta pesquisa buscou contribuir também para a promoção de 
informações e conhecimentos socioambientais para a população de Areia Branca, visto 
que as conversas com os entrevistados a respeito das energias desenvolvidas na 
cidade, seus impactos e vulnerabilidades renderam curiosidades por parte dos 
moradores que se interessaram em conhecer mais sobre o assunto. 

É importante destacar que, as produções de energias renováveis, apesar de não serem 
totalmente limpas em relação aos impactos ambientais, como pudemos observar em 
Areia Branca, é um grande avanço no caminho do desenvolvimento sustentável. O uso 
dos recursos naturais na produção de energia gera menos vulnerabilidades e agressões 
à natureza se comparado às fontes tradicionais de energias fósseis que agridem o meio 
ambiente e auxiliam atividades que intensificam as mudanças climáticas, que vem 
causando, com maior frequência, desastres observados por todo o planeta em 
diferentes proporções. 

Por fim, percebemos a necessidade de uma maior aproximação das empresas de 
energia renovável com a população, não se restringindo apenas a ações sociais, mas 
objetivando reuniões e divulgações do que se trata estas produções renováveis, quais 
seus benefícios para a cidade e para o desenvolvimento sustentável. Tudo isso sob a 
fiscalização da gestão ambiental do Município, que deve promover essas ações e 
monitorar os impactos destas produções de energia. 
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Anexos 

 

 

Gráfico 1 - “Desde que o parque começou a funcionar, acha que causou algum tipo de 
interferência na natureza (meio ambiente) do município?”. 
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Figura 01 - Impactos ambientais dos empreendimentos eólicos na paisagem do 
município de Areia Branca (22/11/2019) 

 

 

Figura 02 - Percepção da população sobre a presença dos parques de energia 
renovável. (22/11/2019) 
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Gráfico 2 - “O parque de energia lhe causa algum impacto?”. 

 

 

Gráfico 3 - “Em quais aspectos esses impactos interferem no cotidiano das pessoas?”. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 989 

 

 

Gráfico 4 - “Sua moradia tem assistência de serviço público de água encanada?”. 

 

 

Gráfico 5 - “Sua moradia tem assistência de serviço público de esgotamento sanitário?”. 
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TÍTULO: Entre “palavras malditas”, reflexões acerca da voz do desejo feminino em 

"Fogo (Só Para Homens)", de Adelaide Carraro, e em "A Paranóica", de Cassandra Rios 

Resumo 

Adelaide Carraro e Cassandra Rios, consideradas "escritoras malditas" do século XX, 
são mulheres brasileiras situadas no contexto da ditadura civil-militar (1964-1985) que, 
embora alcançando, entre as décadas de 60 e 90, a marca de milhares de exemplares 
comercializados no Brasil, colecionaram processos censórios e perseguições arbitrárias 
por parte dos controladores da "moral e dos bons costumes" vigentes no tempo e espaço 
citados. Tal repressão era motivada pela ação considerada transgressiva dessas 
autoras na abordagem constante de questões em torno da sexualidade feminina. Isso 
posto, o objetivo desta investigação, de cunho qualitativo-interpretativista, é refletir, à 
luz dos postulados do Círculo de Bakhtin (2011, 2015, 2017), sobre as significações da 
"voz do desejo" das personagens das obras "Fogo (só para homens)", de Carraro, e "A 
paranóica", de Rios, buscando analisar e compreender os “enunciados concretos” 
(BAKHTIN, 2011) produzidos pela representação de mulheres pertences à elite 
brasileira em favor do furor erótico que sentem. A partir do presente estudo, é possível 
afirmar que as autoras em voga, na criação de narrativas ficcionais, firmaram um 
compromisso inigualável ao compor personas que refratam matrizes ideológicas de 
classe e de gênero, contrapondo-se a “forças centrípetas” (BAKHTIN, 2015), as quais, 
desde muito tempo, circundam e coíbem a libido, potencializando, assim, a libertação 
dos prazeres sexuais da mulher. 
 
Palavras-chave: Escritoras Malditas; Dialogismo; Vozes Sociais; Desejo Feminino. 

TITLE: Between “damm words”, reflections on the voice of the female desire in "Fogo 

(Só Para Homens)", by Adelaide Carraro, and in "A Paranóica", by Cassandra Rios 

Abstract 

Adelaide Carraro and Cassandra Rios, the "damm writers" of the 20th century, are 
Brazilian women situated in the context of the civil-military dictatorship (1964-1985) 
which, although reaching, between the 60s and 90s, the mark of thousands of specimens 
sold throughout the country, they collected censorial processes and arbitrary 
persecutions on the part of the controllers of the "morals and good customs" prevailing 
in the mentioned time and space. Such repression was motivated by the action 
considered transgressive by these authors in the constant approach of issues about 
female sexuality. The objective of this investigation, of a qualitative-interpretative nature, 
is to reflect, with suport of Bakhtin's Circle (2011, 2015, 2017) on the dialogical 
conception of language, about the meanings of the "voice of desire" of the characters of 
the works "Fogo (Só Para Homens)", by Carraro, and "A Paranóica", by Rios, seeking 
to analyze the concrete statements (BAKHTIN, 2011) produced by the representation of 
women belonging to the Brazilian elite in favor of the erotic furor that feel. From the 
present study, it is possible to affirm that the authors, in the creation of fictional narratives, 
signed an unparalleled commitment to compose people that refract ideological matrices 
of class and gender, contrasting “centripetal forces” (BAKHTIN, 2015), which for a long 
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time have surrounded and restrained the desire, thus enhancing the liberation of the 
woman's sexual pleasures. 
 
Keywords: Damn Writers; Dialogism; Social Voices; Female Desire. 

Introdução 

A ditadura civil-militar brasileira (1964-1985) constitui-se como um período de grande 
repressão à população, marcado por inúmeras intervenções radicais no âmbito político-
social do país. Por se tratar de um tempo e espaço característicos de uma governança 
liderada por forças armadas, na qual eram transmitidos valores totalitaristas e um 
modelo conservador de controle da sociedade, muitos indivíduos tiveram a liberdade 
cerceada pela interferência do Estado, cuja base do funcionamento firmou-se em ações 
coercitivas, sequestros, prisões arbitrárias e até mesmo assassinatos. 

Diante do exposto, considerando que o foco principal desse regime era a propagação 
de um fatídico “terrorismo estatal”, foram criados inúmeros “Atos Institucionais” (AI’S) 
para intensificar a atuação do governo sobre o povo. Esses Atos eram firmados em 
decretos e normas de valor constitucional, com o intuito de proporcionar a manutenção 
de condutas autoritárias por parte dos detentores do poder. A exemplo disso, o “Ato 
Institucional nº5” (AI-5), criado em 1968, é marcado como o estopim do obscurantismo 
gerado pelas instâncias superiores desse ciclo. Tal ato difundiu, dentre outras questões, 
a institucionalização de departamentos censórios, como a DCDP (Divisão de Censura 
de Diversões Públicas), que atuaram de forma reguladora, suprimindo a expressão 
artística, cultural e de opinião daqueles que fossem considerados contrários à “moral e 
aos bons costumes” determinados pelo domínio opositor (REIMÃO, 2011). 

A partir de uma “censura prévia”, muitos jornalistas, escritores e compositores tiveram 
de lidar com as limitações impostas pelo poderio. Entretanto, há de se destacar o 
trabalho singular de Adelaide Carraro e Cassandra Rios, mulheres, atualmente 
silenciadas dos compêndios literários do Brasil. No entanto, ambas venderam milhares 
de exemplares entre as décadas de 60 e 90 e se firmaram como autoras de uma gama 
de textos compostos pela abordagem de questões relacionadas ao universo sexual e, 
especificamente, à libertação do furor erótico feminino. As “escritoras malditas” do 
século XX contrariavam a normatividade oficial do contexto ditatorial e o ávido desejo 
dos censores de restringirem as suas obras. Viviam à sombra desse epíteto, visto que 
tinham coragem de continuar a compor diversas narrativas, mesmo perante represálias, 
que contrariavam matrizes ideológicas tanto de classe quanto de gênero. Carraro e 
Rios, por essa escolha estilística-composicional, foram continuamente proibidas por 
serem julgadas como “pornográficas”, certamente, por advento de ideais machistas 
vigentes na conjuntura citada, tendo seus nomes lançados no rol de personalidades 

mais censuradas do período militar (MARCELINO, 2011). 

Dito isso, além do estabelecimento de um compromisso com o resgate dessas vozes 
que ainda respondem a demandas do mundo atual, esta investigação visa refletir, 
baseando-se nas reminiscências da concepção dialógica da linguagem do Círculo de 
Bakhtin (2011, 2015, 2017), a respeito das significações envoltas na “voz do desejo” das 
protagonistas dos livros “Fogo (só para homens), de Adelaide Carraro, e “A paranóica”, 
de Cassandra Rios. Busca-se compreender, também, a partir da análise de enunciados 
concretos (BAKHTIN, 2011) produzidos pelas personagens, a representação discursiva 

das mulheres da elite paulista nos romances analisados. 

Por conseguinte, compreende-se que os discursos dialógicos das duas obras refratam, 
de modo particular, posicionamentos axiológicos provenientes da ideologia oficial 
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conservadora. Acrescentando-se a isso, há nesses textos uma atitude responsiva clara 
das mulheres na tentativa de romper os padrões discursivos oficiais, isto é, “forças 
centrípetas” (BAKHTIN, 2015) as quais reprimem a sexualidade e coíbem o sexo livre, 
por meio de um embate com os discursos advindos da margem da sociedade — “forças 
centrífugas” —, com intuito de propiciar a libertação dos instintos eróticos femininos. 

 

Metodologia 

 

Na próxima seção, discutiremos os aspectos teórico-metodológicos que norteiam esta 
pesquisa. Sequencialmente, será apresentada uma discussão acerca da distinção entre 
o "erotismo" e a "pornografia". Em seguida, os resultados e discussões acerca dos 
textos investigados serão evidenciados e, por fim, indicaremos as considerações finais 
e as referências utilizadas neste estudo. 

 

Aspectos teórico-metodológicos 

Objetivando firmar o lugar de fala dos pesquisadores da presente investigação, é 
coerente salientar que nos alinhamos ao campo de atuação científica da Linguística 
Aplicada (LA). Essa área do conhecimento transdisciplinar, crítica e híbrida centra-se no 
estudo dos usos da língua em situações reais de comunicação e na determinação de 
modos de "criar inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem um 
papel central” (MOITA LOPES, 2006, p. 14). Nesse sentido, orientando-se na percepção 
de que os seres humanos estão inseridos em uma pluralidade de práticas discursivas, 
torna-se necessário construir pesquisas que se direcionam à compreensão do mundo 
contemporâneo e dinâmico em que vivemos, posto que "fazer pesquisa pode ser um 
modo de re-inventar a vida social e de nos fazer pensar sobre os significados que 
construímos” (MOITA LOPES, 2009, p. 47) a partir da responsividade das nossas ações. 

Prosseguindo no percurso paradigmático da pesquisa, é válido salientar, ainda, que este 
estudo fundamenta-se nos pressupostos da análise de natureza qualitativa-
interpretativista. Contrariando os padrões de mensuração dos dados pertencentes à 
abordagem quantitativa, esse modo de construção de saberes científicos “aprofunda-se 
no mundo de significados da ações e relações humanas, um lado não perceptível e não 
captável em equações, médias e estatísticas" (MINAYO, 2002, p.22). 

A pesquisa qualitativa, então, tem como subsídio a compreensão aprofundada, não dos 
aspectos mensuráveis, mas, de um determinado fenômeno social, institucional ou com 
enfoque na trajetória de algo/alguém que interesse e oriente o desejo do estudioso. De 
maneira geral, como defende Mirian Goldenberg (2009), os pesquisadores que 
assumem uma postura qualitativa diante do fazer científico contrariam os princípios da 
existência de um modelo único de pesquisa, baseado nas ciências da natureza, para 
todos os estudos. Essa postura, assim, conforme Goldenberg (2009), rompe com a 
perspectiva do conhecimento mensurável por processos quantificáveis e 
generalizações, dado que nas ciências sociais, o pesquisador se detém sobre as 
significações do seu objeto de estudo, recusando a possibilidade de aplicação de um 
modelo positivista ao fato social. 

Partindo da consideração de um sujeito propriamente social no entremeio da pesquisa 
qualitativa, filiamo-nos, ainda, aos postulados do Círculo de Bakhtin, os quais firmam a 
"análise dialógica da linguagem". Nesse ínterim, a linguagem, matéria viva da ação 
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comunicativa, é reconhecida como uma atividade socialmente construída, na qual os 
seres humanos se manifestam, discursivamente, por meio de atos de fala que 

simbolizam atitudes responsivas e responsáveis em face ao mundo. 

Com isso, aprecia-se a língua em funcionamento com suporte na heterogeneidade dos 
falares integrados aos mais diversos processos interacionais e enunciativos da 
comunicação cotidiana. Depreende-se que, na materialização do discurso dos 
enunciadores, cuja ação social no mundo é historicamente situada e dialogicamente 
constituída, há não só a voz de quem enuncia mas também uma pluralidade de vozes 
alheias (de dizeres) que se relacionam inter e extradiscursivamente na cadeia 
comunicacional. Em outras palavras, nos enunciados concretos (BAKHTIN, 2011) 
produzidos na ação comunicativa dos sujeitos, embora haja a singularidade do 
posicionamento de quem enuncia diante de uma dada temática, há sempre um "não 
dito", ou seja, um atravessamento de "discursos outros", em uma relação intrínseca, no 
próprio discurso do enunciador. 

Por esse advento, Bakhtin (2011) aponta que o enunciado, além de ser uma propriedade 
linguístico-discursiva subjacente da interação verbal entre os falantes, que comporta 
diferentes reações, avaliações e visões de mundo, "é pleno de ecos e ressonâncias de 
outros enunciados com os quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação 
discursiva. Cada enunciado deve ser visto, antes de tudo, como uma resposta aos 
enunciados precedentes de um determinado campo" (BAKHTIN, 2011, p. 297, grifo do 
autor) no diálogo dinâmico e infinito entre os sujeitos. 

Nesse ínterim, no processo de enunciação, os usuários de uma língua fazem uso de 
signos, os quais, como aponta (VOLÓCHINOV, 2017) sempre são ideológicos. Tais 
signos ideológicos, na aplicação nos mais variados contextos possíveis, não podem ser 
neutros e, portanto, sempre estão orientados à existência do “discurso de outrem”. Por 
isso, "a existência não é apenas refletida no signo, mas também é refratada nele. [...] 
Em decorrência disso, em todo signo ideológico cruzam-se ênfases multidirecionadas. 
O signo transforma-se no palco da luta de classes” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 113). 

A essa "luta de classes", são atribuídos embates dialógicos, que sinalizam, inclusive, 
tensões entre uma gama “vozes sociais” (BAKHTIN, 2015) que se imbricam aos 
multidirecionamentos dos falantes em defesa de seus respectivos pontos de vista, já 
que "cada enunciação concreta do sujeito do discurso é um ponto de aplicação tanto 
das forças centrípetas quanto das centrífugas. Nela, se cruzam os processos de 
centralização e descentralização, unificação e separação” (BAKHTIN, 2015, p. 42). 
Essas forças tanto podem atuar em favor da monologizacão do ser (movimento 
centrípeto) ao estabelecimento de um padrão dominante quanto podem simbolizar 
ações favoráveis ao plurilinguismo (movimento centrífugo) e ao rompimento de tensões 
que impedem a liberdade do ser. 

 
Resultados e Discussões 

 

Todos os conceitos aqui discutidos constituem o "método sociológico de análise da 
linguagem" e dão subsídio para o estudo dos enunciados das obras de Adelaide Carraro 
e de Cassandra Rios. Portanto, trata-se de uma pesquisa voltada às práticas de 
linguagem, com foco nas potencialidades dos sujeitos e no processo de construção das 
suas individualidades em contato direto com a coletividade que os rodeiam. 
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A seguir, serão expostos alguns direcionamentos relativos à distinção entre a concepção 
de "erotismo" e "pornografia", na tentativa de romper com valorações concedidas aos 
textos de Carraro e Rios. Posteriormente, evidenciaremos os resultados e as discussões 
da pesquisa. 

 

Erótico X Pornográfico: traços distintivos e problemáticas conceituais 

As representações discursivas e imagéticas dos signos eróticos e pornográficos são 
estabelecidas em um território repleto, em sua maioria, de sujeitos que as julgam como 
sendo parte de um fenômeno interdito e inapropriado. Na esteira de valorações 
desqualificadoras, muitas pessoas costumam associar o erotismo e a pornografia a um 
mesmo produto, de forma conjunta, não admitindo que essas práticas sociais possuem 
particularidades e contornos diferenciados. 

Uma motivação para essa atitude problemática, tendo em vista a ignorância de 
rotulações incoerentes, pode se relacionar à civilização, que, desde muito tempo, 
estabelece parâmetros do que pode ou não ser aceito pelos legitimadores do discurso 
dominante na construção de uma sociedade. Domados por uma onda de 
conservadorismo, os participantes do espaço social, diante de crenças e valores 
específicos, defendem a atividade sexual, unicamente, pelo viés da consolidação das 
relações matrimoniais para fins de procriação, cerceando e reprimindo tudo que se 
mostra atinente ao cultivo da “linguagem do prazer”. 

Reforçando essa linha de raciocínio, Branco (2004) afirma que "muito julgamento de 
valor e juízo crítico, a respeito de obras de arte e de condutas individuais ou de grupo, 
se fez (e ainda se faz) com base nessa distinção” (p.15), frequentemente associado ao 
caráter moralizante e valoroso daqueles que subjugam essas produções. Sendo assim, 
é pertinente apresentar os traços distintivos entre o erótico e o pornográfico. 

Para se estabelecer diferenças entre esses termos, Moraes e Lapeiz (1985), evocando 
a etimologia das palavras, admite que a "pornografia provém do grego 'pornographos', 
que significa literalmente 'escritos sobre prostitutas'" (p.7). Já o erótico, segundo essas 
estudiosas, deriva da palavra grega Eros, a qual relaciona-se ao Deus do desejo sexual. 
Isso posto, o dicionário, como apontado pelas autoras, costuma associar o erotismo a 
características como "amor enfermo, paixão sexual insistente, busca excessiva da 
sensualidade" (p.7-8), entre outras propriedades. 

Além disso, Branco (2004) percebe que, atrelada às imprecisões conceituais e ao fato 
de que "o corpo é o corpus" de ambas expressões sígnicas aqui discutidas, a finalidade 
comercial da pornografia é o aspecto que viabiliza a existência de um diferencial entre 
essas manifestações. Para essa pesquisadora, enquanto o erótico "é um fenômeno 
poderoso e subversivo exatamente porque caminha em direção à reunião dos seres, a 
sua imersão na origem e a sua reintegração na ordem natural do universo" (p.26), o 
pornográfico, contrariando o fenômeno do erotismo, “insiste sempre na mutilação dos 
seres, no gozo parcial, superficial e solitário, além de veicular valores que, ao invés de 
subverter a ordem, procuram preservá-la e até enobrecê-la". 

Ao considerar tal contraste, é válido salientar que a comercialização dos produtos 
pornográficos está envolvida em aparelhos ideológicos que inserem os impulsos 
corporais na labuta de um conjunto de normas previamente estabelecidas, as quais 
aniquilam o "Eros" em benefício da banalização da sexualidade, pois "o capitalismo 
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acentua a pornagrifização da sociedade, expondo e exibindo tudo como mercadoria 
(HAN, 2017, p.61). 

A peculiar "mutilação" defendida pelo fenômeno da pornografia, por "manter valores de 
uma sociedade hierarquizada, e de insistir na parcialidade das relações" (BRANCO, 
2004, p. 28) em benefício do sexo masculino, contribui para pensarmos o rótulo atribuído 
a Adelaide Carraro e Cassandra Rios. As duas autoras foram, insistentemente, 
perseguidas pelo órgão de censura da ditadura militar brasileira por serem consideradas 
escritoras pornográficas. Na verdade, contrariamente, elas romperam, por meio de suas 
narrativas, com modelos hegemônicos, estabelecidos no cronotopo ditatorial brasileiro, 
que dizem respeito, por exemplo, à impossibilidade de a mulher atingir o orgasmo 
durante o ato sexual e a submissão enfrentada pelo sexo feminino em razão da 
supremacia masculina. 

Essas autoras, ao desafiarem paradigmas excludentes, apropriaram-se do discurso de 
natureza erótica a fim de desenvolverem uma escrita, que estivesse focalizada na 
libertação dos instintos libidinosos da mulher em favor de uma ação significativa nos 
modos de construção das narrativas, até então, constituídas a partir de "forças 
centrípetas" (BAKHTIN, 2015), que reproduziam, reiteradamente, discursos de natureza 
machista, os quais evidenciam, muitas vezes, o homem em posição de superioridade 

diante da mulher. 

Neste momento, com a intenção de promover um novo olhar acerca da escrita de 
Carraro e Rios, trataremos da análise dos enunciados concretos (BAKHTIN, 2011) 
selecionados para esta investigação. A partir da avaliação desses enunciados, podemos 
notar a presença das vozes sociais (BAKHTIN, 2015) das protagonistas dos romances 
em questão em um movimento expressivo de libertação do desejo sexual feminino. 

 

As vozes do desejo sexual feminino em “Fogo (Só Para Homens)”, de Adelaide 

Carraro, e em “A Paranóica”, de Cassandra Rios 

Como forma de suscitar essa investigação, iremos produzir uma análise interpretativista 
baseada em “enunciados concretos” produzidos por duas personagens femininas das 
narrativas, uma de “Fogo (só para homens)”, de Adelaide Carraro, e outra de “A 
Paranóica”, de Cassandra Rios, respectivamente. No entanto, antes de analisar o 
discurso dessas mulheres, iremos descrever, em linhas gerais, o enredo de cada obra, 
de modo a situar as personagens no tempo e no espaço pertencentes às suas vivências. 

Outrossim, concentrando-se no artifício metodológico da pesquisa e antecedendo as 
análises dos enunciados, realizaremos uma pequena descrição das principais 
características das protagonistas, para a melhor expressão da personalidade dos 
sujeitos que exprimem suas vontades nos textos de Carraro e Rios, reconhecendo, 
assim, os lugares de fala e a intenção de cada uma delas na difusão de suas liberdades. 
Ao término desta exposição, já nas considerações finais, trataremos de comparar as 
“vozes sociais” das duas personagens, dando ênfase para o sentido construído a partir 
das similaridades do discurso sobre o desejo assimilado por/entre elas. 

 

Fogo (só para homens): Marina e a voz da expressão do desejo sexual feminino 
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Fogo (só para homens) é um romance, escrito por Adelaide Carraro na década de 1980, 
firmado na atmosfera erótica de três mulheres (mãe e duas filhas), cuja família pertence 
à elite paulista. Elas vivem numa luxuosa mansão localizada em Campos do Jordão 
(SP). Essas personagens possuem um desejo em comum: ter relações sexuais com o 
motorista da família, Teodoro (Ted), um homem encantador, porém de origem humilde, 
que luta por condições econômicas mais favoráveis para proporcionar uma vida melhor 
para sua mãe. O enredo, de forma direta, se estabelece nas aventuras e investidas 
sexuais dessas mulheres (as patroas) em relação ao empregado. Nos embates 
dialógicos entre eles, existe o intuito de persuadi-lo a aceitar os impulsos carnais em 
favor da libertação e satisfação sexual das personagens femininas. 

A personagem escolhida para esta análise é Marina – uma mulher de meia idade, 
pertencente à alta sociedade, bem quista pelo chofer e mãe da família Alcântara Alves 
de Macedo. Ela sempre tenta convencer o seu funcionário a praticar sexo utilizando a 
justificativa de que vive num casamento infeliz e de aparências. Segundo Marina, seu 
matrimônio é constituído por muita amargura, motivada, principalmente, pela ausência 
do esposo – um homem endinheirado e muito ocupado com afazeres profissionais. 

Observemos a seguir um enunciado da personagem Marina. 

 

— [...] Quando acabou o néctar da beleza da igreja, do vestido, do véu, da grinalda, das 
flores, da música de Bach, Mozart, essas coisas divinas… veio… Bem, bem… Do 
açúcar, do mel, dos sorrisos restou um gosto acre, amargo, podre, de uma relação 
sexual programada e fria. Era vergonhoso e é vergonhoso, indecente, imoral, desejar 
sexo, ainda mais quando se chega aos cinquenta anos… todos os dias, todas as noites 
é a mesma coisa. “Ora, querida, nessa idade!” Mas para mim sexo não tem idade, tem 
sim um autodomínio que algumas horas também decai, então procuramos homens 
jovens que talvez nos possa fazer passar o fogo que nos queima no corpo e na alma 

[...] (CARRARO, 1981, p.45) 

 

Marina, no enunciado acima, problematiza sobre o seu casamento e todo o ideário 
construído em torno da realização do matrimônio. Ocupando o lugar de fala de uma 
mulher pertencente à elite paulista dos anos de 1980, a personagem, insatisfeita com 
as impossibilidades da vida de casada, inicia um movimento de libertação de seu instinto 
erótico ao dialogar com Teodoro, na tentativa de convencê-lo a aceitar a sua volúpia. 

Ainda segundo a personagem, passadas as festividades e o clímax do casório, 
sintetizados pelo “néctar da beleza da igreja, do vestido, do véu, da grinalda, das flores, 
da música de Bach, Mozart, essas coisas divinas”, a verdade é desnudada, ao ponto de 
revelar a sua vivência vergonhosa com o esposo, no entremeio da infelicidade gerada 
pela repressão do desejo sexual. Essa imagem é construída por meio da relação 
antitética entre o doce do “açúcar, do mel, dos sorrisos” e a sensação do “gosto acre, 
amargo, podre, de uma relação sexual programada e fria”. 

Há claramente um jogo de imagens que contrastam a pureza representada por signos 
ligados ao amor romântico legitimado pela visão cristã de casamento versus a impureza 
representada por signos associados ao amor carnal, a luxúria. Na fala de Marina, fica 
evidente a interdição da mulher, de qualquer idade, ao direito de sentir desejo sexual, o 
que é manifestado pela avaliação da personagem ao dizer que “desejar sexo” era algo 
“vergonhoso, indecente, imoral”. Tal relação contrastiva, além de demonstrar a 
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monotonia de “todos os dias e todas as noites” da vida de casada da personagem, 
evidencia as dificuldades de Marina em ter relações sexuais em plenos cinquenta anos 
de idade. Desse modo, podemos perceber, no próprio discurso dessa personagem, um 
diálogo com o discurso oficial opressor, geralmente defendido por vozes sociais 
machistas. O discurso dessa natureza prega que as mulheres têm um prazo de validade, 
marcado pela presença dos adjetivos citados acima que aludem ao impedimento da 

realização sexual da mulher madura. 

Em seguida, Marina faz uma nova menção ao discurso alheio (“Ora, querida, nessa 
idade!”) para iniciar sua ação, agora, contrária à “força centrípeta”, oriunda do 
pensamento conservador e repressor do desejo. Esse discurso conservador define e 
condiciona o parâmetro etário para a conquista do prazer pelas mulheres. A partir disso, 
Marina, adversativamente, firmando-se como uma "força centrífuga", rompe com essa 
construção social criada sobre a mulher, ao declarar que ela pode, sim, realizar-se 
sexualmente independentemente de seus cinquenta anos, pois essa idade não é um 
fator impeditivo para se concretizar o ato sexual. Mesmo que o furor erótico seja 
possivelmente controlado pelos sujeitos, para ela, o autodomínio decai em detrimento 
do “fogo” do desejo que existe e queima “no corpo e na alma” da mulher. Por essa 
atitude, Marina, então, decide buscar, em “homens jovens”, certamente dotados de uma 
libido diferenciada em relação aos homens mais velhos, a concretização da sua própria 
satisfação sexual, ou melhor, do desejo que não foi aniquilado pelo peso da sua idade. 

Finalizando a primeira análise, partiremos, nesta ocasião, para o outro enunciado, agora 
produzido pela personagem Ariella, do livro “A Paranóica”, de Cassandra Rios. 

 

A Paranóica: a voz do desejo que habita em Ariella 

A Paranóica é um romance escrito por Cassandra Rios em 1969 e editado em 1976. É 
desconhecida a razão desse intervalo de sete anos entre a escrita e a edição da obra. 
No entanto, é válido lembrar que, em 1979, foi elaborado, pela DCDP (Divisão de 
Censura de Diversões Públicas), um parecer acerca da possibilidade de proibição da 
circulação desse livro. Nesse documento, decidiu-se que a obra não seria proibida, 
porque, após três anos em circulação nas livrarias, a sua interdição “serviria apenas 
para chamar atenção sobre um livro que passou despercebido” (PARECER n° 04/79) 
aos olhos do público. 

A narrativa orbita em torno da personagem Ariella, uma adolescente de dezessete anos 
pertencente à alta burguesia paulista. Solitária, a caçula dos Bernadelli da Matta 
considera que sua família não lhe dirige o devido amor e carinho – declara-se 
semiabandonada – e, então, passa seus dias a se isolar nos cômodos de sua mansão, 
fantasiando sobre maneiras de atrair para si a atenção de seus familiares. Em paralelo 
ao seu isolamento, a garota nutre-se de conhecimento por meio dos livros de sua 
extensa biblioteca, ao mesmo tempo em que alimenta seu ego em um contínuo 
processo de autoconhecimento e autoadmiração, tanto no que diz respeito a sua 
personalidade e a seu intelecto – frequentemente elogia seu raciocínio impecável – 
quanto no tocante a sua beleza física. Em alguns momentos, Ariella se compara a outras 

mulheres e exalta seu próprio corpo em detrimento dos demais. 

Ariella revela-se aos leitores por intermédio dos registros que faz em seu caderno 
pessoal, no qual expressa seus desejos e suas angústias, sobre os quais sua família 
não sabe e tampouco parece se importar em descobrir. Entre seus anseios, a 
protagonista expressa sua necessidade de se sentir amada e, mais ainda, a vontade de 
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se descobrir e se iniciar sexualmente, o que acaba transformando-se em um objetivo da 
personagem. A seguir, analisaremos um trecho dos registros feitos por Ariella. 

No momento em que escreve, a jovem discorre sobre os compromissos sociais de sua 
família e sobre a sensação de ser alheia àquela realidade de festas e confraternizações. 
Além disso, questiona as impressões que as outras pessoas teriam a respeito dela e de 
sua própria personalidade. A partir dessas indagações, passa a fazer revelações sobre 

seus desejos. 

 

— Há alguma coisa despertando em meu corpo. Já não sou tão abstrata, isto é — só 
alma, torno-me peso, massa tátil, espaço físico, uma sensibilidade em cada nervo. Sou 
músculos e sangue, sou carne que palpita e geme a cada vergastada de um 
pensamento lúbrico. De menina a mulher, há um espaço estreito que se arrebata na 
vagina e faz conflito na mente. [...] Penso no homem, no primeiro beijo, em alguma coisa 
entrando em mim. Meus sonhos são úmidos, deixam vestígios inconfessáveis. [...] E 
eu? Eu me descubro quando me escondo. Vivo quando sonho. Sou gente e sou eu 
quando faço o que penso. Porque quando represento o que me ensinam a ser, não sou 
nada mais do que uma marionete, rigorosamente manobrada. Dirigida no círculo social 
pelo medo, pelo veredicto da Moral e da vergonha. (RIOS, 1980, p. 30-31) 

 

No trecho acima, algumas escolhas linguísticas apontam, por meio de suas cargas 
axiológicas, o desejo feminino. Ao mesmo tempo, essas escolhas, ao afirmarem esse 
furor sexual, acabam por refletir o ideário de empoderamento feminino no tocante à 

sexualidade. 

É possível perceber, na fala de Ariella, o despertar de um impulso sexual quando ela 
declara ser “carne que palpita e geme a cada vergastada de um pensamento lúbrico”. A 
partir do reconhecimento desse desejo e da consciência que a jovem tem de seu corpo 
– “de menina a mulher, há um espaço estreito que se arrebata na vagina” –, ocorre o 
surgimento de fantasias sobre seu primeiro beijo e sua primeira experiência sexual. Isso 
pode ser constatado quando a jovem diz: “penso no homem, no primeiro beijo, em 
alguma coisa entrando em mim”. Ariella permite-se explorar e vivenciar esse desejo em 
forma de sonhos, que ela caracteriza como “úmidos” e declara que deixam “vestígios 
inconfessáveis”, indicando as manifestações de seu corpo resultantes da pulsação 
libidinosa de seus pensamentos. 

Ao mesmo tempo em que descobre e experimenta sua lubricidade, a personagem 
demonstra a necessidade de esconder sua verdadeira essência (sexual e erótica) 
quando cercada pela sociedade: “Eu me descubro quando me escondo”. Mascarando 
sua lascívia, – “[...] quando represento o que me ensinam a ser, não sou nada mais do 
que uma marionete, rigorosamente manobrada” – Ariella vive a se esquivar do “veredicto 
da Moral e da vergonha”, que não permite que seu comportamento seja visto com 
naturalidade. 

Temos aqui, então, um embate: de um lado, a “força centrípeta” da moral, que limita e 
regula o comportamento de Ariella, fazendo com que ela esconda seus desejos para 
não ser julgada; de outro, a “força centrífuga” representada pela jovem e seu furor 
sexual, que foge ao controle social, responsável por determinar que uma adolescente 
de classe abastada não deve ter esse tipo de pensamento e comportamento, 
principalmente fora de um contexto matrimonial. 
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Conclusão 

 

Como consequência da presente investigação, compreendemos, precipuamente, a 
relevância dos textos produzidos pelas “escritoras malditas”, Adelaide Carraro e 
Cassandra Rios, cujas temáticas, ultrapassando qualquer julgamento subjacente de 
ideologias conservadoras, constroem um pertinente arcabouço literário que demonstra 

a força precisa da linguagem erótica em favor da liberdade sexual feminina. 

Ademais, constatamos, diante da perspicácia das palavras de resistência dessas 
autoras que vivenciaram as pressões do tempo e espaço ditatorial brasileiro, a presença 
de uma gama de “vozes sociais” femininas as quais agem em constantes embates 
dialógicos contra “forças centrípetas” que visam controlar e reprimir os desejos sexuais 
das mulheres. 

Sendo assim, fundamentando-se na realidade social vivenciada pelas personagens 
femininas de “Fogo (Só Para Homens)", de Carraro, e de “A Paranoica”, de Rios, 
conclui-se que, independentemente do estágio da vida das protagonistas, tanto pelo 
gênero quanto por seus lugares de fala na sociedade, a elas, é negado o direito ao 
desejo, que só deveria ser manifestado quando fosse momento de interesse – e 
permissão – social, ou seja, após um casamento tradicional com o intuito de expandir a 

família. 

À vista disso, os “enunciados concretos” selecionados para este estudo revelam a 
manifestação da lubricidade e da libertação do furor erótico presente nos instintos 
carnais das personagens centrais das obras em análise (Marina e Ariela). Os impulsos 
sexuais, em ocasião, aprisionados, rompem com a imagem axiologicamente constituída 
da mulher que pertence à elite do contexto brasileiro de meados do século 20. Assim, 
subvertendo os padrões hegemônicos do discurso oficial o qual domina a aristocracia e 
que, consequentemente, dificulta a satisfação sexual feminina, as protagonistas agem 
como “forças centrífugas” que contrariam quaisquer ações ou discursos oficiais 
impeditivos que rodeiam tudo aquilo que estivesse relacionado à temática da 
sexualidade. 

Portanto, é possível afirmar que a expressão discursiva das "personas" investigadas 
nos romances supracitados sinalizam práticas sociais de linguagem importantes para 
entendermos as significações do desejo feminino e as privações sofridas pela mulher 
em razão da supressão da liberdade sexual durante a ditadura militar brasileira. Em 
função disso, enfatizamos a indispensabilidade de um resgate efetivo dos textos de 
Carraro e Rios, pois tais produções, ultrapassando qualquer visão desqualificadora, 
mesmo inseridas em outra conjuntura social e política do Brasil, permanecem atuais por 
se firmarem sobre discussões e temáticas que transcendem o passado e que, sem 
dúvidas, marcam presença na contemporaneidade. 
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TÍTULO: Um estudo dos eventos de protestos realizados em Natal/RN (2013-2016) 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo compreender as características dos eventos de 
protesto ocorridos no município de Natal, identificando os atores mais envolvidos e as 
principais reivindicações no período de 2013 a 2016. Para tanto foi realizada pesquisa 
bibliográfica sobre o tema, a qual ajudou na análise dos eventos convocados na cidade, 
e na compreensão de qual é a identidade ideológica e as principais pautas de 
reivindicações. A quantidade de eventos de protestos, de acordo com as notícias 
veiculadas no portal G1 e Tribuna do Norte, chamaram a atenção para a necessidade 
de uma pesquisa qualitativa a partir da análise de conteúdo e documental, com base na 
metodologia de análise de eventos e protestos (AEP) apresentada por Tatagiba (2017). 
Estudamos o período de 2013 a 2016. Observamos que ocorreu um aumento no número 
de protestos de 2013 a 2014, mas no ano seguinte o número de protestos sofre uma 
forte queda, voltando a subir em 2016. A análise aqui realizada também possibilita 
compreensões sobre a atuação dos atores. No que diz respeito as reivindicações, a 
principal motivação dos eventos de protestos no referido período foi a busca por 
melhorias dos serviços públicos, apesar da crescente motivação política. 
 
Palavras-chave: Movimentos Sociais. Análise de Eventos de Protesto. Natal/RN. 

TITLE: A study of the protest events held in Natal/RN (2013-2016) 

Abstract 

This article aims to understand the characteristics of the protest events that took place 
in the city of Natal, identifying the most involved actors and the main demands in the 
period from 2013 to 2016. For this purpose, bibliographic research on the theme was 
carried out, which helped in the analysis of the events held in the city, and the 
understanding of the ideological identity and the main demands. The number of protest 
events, according to the news on the G1 and Tribuna do Norte portal, drew attention to 
the need for qualitative research based on content and document investigation, based 
on the methodology of analysis of events and protests (AEP) presented by Tatagiba 
(2017). The period from 2013 to 2016 was studied. We observed that the number of 
protests from 2013 to 2014 increased, however, in the following year, the number of 
movements suffered a sharp drop, then rising again in 2016. The analysis performed 
here also allows understandings about the performance of the actors. Regarding the 
claims, the main motivation of the protest events in that period was the search for 
improvements in the public services provided, despite the growing political motivation. 
 
Keywords: Socials Movements. Protest Events Analysis. Natal/RN. 

Introdução 

Os protestos, manifestações ou quaisquer outras formas de ação coletiva no Brasil 
possuem em comum a agenda de reivindicações sociais. O objetivo é demandar 
democracia, exigindo melhorias estruturais ou simplesmente a manutenção dos direitos 
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fundamentais básicos garantidos na Constituição Federal de 1988 (ONU, 2017). A forma 
mais comum que o povo demonstra sua participação na manutenção da democracia é 
por meio dos protestos. Há diferentes atores a frente dos protestos, agindo e 
provocando mudanças, defendendo suas causas e ideias, de forma física ou virtual. O 
protesto pode ser determinado pelo momento que os atores convocam diversas pessoas 
para demandar questões de interesse coletivo, as quais devem ser atendidas com 
efetividade (TATAGIBA, 2017). Assim se deu as mobilizações de 2013, quando ocorreu 
diversos protestos e manifestações simultâneas no Brasil. As reivindicações tiveram 
início em 2011, chegando ao pico de protestos em 2013, baseado no aumento de 0,20 
centavos na passagem de ônibus, entrando em seu ápice no mês de junho. Após 
aparecer várias demandas, o movimento foi moldado pelo “desejo de mudança” e “não 
é apenas 0,20 centavos” do aumento de tarifa dos coletivos (TATAGIBA, 2017). Os 
movimentos de protestos em várias cidades conseguiram estacionar o aumento das 
tarifas de transportes e tiveram sucesso com a redução da passagem. Contudo, as 
mobilizações não se encerraram com essas conquistas, uma vez que a sociedade 
solicitava uma democracia para todos e por todos. As diversidades das reivindicações 
marcaram os protestos de 2013, cada manifestante erguendo sua bandeira e dizeres de 
ordem (TATAGIBA, 2014). O Movimento Passe Livre (MPL) foi a organização pioneira 
desses protestos, chamou para a rua todos aqueles que estavam indignados e querendo 
gritar “chega!”. Inicialmente, com o aumento das passagens de ônibus, o MPL juntavam 
pessoas para reivindicar a tarifa zero para os estudantes, posteriormente ampliando 
para todos que não possuíam condições financeiras. A tarifa zero estava ligada com 
agenda urbana, o qual buscava a realização de ocupação dos espaços públicos da 
cidade pelos moradores periféricos e o aumento da passagem demonstra um direito 
negado a essa classe (TATAGIBA, 2014). Junho de 2013, ficou marcado pelos massivos 
protestos e por seus jargões, como: “o gigante acordou”. Contudo, enquanto uns 
exclamavam tal afirmação outros indagavam: “a periferia nunca dormiu”, demonstrando 
mais uma vez as múltiplas reivindicações e bandeiras nesses protestos. Ao final desses 
diversos protestos, não sabemos exatamente quem ganhou ou quem perdeu, não temos 
um desfecho, porém 2013 sempre ficará lembrado pelos seus movimentos (TATAGIBA, 
2014). Em Natal, capital do Rio Grande do Norte (RN), não foi diferente das outras 
capitais brasileiras. A cidade recepcionou diversas mobilizações voltadas a mobilidade 
e do direito à moradia, tendo também diversas outras demandas movidas por 
movimentos a frente dos protestos. Como é no caso dos grupos Levante Popular da 
Juventude (LPJ) e Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), o qual 
buscavam a quebra do status quo, com foco em uma elaboração de sociabilidade 
divergente da atual (ALMEIDA et al.,2018). Com o intuito de compreender os protestos 
ocorridos em Natal/RN, surgiu o interesse de analisar com mais cautela os diversos 
elementos contido em um movimento de protestos, comparar os seus aspectos e os 
avanços nas reivindicações. Portanto, o presente artigo tem como objetivo compreender 
as características dos eventos de protestos ocorridos no município de Natal, 
identificando os atores mais envolvidos e as principais reivindicações no período de 
2013 a 2016. Assim, considerando os elementos teóricos apresentados pelos autores 
estudamos os eventos de protestos ocorridos no período mencionado, a partir de 
notícias publicadas nos dois principais portais de notícias do RN (G1 e Tribunas do 
Norte), selecionando os tipos de eventos, o teor ideológico e as pautas mais 
demandadas. 
 
Metodologia 

 

Para alcançar os objetivos do artigo foi realizada pesquisa bibliográfica sobre o tema, a 
qual ajudou na análise dos eventos convocados na cidade, e na compreensão de qual 
é a identidade ideológica e as principais pautas de reivindicações. A partir da quantidade 
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de eventos de protestos foi preciso realizar uma pesquisa qualitativa a partir da análise 
de conteúdo e documental, com base na metodologia de análise de eventos e protestos 
(AEP) apresentada por Tatagiba (2017). Inicialmente, foi montado um banco de dados 
dos protestos no Rio Grande no Norte, nos anos de 2013 a 2016. As coletas dos dados 
foram feitas a partir dos veículos de comunicações online locais, sendo elas: o jornal 
Tribuna do Norte e G1 RN. Após a coleta, iniciamos a sistematização e análise dos 

dados, e na próxima seção apresentamos alguns resultados. 

 
Resultados e Discussões 

 

Entre os anos de 2013 a 2016, nosso banco de dados contabilizou um total de 340 
movimentos sociais de protestos no Rio Grande do Norte, tomando como base os 
portais de notícia online Tribuna do Norte e G1 RN. Contudo, este trabalho possui um 
foco somente nos eventos de protestos ocorridos em Natal/RN (247 eventos) no período 
selecionado (Ver anexo 01). 

A distribuição dos protestos nos quatros anos de análise chama atenção para os anos 
de 2013 (81 protestos) e 2014 (86 protestos), os quais apresentam os picos de 
mobilizações em Natal/RN. Como representado no gráfico 01 (Ver anexo 01), nos anos 
de 2015 (36 protestos) e 2016 (44 protestos) possuem uma quantidade de eventos bem 

menor, principalmente em 2013 quando a crise foi inaugurada (TATAGIBA, 2017). 

Analisando o ano de 2014, que foi um ano eleitoral presidencial, com um grande grau 
de polarização política, sendo comparável com as eleições do ano 1989 (TATAGIBA, 
2017), observamos que nos anos de eleições ocorram aumentos de expressões das 
diversas insatisfações por parte do povo, expressando-se por meio dos eventos de 

protestos. 

Para melhor compreensão, diagnosticamos as organizações que promoveram os 
protestos e classificamos seu teor ideológico como: progressista, conservador e não 
identificado. No caso do “não identificado” estão os eventos publicados nos jornais, mas 

sem informações suficientes para sua classificação. 

Como notamos na tabela 01(Ver anexo 02), os eventos de protestos começaram a ter 
mais reivindicações de teor conservador a partir de 2015, isto pode ter como base a 
conjuntura econômica e política dos anos de 2015 e 2016, que levou a perda do 
mandado da ex-presidente Dilma Rousseff. Os eventos de protestos despojados em seu 
tipo de reivindicações de teor ideológico é um bom parâmetro para iniciar a análise das 
suas reivindicações. 

Em 2014, a capital do Rio Grande do Norte sediou a Copa do Mundo, com isso ocorreu 
um processo de preparação e investimentos do governo, o que motivam diversas 
reivindicações sociais básicas, como: saúde, educação, segurança, melhores salariais 
e condições de trabalho, por exemplo (ALMEIDA et al., 2018). 

De acordo com os resultados obtidos, a Copa na capital elevou o número de 
manifestações e exigências de condições básicas de existências, dada a ausência dos 
serviços públicos de qualidade. Em 2013 e 2014 as pautas de reivindicações pairaram 
em melhorias de serviços públicos prestados, de salário e condições de trabalho. Vale 
ressaltar que o “não identificado” apresentado no gráfico 02 (Ver anexo 03), significa 

que a reportagem não informou quais as pautas demandadas do protesto. 
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Com o povo indo as ruas em 2013 e 2014 exigindo um basta na corrupção e requisitando 
os direitos sociais. Os anos de 2015 e 2016 chamaram a atenção para pautas 
relacionadas aos salários e condições de trabalho, ficando no ápice das reivindicações. 
Contudo, diferente dos anos anteriores, estes apareceram demandas políticas, por 
consequência do impeachment da Ex-presidente Dilma Rousseff que estava sendo 
tratado no ano de 2015 (ALMEIDA et al., 2018; TATAGIBA, 2017). 

Observando o Gráfico 02 (Ver Anexo 03), notamos que as pautas demandadas de teor 
político estão presentes desde os anos 2013 e 2014, contudo, muito mais mencionadas 
nos anos posteriores (Ver Anexo 04). De acordo com Tatagiba (2019) as insatisfações 
voltadas ao setor político foram concentradas em 2014 “quando Aécio Neves contesta 
o resultado da eleição. É nesse momento que as críticas difusas à corrupção e ao 
funcionamento da democracia representativa convergem para o antipetismo” e 
consequentemente, cresce eventos considerados de direita. 

Ao analisarmos as reivindicações juntamente com os tipos de protestos que ocorreram 
em cada ano, notamos um crescimento das pautas políticas e sua crescente 
insatisfação em diversas categorias de temas. O gráfico 04 (Ver Anexo 05) mostra a 
proporção das pautas políticas demandadas em Natal, no período do ano de 2013 a 
2016. Analisando o gráfico notamos o crescente número de pautas políticas nesses 

quatro anos, em meio a diversas reivindicações. 

As pautas começaram em 2013, correspondendo a 13% de questões políticas, sendo 
demandas de cunho abrangente de manutenção da democracia (contra a corrupção, 
contra políticos em geral, por exemplos), com aproximação das eleições presidenciais 
em 2014, as queixas demandadas aumentaram. Em 2016, auge da crise política, tem 
um total de 61% de suas reivindicações voltadas aos temas políticos (contra o 
impeachment da presidente Dilma, contra a nomeação do ex-presidente Lula, por 
exemplo). Tais demandas levantadas tem seu propósito, são movidas pelo povo, que 
demonstram seus descontentamentos diante de assuntos específicos (TATAGIBA, 
2019). 

Em uma democracia é necessário que o povo seja ouvido, principalmente para entender 
os objetivos e justificativas de seus engajamentos nos protestos. Como Tatagiba (2017) 
afirma precisamos entender as emoções e “o sentimento de injustiça e a frustração 
desempenham na disposição para o engajamento coletivo e nas formas que esse 
engajamento assume.” 

 

Conclusão 

 

A análise aqui realizada demonstrou que ocorreu um aumento no número de eventos 
de protestos relacionados as demandas políticas. A partir do estudo sobre o que é 
protesto, como eles se desenvolvem no tempo, como podem ser separados por seu teor 
ideológico e suas reivindicações pautadas em acontecimentos registrados nos anos 
aqui estudados, podemos ressaltar que no período da crise política em 2016 o Brasil 
sofreu uma intensa onda de manifestações. 

Diante disso, notamos que o protesto passou a ser umas das principais formas que a 
sociedade passou a usar para demonstrar sua participação, a qual tem como objetivo 
ressaltar os males existentes na democracia brasileira, assim como reivindicar 
mudanças. Notamos que os eventos nacionais refletiam muito nas pautas 
reivindicatórias dos protestos ocorridos em Natal, como exemplo o aumento das 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1005 

 

demandas políticas e da manutenção da democracia. Apesar das pautas de cunho 
político terem tomado espaço no decorrer dos anos, as queixam mais demandadas 
eram de teor relacionados aos direitos sociais, que precisam ser atendidos a partir de 
políticas públicas. 
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TÍTULO: RESPONSABILIDADE ENUNCIATIVA NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA 

E NA SENTENÇA CONDENATÓRIA JUDICIAL 

Resumo 

Este trabalho tem por escopo a função de estudar a responsabilidade enunciativa no 
depoimento de testemunha e na sentença condenatória judicial, vez que nos interessa 
saber se, quando o locutor enunciador primeiro assume a responsabilidade enunciativa 
pelo conteúdo proposicional do seu dizer no depoimento de testemunha, se essa 
assunção impacta na decisão do juiz, que é o locutor enunciador primeiro da sentença 
condenatória, a partir da identificação e descrição das instâncias enunciativas (locutor 
e enunciador), das posturas enunciativas e pontos de vistas, bem como o quadro de 
mediatividade. Por essa razão, se faz mister a correlação entre o dois gêneros 
supracitados, para que se compreenda a relação entre eles. A relevância desse 
fenômeno é tamanha que ele permite ao interlocutor compreender se o locutor e/ou 
enunciador é/são responsável(eis) ou não pelo conteúdo proposicional do enunciado 
veiculado. Para o estudo, seguimos Adam(2011), Guentchéva (1996, 2011), Rabatel 
(2009, 2015a, 2015b, 2016), e de muitos outros, por exemplo, Rodrigues, Passeggi e 
Silva Neto (2014), Rodrigues e Passeggi (2015, 2016), Rodrigues (2016, 2016a, 2017). 
Os resultados apontam que o locutor enunciador primeiro, nesse caso, o juiz da 
sentença condenatória judicial, assume o dizer a partir de pontos de vista assertado, 
representado e narrado em consonância com o depoimento da testemunha, que 
colabora para a culpabilidade do réu. 
 
Palavras-chave: Ponto de vista. Responsabilidade enunciativa. Sentença condenatória 

TITLE: ENUNCIATIVE RESPONSIBILITY IN WITNESS TESTIMONY AND JUDICIAL 

SENTENCING 

Abstract 

This reserch aims to study the enunciative responsibility in the witness testimony and in 
the condemnatory sentence, since it is interesting to know if, when the speaker-
enunciator assumes the enunciative responsibility for the propositional content of his 
saying in the witness testimony, if this impacts on the judge's decision, who is the 
speaker enunciator first who announces the condemnatory sentence, based on the 
identification and description of the enunciative instances (speaker and enunciator), the 
enunciative postures and points of view, as well as the mediativity framework. For this 
reason, the correlation between the two aforementioned genres is necessary, in order to 
understand the correlation between them. The relevance of this phenomenon is such 
that it allows the interlocutor to understand whether the speaker and / or enunciator is / 
are responsible (s) or not for the propositional content of the uttered statement. For the 
study, we followed Adam (2011), Guentchéva (1996, 2011), Rabatel (2009, 2015a, 
2015b, 2016), and many others, for example, Rodrigues, Passeggi and Silva Neto 
(2014), Rodrigues and Passeggi (2015, 2016), Rodrigues (2016, 2016a, 2017). The 
results show that the speaker enunciator first, in this case, the judge of the judicial 
sentence, assumes the saying from the asserted points of view, represented and 
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narrated in consonance with the witness's testimony, which contributes for the culpability 
of the defendant. 
 
Keywords: Point of view. Enunciative responsability. Judicial condemnation sente 

Introdução 

O fenômeno da responsabilidade enunciativa no Brasil vem se tornado cada vez mais 
relevante, de modo que, enfatizamos a importância dos estudos realizados pelo nosso 
grupo de pesquisa em Análise Textual dos Discursos, bem como outros estudos 
realizados por universidades brasileiras, que merecem destaques como artigos em 
periódicos, capítulos de livros, livros, dissertações e teses. As pequisas em comento 
apresentam a descrição, análise e interpretação dos dispositivos enunciativos 
concernentes à responsabilidade enunciativa e ao ponto de vista. A responsabilidade 
enunciativa (doravante RE) constitui-se como uma das principais noções e categorias 
da Análise Textual dos Discursos (ATD). Situa-se na dimensão enunciativa e refere-se 
ao enunciado elementar do texto que expressa um ponto de vista (ADAM, 2011). 
Rodrigues e Passeggi (2016a, p. 260) elucidam que “tratar da responsabilidade 
enunciativa, em uma perspectiva mais clássica, implica dois aspectos fundamentais: ou 
estamos assumindo a responsabilidade pelo dizer (Rabatel, 2008) ou estamos diante 
de um quadro mediativo (GUENTCHÉVA, 2011) [...]”. Rabatel (2009, p. 71) explicita que 
“todo enunciado pressupõe uma iminência que se responsabiliza pelo que é dito, 
seguindo os quadros de referência, o dictum, o sintagma, o conteúdo proposicional, a 
predicação, conforme o esquema minimal da enunciação ‘EU DIGO’ (‘o que é dito’)”. 
Aduz ainda que os diferentes modos de marcar um ponto de vista (PDV) são verificados 
através das relações ocorridas entre locutor e enunciador. Rabatel (2016, p. 165) e que 
responsabilidade enunciativa pode ser percebida através de três modalidades de ponto 
de vista: PDV representado, PDV narrado e PDV assertado. No que concerne a 
mediatividade, Guentchéva (2011) preconiza como a expressão da não 
responsabilidade do conteúdo proposto a partir de um enunciado por um enunciador. 
Destarte , quando o locutor enunciador não assume a responsabilidade enunciativa, 
estamos diante de um quadro mediativo. Essa escolha do locutor enunciador é marcada 
na língua. Em algumas línguas, como a búlgara, a turca e algumas línguas indígenas 
brasileiras, há um morfema na forma verbal que tem a função de deixar claro para o 
interlocutor (leitor ou ouvinte) se ele assume ou não o conteúdo proposicional. De 
acordo com Guentchéva (1994, 2011), a noção de assunção da responsabilidade 
enunciativa se vê aplicada a fenômenos de natureza diversa e em sistemas gramaticais 
particulares. Estudos centrados na interface linguagem e direito tem se tornado cada 
vez mais evidentes, motivados pelas finalidades que o discurso jurídico desempenha 
em sociedade, de modo que investigar a relação entre a assunção da responsabilidade 
enunciativa no depoimento de testemunha e a sentença condenatória judicial contribui 
sobremaneira para a compreensão dessa interface. Nessa perspectiva, interessa-nos 
analisar e comparar a decisão do juiz com a assunção da responsabilidade enunciativa 
em depoimentos de testemunhas, a partir da identificação das instâncias enunciativas 
(locutor e enunciador), das posturas enunciativas e pontos de vistas, bem como o 
quadro de mediatividade. 
 

Metodologia 

 
Nossa investigação toma como fundamento uma abordagem qualitativa, inerpretativista 
de pesquisa, baseada no método indutivo, haja vista partirmos dos dados observados 
no gênero sentença judicial condenatória, enquanto marca de (não) assunção da RE, 
bem como em depoimentos. Para tanto, delimitamos o tempo e espaço da pesquisa, 
dos objetos de estudo, a revisão da literatura e a coleta de dados. A construção do 
corpus da pesquisa se deu a partir da investigação virtual ao site do Tribunal de Justiça 
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do Rio Grande do Norte (http:/www.tjrn.jus.br), visando a obtenção de sentenças penais 
condenatórias. Nesse sentido, foram consideradas sentenças disponibilizadas para 
consulta pública, por meio do referido site. Esse parâmetro resultou no quantitativo de 
02 (duas) sentenças penais condenatórias e seus respectivos depoimentos 
testemunhais, prolatadas por diferentes juízes, protocoladas na Comarca de Natal, no 
estado do Rio Grande do Norte, ambas relativas ao ano de 2018.  
 
Os documentos consultados versam sobre matéria de Direito Processual Penal. As 
sentenças coletadas dizem respeito à prática do crime de Roubo Majorado, previsto art. 
157, § 2º do Código Penal. É importante destacarmos que o documento analisado é de 
domínio público, mas, levando-se em consideração o disposto no artigo 5º, X, da CF, 
omitimos os nomes das partes, os números dos processos, os nomes dos juízes e as 
localizações. Nesse sentido, o nosso foco de investigação diz respeito à relação entre 
a sentença condenatória judicial e o depoimento de testemunha. O roubo, crime 
complexo previsto no art. 157 do Código Penal, não raramente é enquadrado como 
majorado, isto é, com a incidência de uma causa de aumento de pena. Na prática, a 
imputação da prática de um crime de roubo quase sempre tem as majorantes relativas 
ao emprego de arma e/ou ao concurso de agentes. Ainda, o art. 157, § 2º, do Código 
Penal, dispõe que a pena será aumentada de um terço até metade nas hipóteses 
descritas nesse parágrafo.  
 
Realizada a coleta dos dados, fez-se necessária a revisão bibliográfica dos 
pressupostos teóricos que embasaram o fenômeno da responsabilidade enunciativa, 
partindo da análise textual dos discursos e contemplando, na sequência, a linguística 
enunciativa, a teoria dos pontos de vista e o quadro mediativo, além da consulta a artigos 
científicos, capítulos de livros, livros, dissertações e teses do grupo de pesquisa em 
Análise Textual dos Discursos. Sobre os procedimentos de análise dos dados, foram 
realizadas as seguintes etapas: a) descrição do plano de texto de cada sentença e de 
cada depoimento; b) identificação e descrição do(s) locutor(es) enunciador(es) 
primeiro(s) (L1/E1) e enunciadores segundos (e2) de cada sentença; c) identificação e 
descrição do(s) locutor(es) testemunhas de cada depoimento; d) identificação e 
descrição das marcas linguísticas reveladoras de (não) assunção da responsabilidade 
enunciativa nos dois gêneros investigados; e e) análise e interpretação dos resultados. 
O gênero jurídico sentença condenatória Lopes (2015, p. 55), em estudo sobre a 
sentença judicial, assevera que, “em face das definições e dos requisitos essenciais da 
sentença judicial, e levando-se em conta o seu funcionamento na esfera jurídica e o seu 
papel social, podemos entendê-la como um texto com características normativas que 
obedece às exigencias prevista na lei e na jurisdição”. Acrescenta ainda que o gênero 
sentença apresenta uma estrutura ritualizada, formal, padronizada, evidenciando uma 
linguagem técnica, às vezes incompreensível ao cidadão comum. A sentença judicial é 
obrigatoriamente um texto escrito, embora possa ser proferido oralmente em audiência. 
É do domínio público, sendo um documento indispensável nos autos do processo como 
documento da “perene memória da decisão que o contém”, diz a doutrina. Assim, de 
acordo com o art. 489, do Código de Processo Civil, no que tange aos requisitos 
essencias da sentença judicial apresenta a seguinte estrutura textual: Art. 489. São 
elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a 
identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que 
o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá 
as questões principais que as partes lhe submeterem. Para melhor explicitar o disposto 
no artigo supramencionado, vejamos o Esquema 2 quadro que ilustra o plano de texto 
da sentença judicial. Ao dar início ao depoimento, algumas informações importantes, de 
caráter pessoal, relativas à testemunha, devem ser fornecidas. Tais informações serão 
úteis pois darão subsidio ao juiz para a prolatação da sentença penal condenatória, a 
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saber: nome, idade, data de nascimento, endereço e profissão do depoente e grau de 
parentesco com a vítima (se houver). 
 
Resultados e Discussões 

 
Neste tópico, descrevemos, analisamos e interpretamos, nas proposições-enunciados, 
os pontos de vistas rabatelianos (representado, narrado e assertado), considerando as 
marcas linguísticas que evocam as zonas textuais, como as modalidades, quadros 
mediadores, enfim, os marcadores do escopo de uma responsabilidade enunciativa nos 
gêneros sentença judicial condenatória e depoimento de testemunha. Análise do L-T: 
Depoimento 01 - Sentença 01 Exemplo 01: Recorda dos fatos. Lembra do acusado 
XXXXXXX que se acha presente nesta oportunidade nesta audiência. No exemplo 01 
temos PDV assertado, tendo em vista que o L-T se engaja-se ao utilizar o suporte de 
focalização cognitiva “recordar” e “lembra", deixando claro em seu depoimento que, de 
acordo com sua recordações, o acusado é, de fato, quem cometeu o crime. Além disso, 
o dêitico espacial “nesta” (nesta oportunidade, nesta audiência) sinaliza o lugar de fala 
Exemplo 02: Recorda de duas correntes e relógio que não foram reconhecidos pelo 
homem que se dispôs a ir para a delegacia. No exemplo 02 temos PDV assertado, dado 
o engajamento do L-T com o conteúdo proposicional do seu dizer através da utilização 
do suporte de focalização perceptiva “recorda”, “duas”, e a negativa “não foram”, 
deixando clara sua presença e suas percepções sobre o relato do ocorrido, assumindo 
a responsabilidade pelo conteúdo proposicional. Além disso, o texto está marcado em 
negrito e sublinhado, deixando clara a intenção de destaque do fragmento apresentado. 
Exemplo 03: O outro casal não quis nem olhar para eles. No exemplo 03 temos PDV 
assertado, visto que o L-T deixa clara a assunção da responsabilidade enunciativa 
quando utiliza a modalização “nem”, dizendo que, de acordo com sua percepção dos 
fatos, o casal ficou tão impactado com o assalto que não conseguiu nem fazer o 
reconhecimento dos réus propriamente. Exemplo 04: Quando ia chegando ao hotel para 
almoçar o vigilante informou que turistas passaram a informação de que surfistas tinham 
assaltado e fugido na direção do Pestana. No exemplo 04, temos PDV 
representado,visto que está presente a mediatividade quando o L-T utiliza futuro do 
pretérito, através da locução verbal “tinham assaltado”, se afastando do conteúdo 
proposicional, criando assim, um quadro meditativo. Há também a atribuição da fala ao 
vigilante, quando diz: “o vigilante informou que turistas passaram a informação”, nos 
deixando diante de um quadro mediativo, ou seja, o L-T não se compromete com 
conteúdo proposicional do seu dizer. Exemplo 05: Depois de dez minutos XXXXXXX 
voltou. Na fuga um popular avisou que Nesse exemplo 05, temos PDV assertado e 
representado, visto que o L-T utiliza o dêitico temporal “depois de 10 minutos” para 
marcar sua percepção de tempo sobre o ocorrido, mostrando seu engajamento no 
discurso. Porém, encontramos características de mediatividade em sua fala, quando a 
atribui a um enuciador segundo, “um popular”, distanciando-se do conteúdo 
proposicional do seu dizer, constrindo assim um Exemplo 06: No que tange ao emprego 
de arma e concurso de pessoas, ratifico a argumentação já alinhada no contexto de 
apreciação da materialidade a autoria delitivas e remeto as declarações da vítima, das 
testemunhas quanto aos caracteres físicos e de vestuário dos agentes criminosos No 
exemplo 06, temos PDV assertado, onde o juiz (L1/E1), assume o conteúdo 
proposicional do seu dizer ao utilizar verbos em primeira pessoa “ratifico” e “remeto”, 
além de utilizar o modalizador “já”, deixando sua voz explicita na sentença. Depoimento 
01 – sentença 02 Exemplo 07 A testemunha XXXXXXXXXXXXXXX disse que estava 
tomando café no bar de um colega por volta de umas 18:30/19h No exemplo 07, 
observamos a construção de um PDV assertado em que o L-T faz o uso de um verbo 
dissendi “disse”, como também se utiliza do organizador temporal “umas 18:30/19h”, 
acompanhado do marcador de subjetividade “por volta de” para contextualizar sobre o 
que estava fazendo e a que horas recebeu a informação sobre o assalto, se 
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comprometendo com o dito. Exemplo 08 quando chegou uma mulher numa moto, 
informando que um Gol e uma Duster tinham sido os carros utilizados no assalto a uma 
lanchonete No exemplo 08, temos PDV representado, onde o L-T distancia-se do 
conteúdo proposicional do seu dizer, imputando-o a um enunciador segundo, a mulher. 
Presença do verbo dicendi “informando”. Exemplo 09 que não sabia no momento, mas 
depois tomou conhecimento que essa mesma mulher era um traficante, procurada pela 
polícia.” No exemplo 09, temos PDV assertado e PDV narrado, visto que em um primeiro 
momento o L-T utiliza um suporte de focalização cognitiva “não sabia”, onde se engaja, 
porém ao ao atribuir a fala a outrem “tomou conhecimento”, se distancia do conteúdo 
proposicional do seu dizer, valendo-se da mediatividade. Há ainda, a formação do ethos 
negativo da mulher quando a testemunha comenta sobre ser traficante e procurada pela 
polícia. Depoimento 02 (Sentença 02): Exemplo 10: A testemunha 
YYYYYYYYYYYYYYYYYY disse que estava na BR 226, quando chegou um casal de 
moto e avisou que tinham acabado de fazer um arrastão em uma lanchonete No 
exemplo 10, temos PDV assertado e PDV narrado pois observamos que há 
engajamento do L-T quando este utiliza o verbo dicendi “avisou”, porém não se 
compromete com o dito pelo casal, atribuindo a fala através de um discurso indireto. 
Exemplo 11 que lembra que era a noite, mas não especificamente a hora No exemplo 
11 temos PDV assertado, pois o L-T utiliza o suporte de focalização cognitiva “lembra”, 
se engajando diretamente com o dito, além de utilizar o dêitico temporal “noite”. Há 
também um completo engajamento quando menciona “mas não especificamente a 
hora”, utilizando um suporte de focalização conectiva para dizer que não lembra 
“especificamente”, modalizando sua fala, se engajando com o conteúdo proposicional. 
Exemplo 12 que havia também dinheiro da loja no carro, além disso, acredita que eles 
se livraram da arma de fogo antes de serem pegos No exemplo 12 temos PDV 
assertado, pois observamos o engajamento do L-T quando utiliza o operador 
argumentativo “também”, e a modalização “além disso”, afirmando que ainda existiam 
outros elementos dentro do carro dos acusados. De igual modo, quando utiliza o suporte 
de focalização cognitiva “acredita que”, deixando claro no depoimento sua opinião sobre 
o que os acusados teriam feito com a arma antes de serem pegos. Análise do L1/E1: 
Sentença 02 Exemplo 13 Segundo a testemunha XXXXXXXXXX , embora não tenha 
realizado o reconhecimento formal na delegacia, afirmou que os conduzidos que 
estavam tirando as fotos na delegacia, eram os mesmos que haviam praticado o assalto, 
sem esquecer que os celulares subtraídos das vítimas foi encontrado dentro do veículo, 
onde réus estavam. […] evidenciando que a versão apresentada por eles não se mostra 
nenhum um pouco verossímil. No exemplo 13 temos PDV representado, visto que o juiz 
(L1/E1) utiliza da mediatividade para se referir ao depoimento da testemunha quando 
imputa sua voz para um enunciador segundo, utilizando o marcador “segundo”, porém 
se mostra presente em outro momento de sua fala, quando utiliza os modalizadores 
“evidenciando” e “nem um pouco”, assumindo o conteúdo proposicional. Exemplo 14: É 
que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo, embora não tenha sido 
apreendida, circunstância confirmada pela prova oral colhida, além disso foram 
apreendidas05 (cinco) munições, calibre .38, mesmo calibre da suposta arma utilizada 
no assalto como afirmou a testemunha XXXXXXXXXX. No exemplo 14, o juiz (L1/E1) 
constrói PDV assertado e PDV representado, visto que percebemos seu engajamento 
quando utiliza o modalizador “embora”, o marcador “além disso” e o operador 
argumentativo “mesmo”. Porém, se distancia em alguns momentos, por exemplo, 
quando utiliza o modalizador “suposta”, se distanciando da afirmação, além de imputar 
o dito à testemunha, retirando toda sua responsabilidade sobre o conteúdo 
proposicional. Exemplo 15: Assim, reconheço que o conjunto probatório autoriza o 
julgamento pela procedência do pedido acusatório, como se extrai dos depoimentos das 
vítimas e testemunhas No exemplo 15 temos PDV assertado, visto que o L1/E1 se 
mostra presente em seu discurso quando utiliza o modalizador “assim”, e quando utiliza 
o verbo “reconheço” conjugado em primeira pessoa, deixando presente seu 
posicionamento no tocante a sentença. 
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Conclusão 

 
Considerando a análise e sintese das análises dos dados, apresentamos as conclusões 
da nossa pesquisa. Para tanto, retomaremos algumas considerações importantes a 
respeito dos gêneros textuais estudados. A sentença judicial, peça de extrema 
importância no processo judicial, apresenta um plano de texto fixo, tendo em vista que 
traz em sua estrutura composicional uma padronização e formalização próprias de 
textos e documentos pertencentes ao âmbito jurídico, de acordo com a forma prescrita 
em lei. Possui também uma função sociocomunicativa, podendo revelar atividades 
profissionais específicas. Já o depoimento, declaração da testemunha ou da parte sobre 
determinado fato, do qual tem conhecimento ou que se relacione com seus interesses 
e que figura no processo como prova testemunhal. O roubo majorado tem sua previsão 
no artigo 157, § 2º e seus incisos do Código Penal. Se o roubo é praticado em qualquer 
uma das circunstâncias previstas em mencionado dispositivo, a pena do crime, prevista 
no caput, poderá ser aumentada de um terço até metade. A partir do que nos dizem os 
dados, podemos considerar que o juiz, locutor enunciador (L1/E1), evoca o ponto de 
vista de enunciadores segundos (e2), assumindo uma postura de coenunciador, vezes 
aproximando e acordando com o dito de outrem, vezes promovendo distanciamento em 
relação ao dito. Assume o dizer a partir de pontos de vista assertado e narrado, 
utilizando-se do conjunto probatório, bem como recorrendo a várias instâncias 
enunciativas presentes nos autos. Assim, em consonância com os depoimentos das 
testemunhas, analisados nos excertos supramencionados, verificamos a presença do 
Locutor-testemunha (L-T), nos termos de Rodrigues (2017), que propõe uma análise 
exclusiva para depoimentos, em que o locutor enunciador é o locutor testemunha (L-T), 
que ora assume a responsabilidade pelo conteúdo proposicional de seu dizer, ora utiliza-
se de quadros mediativos, corroborando assim, de maneira efetiva para o 
convencimento do juiz, no que concerne a efetiva culpabilidade dos Réus. 
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TÍTULO: Plano de texto, responsabilidade enunciativa e visada argumentativa no 

gênero discursivo “crônica jornalística” 

Resumo 

A responsabilidade enunciativa é um tema que permeia a linguagem humana. Interessa-
nos saber se o locutor enunciador assume a responsabilidade enunciativa pelo conteúdo 
proposicional do seu dizer ou não. Quando não assume, estar-se diante de um quadro 
mediativo. Seguindo essas vertentes, esta pesquisa apresenta como objetivos: 
identificar, descrever, analisar e interpretar o gênero discursivo textual crônica 
jornalística no que concerne à assunção da responsabilidade enunciativa e à 
mediatividade. A respeito da metodologia, é do tipo qualitativa de natureza 
interpretativista. O corpus analisado é constituído de quatro crônicas jornalísticas 
extraídas de veículos de comunicação presentes no âmbito digital, a saber: El País, 
Estadão e Folha de S. Paulo. A escolha das crônicas jornalísticas, selecionadas no 
mesmo espaço temporal, partiu do delineamento temático acerca da pandemia da 
Covid-19. Teoricamente, o estudo fundamenta-se nos postulados da Análise textual dos 
discursos (ATD), em diálogo com Rabatel (2016) e Adam (2011), Guentchéva (2011), 
além de Campos (2011), Melo (2004), Menezes (2002) e Silva e Lüersen (2016), para 
a compreensão do gênero crônica. A análise dos dados aponta que nos quatro textos 
há a presença de instâncias enunciativas - o locutor enunciador primeiro (L1/E1) e os 
enunciadores segundos (e2), que demonstram a (não) assunção da responsabilidade 
enunciativa. 
 
Palavras-chave: Crônica jornalística; Responsabilidade Enunciativa; Mediatividade 

TITLE: Text plan, enunciative responsibility and argumentative aim in the “journalistic 

chronicle” discursive genre 

Abstract 

The enunciative responsibility is a theme that permeates human language. We are 
interested in knowing whether the announcer assumes the enunciative responsibility for 
the propositional content of his speech or not. When he does not assume, he is faced 
with a meditative picture. Following these strands, this research has as objectives: to 
identify, describe, analyze and interpret the journalistic chronic textual genre in terms of 
the assumption of enunciative responsibility and mediativity. Regarding the 
methodology, it is a qualitative type of interpretive nature. The analyzed corpus consists 
of four journalistic chronicles extracted from communication vehicles present in the digital 
sphere, namely: El País, Estadão and Folha de S. Paulo. The choice of journalistic 
chronicles, selected in the same timeframe, started from the thematic outline about the 
Covid-19 pandemic. Theoretically, the study is based on the postulates of Textual 
Discourse Analysis (ATD), in dialogue with Rabatel (2016) and Adam (2011), 
Guentchéva (2011), in addition to Campos (2011), Melo (2004), Menezes ( 2002) and 
Silva and Lüersen (2016), for understanding the chronic gender. The analysis of the data 
points out that in the four texts there are the presence of enunciative instances - the 
announcer announcer first (L1 / E1) and the enunciator second (e2), who demonstrate 
the (non) assumption of enunciative responsibility. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1017 

 

 
Keywords: Chronic journalistic genre; Enunciative Responsibility; Mediativity; 

Introdução 

Neste trabalho, propomo-nos a identificar o plano de texto e discutir a responsabilidade 
enunciativa e a visada argumentativa no gênero discursivo textual crônica jornalística, 
que é reconhecido dentro do domínio discursivo jornalístico como um gênero opinativo, 
uma vez que misturam as tipologias textuais narrativa e argumentativa. Isso porque, a 
partir da narração de fatos cotidianos, os cronistas de jornal promovem reflexões e 
desenvolvem teses e argumentos. 
  
Como definem Silva e Lüersen (2016), o formato da crônica jornalística tem origem 
ligada às técnicas do jornalismo literário e da própria literatura. O estilo permite a 
utilização de figuras de linguagem, de jogar com as palavras, o uso de personagens 
fictícios, a subjetividade atrelada à crítica, o uso da primeira pessoa, bem como exige 
uma pesquisa eficiente, que possibilite o conhecimento acerca dos fatos narrados. Esta 
investigação fundamenta-se no âmbito da Linguística Textual (LT), nos postulados da 
Análise textual dos discursos (ATD), em diálogo com teorias linguísticas enunciativas, 
com Rabatel (2016), Adam (2011) e Guentchéva (1994, 2011).   
 
Buscamos responder às seguintes questões: (1) Como o locutor enunciador primeiro 
(L1/E1) assume a responsabilidade enunciativa? Quais marcas linguísticas apontam a 
orientação argumentativa dos enunciadores? (3) Quais marcas linguísticas presentes 
nas reportagens induzem a um quadro de mediatividade? Para responder a essas 
indagações, estabelecemos como objetivos identificar, descrever, analisar e interpretar 
quatro crônicas jornalísticas no que concerne à responsabilidade enunciativa e à visada 
argumentativa no gênero discursivo textual crônica jornalística. 
  
A responsabilidade enunciativa (RE) é considerada uma das principais noções e 
categorias da análise textual dos discursos (ATD) e é, também, um dos níveis propostos 
por Adam (2011). Esse dispositivo textual, que pode ser individual ou coletivo, é 
compreendido como a assunção por determinadas entidades ou instâncias acerca do 
que é enunciado, ou na atribuição de alguns enunciados a certas instâncias. Sobre a 
mediatividade, Guentchéva (2011) concebe como a expressão da não responsabilidade 
do conteúdo proposto a partir de um enunciado por um enunciador. Dessa maneira, 
quando o locutor enunciador não assume a responsabilidade enunciativa, estamos 
diante de um quadro mediativo. Essa escolha do locutor enunciador é marcada na 
língua.   
 
Caracterização do gênero discursivo textual crônica jornalística 
 
A crônica jornalística é reconhecido, no âmbito discursivo jornalístico, como um gênero 
que traz a tona, por meio de uma narrativa, a visão do cotidiano. Tomada de senso 
crítico do cronista, ela é também marcada pelo caráter opinativo e argumentativo. 
Segundo Menezes (2002, p.165), a crônica “se apropria da realidade do cotidiano, como 
o jornalismo factual, mas procura ir além e mostrar o que está por trás das aparências, 
o que o senso comum não vê (ou não quer ver).” Esse pensamento é complementado 
por José Marques de Melo, que define a crônica jornalística como um “relato poético do 
real”, significando para os leitores contemporâneos “um espaço ao mesmo tempo de 
reflexão e deleite sobre os fatos cotidianos, habilmente captados por jornalistas capazes 
de expressá-los de forma amena e crítica” (MELO, 2004).  
 
Trata-se de um gênero que conversa com o jornalismo literário e com a própria literatura. 
Isso porque o seu estilo permite ao cronista fazer uso de mecanismos linguísticos mais 
comuns em um contexto literário, como as figuras de linguagem, uso de personagens, 
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subjetividade atrelada ao senso crítico, bem como a utilização de verbos na primeira 
pessoa. Para Silva e Lüersen (2016), o exercício do cronista de abordar assuntos nas 
mais corriqueiras situações e colocar-se na história oferece características únicas à 
crônica. Mesmo quando ela é diária, carrega o estilo de um relato mais solto, com 
linguagem coloquial e histórias comuns.   
 

Metodologia 

 

Esta investigação enquadra-se como uma pesquisa qualitativa de natureza 
interpretativista, uma vez que o processo de elaboração do estudo envolveu, 
inicialmente, a compreensão dos fenômenos para, em seguida, apresentar a 
interpretação a respeito deles (Cf. BOGDAN; BIKLEN, 1994). Em relação ao método, a 
pesquisa qualitativa é indutiva, porque foram desenvolvidos conceitos, ideias e 
entendimentos encontrados nos próprios dados analisados, em vez de coletar dados 
para comprovar teorias, hipóteses e modelos idealizados (Cf. CRESWELL, 2010). 

Quanto ao corpus, esta análise utilizou-se de quatro crônicas jornalísticas extraídas de 
veículos de comunicação presentes no âmbito digital, a saber: El País, Estadão e Folha 
de S. Paulo, no mesmo espaço temporal (de março a julho de 2020). Para a 
investigação, foram realizados recortes temáticos e temporais. Primeiramente, o tema 
que norteou a escolha das crônicas foi a pandemia da Covid-19 que assolou o mundo 
no ano de 2020. Diante da relevância que esse fato teve para a sociedade como um 
todo, bem como dos diversos efeitos sociais, econômicos e de saúde pública que a 
doença provocou no planeta, pretendeu-se, através desta pesquisa, identificar e 
compreender o posicionamento e engajamento dos principais cronistas brasileiros da 

contemporaneidade. 

Acerca do recorte temporal, priorizou-se os materiais veiculados entre os meses de 
março e julho, período em que a pandemia esteve presente, de maneira mais intensa, 
no Brasil. Quanto à escolha dos cronistas, optou-se por Eliane Brum, no El País; Luis 
Fernando Verissimo, no Estadão; Antonio Prata e Gregorio Duvivier, ambos na Folha 
de S. Paulo. Ainda que existam muitos veículos de comunicação no âmbito online, esses 
são os que têm maior abrangência nacional e que também reservam uma parcela do 
espaço virtual para veiculação de crônicas jornalísticas, especialmente sobre a temática 
analisada. Já a escolha dos autores, para além da vinculação ao meio jornalístico, 
pretendeu-se trazer uma heterogeneidade quanto ao estilo de escrita, bem como perfil 
de cada autor. 

Essa iniciativa de realizar a pesquisa sobre o fenômeno da responsabilidade enunciativa 
em crônicas jornalísticas é uma maneira contribuir para os estudos do grupo de 
pesquisa em Análise Textual dos Discursos e expandir a análise linguística na interface 
Linguagem e Jornalismo. 

Descrição dos planos de texto do corpus 

Sobre o plano de texto, para Adam (2011, p. 257), “um texto pode ser constituído de 
trechos sucessivos que formam subconjuntos em seu interior”. Dessa forma, o autor 
demonstra que a estrutura textual é composta por blocos de texto que proporcionam um 
encadeamento de ideias e a consequente organização proposta pelo gênero. Nessa 
perspectiva, o plano de texto atua como um unificador das diferentes partes do texto, 
permitindo a compreensão (de quem lê) e a produção (de quem escreve). 
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Conforme já mencionado, o corpus desta pesquisa refere-se às crônicas jornalísticas 
veiculadas pelos jornais El País, Estadão e Folha de São Paulo, no mesmo espaço 
temporal (de março a julho de 2020). Em anexo, encontra-se a descrição dos planos de 
texto das crônicas analisadas. 

 
Resultados e Discussões 

 

As instâncias enunciativas 

Um locutor enunciador primeiro assume a responsabilidade enunciativa quando assume 
o conteúdo proposicional de um enunciado (RABATEL, 2008, 2016). No caso das 
crônicas jornalísticas, o cronista (L1/E1) é “um historiador, um intérprete que apresenta 
e recria um acontecimento, alguém que narra e vive sob primado do cotidiano” 
(CAMPOS, 2011). Dessa forma, além de narrar os fatos e acontecimentos, o cronista é 
também um crítico. Ele imprime nos textos sua opinião e visão de mundo, apresentando 
à sociedade um posicionamento sobre determinada temática. 

Para a análise dos quatro textos presentes nos veículos de comunicação, fez-se o 
recorte de excertos que contribuem para a compreensão da responsabilidade 
enunciativa do conteúdo proposicional veiculado. Em anexo, apresenta-se no quadro 1 
as instâncias enunciativas que foram identificadas nas reportagens. 

Conforme o quadro 1 em anexo, os jornais trazem, cada qual em suas crônicas, a 
presença de diferentes locutores enunciadores primeiro (L1/E1), os quais estão na fonte 
do enunciado. Sobre isso, ressalta-se que o locutor pode ser definido como sendo o 
aparelho físico responsável pela enunciação de um enunciado, e o enunciador primeiro 
é aquele que assume a responsabilidade enunciativa pelo conteúdo proposicional do 
seu dizer. Portanto, quando há a coincidência do locutor com o enunciador, diz-se que 
há sincretismo entre eles, configurando-se o fenômeno chamado de locutor enunciador 
primeiro (L1/E1). 

Dos veículos de comunicação analisados, todas trazem, em seus textos, as assinaturas 
dos cronistas: El País (Eliane Brum), Estadão (Luis Fernando Verissimo) e Folha de S. 
Paulo (Antonio Prata e Gregorio Duvivier), sendo os cronistas, nos casos analisados, os 
chamados locutores enunciadores primeiros (L1/E1). 

Além disso, nota-se também a manifestação dos enunciadores segundos (e2) através 
da não assunção da responsabilidade enunciativa em alguns momentos em que os 
cronistas se afastam do dito e imputam a outro enunciador (e2) a responsabilidade pelo 
conteúdo proposicional. A descrição de cada um dos enunciadores segundos das 
crônicas jornalísticas analisadas podem ser vistas no quadro acima. 

É possível verificar que algumas marcas linguísticas nos textos contribuem para a 
manifestação opinativa dos autores dos textos. Na análise, esses elementos foram 
separados em dois grandes grupos. O primeiro refere-se às marcas linguísticas do 
L1/E1, as quais se baseiam nas oito categorias formuladas por Adam (2011) acerca do 
grau de responsabilidade enunciativa, a saber: os índices de pessoas; os dêiticos 
espaciais e temporais; os tempos verbais; as modalidades; os diferentes tipos de 
representação da fala; as indicações de quadros mediadores; os fenômenos de 
modalização autonímica e as indicações de um suporte de percepções e de 
pensamentos relatados. O segundo grande grupo é formado pelas marcas linguísticas 
dos e2, identificadas nesta análise pelos verbos “dicendi”, pelos conectores de 
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conformidade e pelo discurso direto com uso de aspas. Os quadros 2 e 3, em anexo, 
sinalizam essa divisão. 

Marcas de enunciação do L1/E1 

[1]Está em curso a maior intervenção do Estado na vida das nações e das pessoas 
desde a Segunda Guerra Mundial, mas a velha briga entre dirigismo econômico e 
mercado persiste, enquanto contam os mortos. O mundo que emergirá do choque que 
estamos sofrendo será um mundo purgado pelo horror, e melhor, ou condenado pelo 
amoralismo para sempre. (Crônica jornalística - Luis Fernando Verissimo para o 
Estadão) 

No excerto [1], extraído da crônica jornalística de Luis Fernando Verissimo publicada no 
jornal Estadão, constatamos a presença de algumas marcas linguísticas que 
demonstram o engajamento do L1/E1 com o conteúdo proposicional, sendo essas 
destacadas em negrito. A primeira categoria identificada trata-se dos dêiticos, que 
podem ser temporais (desde a; para sempre; enquanto) ou especiais (na vida). Essas 
marcas utilizadas pelo cronista imprimem n a voz dele no momento que em que situa o 
leitor em um tempo e um espaço de fala. Isto é, por meio desses termos, é possível 
reconhecer o contexto em que se aplica o conteúdo proposicional. Outra categoria se 
refere aos conectores (mas; e; ou), que trazem à tona, respectivamente, os sentidos de 
adversidade, adição e alternância, demonstrando o engajamento do L1/E1 quanto à 
perspectiva a ser transmitida. 

Ainda nesse excerto, notamos a categoria dos modalizadores, de modo que, com o uso 
de adjetivos ou advérbios, o cronista demonstra sua percepção sobre um conteúdo 
citado. Por exemplo, na expressão “a maior intervenção do Estado na vida das nações”, 
o uso do adjetivo ‘maior’ aponta a ideia de que, na opinião do L1/E1, dentre as 
intervenções do Estado, essa é a que possui mais intensidade e impacto. O mesmo se 
aplica às demais marcas presentes nesse trecho, como velha, purgado e condenado. 
Por fim, o excerto também conta com o verbo ‘estar’ conjugado na primeira pessoa do 
plural (estamos). Essa escolha lexical se classifica como um índice de pessoa e pode 
ser compreendida como uma maneira de não só incluir o cronista na situação que ele 
narra, como também exprimir sua voz e consequentemente seu engajamento com o 

conteúdo proposicional. 

Nesse excerto retirado da crônica de Luis Fernando Verissimo, percebemos que o autor 
apresenta um ponto de vista assertado, uma vez que o locutor é a origem da percepção, 
ocorrendo debreagem enunciativa em grau máximo, porque as falas, os pensamentos 

e os juízos de valor se dão de forma explícita. 

[2] Quando a quarentena acabar eu não vou mais escrever essas crônicas 
preguiçosas que repetem uma frase e só mudam o finalzinho, que nem música ruim 
da MPB. Quando a quarentena acabar eu vou compor uma sinfonia, escrever um 
romance, correr uma maratona e me formar em filosofia. Ao mesmo tempo. Durante 
uma suruba. Envolvendo girafas. Na churrascaria rodízio. Na beira do caminho de 
Santiago. Sentido Sesc Belenzinho. (Crônica jornalística - Antonio Prata para a Folha 
de S. Paulo) 

No exemplo [2], extraído da crônica jornalística de Antônio Prata, também há a presença 
de marcas linguísticas que evidenciam o engajamento do L1/E1 no conteúdo 
proposicional. O primeiro ponto a ser ressaltado é que todo o texto é construído com 
situações hipotéticas que, para o cronista, vão acontecer “quando a quarentena acabar”. 
Dessa forma, essa expressão se repete inúmeras vezes ao longo da crônica, fazendo 
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com o dêitico temporal ‘quando’ fique em evidência. Essa escolha lexical sustenta a 
intenção do autor, que é de levar o leitor a um contexto - de espaço e tempo - em que a 
quarentena não existe mais. Ainda sobre esse aspecto, outros termos também foram 
utilizados pelo L1/E1 a fim de transmitir essa ideia, como ao mesmo tempo; durante; na 
churrascaria rodízio; na beira do caminho de Santiago; sentido Sesc Belenzinho. 

Outra questão observada é que Antônio Prata traz para si a responsabilidade 
enunciativa pelo conteúdo proposicional dito, especialmente, no momento em que 
escolhe utilizar o pronome pessoal reto na primeira pessoa do singular (eu) e verbos 
conjugados também na primeira pessoa do singular. Dessa forma, não restam a 
assunção da responsabilidade por parte do L1/E1. Ao mesmo tempo, a inserção de 
conectores (que nem; e) trazem sentido ao texto. No primeiro caso, embora utilizado de 
uma maneira coloquial, a expressão ‘que nem’ transmite uma ideia de comparação, 
semelhante ao conector ‘como’. 

Quantos à modalidade, que imprime uma caracterização da situação narrada, 
constatamos a presença das seguintes expressões: mais; só; preguiçosas e ruim, sendo 
as duas primeiras advérbios de intensidade e as duas últimas adjetivos. Essas escolhas 
demonstram a percepção do autor, seja para atribuir uma característica - a uma crônica 
ou a um estilo musical -, seja para descrever a intensidade de uma determinada 

circunstância, como na expressão “só mudam o finalzinho”. 

Semelhante ao exemplo anterior, identificamos que, pelo fato do locutor ser a origem da 
percepção, com as falas, os pensamentos e os juízos de valor apresentados de forma 
explícita, também se trata de um ponto de vista assertado. 

[3] Vivemos dentro de um prédio construído por gente que não tem onde morar, e 
essa conta não fecha. Não pode fechar. (...) A pandemia deixa claro que não estamos 
todos no mesmo barco. Ou estamos, mas tem gente remando e tem gente tomando 
sol na proa (...). (Crônica jornalística - Gregório Duvivier para a Folha de S. Paulo) 

No caso da crônica jornalística escrita por Gregório Duvivier no jornal Folha de S. Paulo, 
o excerto [3] também traz à tona marcas linguísticas que sinalizam a assunção do L1/E1 
quanto ao conteúdo proposicional. O cronista assume a responsabilidade enunciativa 
pelo dito já na minha primeira quando decide utilizar o verbo ‘viver’ conjungado na 
primeira pessoa do plural. Ou seja, a expressão‘vivemos’ demonstra que o L1/E1 se 
inclui na situação tratada, marca a pessoalidade do texto e, mais que isso, traz para si 
a incumbência pelo que será dito na sequência. O mesmo fenômeno é demonstrado 
pelo verbo ‘estamos’, que também aparece em outro momento do excerto. 

Quanto ao processo de sinalizar, no tempo e no espaço, o contexto sobre o qual está 
sendo falado, o cronista promove essa focalização no momento em que escolhe utilizar 
os dêiticos espaciais: dentro de um prédio; onde; no mesmo barco e na proa. Esse 
mecanismo funciona como uma ferramenta para aproximar o L1/E1 e o leitor da situação 
citada. A opinião é também marcada pelo uso de modalizadores, como a expressão 
‘claro’, um adjetivo utilizado pelo cronista para caracterizar um dos efeitos provocados 
pela pandemia, que é o de deixar claro, ou melhor, comprovar que “não estamos todos 
no mesmo barco”. 

Há ainda a presença de conectores argumentativos que, além de conectar as partes do 
texto, também promove sentido a partir da perspectiva que o L1/E1 pretende imprimir 
no conteúdo proposicional: adição (e), alternância (ou) e adversidade (mas). Diante de 
todas essas marcas linguísticas, as quais apresentam, de forma explícita, a percepção 

do autor, constatamos que o excerto também traz a tona um ponto de vista assertado. 
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[4] Na guerra, temos dois caminhos pessoais que determinam o coletivo: nos 
tornarmos melhores do que somos ou nos tornarmos piores do que somos. Esta 
é a guerra permanente que cada um trava hoje atrás da sua porta. Momentos radicais 
expõem uma nudez radical. Isolados, é também com ela que nos viramos. O que o 
espelho pode mostrar não é a barriga flácida. Pouco importa, já não há onde nem 
para quem desfilar barrigas-tanquinho. O duro é encarar um caráter flácido, uma 
vontade desmusculada, um desejo sem tônus que antes era mascarado pela espiral 
dos dias. O duro é ser chamado a ser e ter medo de ser. Porque é isso que momentos 
como este fazem: nos chamam a ser. (Crônica jornalística - Eliane Brum para o El País) 

Eliane Brum, em sua crônica jornalística publicada no jornal El País e escolhida para 
esta análise, também faz escolhas lexicais que demonstram o seu engajamento com o 
conteúdo proposicional. No excerto [4], constatamos a presença, primeiramente, de 
dêiticos - espaciais e temporais - que transmitem a ideia de, respectivamente, espaço e 
tempo dentro do contexto narrado. Expressões como na guerra; atrás da sua porta; onde 
e hoje; já; antes; este sinalizam para o leitor onde e quando a situação citada pelo L1/E1 
se constrói, permitindo uma aproximação entre quem enuncia e quem recepciona o dito. 

Esse processo de aproximação também ocorre no podemos que L1/E1 apresenta 
escolha lexicais classificadas na categoria de índices de pessoas. Um exemplo são os 
pronomes pessoais oblíquos na primeira pessoa do plural (nos), bem como os verbos 
conjugados também na primeira pessoa do plural (temos; tornamos; somos; viramos; 
chamam). Esse mecanismo, ao passo em que permite ao L1/E1 assumir a 
responsabilidade enunciativa pelo dito, também possibilita à cronista a inclusão dos 

receptores no contexto citado. 

Outro ponto analisado refere-se aos advérbios (melhores, piores) e adjetivos (radicais, 
radical, permanente, isolados, flácida, desmusculada, mascarado) utilizado pela 
cronista a fim de demonstrar, por meio dessas escolhas, a sua opinião acerca das mais 
diversas situações apontadas. Por exemplo, ao falar que “nos tornamos melhores do 
que somos ou nos tornamos piores do que somos”, Eliane Brum consegue expressar 
uma dicotomia existente no contexto da pandemia. Isto é, há dois caminhos - um positivo 
e outro negativo - aos quais os seres humanos estão sendo expostos para que façam 

sua escolha de por qual seguir ao longo desse processo. 

Há ainda a utilização, por parte de L1/E1, de conectores argumentativos que funcionam 
como elementos de ligação entre um as orações, contribuindo para o desenrolar do 
texto, mas principalmente exprimem um sentido. No caso do excerto analisado, os 
conectores transmitem a perspectiva de comparação (do que, como); alternância (ou); 
adição (e); e explicação (porque). 

Essas marcas linguísticas demonstram que o excerto analisado exprime um ponto de 
vista assertado, já que o posicionamento de L1/E1 aparece de maneira explícita. 

Marcas de enunciação do e2 

Assim como existem momentos em que o locutor enunciador primeiro se aproxima do 
conteúdo proposicional a fim de assumir a responsabilidade pelo dito, existe também os 
casos em que este procura se distanciar do conteúdo proposicional, imputando a outro 
a responsabilidade enunciativa e assumindo apenas a função de locutor. Nesse sentido, 
quando L1/E1 não está na fonte do dizer, os enunciadores segundos (e2) assumem a 
responsabilidade enunciativa, o que se configura como um quadro de mediatividade. 
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Nas crônicas analisadas, esse fenômeno se manifestou algumas vezes, embora com 
menor frequência, revelando, em alguns momentos, o distanciamento do L1/E1 quanto 
ao que estava sendo enunciado e, portanto, transferindo-se a responsabilidade 
enunciativa para outras vozes. Isso também ocorre quando o cronista deseja, por 
exemplo, trazer um argumento de autoridade aos fatos narrados, a fim de garantir 
embasamento à construção argumentativa. 

No caso das crônicas jornalísticas analisadas, foram encontrados trechos que revelaram 
a voz dos enunciadores segundos. Seguem alguns deles: 

[1] Oportunistas já se aproveitam da confusão da pandemia para lucrar e confirmar a 
pior expectativa do que o capitalismo amoral é capaz, segundo a Naomi. (Crônica 

jornalística - Luis Fernando Verissimo para o Estadão) 

[2] Um estudo alemãoafirma que a economia global será totalmente repensada até o fim 
do ano. Um estudo espanhol afirma que não haverá mais economia global até o fim do 
ano. Os imbecis do governo brasileironão acreditam em estudo. (Crônica jornalística - 

Antonio Prata para a Folha de S. Paulo) 

[3] “A grande ficha”, diz a tira da Laerte, “em algum momento, ela vai cair”. (Crônica 
jornalística - Gregório Duvivier para a Folha de S. Paulo) 

[4] Desde o segundo semestre de 2018 adolescentes do mundo inteiro abandonam as 
escolas toda sexta-feira para gritar nas ruas que os adultos estão roubando seu futuro. 
Eles dizem: parem de consumir, fiquem no chão, nosso planeta não aguenta mais tanta 
emissão de carbono. Dizem ainda, literalmente: “vocês estão cagando no nosso futuro”. 
Greta Thumberg, a jovem ativista sueca, avisou repetidamente: “nossa casa está em 

chamas”. Acordem. 

O que há em comum nos excertos acima mencionados é a presença dos chamados 
verbos “dicendi”. Eles têm a função de remeter ao discurso direto ou indireto de outra 
pessoa. No caso das crônicas, esse mecanismo foi utilizado pelos autores para trazer 
ao texto outras vozes e retirar do produtor do texto, em dado momento, a 
responsabilidade enunciativa. Nesses casos, o autor se afasta do conteúdo 
proposicional e imputa a outro indivíduo ou instituição a responsabilidade pelo dito. 

Conforme exemplificado em negrito nos excertos [1], [2], [3] e [4], os verbos utilizados 
pelos jornais que remeteram à fala foram: afirma; (não) acreditam; diz; gritar; dizem; 
avisou. A função desses verbos é deixar claro que o conteúdo proposicional exposto se 
refere a outras pessoas. Além disso, por meio dos excertos escolhidos para análise, 
percebemos que os enunciadores segundos, sinalizados nos exemplos com um 
sublinhado, que aparecem são: Naomi; um estudo alemão; um estudo espanhol; os 
imbecis do governo brasileiro; Laerte; adolescentes; Greta Thumberg. 

Em alguns casos, a referência a enunciadores segundos pode representar a tentativa 
do produtor do texto de se amparar em um chamado ‘argumento de autoridade’ como 
um mecanismo de sua própria argumentação. Isso pode ser visualizado, por exemplo, 
através do uso das conjunções subordinativas adverbiais conformativas. Nas crônicas 
analisadas, constatamos, no excerto [1], sinalizada em itálico, a presença da conjunção 
segundo. Essa é uma estratégia bastante utilizada no âmbito jornalístico, visto que 
comprova que as informações foram checadas e torna público as fontes das quais foram 
extraídos os dados apresentados. 
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Além disso, o uso das aspas, as quais foram identificadas nos excertos [3] e [4], também 
é uma maneira de inserir o discurso de outra pessoa no corpo do texto. Com a utilização 
desse sinal de pontuação, é possível identificar os conteúdos proporcionais que foram 
citados por outros enunciadores e que estão transcritos de maneira direta nas 
reportagens. 

Todos esses casos citados, que trazem à tona a presença de enunciadores segundos 
(e2), estão classificados no fenômeno chamado de mediatividade, e sobre o qual 
Guentchéva (2011) explica se tratar da expressão da não responsabilidade do conteúdo 
proposto a partir de um enunciado por um enunciador. Dessa maneira, quando o locutor 
enunciador não assume a responsabilidade enunciativa, ocorre um quadro mediativo. 

 
Conclusão 

 

Neste trabalho, discutimos como a responsabilidade enunciativa e a visada 
argumentativa, enquanto dispositivos enunciativos, são marcados no gênero discursivo 
textual crônica jornalística. Para tanto, descrevemos as instâncias enunciativas 
presentes nos textos analisados, constituídos por quatro crônicas de jornais online (El 
País, Estadão e Folha de S. Paulo), e pudemos analisar o engajamento do locutor 
enunciador primeiro (L1/EI), nesse caso o cronista que assina a matéria, bem como a 
imputação do dizer aos enunciadores segundos (e2), gerando, dessa maneira, um 
quadro mediativo, conforme Guentchéva (1994, 2011). 

Com base na Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2011), foi possível demonstrar o 
plano de texto de cada crônica jornalística analisada, além da identificação das 
sequências textuais predominantes, como a narrativa, descritiva e argumentativa, as 

quais objetivaram a orientação argumentativa pretendida pelos enunciadores. 

Por fim, percebemos que a investigação em texto jornalístico contribui para a 
compreensão desse domínio discursivo e que a assunção da responsabilidade 
enunciativa é estruturada por meio de argumentos que auxiliam na produção opinativa 

dos meios de comunicação, a exemplo dos jornais online. 

 
Referências 

 
ADAM, Jean-Michel. A Linguística textual: introdução à análise textual dos discursos. 
Tradução: Maria das Graças Soares Rodrigues, João Gomes da Silva Neto, Luis 
Passeggi e Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin. 2. ed. rev. e aum. São Paulo: Cortez, 
2011. 

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em educação: uma introdução 
à teoria e aos métodos. Tradução: Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo 
Mourinho Baptista. Porto: Porto Editora, 1994. (Coleção Ciências da Educação). 

CAMPOS, Maria Inês Batista. A construção da identidade nacional das crônicas da 
Revista do Brasil. São Paulo: Olho D'água, 2011. . 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 
Tradução Magda Lopes. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1025 

 

DOLZ, B.; SCHNEUWLY, J. Gêneros e progressão em expressão oral e escrita: 
elementos para reflexões sobre uma experiência suíça (francófona). In: Gêneros orais 
e escritos na escola. Tradução e org. de Rojo, R. e Cordeiro, G. L. Campinas: Mercado 
de Letras, 2004. p. 41-70. 

GUENTCHÉVA, Zlatka. L’ opération de prise em charge et la notion de médiativité. In: 
DENDALE, Patrick; COLTIER, Danielle. La prise en charge énonciative: éthudes 

théoriques e empiriques. Bruxelles: De Boeck/ Duculot, 2011, p. 117-142. 

GUENTCHÉVA, Zlatka. Manifestations de la catégorie du médiatif dans lês temps du 
français. Langue Française, Paris, v. 102, n. 1, 1994, p. 8-23. Disponível em: 
http://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_1994_num_102_1_5711. Acesso em: 18 dez. 

2015. 

GUENTCHÉVA, Zlatka. L’ opération de prise em charge et la notion de médiativité. In: 
DENDALE, Patrick; COLTIER, Danielle. La prise en charge énonciative: éthudes 
théoriques e empiriques. Bruxelles: De Boeck/ Duculot, 2011, p. 117-142. 

MELO, José Marques de. Prefácio. In: PEREIRA, Wellington. Crônica: a arte do útil e do 
fútil: ensaio sobre crônica no jornalismo impresso. Salvador, BA: Calandra, 2004. p. 7-
10. 

MENEZES, Rogério. Relações entre a crônica, o romance e o jornalismo. In: Jornalismo 

e 

Literatura: a sedução da palavra. São Paulo: Escrituras Editora, 2002. 

NEVES, Maria Helena de Moura. Gramática de usos do português. São Paulo: Editora 
UNESP, 2000. 

______. Texto e Gramática. São Paulo: Contexto, 2006. 

RABATEL, Alain. Homo Narrans: por uma abordagem enunciativa e interacionista da 
narrativa – pontos de vista e lógica da narração- teoria e análise. Tradução Maria das 
Graças Soares Rodrigues, Luis Passeggi, João Gomes da Silva Neto. São Paulo: 

Cortez, 2016. v.1. 

SILVA, Daniela da; LÜERSEN, Angélica. A construção da identidade nacional das 
crônicas da Revista do Brasil. In: CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA 
REGIÃO SUL, 27°, 2016, Curitiba. 

 
Anexos 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1026 

 

 

Plano de Texto 1 
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Plano de Texto 2 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1028 

 

Plano de Texto 3 

 

 

Plano de Texto 4 
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TÍTULO: DISPOSITIVOS ENUNCIATIVOS NO GÊNERO JURÍDICO "RESPOSTA À 

ACUSAÇÃO" 

Resumo 

Investigar os dispositivos enunciativos, entre eles, o ponto de vista e a responsabilidade 
enunciativa, em texto representativo da esfera jurídica, contribui para a compreensão 
desse domínio discursivo, uma vez que há uma pluralidade de gêneros discursivos 
textuais que se constituem em materialidade linguística importante de análise. Para esta 
pesquisa, objetivamos descrever, analisar e interpretar a responsabilidade enunciativa 
e a visada argumentativa da Resposta à acusação produzida pelos advogados do ex-
presidente Lula a partir da identificação dos pontos de vistas revelados pelas instâncias 
enunciativas presentes no texto. Nossa ancoragem teórica situa-se na abordagem da 
Análise Textual dos Discursos (ATD), enfoque desenvolvido por Adam (2011), 
objetivando analisar a produção co(n)textual de sentido, fundamentada na análise de 
textos concretos. No que se refere à responsabilidade enunciativa, acompanhamos os 
estudos de Rabatel (2010a, 2015b, 2016). Metodologicamente, o estudo é de base 
qualitativa-interpretativista e segue o método indutivo. Os dados apontam para a 
predominância de ponto de vista assertado, evocando, assim, assunção da 
responsabilidade enunciativa por L1/E1. No que concerne ao não engajamento pelo dito, 
ela se dá por meio de ponto de vista representado, com a apresentação da percepção 
do produtor do texto, em relação às vozes dos outros enunciadores. 
 

Palavras-chave: Ponto de vista. Responsabilidade enunciativa. Resposta à acusação. 

TITLE: ENUNCIATIVE DEVICES IN THE LEGAL GENERAL "RESPONSE TO THE 

ACCUSATION" 

Abstract 

Investigating the enunciative devices, among them, the point of view and commitment, 
in a representative text of the juridical sphere, contributes to the comprehension of this 
discursive domain, since there are a plurality of textual discursive genres that constitute 
important linguistic materiality of analyze. For this research, aim to describe, analyze and 
interpret the commitment and the argumentative aim in the Answer to the accusation of 
the Response to the accusation produced by former President Lula's lawyers from the 
identification of the points of view revealed by the enunciative instances present in the 
text. from the identification of the points of view revealed by the enunciative instances 
present in the text. Our theoretical anchorage is in the approach of Discourse Textual 
Analysis (ATD), an approach developed by Adam (2011), with the purpose of analyzing 
the textual production (n) of meaning, based on the analysis of concrete texts. 
Concerning commitment, follow the studies of Rabatel (210a, 2015b, 2016). 
Methodologically, the study is qualitative-interpretative and follows the inductive method. 
The data point to the predominance of asserted point of view, thus evoking the 
assumption of declarative responsibility by L1 / E1. Regarding the non-engagement of 
the said, it takes place through represented point of view, with the presentation of the 
text producer's perception, in relation to the voices of the other enunciators. 
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Keywords: Point of view. Commitment. Response to accusation. 

Introdução 

Os estudos sobre o fenômeno da responsabilidade enunciativa no Brasil estão se 
ampliando cada vez mais, para tanto, enfatizamos a importância dos trabalhos de nosso 
grupo de pesquisa em Análise Textual dos Discursos, bem como outros trabalhos de 
demais universidades brasileiras, dentre os quais destacamos artigos em periódicos, 
capítulos de livros, livros, dissertações e teses. Tais pesquisas apresentam a descrição, 
análise e interpretação dos dispositivos enunciativos concernentes à responsabilidade 
enunciativa e ao ponto de vista. A responsabilidade enunciativa (doravante RE) 
constitui-se como uma das principais noções e categorias da Análise Textual dos 
Discursos (ATD). Situa-se na dimensão enunciativa e refere-se ao enunciado elementar 
do texto que expressa um ponto de vista (ADAM, 2011). Rabatel (2009, p. 71) explicita 
que “todo enunciado pressupõe uma iminência que se responsabiliza pelo que é dito, 
seguindo os quadros de referência, o dictum, o sintagma, o conteúdo proposicional, a 
predicação, conforme o esquema minimal da enunciação ‘EU DIGO’ (‘o que é dito’)”. 
Para o autor, os diferentes modos de marcar um ponto de vista (PDV) são verificados 
através das relações ocorridas entre locutor e enunciador. As relações são oriundas do 
modo como o locutor e o enunciador, enquanto produtores do texto, posicionam-se a 
respeito do PDV de outros enunciadores, ou seja, qual sua posição no tocante ao 
discurso de outrem que eles expõem em seus textos, a saber: i) o locutor/enunciador 
primeiro, produtor do texto e/ou gerenciador das informações (pode ser um narrador); ii) 
os enunciadores com quem o locutor/enunciador dialoga (enunciadores segundos, que 
são nomeados no texto; podem ser os personagens de uma narrativa); iii) um 
enunciador dóxico (enunciador anônimo ou genérico, que assinala um dizer ou saber 
social). Esses sujeitos apontam diferentes perspectivas que atravessam a matriz 
enunciativa. Investigar o ponto de vista e a (não) assunção da responsabilidade 
enunciativa em texto representativo da esfera jurídica, nesse caso, a Resposta à 
acusação que defendeu o ex-secretário administrativo da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, Rodrigo Marinho Nogueira Fernandes, no âmbito da Operação “Dama 
de Espadas”, contribui para a compreensão das diferentes estratégias linguísticas 
utilizadas por advogados que atuam em processos judiciais de grande repercussão 
estadual, notadamente, aqueles que podem impactar o cotidiano da população. Nesse 
sentido, interessa-nos descrever, analisar e interpretar a responsabilidade enunciativa 
e a visada argumentativa a partir da identificação dos pontos de vistas revelados pelas 
instâncias enunciativas, o locutor enunciador primeiro e os enunciadores segundos, 
presentes no texto. 
 

Metodologia 

 
Para esta investigação, utilizamos a pesquisa qualitativa de natureza interpretativista, 
visto que o pesquisador deve, inicialmente, compreender os fenômenos para, em 
seguida, apresentar sua interpretação a respeito deles (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Em 
relação ao método, a pesquisa qualitativa é indutiva, ou seja, o pesquisador deve 
desenvolver conceitos, ideias e entendimentos encontrados nos próprios dados 
analisados, em vez de coletar dados para comprovar teorias, hipóteses e modelos 
idealizados (CRESWELL, 2010). O tipo de pesquisa é documental, pois as Respostas 
à acusação estudadas são “materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, 
ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa”. (GIL, 
2008, p. 51). O gênero jurídico Resposta à acusação é um gênero discursivo textual por 
apresentar os elementos formadores apontados por Bakhtin (2003): estilo, estrutura 
composicional e tema, além de ser um evento comunicativo vinculado a uma prática 
social institucionalizada. Situa-se entre os gêneros secundários e apresenta uma 
estrutura composicional relativamente padronizada e estável, porque segue, em geral, 
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um conjunto de normas de certo modo rígidas e válidas por determinado tempo. Tem a 
escrita convencionalmente no domínio jurídico, tendo em vista a tradicionalidade, pois 
é um gênero que se repete. Ainda sobre o gênero Resposta à acusação, segundo o 
previsto no artigo 396, do Código de Processo Penal, é a peça escrita que contém todos 
os argumentos de defesa da parte ré no processo penal brasileiro. Conforme indicado 
no artigo 396-A, do CPP, nesse texto, réu deve arguir questões preliminares, mostrando 
ao julgador a existência de causas extintivas de punibilidade, bem como de vícios 
procedimentais encontrados na peça acusatória ou na fase de inquérito policial, que 
visam a decretação da absolvição sumária do réu. Além disso, é na Resposta à 
acusação que devem ser alegadas as teses de defesa de natureza material, ou seja, 
aquelas que demonstram que o fato narrado não constitui crime, ou que está revestido 
de alguma excludente de ilicitude/culpabilidade, buscando ao fim, absolvição do réu. Por 
fim, é nesta peça que também são exibidas as provas e as testemunhas que constatarão 
a veracidade das afirmações do réu. O corpus é constituído pela Resposta à acusação 
produzida pelo advogado de Rodrigo Marinho Nogueira Fernandes, em junho de 2017, 
contra a Denúncia elaborada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte que o 
acusou de ter desviado verbas pública por meio de esquema fraudulente instalado na 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, desvendado pela Operação “Dama de 
Espadas”. Sobre os procedimentos teórico-metodológicos da pesquisa, descrevemos, 
a seguir, as etapas desenvolvidas: a) identificação e descrição do locutor enunciador 
primeiro (L1/E1) e enunciadores segundos (e2); b) identificação e descrição das marcas 
linguísticas reveladoras de (não) assunção da responsabilidade enunciativa; c) 
identificação e descrição, no nível linguístico, dos pontos de vista para a análise do 
gerenciamento das vozes; d) elaboração de quadros descritivos e escolha de excertos 
para a análise e interpretação dos resultados. 
 

Resultados e Discussões 

 
Neste tópico, descrevemos, analisamos e interpretamos, nas proposições-enunciados, 
os pontos de vistas ensinados por Rabatel (2016), por meio de marcas linguísticas 
encontradas nos excertos a seguir transcritos, bem como a assunção ou não da 
responsabilidade enunciativa pelos enunciadores presentes nos textos. [01] As provas 
em que se baseiam a denúncia são ilícitas e este fato é suficiente para a presente 
arguição de nulidade. Como se sabe, a nulidade ou ilicitude das provas pode ser 
reconhecida até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Em [01], temos, 
inicialmente, PDV assertado, visto que L1/E1 compromete-se com a verdade por meio 
da expressão epistêmica de afirmação “as provas em que se baseiam a denúncia são 
ilícitas”. Em seguida, retoma um saber comum por meio da expressão “como se sabe”, 
tentando se distanciar pelo que está sendo dito, ao mesmo tempo em que demonstra 
sua percepção sobre o conteúdo, indicando PDV representado. Na sequência, L1/E1 
volta a assumir a responsabilidade pelo enunciado, sendo isso apontado pela expressão 
deôntica “pode ser” e o operador argumentativo “até mesmo”, introduzindo o argumento 
mais forte, que leva para a conclusão. [02] Nos autos do Procedimento Investigatório 
Criminal nº XXXX, o Desembargador Cornélio Alves em despacho decisório, disse que 
a investigação da Operação Dama de Espadas foi “...aparentemente instaurada por 
requisição da 44ª Promotora de Justiça da Comarca de Natal e levada a efeito pelo 
Ministério Público e pela Delegacia Especializada em Investigações de Crimes Contra 
a Ordem Tributária — DEICOT, visando apurar, dentre outras, possíveis práticas 
criminosas contra a Administração Pública, no âmbito da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Norte." Grifos ora acrescidos”. No excerto [02], verifica-se 
PDV narrado, pois relata o que consta no despacho proferido por e2, Desembargador 
Cornélio Alves, sendo isso constatado pelas formas verbais no pretérito perfeito “disse” 
e “foi”, bem como pelo uso das aspas para introduzir o argumento utilizado por e2. A 
marcação em negrito do termo “Procedimento Investigatório Criminal nº XXXX” mostra 
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que L1/E1 chama atenção para o argumento escrito por e2, colocando-o em posição de 
coenunciação pelo que está sendo dito. Aqui, L1/E1 se aproveita do engajamento de 
e2, identificado pelo uso da modalização “aparentemente”, inserindo sua própria voz no 
conteúdo proposicional ao marcar tal modalização em negrito e sublinhado, o que 
reforça seu posto de coenunciador, ao final comprovado pela expressão “grifos ora 
acrescidos”. [03] Desde o início, viu-se o real intuito do Ministério Público: provocar um 
falso encontro fortuito de provas, esquivando-se da obrigatoriedade de requerer tais 
diligências ao Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Norte, órgão competente 
para autorizar e supervisionar tais medidas contra autoridades que possuem 
prerrogativa de foro. Em [03], L1/E1 assume responsabilidade enunciativa ao apresentar 
o conteúdo proposicional pelo dêitico temporal “desde o início”. A partir da utilização da 
expressão verbal impessoal “viu-se”, L1/E1 tenta conferir neutralidade à sua percepção, 
mas não consegue esconder sua opinião, já que logo em seguida faz uso do adjetivo 
“real” para qualificar a intenção do Ministério Público. Por fim, confirma a assunção da 
responsabilidade enunciativa pelo dictum ao introduzir argumento no qual se encontram 
lexemas avaliativos, aqui representados por “falso” e “fortuito”, bem como marcado em 
negrito e sublinhado, em clara ocorrência de PDV assertado. [04] Analisando as provas 
até então produzidas e da simples leitura da denúncia, é possível verificar facilmente 
que um Juiz de Direito jamais poderia ter deferido uma medida de busca e apreensão 
em arquivos, documentos e computadores da Assembleia Legislativa, máxime porque 
tanto o Juiz, quanto ao MP sabiam que, a despeito de investigar “servidores” teriam 
amplo, irrestrito e pleno acesso à documentos pertencentes aos Deputados Estaduais, 
que por determinação Constitucional gozam de foro privilegiado. Em [04], L1/E1 marca 
sua responsabilidade enunciativa introduzindo sua argumentação a partir do dêitico 
temporal “até então”, acompanhado do lexema avaliativo “simples”, que qualifica a 
denúncia. As expressões deônticas modalizadas “é possível verificar facilmente” e 
“jamais poderia ter” imprimem a opinião de L1/E1, restando nítido o PDV assertado, que 
se confirma pelo uso do operador argumentativo “porque” para apresentar a expressão 
epistêmica “sabiam que”. [05] Nos presentes autos estamos diante de situações 
jurídicas idênticas e neste caso muito pior e mais grave, pois o MP apostou numa 
medida a ser deferida por Juiz de Direito, a despeito de investigar "servidores" e colher 
provas contra Deputados Estaduais para, posteriormente, tentar validar essas provas, 
como está a fazer agora com a presente. Em [05], inicialmente, verifica-se o total 
envolvimento de L1/E1 pelo que está sendo dito, o que pode ser constatado pelo uso 
da forma verbal “estamos”, em 1ª pessoa do plural, bem como do dêitico espacial “neste 
caso” e do dêitico temporal “agora”. Esse engajamento é confirmado por meio do 
enunciado avaliativo e modal “muito pior e mais grave”, configurando, assim, PDV 
assertado. Por fim, L1/E1 imprime sua opinião ao marcar “servidores” com aspas, pois 
isso reforça as dúvidas que permeiam sua narrativa sobre a real intenção investigativa 
do Ministério Público Estadual, confirmando a existência do PDV assertado. [06] Alheio 
a todas essas garantias constitucionais, o Ministério Público arquitetou e induziu a erro 
o Juiz de 1º Grau que, achando que estava deferindo uma medida contra os servidores 
da Assembleia Legislativa, na verdade estava sendo usando para colher prova contra 
os Membros do Poder Legislativo do RN, medida que está a merecer a devida 
reprimenda judicial, com a consequente declaração de nulidade de todas as provadas 
colhidas em face da busca e apreensão deferida nos autos pelo Juiz de Direito que até 
então presidia a operação Dama de Espadas. Em [06], inicialmente, verifica-se que a 
L1/E1 se distancia daquilo que está sendo dito, expondo sua percepção acerca da 
conduta do Ministério Público, o que pode ser constatado pelas formas verbais 
“arquitetou”, “induziu” e “achando”, indicando a construção de PDV representado. Na 
sequência, L1/E1 assume a responsabilidade pelo conteúdo proposicional por meio da 
expressão epistêmica “na verdade”, que desemboca num julgamento de valor, 
identificado pela expressão “está a merecer a devida reprimenda judicial”. Por fim, o 
encerramento do enunciado com o uso do dêitico temporal “até então” reafirma a 
assunção da responsabilidade enunciativa de L1/E1, apontando a ocorrência de PDV 
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assertado. [07] Como se vê, resta evidente que xxxxx fez uma colaboração premiada 
acometido de “...vários problemas de saúde, sendo necessário acompanhamento 
psiquiátrico intensivo, uma vez se encontrar numa profunda depressão.” E o pior 
Excelência, o Ministério Público, "...no mesmo dia, independentemente de impulso 
dessa Magistrada...' através de uma petição do próprio Procurador Geral de Justiça, que 
também assina o pedido desses autos foi "...favorável à tese posta pela defesa antes 
mesmo da prolação do meu decisum (fls.4925/4927). " COMO PODE O MINISTÉRIO 
PÚBLICO NUM INTERVALO DE APENAS 7 (SETE) ACOLHER UMA DELAÇÃO 
PREMIADA E AO MESMO CONCORDAR QUE O DELATOR COMPROVOU SOFRER 
DE VÁRIOS PROBLEMAS DE SAÚDE, NECESSITANDO DE ACOMPANHAMENTO 
PSIQUIÁTRICO INTENSIVO, POR SE ENCONTRAR NUMA PROFUNDA 
DEPRESSÃO??? Em [07], verifica-se, incialmente, que L1/E1 assume a 
responsabilidade enunciativa ao fazer uso da expressão epistêmica “como se vê”, 
confirmada pela expressão afirmativa “resta evidente”, acerca do conteúdo 
proposicional. O jogo de enunciação, feito por meio do contínuo uso das aspas, indica 
que L1/E1 está em postura de coenunciação de forma proposital, pois aponta que ele, 
recorrentemente, usa outros interlocutores do próprio processo para legitimar seu 
pensamento, numa tentativa de conferir uma imparcialidade ao argumento. O falso 
distanciamento de L1/E1 é desmascarado pela marcação do conteúdo em negrito e 
sublinhado, bem como pelo repentino aumento do tamanho da fonte, que nada mais são 
que a impressão da opinião do produtor do texto, demonstrando a importância que ele 
dá à tipografia como forma de enfatizar seu argumento. A assunção da responsabilidade 
por L1/E1 é confirmada no parágrafo seguinte, introduzido pela expressão “e o pior 
Excelência”, que indica uma avaliação do produtor do texto, revelando a existência de 
PDV assertado. O encerramento da argumentação de L1/E1 por meio um enunciado 
escrito inteiramente em letras maiúsculas deixa claro o seu engajamento pelo conteúdo 
proposicional, pois indica a importância que ele dá a esse argumento. Destaca-se, aqui, 
a pergunta retórica como estratégia linguística de convencimento, criada a partir de 
construção argumentativa de L1/E1, em clara ocorrência de PDV assertado. 
 

Conclusão 

 
Propusemo-nos a investigar a responsabilidade enunciativa do advogado (denominado 
de locutor enunciador primeiro - L1/E1) que escreveu a Resposta à acusação de Rodrigo 
Marinho Nogueira Fernandes, no processo criminal que investiga o esquema 
fraudulento de desvio de verbas públicas por meio da inserção de servidores 
“fantasmas” na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, observando como se 
deu o engajamento do produtor do texto, os pontos de vista e as estratégias linguísticas 
utilizadas para introduzir seus argumentos de defesa. No tocante à responsabilidade 
enunciativa, percebemos um alto grau de engajamento de L1/E1, marcado, 
notadamente, por seu compromisso com a verdade, constatado pela corriqueira 
introdução de argumentos por meio de expressões epistêmicas. Ademais, observamos 
que o produtor do texto estudado, recorrentemente, assume a responsabilidade pelo 
que diz, pelo uso de dêiticos, lexemas avaliativos, modalização, forma verbal na 1ª 
pessoa revelando a predominância do PDV assertado neste gênero discursivo textual. 
Ainda sobre a responsabilidade enunciativa, ressaltamos a importância que o L1/E1 
estudado dá à tipografia para enfatizar seus argumentos, para chamar atenção à sua 
voz, fazendo isso de diversas maneiras em seu texto, como, por exemplo, a marcação 
dos enunciados em negrito, sublinhado, escrito em letras maiúsculas e, quando lhe 
convém, utilizando diferentes tamanhos de fontes. Em relação à não assunção de 
responsabilidade enunciativa, verificamos que ela é menos frequente e ocorre quando 
L1/E1 traz sua percepção de outras vozes do processo, em ocorrência de PDV 
representado, para conferir neutralidade e legitimidade ao seu próprio argumento, 
colocando-o na posição de coenunciador, de modo que não há um verdadeiro 
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distanciamento do produtor do texto pelo conteúdo proposicional. Destacamos que a 
escolha lexical e a utilização de perguntas retóricas demonstram ser importantes 
estratégias argumentativas de L1/E1, que as utiliza como forma de fazer insinuações e 
gerar dúvidas acerca da atuação do seu opositor no processo, no caso o Ministério 
Público Estadual, já que esse tipo de questionamento pode levar à absolvição de seu 
cliente, em razão do princípio da aplicação do princípio do in dubio pro reo, previsto no 
artigo 386, II, do Código de Processo Penal. Por fim, nesta pesquisa, procuramos 
analisar e entender como os advogados aplicam no gênero discursivo textual Resposta 
à acusação as estratégias argumentativas existentes na linguagem para validarem suas 
teses em prol da defesa de seus clientes, promovendo, assim, uma conversa cientifica 
entre linguistas e operadores do direito. 
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TÍTULO: A SEQUÊNCIA ARGUMENTATIVA NO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA NA 

SENTENÇA JUDICIAL CONDENATÓRIA 

Resumo 

Com o propósito de analisar o valor da argumentação do depoimento da testemunha na 
decisão final do juiz, este trabalho investiga a (não) assunção da Responsabilidade 
Enunciativa a partir da sequência argumentativa em dois depoimentos de testemunhas 
do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, 
dispostos em uma sentença penal condenatória. Para a análise, seguimos os 
postulados da Análise Textual dos Discursos (Adam, 2011, 2017, 2019) e da linguística 
enunciativa (Guentchéva, 1996, 2011; Rabatel, 2009, 2015a, 2015b, 2016), e de muitos 
outros, como, por exemplo, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014), Rodrigues e 
Passeggi (2015, 2016), Rodrigues (2016, 2016a, 2017, 2018). Os resultados apontam 
que o locutor testemunha (L-T) e o enunciador ora assumem a Responsabilidade 
Enunciativa, ora apresentam um quadro de Mediatividade. 
 
Palavras-chave: Depoimento de testemunha. Mediatividade. Responsabilidade 

enunciativa. 

TITLE: THE ARGUMENTATIVE FUNCTION OF WITNESS TESTIMONY IN THE 

SENTENCE 

Abstract 

With the purpose of analyzing the value of the witness's testimony argumentation in the 
final decision of the judge, this paper investigates the (non) assumption of the 
Enunciative Responsibility from the argumentative sequence in two testimonies of 
witnesses to the crime of robbery aggravated by the use of firearms, arranged in a 
condemnatory criminal sentence. For analysis, we follow the postulates of Textual 
Discourse Analysis (Adam, 2011, 2017, 2019) and enunciative linguistics (Guentchéva, 
1996, 2011; Rabatel, 2009, 2015a, 2015b, 2016), and many others, such as, for 
example, Rodrigues, Passeggi and Silva Neto (2014), Rodrigues and Passeggi (2015, 
2016), Rodrigues (2016, 2016a, 2017, 2018). The results show that in both witnesses 
satement, the speaker and the witness-speaker sometimes assume the Enunciative 
Responsibility, sometimes they present a Mediativity chart. 
 
Keywords: Witness testimony. Mediativity. Enunciative responsibility. Argumentat 

Introdução 

Na presente investigação, analisamos o depoimento de testemunhas em uma sentença 
penal condenatória do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo 
emprego de arma de fogo, encartado nos arts. 157, § 2o, inciso II e art. 157, § 2o-A, 
inciso I, em concurso formal de crimes (art. 70). Para o estudo, seguimos os postulados 
da Análise Textual dos Discursos (ATD) que, segundo Adam (2011, p. 13), constitui-se 
como “uma teoria da produção co(n)textual de sentido, que deve, necessariamente ser 
fundamentada na análise de textos concretos”, da linguística enunciativa com foco nos 
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estudos do ponto de vista e da responsabilidade enunciativa (Rabatel, 2009, 2015a, 
2015b, 2016), assim como da mediatividade (Guentchéva, 1996, 2011), quando não há 
assunção da responsabilidade enunciativa. Sobre os estudos desses dispositivos 
enunciativos, na interface linguagem e direito, no âmbito do grupo de pesquisa em 
análise textual dos discursos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
seguimos Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014), Rodrigues e Passeggi (2015, 2016), 
Rodrigues (2016, 2016a, 2017, 2018). Fundamentados nos postulados da ATD, 
buscamos responder às seguintes questões: (1) como a função argumentativa auxilia 
na construção da (não) assunção da responsabilidade enunciativa nos depoimentos das 
testemunhas?; (2) quais marcados linguísticos presentes nos depoimentos induzem a 
um quadro de mediatividade? e (3) como um esquema argumentativo pode auxiliar na 
construção do ponto de vista (PDV) do locutor-enunciador?  
 
A fim de responder a essas indagações, determinamos como objetivos identificar, 
descrever, analisar e interpretar depoimentos de testemunhas na sentença judicial 
condenatória no tocante à assunção da responsabilidade enunciativa, à mediatividade 
e ao ponto de vista a partir da função argumentativa Concepções teóricas Há cada vez 
mais pesquisas sendo realizadas acerca do fenômeno da responsabilidade enunciativa, 
enfatizando a importância do trabalho do grupo de pesquisa em Análise Textual dos 
Discursos. Tais pesquisas apresentam a descrição, análise e interpretação dos 
dispositivos enunciativos concernentes à responsabilidade enunciativa e ao ponto de 
vista. A Análise textual dos discursos (ATD) se propõe a estudar a produção co(n)textual 
de sentido, com base em textos concretos, oferecendo elementos para que 
compreendamos o texto como uma prática discursiva, analisado através de vários 
planos ou níveis de análise linguistica (ADAM, 2011, 2017, 2019).  
 
Para nossas análises, utilizamos algumas categorias de análise da ATD, mais 
precisamente as de nível 5 (sequência e plano de texto), nível 7 (Responsabilidade 
enunciativa), nível 8 (orientação argumentativa) e outras teorias enunciativas, que serão 
discutidas nos tópicos a seguir. Responsabilidade enunciativa e mediatividade De 
acordo com Adam (2011), a responsabilidade enunciativa (RE) é a característica que 
permite identificar o grau de engajamento do locutor-narrador em uma enunciação. 
Dessa forma, é possível reconhecer se o locutor-narrador assume o conteúdo 
proposicional do seu dizer, ou se atribui o enunciado a outro enunciador (e2). Para Adam 
(2011, p. 117), “o grau de responsabilidade enunciativa de uma proposição é suscetível 
de ser marcado por um grande número de unidades da língua”. Em outros termos, a RE 
irá se apresentar no discurso através de conectores, organizadores e marcadores de 
responsabilidade enunciativa. A respeito da mediatividade, Guentchéva (2011) nos 
apresenta o quadro mediativo, que ocorre quando o enunciador não assume a 
responsabilidade pelo conteúdo proposicional, quando se distancia e imputa o seu dizer 
a outro enunciador, trazendo uma outra voz à sua fala, marcando o distanciamento ou 
o não engajamento do enunciador em relação ao dito. 
 
Metodologia 

 
A nossa pesquisa é documental. A pesquisa também é do tipo bibliográfica. Para esta 
investigação, utilizamos a pesquisa qualitativa, descritiva e interpretativista. É qualitativa 
porque, conforme Oliveira (2010, p. 60), tem o objetivo de “buscar informações 
fidedignas para se explicar em profundidade o significado e as características em cada 
contexto em que encontra o objeto de pesquisa”. É de natureza interpretativista, pois o 
pesquisador deve, inicialmente, compreender os fenômenos para, em seguida, 
apresentar sua interpretação a respeito deles (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 
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 Em relação ao método, a pesquisa qualitativa é indutiva, ou seja, o pesquisador deve 
desenvolver conceitos, ideias e entendimentos encontrados nos próprios dados 
analisados, em vez de coleta-los para comprovar teorias, hipóteses e modelos 
idealizados (CRESWELL, 2010). A sentença penal condenatória utilizada neste trabalho 
é constituída por dois depoimentos de testemunhas do crime de roubo majorado pelo 
concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, nos quais estão dispostos no 
art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, na forma do art. 70 do Código Penal Brasileiro. 
O roubo majorado tem sua previsão no artigo 157, § 2º e seus incisos do Código Penal. 
Se o roubo é praticado em qualquer uma das circunstâncias previstas em mencionado 
dispositivo, a pena do crime, prevista no caput, poderá ser aumentada de um terço até 
metade. Ressaltamos que não se deve confundir os termos circunstâncias majorantes 
com qualificadoras do crime vez que as agravantes aumentam a pena primitivamente 
aplicada a infração penal, já as qualificadoras alteram o preceito secundário do crime e 
impõe uma sanção diversa daquela imposta ao mesmo crime, caso não houvesse sido 
cometido na forma por ela exposta. As qualificadoras são examinadas de forma 
imediata, antes a primeira fase da aplicação da pena já as majorantes somente incidirão 
e serão analisadas em uma outra oportunidade, como preconiza o artigo 68 do CP. 
 

Resultados e Discussões 

 
O gênero discursivo textual “Sentença Judicial Condenatória”, analisado nesta 
pesquisa, trata de uma sentença referente ao “condenado X” e Y2, que foram acusados 
de crime de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo em 
desfavor das vítimas, presente no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, na forma do 
art. 70 (concurso formal), ambos do Código Penal. 
 
Análise do depoimento da testemunha 1 D1 
A testemunha XXXXX – PM disse que estava tomando café no bar de um colega por 
volta de umas 18:30/19h, quando chegou uma mulher numa moto, informando que um 
Gol e uma Duster tinham sido os carros utilizados no assalto a uma lanchonete; que não 
sabia no momento, mas depois tomou conhecimento que essa mesma mulher era um 
traficante, procurada pela polícia, que estava armada atrás dos assaltantes. Entraram 
nas viaturas e seguiram em perseguição, ao encontrarem os veículos, efetuaram um 
disparo em um Gol (atiraram no gol errado, mas que seguia logo atrás do Gol dos 
assaltantes) momento esse em que os dois veículos pararam; que logo em seguida, 
efetuaram a prisão dos mesmo e depois as vítimas reconheceram na delegacia; que foi 
apreendido na ação vários celulares, além disso, realmente existia um sanduíche dento 
do Duster; que na ocasião da apreensão, as vítimas já verificaram os seus celulares 
(desbloqueando-os para demonstrar q era seu) e depois foram conduzidas para 
delegacia; que se lembra que puxaram a ficha do carro Duster e constataram que o 
mesmo foi tomado através de roubo; que não era a dona do bar que era traficante e sim 
outra mulher completamente diferente. 
 
Exemplo 01  
A testemunha XXXXX disse que estava tomando café no bar de um colega por volta de 
umas 18:30/19h, quando chegou uma mulher numa moto, informando que um Gol e 
uma Duster tinham sido os carros utilizados no assalto a uma lanchonete; que não sabia 
no momento, mas depois tomou conhecimento que essa mesma mulher era um 
traficante, procurada pela polícia, que estava armada atrás dos assaltantes. Entraram 
nas viaturas e seguiram em perseguição, ao encontrarem os veículos, efetuaram um 
disparo em um Gol (atiraram no gol errado, mas que seguia logo atrás do Gol dos 
assaltantes) momento […]  
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Quando analisamos a fala do L-T, percebemos que ele assume a responsabilidade 
enunciativa na maior parte de seu depoimento, porém também há distanciamento no 
discurso, caracterizando um quadro mediativo. Logo no início de sua fala, a testemunha 
utiliza um organizador temporal para contextualizar sobre o que estava fazendo e que 
horas recebeu a informação sobre o assalto “umas 18:30/19h”, acompanhado do 
marcador de subjetividade “por volta de”, se comprometendo com o dito. A testemunha, 
após esse momento, é assertiva ao contar sobre a chegada de uma mulher, sem se 
comprometer com a fala dela: “quando chegou uma mulher numa moto, informando que 
um Gol e uma Duster tinham sido os carros utilizados no assalto a uma lanchonete”. O 
L-T se compromete com o seu dito, sendo assertivo em sua fala, utilizando o verbo 
dicendi “informando”, porém não se compromete com o dito pela mulher, atribuindo a 
fala através de um discurso indireto. Continua sua fala ao fazer uma negação e um 
comentário sobre a mulher: “que não sabia no momento, mas depois tomou 
conhecimento que essa mesma mulher era um traficante, procurada pela polícia.”. A 
testemunha utiliza o suporte de focalização cognitiva “não sabia”, se comprometendo 
com o dito, porém se distancia ao dizer que: “tomou conhecimento”, atribuindo a fala a 
outrem, não se comprometendo com o conteúdo proposicional do seu dizer, 
caracterizando um quadro mediativo. Também há a formação do ethos negativo da 
mulher quando a testemunha comenta sobre ser traficante e procurada pela polícia. 
Percebemos, também, que a testemunha assume o conteúdo proposicional de seu dizer 
quando diz que: “atiraram no gol errado, mas que seguia logo atrás do Gol dos 
assaltantes”, utilizando o operador contra-argumentativo “mas” com a função de 
argumentar o motivo pelo qual realizaram disparos no carro errado, utilizando o 
organizador espacial “logo atrás” como tentativa de atenuar o erro cometido. Os PDV 
identificados no discurso do L-T foram: narrado e assertado, nos termos de Rabatel 
(2016).  
 
Análise da visada argumentativa  
Sobre o aumento da testemunha “que logo em seguida, efetuaram a prisão dos mesmo 
e depois as vítimas reconheceram na delegacia”, vejamos o quadro argumentativo 
abaixo que nos ajuda a entender a linha de raciocínio da testemunha ao argumentar 
que acredita que os acusados são realmente quem realizaram o delito:  
(1) Houve um assalto em uma lanchonete (P. arg. 1, dados)  
(2) Os carros em que os acusados se encontravam foram os mesmos descritos pelos 
populares e vítimas (P. arg. 2, argumento)  
(3) Os acusados foram reconhecidos pelas vítimas na delegacia (P. arg. 2, argumento) 
 (4) Dentro do carro havia um sanduíche e vários celulares (P. arg. 2, argumento)  
(5) Os acusados foram quem realmente realizaram assalto a lanchonete (P. arg. 5, 
conclusão)  
 
Análise do depoimento da testemunha 2 D2 -  
A testemunha Esthefson Lima da Silva (PM) disse que estava na BR 226, quando 
chegou um casal de moto e avisou que tinham acabado de fazer um arrastão em uma 
lanchonete, tendo os criminosos chegado em uma Duster; que lembra que era a noite, 
mas não especificamente a hora; que o casal indicou que o carro estava indo do 
Guarapes para Felipe Camarão, soube depois que havia também um Gol envolvido na 
fuga; que conseguiram contato com os assaltantes no pé no morro, na própria BR 226, 
entre Guarapes e Felipe Camarão; que após isso, realizaram a abordagem na Duster, 
tendo o Gol empreendido em fuga; que poucos minutos depois, uma das vítimas chegou 
e confirmou que foram realmente eles que realizaram o crime, tendo encontrado seu 
celular dentro do carro e desbloqueado logo em seguida; que havia também dinheiro da 
loja no carro, além disso, acredita que eles se livraram da arma de fogo antes de serem 
pegos; que sobre a munição encontrada, não sabe informar se foi dentro do carro, pois 
não foi ele que realizou essa averiguação, mas sabe que apreenderam; que reconheceu 
pessoalmente em audiência que os indivíduos que estavam lá, eram os que estavam 
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dentro do Duster no momento da apreensão; que no que se refere a arma de fogo, disse 
que o sargento confirmou que eles haviam arremessado-a, mas essa arma não foi 
recuperada; que não recorda especificamente qual vítima chegou lá no local para 
reconhecer o celular, mas lembra que ela chegou em uma moto e logo em seguida foi 
encaminhada para a delegacia, pois o lugar era muito perigoso; que.lembra também 
que o acusado gordinho tinha falado que o carro era alugado, mas, na verdade, foi 
tomado por assalto e sobre os celulares os indivíduos não comentaram nada 
(depoimento salvo no DVD de fls. 24-v).  
 
Análise do depoimento  
 
Exemplo 2 
A testemunha YYYYY disse que estava na BR 226, quando chegou um casal de moto 
e avisou que tinham acabado de fazer um arrastão em uma lanchonete […]  
 
Observamos no exemplo 2, referente ao depoimento 2, o L-T se engaja quando utiliza 
o verbo dicendi “avisou”, porém não se compromete com o dito pelo casal, atribuindo a 
fala através de um discurso indireto.  
 
Exemplo 3 
[…] que lembra que era a noite, mas não especificamente a hora […]  
 
Nessa declaração, o L-T utiliza o suporte de focalização cognitiva “lembra”, se 
engajando diretamente com o dito, além de utilizar o dêitico temporal “noite”. Além disso, 
se engaja completamente ao dizer “mas não especificamente a hora”, utilizando um 
suporte de focalização conectiva para dizer que não lembra “especificamente”, 
modalizando sua fala, se engajando com o conteúdo proposicional.  
 
Exemplo 4 
 Que havia também dinheiro da loja no carro, além disso, acredita que eles se livraram 
da arma de fogo antes de serem pegos  
 
Nesse exemplo observamos o engajamento do L-T quando utiliza o operadores 
argumentativos “também” e “além disso”, afirmando que ainda existiam outros 
elementos dentro do carro dos acusados. O engajamento também ocorre quando ele 
utiliza o suporte de focalização cognitiva “acredita que”, deixando claro no depoimento 
sua opinião sobre o que os acusados teriam feito com a arma antes de serem pegos.  
Os PDV identificados no discurso do L-T foram, recorrentemente, narrado. Em nossas 
análises também identificamos a presença do PDV assertado, nos termos de Rabatel 
(2016).  
 
Análise da visada argumentativa  
Sobre o argumento da testemunha “acredita que eles se livraram da arma de fogo antes 
de serem pegos”, vejamos o esquema argumentativo abaixo que nos ajuda a entender 
a linha de raciocínio da testemunha ao argumentar que acredita que uma arma de fogo 
tenha sido realmente usada na hora do crime:  
(1) Houve um assalto a uma lanchonete (P. arg. 1, dado)  
(2) As vítimas disseram que viram uma arma de fogo sendo utilizada pelos acusados 
durante o assalto (P. arg. 2, argumento) 
 (3) Munições foram encontradas dentro do carro em que dos acusados se encontravam 
(P. arg. 2, argumento)  
(4) Os acusados utilizaram uma arma de fogo durante o assalto e se livraram dela antes 
de serem pegos (P. arg. 3, conclusão) 
 
Conclusão 
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Nesta pesquisa, buscamos identificar e descrever as marcas linguísticas que 
caracterizam a (não) assunção da responsabilidade enunciativa e a mediatividade. Em 
nossa pesquisa, também observamos ora a assunção da responsabilidade enunciativa 
pelas testemunhas, ora o uso de indicadores de quadros meditativos. Por fim, também 
observamos que os PDV das testemunhas podem ter influenciado diretamente a 
decisão final do juiz, que decidiu pela condenação dos acusados. 
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TÍTULO: PRIMEIROS MOVIMENTOS DA PESQUISA “TEATRO DE GRUPO NO 

INTERIOR DO RIO GRANDE DO NORTE” 

Resumo 

O projeto de pesquisa “Teatro de Grupo no interior do Rio Grande Do Norte: 
Mapeamento das Práticas Criativo-Formativas” se debruça sobre o teatro de grupo 
potiguar, principalmente sobre o feito nos interiores do estado. O principal objetivo do 
projeto é levantar e disponibilizar para a comunidade dados sobre as práticas criativas 
e formativas dos grupos de teatro em atividade no interior do RN. Este texto organiza e 
apresenta os avanços do primeiro ano da pesquisa. 

 
Palavras-chave: Teatro. Teatro de grupo. Pesquisa científica. Cultura Potiguar 

TITLE: 85/5000FIRST MOVEMENTS OF THE RESEARCH “GROUP THEATER 

INLAND RIO GRANDE DO NORTE” 

Abstract 

The research project “Group Theater Inland of Rio Grande Do Norte: Mapping of 
Creative-Formative Practices” focuses on the group theater in Rio Grande do Norte, 
mainly on what was done inland. The main goal of the project is to raise data of creative 
and formative practices from theater groups active in the Rio Grande do Norte’s inland 
and make it available to the community. . This text organizes and presents the advances 
of the first year of the research. 
 
Keywords: Theater. Theater group. Scientific Research. Potiguar Culture. 

Introdução 

O presente artigo pretende apresentar os primeiros resultados do projeto de pesquisa 
“Teatro De Grupo No Interior Do Rio Grande Do Norte: Mapeamento Das Práticas 
Criativo-Formativas”, que tem como principal objetivo o levantamento e a divulgação 
das práticas criativas e formativas dos grupos de teatro em atividade no interior do RN. 
O artigo traz os resultados obtidos no primeiro ano do projeto de pesquisa, entre agosto 
de 2019 e julho de 2020. 

Os grupos de teatro, no Brasil e na América Latina, são uma das principais maneiras de 
organização de trabalhadores do teatro frente a um escasso mercado artístico, assim 
como também são um espaço de criação de saberes, de experimentação, formação e 
profissionalização. É uma forma de trabalho que tem o coletivo, o convívio e o diálogo 
como principais formas de criação. O teatro de grupo, no Rio Grande do Norte, é uma 
das principais formas de se fazer teatro continuamente, até mesmo iniciativas teatrais 
que não se intitulam como grupos acabam seguindo uma lógica grupal. Essa lógica se 
baseia em alguns princípios muito simples, tais como: divisão de trabalho, 
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horizontalidade na tomada de decisões, construção de projeto artístico-pedagógico de 
forma coletiva. São ainda os grupos de teatro que, na maioria das vezes, cumprem uma 
importante função pedagógica na formação de público e também na formação de novos 
artistas, uma vez que a grande maioria dos grupos que se sustentam com arte acabam 
tendo que ministrar cursos para complementar a renda. 

O teatro de grupo no Rio Grande do Norte, assim como em outros estados brasileiros, 
tem maior concentração demográfica na capital, mas isto não significa que não existam 
ações teatrais fora dela. Muitas dessas ações acabam não ganhando visibilidade e/ou 
o apoio necessário, algumas vezes não sendo sequer consideradas manifestações 
teatrais. Mas essas ações teatrais, feitas com o objetivo de profissionalização e inserção 
no mercado ou associadas à escolas e igrejas sem intenção de remuneração, são feitas 
majoritariamente por grupos de teatro. 

Diante desse panorama, os objetivos do projeto de pesquisa “Teatro De Grupo No 
Interior Do Rio Grande Do Norte: Mapeamento Das Práticas Criativo-Formativas” são: 
realizar estudos sobre a noção de teatro de grupo utilizada no Brasil e América Latina; 
fazer contato via e-mail e por telefone com órgãos de cultura de cidades do interior do 
RN, afim de saber os grupos que estão nos cadastros dos órgãos oficiais municipais; 
fazer contato com grupos de teatro identificados na verificação dos órgão municipais 
oficiais; trabalhar em consonância com a equipe do projeto na confecção de mapa de 
atividades de teatro de grupo do interior do RN com os dados levantados na pesquisa. 

Com a realização dos estudos de uma noção de teatro de grupo brasileiro e latino-
americano (ver referências), foi possível entender melhor a historicidade de muitos dos 
problemas que os artistas potiguares enfrentam hoje, assim como mapear os 
agrupamentos teatrais potiguares e perceber quando alguns conceitos (como a 
profissionalização do grupo ou a criação de saberes) não se aplicavam ou deixariam de 
fora muitas manifestações teatrais importantes para a construção das artes das cenas 
do estado. Para isso foram realizadas leituras e discussões a partir de uma bibliografia 
previamente selecionada. 

 
Metodologia 

 

O método da pesquisa inclui os seguintes procedimentos: reuniões semanais para 
discutir o andamento da pesquisa, traçar estratégias, listar resultados e garantir a 
continuidade do projeto; estudos de textos sobre teatro de grupo; levantamento de 
dados em grupos de teatro conhecidos pelos pesquisadores do projeto e organização 
dos dados de pesquisa. 

De início, essas reuniões tiveram como principais objetivos a discussão e o 
aprofundamento dos estudos das noções que norteiam o teatro de grupo (a 
corporeidade, a estética, os aspectos políticos, a continuidade e experiência do trabalho) 
a partir da bibliografia selecionada e das demandas que foram surgindo no próprio 

processo de pesquisa. 

Após a leitura da bibliografia, o mapeamento teve início de forma bastante empírica, 
com a listagem dos grupos dos quais os bolsistas do projeto e demais estudantes do 
Departamentos de Artes da UFRN já tinham conhecimento. Nesta etapa foram 
levantados principalmente dados de grupos de escolas e instituições religiosas, alguns 
até mesmo organizados e com forte contribuição dos estudantes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. Depois desse mapeamento mais inicial, foram 
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realizadas entrevistas para coleta de dados com membros de grupos de teatro que 
surgiram ou atuam no Departamento de Artes da UFRN. 

Apesar da confecção do mapa de atividades de teatro de grupo do interior do RN não 
ter sido finalizada, a coleta de dados foi bem sucedida e parte dos dados dos grupos de 
teatro do RN estarão disponíveis, até o final de 2020, para consulta em um website que 
já está em construção, cujo endereço é latep.deart.ufrn.br. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os estudos sobre a noção de teatro de grupo utilizada no Brasil e na América Latina 
foram realizados e a partir deles, o mapeamento teve início. Assim como também o 
entendimento que devido às especificidades do teatro de grupo realizado no interior do 
Rio Grande do Norte, nem todos os aspectos da literatura sobre teatro de grupo podiam 
ser aplicados no contexto do interior potiguar. Muitos dos agrupamentos teatrais 
incluídos nesta pesquisa surgiram em associação com igrejas ou escolas e não tem 
como objetivo a profissionalização ou inserção no mercado artístico, mas trazem 
características que estão no cerne dos grupos de teatro profissionais: o convívio, a 
continuidade e a formação de artistas. É através desses agrupamentos com propósitos 
bem específicos – produção e apresentação de autos e demais apresentações 
pensadas para datas comemorativas e feriados religiosos – que muitas pessoas (entre 
elas, algumas que posteriormente entram no curso de licenciatura em Teatro na UFRN) 
tem contato com o teatro e começam a se fazer artistas. 

O mapeamento iniciou de forma empírica e os grupos identificados no primeiro 
levantamento foram contatados e receberam oficinas do projeto de extensão da UFRN 
“Laboratório da Cena: Núcleo de Apoio e Fomento da Cena Teatral do RN”, que em 
vários momentos teve suas ações realizadas conjuntamente com o projeto de pesquisa 
deste relatório: “Teatro De Grupo No Interior Do Rio Grande Do Norte: Mapeamento Das 
Práticas Criativo-Formativas”. O projeto de extensão citado acima também é 
coordenado pelo professor Adriano Moraes de Oliveira e tem como objetivo a realização 
de ações teatrais em espaços fora do Departamento de Artes da UFRN, o “lugar 
reservado para os artistas” e localizado mais distante dos outros setores da 
universidade. Essas ações incluem também levar uma oficina com alguns conceitos 
técnicos, teóricos e práticos do fazer teatral para agrupamentos e projetos teatrais no 
interior do estado, afim de iniciar uma relação de troca entre a academia e a comunidade 
externa, além de ser uma formação complementar para os licenciandos participantes do 
projeto, sendo eles Alexandre Antas, Amanda Majui e Quemuel Costa. 

As cidades do interior potiguar visitadas em 2019 foram: Santa Cruz, São Miguel do 
Gostoso e Caraúbas. Nelas encontramos diferentes tipos de ação teatral, todos com 
participação voluntária. Em Santa Cruz, um projeto de um aluno de licenciatura em 
Teatro da UFRN tinha tido início e as oficinas aconteciam em uma sala de aula, com 
alguns adolescentes da cidade. Em São Miguel do Gostoso as oficinas também 
aconteciam em uma escola, mas com um número maior de participantes, assim como 
pessoas de diferentes idades, desde crianças muito novas até uma idosa. Os encontros 
tinham como principais objetivos a realização de autos. Em Caraúbas, vilarejo próximo 
às praias de Maxaranguape, havia um grupo ligado à igreja católica da região e 
organizado pelos frequentadores dela. O grupo era responsável por apresentações 
culturais em feriados religiosos e festividades. 
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Após essas visitas, o levantamento de dados dos grupos se voltou mais uma vez para 
aquilo que já conhecíamos, mas dessa vez entrevistando membros de grupos que 
surgiram dentro do Departamento de Artes da UFRN. Foram considerados grupos que 
já haviam estreado alguma peça. Os dados levantados nas entrevistas foram: os nomes 
dos integrantes e devidas funções, obra de estreia, obra atual, obras de repertório, 
trabalhos pedagógicos (se houvesse), outros trabalhos (se houvesse). Foram realizadas 
entrevistas com membros dos seguintes grupos: Arkhétypos; Asavessa; Avante; Boi 
Teodoro; Interferências; Coletivo Ô de casa, ô de fora; Pérola e Sostô. 

Algumas características são comuns à maioria dos grupos do Departamento de Artes 
da UFRN, como a presença de alguns dos integrantes em dois ou até mesmo três 
grupos diferentes. A maioria deles estreou com obras dirigidas por diretores convidados. 
E todos os grupos são grupos independentes, com exceção do Arkhétypos, que é 
também um projeto de extensão e pesquisa da universidade. 

Outra característica comum a todas as entrevistas foi a recusa/relutância em dizer que 
os membros assumem funções definidas. Principalmente pela ausência de recursos, de 
uma maior especialização e do desejo de fazer do grupo um espaço de formação, há 
uma espécie de revezamento: os membros acabam fazendo de tudo um pouco, ainda 
que tenham maior afinidade com uma área ou outra. 

O levantamento de dados seguiu com algumas entrevistas e contatações pontuais com 
artistas mais estabelecidos na cena, mas principalmente por conta da pandemia e do 
isolamento social, o levantamento de dados passou a ser feito com base nos sites 
oficiais dos grupos e em suas redes sociais. A pesquisa foi bastante prejudicada por 
conta do contexto pandêmico, mas ainda assim avançou, exemplo disso é o início da 
construção de um website para a consulta dos dados que em breve estará alimentado 
e disponível. 

 

Conclusão 

 
À primeira vista pode se pensar que o teatro de grupo no Rio Grande do Norte existe 
apenas na capital (por conta da maior visibilidade que os grupos de Natal acabam 
conseguindo), o que é um engano imenso, pois ainda que o recorte sobre o contexto 
das manifestações teatrais não seja feito, há grupos de teatro nos interiores que se 
encaixam nas características apontadas na literatura sobre o teatro de grupo. Essa 
pesquisa se torna então primordial, pois traz luz sobre aqueles agrupamentos para o 
fazer teatral que muitas vezes acabam de fora "do radar" das mídias, assim como busca 
e inicia uma relação entre a universidade e a comunidade. O mapeamento começou e 
conseguiu-se fazer um bom levantamento de dados, mas que ainda não conseguiu 
abranger todo o estado, o que vai ficar para a continuidade do projeto de pesquisa e 
seus desdobramentos. 

O projeto de pesquisa "Teatro De Grupo No Interior Do Rio Grande Do Norte: 
Mapeamento Das Práticas Criativo-Formativas" , mesmo com empecilhos por conta da 
pandemia do coronavírus e do isolamento social, conseguiu cumprir grande parte de 
seu cronograma de atividades e objetivos, como: realizar estudos sobre a noção de 
teatro de grupo utilizada no Brasil e América Latina; fazer contato com grupos de teatro 
identificados no levantamento de dados e organizar e disponibilizar os dados levantados 
na pesquisa sobre as atividades de teatro de grupo do interior do RN. 

 
Referências 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1049 

 

 

ALVES, Alda Judith. “O planejamento de pesquisa qualitativas em educação”. In: 

Cadernos de Pesquisa. São Paulo (77), Maio de 1991. 

CARREIRA, A. L. N. & CABRAL, B. A. V. “O teatro como conhecimento”. In: 
Metodologias de pesquisa em artes cênicas. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2006. 

CARREIRA, André & LIMA, Evelyn Furquim Werneck (org.) Estudos Teatrais – GT 

História das Artes do Espetáculo. Florianópolis: Editora da UDESC, 2009. 

CARREIRA, André (org.) Teatro da Vertigem – processos contemporâneos. São Paulo: 
Teatro-Escola Célia Helena, 2009. 

OLIVEIRA, Adriano Moraes de. As intimações do imaginário e a forma-ação do 

atorprofessor. Pelotas: PPGE-UFPel, 2011. 

OLIVEIRA, Adriano Moraes de & PINTANEL, Elias. (ORG) Teatro de Grupo na Região 
de Pelotas. Pelotas: GEPPAC, 2013. 

OLIVEIRA, Adriano Moraes de. (ORG). Teatro de Grupo: sobre poéticas, estéticas e 

políticas. Pelotas: GEPPAC, 2015. 

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 1989. 

ROSENFELD, Anatol. Prismas do teatro. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

TELLES, Narciso. Pedagogia do teatro e o teatro de rua. Porto Alegre: Mediação, 2008. 

DUBATTI, Jorge. Teatro, convívio e Tecnovívio. CARREIRA, André; BIÃO, Armindo; 
NETO, Walter (Org.). Da Cena Contemporânea. Porto Alegre: ABRACE, 2012. 1, p. 12-
37. 

MELO, Ângela Maria de Carvalho. Um século de contribuições para a história do teatro 

na cidade do Natal: 1840-1940. 1999. Monografia. UFRN. 

YAMAMOTO, Fernando. Teatro de Grupo no Rio Grande do Norte. IN: 
http://galpaocinehorto.com.br/wp-content/uploads/2013/09/subtexto4.pdf 

 

Anexos 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1050 

 

 

Print do website em construção com parte dos dados dos grupos de teatro 

 

 

Registro ao final da oficina prático-teórica com um grupo associado a escola em São 
Miguel do Gostoso - RN 
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Registro da oficina prático-teórica com um grupo associado a igreja em Caraúbas 
(distrito de Maxaranguape-RN) 
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TÍTULO: Relações de gênero e mobilidade de mulheres em contextos urbanos: uma 

revisão integrativa da literatura 

Resumo 

O estudo se refere a uma revisão integrativa de literatura e objetivou analisar a produção 
dos estudos de gênero sobre a mobilidade das mulheres em contextos urbanos e rurais. 
Os dados foram coletados na biblioteca virtual da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), com as combinações dos descritores “mobilidade”, 
“gênero”; “mobilidade”, “mulher”; e “gênero”, “mobilidade urbana”, “trabalho” e “gênero”, 
“(meio rural)”, “mobilidade”, “transporte”, foram usados os os seguintes critérios de 
inclusão: artigos revisado por pares, publicados nos últimos dez anos, em português ou 
espanhol, que após a leitura do resumo fosse identificada relação direta com a temática 
do plano de trabalho. No total 1.289 artigos foram encontrados, mas apenas 18 
preencheram os critérios de elegibilidade, portanto, foram selecionados. Vimos que 79% 
dos estudos são brasileiros e 11% chilenos, 5% mexicanos e 5% portugueses 86,7% 
são de escritoras (autoras e co-autoras) e 13.3% de escritores. Às revistas de maior 
publicação são as de estudo de gênero, com 2 artigos, e as de ciências sociais com 4 
artigos cada. Evidenciou-se a relação complexa entre gênero e mobilidade, visto que as 
mulheres lidam com mais obstáculos em relação aos trajetos que percorrem. Conclui-
se que essas dificuldades fazem com que necessite-se de ações específicas nesse 
campo, adequando o sistema de transporte público para que responda também às 
necessidades de mobilidade das mulheres. 
 
Palavras-chave: mulheres; gênero; mobilidade 

TITLE: Gender relations and women's mobility in urban contexts: an integrative literature 

review 

Abstract 

 

The study refers to an integrative literature review and aimed to analyze the production 
of gender studies on the mobility of women in urban and rural contexts. The data were 
collected in the virtual library of the Coordination for the Improvement of Higher 
Education Personnel (CAPES), with the combinations of the descriptors “mobility”, 
“gender”; “Mobility”, “woman”; and “gender”, “urban mobility”, “work” and “gender”, “(rural 
environment)”, “mobility”, “transport”, the following inclusion criteria were used: peer-
reviewed articles published in the last ten years, in Portuguese or Spanish, that after 
reading the summary, a direct relationship with the theme of the work plan was identified. 
A total of 1,289 articles were found, but only 18 met the eligibility criteria, so they were 
selected. We saw that 79% of the studies are Brazilian and 11% Chilean, 5% Mexican 
and 5% Portuguese 86.7% are writers (authors and co-authors) and 13.3% are writers. 
The most widely published magazines are those of gender study, with 2 articles, and 
those of social sciences with 4 articles each. The complex relationship between gender 
and mobility was evidenced, since women deal with more obstacles in relation to the 
paths they travel. It is concluded that these difficulties make it necessary to take specific 
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actions in this field, adapting the public transport system so that it also responds to the 
mobility needs of women. 

 
 
Keywords: women; gender; mobility 

Introdução 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa maior intitulada “MOBILIDADE DAS 
MULHERES E A ADEQUAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO: UMA PERSPECTIVA 
DE GÊNERO”, que tem por objetivo geral investigar os processos de mobilidade das 

mulheres e como isso é impactado pelos atravessamentos de gênero. 

O planejamento urbano que lida basicamente com os processos de produção, 
estruturação e apropriação do espaço urbano é diretamente impactado por viés 
ideológicos, políticos e sociais, portanto, a forma como esse desenho geográfico afeta 
às pessoas difere, de acordo com a literatura, a depender de fatores como: os 
rendimentos econômicos, a idade, a ocupação, o nível educacional e o gênero 
(Figueroa, Godard, e Henry, 1997; Vasconcellos, Carvalho e Pereira, 2011) e devido a 
isso, esses marcadores sociais se constituem como importantes instrumentos de 
análise dos padrões de mobilidade. Sobre a relação das mulheres com a cidade também 
podemos afirmar que: 

as distâncias que as mulheres percorrem na cidade e seu espaço de mobilidade tem 
relação com a ideologia do ‘dualismo familiar’ — com a mulher mais restrita à casa e 
com movimentos menores versus as atividades desenvolvidas pelos homens mais 
frequentemente fora de casa, no espaço público, e com movimentos muito mais 
expansivo. (HARKOT, LEMOS E SANTORO, 2018 p. 2-3). 

Destaca-se que historicamente às mulheres foram renegadas do espaço público e 
economicamente marginalizadas, e nos dias atuais os espaços urbanos ainda são vistos 
como hostis aos corpos femininos, a sensação de insegurança é um dos fatores que 
mais inibe a mobilidade das mulheres (Harkot, Lemos e Santoro, 2018; Martínez e 
Claps, 2015). 

Os contextos urbanos no Brasil também sofrem com as consequências da pobreza e 
falta de infraestrutura, principalmente nas áreas periféricas das cidades, o que gera 
desigualdades sociais e políticas ainda maiores entre homens e mulheres. Assim, as 
mulheres deveriam ocupar um papel de destaque quanto ao planejamento da cidade e 

do sistema de transporte público, já que são as mais impactadas pelas desigualdades. 

Dentre outros fatores, os estudos de gênero têm se esforçado para diversificar os 
saberes sobre as entrelinhas das relações de gênero e apresentar as diversas 
desigualdades frutos da lógica patriarcal e machista. Aqui vemos gênero como uma 
estrutura introduzida durante o processo de colonização que serve a lógica moderna 
dicotómica colonizadora (Lugones, 2014) 

Diante do entendimento do impacto das relações de gênero sobre a vida das mulheres, 
os estudos também têm tensionado a reflexão sobre como às atividades - 
principalmente às relacionadas ao cuidado da família e atividades domésticas - tem 
afetado a mobilidade das mulheres. É neste contexto que se faz necessário entender 
quais os efeitos e causas que atravessam a relação das mulheres com o espaço urbano. 
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Metodologia 

 

De acordo com Silva, Souza e Carvalho (2010) a revisão integrativa consiste em um 
método que, além de assegurar uma compreensão maior sobre a produção dentro 
determinado campo científico, também proporciona a síntese desse conhecimento, bem 
como estes resultados podem e devem indicar aplicabilidade prática, sempre 
fundamentada no conhecimento científico produzido em um certo espaço de tempo. Por 
se tratar de uma das principais bases de indexação do Brasil, e também como forma de 
chamar atenção para a necessidade de disseminação do seu uso na academia, 
principalmente nos cursos de graduação, colhemos os dados na biblioteca virtual da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior (CAPES). 

Foram feitas quatro pesquisas, as primeiras com os descritores “mobilidade AND 
gênero”, “mobilidade AND mulher”, artigos entre 2010 e 2020, e “gênero”, “mobilidade 
urbana”, “trabalho” e “gênero”, “(meio rural)”, “mobilidade”, “transporte”, artigos 
publicados entre 2008 e 2018, no total 1.289 artigos foram encontrados, mas apenas 18 
preencheram os critérios de elegibilidade, portanto, foram selecionados. Os critérios de 
inclusão dos foram os seguintes: produção científica latino-americana; revisados por 
pares; com resumo e texto completo em espanhol e/ou português; e, que esteja 
disponível gratuitamente no portal de periódicos CAPES. Por outro lado, foram excluídos 
livros, capítulos de livros, artigos repetidos ou sem resumo, ou que os textos não 
tivessem completos. Assim também ficaram de fora da análise textos que não possuem 
relação com as temáticas sobre gênero e mobilidade na América Latina. 

 

Resultados e Discussões 

 

Às buscas foram feitas com as combinações dos descritores “mobilidade”, “gênero”; 
“mobilidade”, “mulher”; artigos publicados entre 2010 e 2020 e “gênero”, “mobilidade 
urbana”, “trabalho” e “gênero”, “(meio rural)”, “mobilidade”, “transporte”, artigos 
publicados entre 2008 e 2018. Com os seguintes critérios de inclusão: artigos revisado 
por pares, em português ou espanhol, que após a leitura do resumo fosse identificada 
relação direta com a temática do plano de trabalho. 

No total 1.289 artigos foram encontrados, mas apenas 18 preencheram os critérios de 
elegibilidade, portanto, foram selecionados. Vimos que 79% dos estudos são brasileiros 
e 11% chilenos, 5% mexicanos e 5% portugueses 86,7% são de escritoras (autoras e 
co-autoras) e 13.3% de escritores. Às revistas de maior publicação são as de estudo de 
gênero, com 2 artigos, e as de ciências sociais com 4 artigos cada. 

Após a leituras dos artigos selecionados, destacamos às temáticas centrais nos 
estudos: interseccionalidade dos padrões de mobilidade, a divisão sexual do trabalho e 
do cuidado com a família e a insegurança que afeta às mulheres durante suas viagens. 
Além disso, os estudos evidenciam a relação entre a autonomia/empoderamento 
feminino a partir da possibilidade de se locomover pela cidade de forma mais segura. 
Entendemos aqui que gênero não é o único demarcador existente no que diz respeito 
aos padrões de mobilidade, questões como modo de viagem, situação familiar, renda, 
quantidade e idade dos filhos também afetam a forma que as mulheres ocupam a 
cidade, devido a isso às mulheres se tornam um grupo com caracteristicas de 
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mobilidade muito complexas e diversas, não apenas entre homens e mulheres mas 
entre às próprias mulheres (Lemos, Harkot e Santoro, 2018). 

Nesse debate, os índices de mobilidade masculinos é consideravelmente maior nos 
modos motorizados, enquanto que nos modos não motorizados às mulheres estão na 
liderança, as viagens femininas também são mais curtas e levam passageiros com mais 
frequência, o que também tem um atravessamento da divisão sexual do trabalho 
doméstico: às mulheres tem mais responsabilidades de cuidado com a família. (Lemos, 
Harkot e Santoro 2018). A mobilidade das mulheres nesse contexto está associada ao 
arranjo e ao ciclo de reprodução do grupo familiar em que a mulher está inserida, sendo 
esse um fator decisivo para a circulação das mulheres nos espaços públicos. O 
deslocamento de pessoas da mesma família está vinculada, ocorre uma relação de 
interdependência que não pode ser lida unilateralmente, principalmente entre pais e 
filhos que estão envolvidos no cuidado, muitas vezes efetuado pelas mulheres que 
dividem seu tempo entre atividades cotidianas e esse aspecto da vida. 

As atividades de cuidado é um trabalho não-remunerado e acaba abarcando todas às 
pessoas da família, não só os que realmente estão em situação de dependência e diante 
dessa amplitude de tarefas se desenvolvem diversas estratégias de uso eficiente de 
recursos, tempo e movimento, tendo um impacto direto na vida dessas mulheres (Jíron 
e Gómez, 2018). A mobilidade cotidiana é uma aptidão que as pessoas desenvolvem a 
fim de resolver necessidades básicas para o desenvolvimento de suas vidas, portanto, 
a mobilidade é um direito que dá acesso à maior parte dos direitos dos cidadãos e às 
necessidades sociais, e o acesso a esses direitos diz a respeito a organização de tempo, 
permitindo aos indivíduos organizarem suas relações sociais. As mulheres fazem parte 
de um grupo economicamente marginalizado e renegado do espaço públicos, o que às 
tornam especialmente sensíveis às condições dos ambientes pelos quais circulam, além 
do cuidado com a família as condições sociais e espaciais dificultam o deslocamento e, 
portanto, impedem a resolução de muitas necessidades básicas das mulheres e 
dificultam o acesso a esses direitos básicos (Martínez e Claps, 2015). 

Porém, mesmo com essas dificuldades elas ainda são as que mais conhecem os 
próprios bairros, em razão de serem responsáveis pelos cuidados básicos da família 
que envolvem o acesso aos órgãos públicos que são distribuídos pelos bairros, como 
por exemplo aos postos de saúde, as mulheres também fazem mais viagens 
acompanhadas e a pé, o que proporciona a elaboração de estratégias para um 
deslocamento mais rápido e mais seguro, uma dessas estratégias é a trip-chaining, o 
encadeamento de viagens, onde às mulheres otimizam seu tempo aproveitando viagens 
para a resolução de várias questões, indo em vários pontos do bairro. Outro fenômeno 
observado foram às estratégias criadas para o enfrentamento da sensação de 
insegurança, como já conhecem o bairro sabem quais ruas são mais seguras de 
transitar e essa segurança sentida tem uma relação direta com a infraestrutura das ruas 
em questão, as ruas mais bem cuidadas pelo poder público, mais bem iluminadas etc. 
são consequentemente mais povoadas e vistas como mais seguras para o 
deslocamento de mulheres, crianças e idosos. Outra estratégia adotada é a coletividade, 
mães que moram próximas aproveitam para levar os filhos juntas para a escola, por 
exemplo, o que também cria um vínculo social entre as mulheres da mesma região. 

Assim, juntas, as mulheres conseguem um maior grau de autonomia e segurança no 
seu deslocamento. Os obstáculos encontrados para criação de um ambiente onde 
consigam se deslocar com mais frequência e com mais segurança vem do 
esquecimento pelo poder público de políticas públicas com enfoque nelas e suas 
necessidades específicas (Martínez e Claps, 2015) 
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Conclusão 

 

As análises desenvolvidas a partir dos resultados das pesquisas demonstram uma 
necessidade de maior produção acadêmica sobre mobilidade das mulheres. A 
concentração das produções nas áreas das Ciências Sociais revela revela lacunas na 
produção em outras áreas do conhecimento, como na Psicologia, onde nenhum artigo 
foi selecionado. Também se faz necessário chamar atenção para a falta de produção 
de conhecimento sobre o cenário das áreas periféricas brasileiras, onde as mulheres se 
encontram especialmente vulneráveis, e foi encontrado apenas um estudos que disserte 
sobre os processos de deslocamento das mulheres em tal contexto. Outro fator que 
chama atenção é o fato de não terem sido encontrados textos que discorram sobre 
mulheres que não são mães ou que se encontrem em outro tipo de formato familiar. Os 
textos focaram sempre nas mulheres acompanhadas de filhos e com responsabilidades 
com a família de uma forma tradicional. Sendo assim, uma possível análise é que outras 
possibilidades de famílias e organizações sociais estão sendo desconsiderada dentro 
dos estudos. Ou ainda, é possível relacionar com a persistência do patriarcado nos 
vários e diversos tipos de organizações familiares. 

É dentro desse contexto que se faz necessária uma ampliação dos estudos e 
intervenções que possibilitem uma maior conscientização e politização sobre as 
situações de opressões vividas pelas mulheres que, para Lugones (2014), não haja só 
a tomada de consciência sobre a realidade vivida, mas que, principalmente, possa 
estimular uma práxis micropolítica na luta contra a opressão e a favor da garantia de 
direitos destas mulheres. É necessário ainda desenvolver estudos sobre outros tipos de 
famílias a fim de investigar quais são as estratégias que estão (ou não), sendo adotadas 
por estas a fim de conseguir se locomover. Desta forma é necessário criar estratégias 
de diálogo entre as mulheres, academia e Estado com a finalidade de criação de uma 
rede que possa fomentar o diálogo e a construção de novas práticas em prol do 
enfrentamento dos obstáculos encontrados para o desenvolvimento pleno do direito das 
mulheres à cidade. 
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TÍTULO: Ações de saúde mental na Atenção Primária: mapeando o trabalho do NASF 

Resumo 

Este trabalho teve como propósito mapear as ações de Saúde Mental desempenhadas 
na Atenção Primária em Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS), através do 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), 
promovidas pelas equipes do Núcleo de Atenção a Saúde da Família (NASF). Os 
microdados utilizados neste trabalho foram resgatados de diversas bases de dados 
disponibilizados pelo Ministério da Saúde, a saber: do Departamento de Atenção Básica 
(DAB), do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), da Coordenação 
Nacional de Saúde Mental e do PMAQ, que foram então utilizados para o 
desenvolvimento de bancos de dados em planilhas do Excel e do Google Docs, onde 
foram organizadas para permitir uma extração de diversos levantamentos sobre a 
cobertura e a organização dos dispositivos das Redes de Atenção a Saúde e Redes de 
Atenção Psicossocial no estado do Rio Grande do Norte. Observou-se que apesar do 
NASF ser bem sucedido como dispositivo das Redes de Atenção à Saúde na sua 
proposta de promover ações de Saúde Mental na APS, há algumas deficiências nas 
Redes de Atenção a Saúde que demandam uma transformação em seu modo de se 
organizar. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária a Saúde; Atenção Psicossocial; Avaliação 

TITLE: Mental Health actions in Primary Health Care: Mapping Attention Center for the 

Family's Healthcare (NASF)'s work 

Abstract 

This paper's purpose was to map the mental health actions in the Brazillian Unified 
Health System's (SUS) Primary Healthcare (APS), through the Program for Improvement 
of the Quality and Access of the Primary Healthcare (PMAQ), which were performed by 
the Center for the Family's Healthcare (NASF). The data used in this paper was collected 
through a number of databases made available by the Ministry of Health, specifically the 
following: from the Department of Primary Health (DAB), the National Registry of 
Healthcare Institutes (CNES), the National Coordination of Mental Health and from 
PMAQ, which were then utilized to the development of a number of databases in Excel 
and Google Docs, where they were organized to allow collections of the coverage and 
organization of different Healthcare Networks (RAS) and Psychosocial Networks (RAPS) 
devices on the state of Rio Grande do Norte. It is concluded that even though NASF's 
efforts were observed through PMAQ's results to be successful in it's purpose to assist 
the RAPS by promoting mental health actions in the APS, there are still some 
shortcomings in the RAPS that demand a transformation in its organization. 
 

Keywords: Primary Healthcare; Psychosocial Attention; Assessment 

Introdução 

A Atenção Primária em Saúde (APS) é tida atualmente como a principal ordenadora da 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Ela prevê um cuidado territorializado, cujas 
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estruturas locais devem levar em conta as determinações sociais da saúde de cada 
território, cumprindo um papel fundamental tanto na promoção quanto na prevenção em 
saúde, por meio de trabalhos educativos, políticos e adaptados a cada contexto e 
população (Brasil, 2012). Além disso, a APS é a ordenadora das Redes de Atenção em 
Saúde, dentre as quais estão as Redes de Atenção Psicossocial, devendo tecer redes 
de cuidado culturalmente sensíveis nos diferentes territórios, visto que os problemas de 
saúde mental estão presentes de forma significativa na população brasileira e que não 
podem ser desvinculados da história de vulnerabilização do país (Dimenstein, M., Leite, 
J., Macedo, J. P., & Dantas, C., 2017). Sendo assim, em 2008, é criado o Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família (NASF), cuja equipe conta com profissionais da Psicologia e 
da Assistência Social, dentre outros, com o propósito de promover apoio matricial, 
educação permanente em saúde mental, além de qualificar ações coletivas e o trabalho 
em grupos específicos junto às Equipes de Saúde da Família (ESFs), articulando-as aos 
outros dispositivos da RAPS (Brasil, 2008). Dada a demanda pelo desenvolvimento de 
ações avaliativas do trabalho da APS mundialmente, é iniciado no Brasil, em 2011, o 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). 
Tal programa tem tanto uma função censitária da cobertura das equipes e estruturas da 
Atenção Primária quanto é uma ferramenta avaliativa das equipes, com o intuito de 
melhorar a sua qualidade através do levantamento de possibilidades e demandas que 
aparecem em cada território decorrente de cada uma delas (Ministério da Saúde, 2011). 
Considerando que a saúde mental é uma demanda bastante vigorosa neste contexto da 
APS, assim como a necessidade de qualificar o cuidado em saúde mental neste nível 
da atenção, este trabalho procurou fazer uma leitura dos microdados do PMAQ quanto 
à atuação do NASF na saúde mental, aliada a outros microdados de cobertura da APS 
e de outros dispositivos da RAPS em diferentes territórios. 
 

Metodologia 

 
Pretendeu-se levantar a cobertura das equipes de NASF em território nacional e o 
panorama da sua atuação do NASF como um dispositivo de referência ao cuidado em 
Saúde Mental na Atenção Primária e sua articulação com a RAPS, enfocando suas 
especificidades a nível nacional e no estado do Rio Grande do Norte. Para este fim, 
foram analisados microdados resgatados de bases de dados públicas do Sistema Único 
de Saúde, assim como dados demográficos do INCRA e da Fundação Palmares. 1- Uso 
de microdados disponibilizados pela Coordenação Nacional de Saúde Mental que dizem 
respeito aos serviços que compõem os principais pontos de atenção da RAPS nos 
municípios brasileiros, sendo eles: a atenção psicossocial especializada (Centros de 
Atenção Psicossocial); atenção residencial de caráter transitório (Unidades de 
Acolhimento); atenção hospitalar (Leitos Psicossociais) e estratégias de 
desinstitucionalização (Serviços residenciais terapêuticos). 2- Uso de microdados 
resgatados na base de dados do Departamento de Atenção Básica (DAB), referentes à 
cobertura das equipes de NASF nos municípios brasileiros. 3- Uso de microdados 
resgatados na base de dados do (PMAQ), especificamente do terceiro ciclo, os quais 
contam com informações levantadas das equipes NASF, com destaque aos itens 
relacionados direta ou indiretamente a ações de Saúde Mental realizadas por essas 
equipes. 4- Uso de microdados resgatados na base de dados do INCRA, com o 
propósito de identificar os municípios brasileiros e do estado do Rio Grande do Norte 
que contam com a presença de assentamentos rurais da reforma agrária. 5 - Uso de 
microdados resgatados na base de dados da Fundação Cultural Palmares, para 
identificar os municípios brasileiros e Norte-riograndenses que possuem comunidades 
quilombolas. 6 - Criação de um banco de dados contendo dados geográficos e 
demográficos a partir dos micrográficos do INCRA e da Fundação Palmares, em 
cruzamento com os dados de cobertura de serviços da APS, especificamente 
relacionados à cobertura pelas equipes NASF. 
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Resultados e Discussões 

 
Os dados de cobertura da Atenção Primária resgatados do Departamento de Atenção 
Básica (DAB), referentes a 2018, mostram que estão presentes 182 equipes NASF no 
estado do Rio Grande do Norte, das quais 89 (48,90%) são do tipo I (tipo este que cobre 
de 5 a 9 Equipes da Saúde da Família, ou ESFs), 38 NASFs II (20,88%), que por sua 
vez contemplam de 3 a 4 ESFs e 55 NASFs III (30,22%), os quais contemplam 1 a 2 
ESFs. Quanto à cobertura do Programa Saúde da Família no estado, dos seus 167 
municípios, 100% contam com a presença de ESFs e Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS), porém apenas 160 (95,81%) destes contam com o apoio de no mínimo uma 
equipe NASF. Levando-se em conta, porém, os critérios de possibilidade de habitação 
do NASF dependem da quantidade de ESFs em cada município, calculados 
considerando-se a quantidade de cada modalidade NASF presente em cada município, 
especificamente o mínimo de equipes que pode ser contemplado por aquele tipo, em 
relação a quantidade de ESFs presentes em dado município, temos as seguintes 
informações sobre cobertura do NASF no estado: seus municípios concretizam apenas 
63,86% da sua capacidade de habilitação de NASFs. Considerando-se as Regiões de 
Saúde, cuja divisão é considerada pelo Ministério da Saúde como constituído por um 
agrupamento de municípios limítrofes e configurado por identidades culturais, sociais e 
econômicas em comum, além de redes de comunicação, transporte e pensada com a 
finalidade de integrar a organização e planejamento de ações em saúde, no Rio Grande 
do Norte temos que a Região de Saúde norte-riograndense com o melhor resultado 
quanto à habitação do NASF é a 1ª (São José do Mipibu), que conta com 33 equipes, 
as quais configuram 82,50% da capacidade de contratação destas equipes. Em 
contraste, a Região de Saúde com o pior resultado é a 7ª (Metropolitana), que conta 
com apenas 33,33% do máximo de habitação pelo NASF, resultado influenciado pela 
presença geralmente baixa da Atenção Primária e do NASF na capital do estado. 
Quanto à Atenção Psicossocial Estratégica no Rio Grande do Norte, os dados de 2018 
apontam que existem 40 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) no estado. Assim 
como os dispositivos da Atenção Primária, os da Atenção Psicossocial Estratégica 
também contam com critérios estratégicos de implantação, estando os CAPS divididos 
em 3 modalidades relacionadas ao número de habitantes de cada município: há o tipo 
I, que contempla municípios com 15.000 ou mais habitantes, o tipo II, que contempla de 
70.000 habitantes acima e o tipo III, que contempla 150.000 habitantes ou mais. 
Levando em conta estas modalidades estratégicas e a configuração da cobertura de 
CAPS em municípios pertencentes a Regiões de Saúde específicas do estado, verifica-
se uma tendência a centralização da Atenção Psicossocial Estratégica em municípios 
centrais dessas regiões, como se observa no município de Caicó, que conta com um 
CAPS III apesar da sua população de 63 mil habitantes, enquanto o município próximo 
a este, Nísia Floresta, não conta com nenhum CAPS apesar dos mais de 27 mil 
habitantes. Quanto aos leitos de Saúde Mental nos dispositivos hospitalares gerais, no 
RN contam-se apenas com um leito para cada 319 mil habitantes, todos implantados 
em hospitais presentes na capital. Já os leitos psiquiátricos no estado configuram uma 
cobertura de 1 leito para cada 9 mil habitantes. O Terceiro Ciclo do PMAQ teve um 
alcance nacional de 4110 equipes NASF, das quais 4031 (98,1%) equipes Brasileiras 
responderam ao questionário. Uma participação semelhante foi registrada no Nordeste 
(98,2%). Das 4031 equipes Brasileiras, 8,1% (325) estão localizadas em capitais, 
enquanto 91,9% (3706) se encontram no interior. Das 182 equipes presentes no estado 
do Rio Grande do Norte, 160 (87,91%) responderam a aplicação do terceiro ciclo do 
PMAQ. Destacam-se alguns componentes avaliativos, relacionados à Saúde Mental. Ao 
primeiro deles, “O NASF apoia e desenvolve ações de cuidado em saúde mental?”, as 
equipes do RN responderam da seguinte forma: 155 (96,9%) respondem que sim, 
enquanto 5 (3,1%) não desenvolver ações de cuidado em saúde mental. Ao segundo, 
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“Quais das seguintes ações são realizadas?”, observa-se o seguinte: das 124 equipes 
norte-riograndenses respondentes (80%) responderam sim e 31 (20%) não para o 
“acompanhamento de casos de saúde mental conjuntamente com os CAPS”; para a 
“Discussão e pactuação com as Equipes de Atenção Básica de critérios e fluxos para 
atendimento dos casos de saúde mental na Atenção Básica e Especializada”, as 
equipes do RN responderam 144 (92,9%) sim e 11 (7,1%) não; ao subcomponente 
“Auxílio à equipe de Atenção Básica no manejo do uso de psicofármacos (adesão ao 
tratamento, horários de administração, escolha do fármaco para a condição do usuário, 
redução de dose, etc)”, as respostas foram 120 (77,4%) sim e 35 (22,6%) não; “Oferta 
outras ações terapêuticas concomitantes ao uso de psicofármacos (Estratégico)” obteve 
como respostas 129 (83,2%) sim e 26 (16,8%) não; o item “Apoia as equipes de Atenção 
Básica na abordagem e atua no cuidado dos usuários que fazem uso de substâncias 
psicoativas” obteve 144 (92,9%) de sim e 11 (7,1%) de não; “Fomenta atividades de 
prevenção do uso de substâncias psicoativas em escolas ou outros espaços do 
território” a este subcomponente as equipes responderam que 131 (84,5%) fomentam 
tais atividades e 24 (15,5%) não as fomentam; “Nenhuma das anteriores” obteve 1 
(0,6%) sim e 144 (99,4%) não. A partir das informações sobre cobertura e atuação 
obtidas através do PMAQ sobre a atuação do NASF como uma iniciativa da RAPS de 
dispositivo transformador das relações de trabalho na Atenção Primária, observa-se o 
exercício de um enorme potencial de educação permanente e cuidado não apenas na 
APS que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde e sua instância com a maior 
abrangência, mas também no território através das iniciativas de discussão sobre 
questões de Saúde Mental nos próprios territórios. Outro potencial que se observa 
exercido através deste levantamento uma organização mais ampla do ordenamento de 
fluxos, quando surgem demandas por dispositivos do SUS que vão além da APS, além 
do auxílio às equipes de ESF e consequentemente aos usuários de psicofármacos em 
relação a um uso sensível e cuidadoso destes. Tal potencial, porém, encontra limites 
quando observamos características da cobertura dos dispositivos da Atenção 
Psicossocial Especializada e de Leitos Psicossociais pelo estado, tais como a 
característica da centralização de CAPS em alguns municípios centrais e de leitos de 
Saúde Mental concentrados nos hospitais da capital que, aliados a dificuldades de 
acesso aos próprios dispositivos da APS nos contextos rurais, configuram uma 
manutenção na dificuldade de capilarização dos dispositivos de atenção à saúde. 
 

Conclusão 

 
Considerando-se os sucessos observados pela implantação e pelos processos de 
avaliação e transformação das relações de trabalho promovidas pelo NASF, observa-
se que esta é uma política transformadora da APS, possibilitando o acesso da 
população a uma enorme diversidade de educação em saúde e transformando também 
a frente de atenção cultural, diante da diversidade étnica e histórica do Brasil. Tais 
sucessos, porém, encontram limitações diante do financiamento insuficiente e de 
entidades políticas que desafiam o empreendimento de ações e de organização técnicas 
em relação aos dispositivos do SUS, como se observa em portarias recentes que 
efetivamente diminuem o tamanho da Atenção Psicossocial Estratégica e desconstroem 
o modelo Saúde da Família, fazendo desaparecer o NASF como dispositivo da APS, 
enquanto se aumenta o alcance de medidas controversas tais como as Comunidades 
Terapêuticas. Dado este cenário político que ataca a sustentação do SUS e de suas 
políticas específicas, como a saúde mental e a atenção primária, as estruturas que 
convocam a participação dos usuários a construção e reinvenção do Sistema, tais como 
as Conferências de Saúde e as ações coletivas e grupos promovidos na APS, além dos 
meios institucionais e acadêmicos da divulgação dos sucessos e deficiências do 
sistema, são vitais neste momento para fazer frente ao desafio da luta pelo direito à 
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saúde. É nesta direção que apresentamos a problematização realizada neste trabalho 
de pesquisa. 
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Resumo 

O presente artigo é resultado da pesquisa de Iniciação Científica intitulada “A Máscara 
na Cena” iniciada em agosto de 2019 financiada pelo PIBIC UFRN. A Iniciação Científica 
teve a orientação da Prof.ª Dra. Ana Caldas Lewinsohn e fez auxílio das ações do projeto 
“A Máscara na cena: enigma e ambivalência”. O artigo descreve o acervo construído a 
partir da coleta de textos sobre os máscara teatral publicados nos últimos 18 anos no 
Brasil e também narra as primeiras atividades desenvolvidas dentro do Laboratório de 
Experimentos em Atuação e Máscaras (LABMASK). 
 
Palavras-chave: Máscara Teatral , Labmask , Formas Animadas 

TITLE: LABMASK: a cataloguing of texts about masks in the last 18 years in Brazil 

Abstract 

This article is the result of the Scientific Initiation research entitled "The Mask on the 
Scene" started in August 2019 financed by PIBIC UFRN. The Scientific Initiation had the 
orientation of Prof. Dr. Ana Caldas Lewinsohn and helped with the actions of the project 
"The Mask on the Scene: enigma and ambivalence". The article describes the collection 
of texts on theatrical masks published in the last 18 years in Brazil and also narrates the 
first activities developed within the Laboratory of Experiments in Performance and Masks 
(LABMASK). 
 

Keywords: Theatrical Mask , Labmask, Animated Shapes 

Introdução 

Meu ingresso na bolsa de Iniciação Científica realizada na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), intitulada “A Máscara na Cena Teatral”, tevecomo objetivos 
principais realizar um levantamento de artigos publicados nos periódicos nacionais do 
ano 2002 ao ano de 2020, que serviriam para reflexão e discussão de estudos sobre 
máscaras teatrais, e para fomentar e estimular a livre criação teatral com máscara. 

A descrição deste estudo se dará com o início da minha jornada acadêmica descobrindo 
a máscara e trabalhos feitos com ela, até o momento em que faço parte da Iniciação 
Científica e começo a sistematizar um estudo mais aprofundado do assunto. Comento 
também sobre o processo desenvolvido nestes 12 meses de trabalho e finalizo com as 

análises obtidas durante a pesquisa. 

 
Metodologia 
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O cerne deste trabalho foi pautado na pesquisa quantitativa e qualitativa, onde os 
resultados surgiram ao longo do caminho através de: 

• Coleta de dados: obtidos pela localização de publicações em revistas científicas 
onde o tema esteja na esfera do teatro de máscaras, mascaramento e/ou teatro 
de formas animadas. 

• Catalogação dos dados: após a coleta separei os textos em tabelas 
especificando o ano, a revista e em qual região brasileira foi publicada. Assim fiz 
um levantamento de onde e quando a publicação de artigos científicos sobre 
máscara teatral teve um crescimento ou redução nos últimos 18 anos no Brasil. 

• Fichamento de textos traduzidos ou escritos em português: durante a montagem 
das tabelas separei textos que me despertavam interesse, pois uma das 
habilidades adquiridas que o plano de trabalho propunha desenvolver, era a 
aptidão pela pesquisa, para que eu pudesse fazer relação com os 
conhecimentos adquiridos dentro e fora da universidade. Realizei a leitura 
desses artigos, fichamentos e discussões, relacionando o conteúdo estudado 
com a minha experiência prática com a máscara teatral. 

• Práticas desenvolvidas no Laboratório de Experimentos em Atuação e Máscara/ 
Labmask: com oficina aberta para o público externo da UFRN e investigação 
com a máscara inteira feita com o Grupo Boi Teodoro, que nasceu dentro da 
Universidade e vem dando continuidade nos estudos acerca do objeto máscara. 

 
Resultados e Discussões 

 
CONTATOS E EXPERIMENTAÇÕES COM A MÁSCARA 

Meu ano de ingresso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi em 2015 onde 
tive meus primeiros contatos com arte, para ser exato com a linguagem teatral, mas 
durante minha formação ainda pude conhecer e experimentar a dança e a pintura. 
Durante a graduação, vi a máscara em cena pela primeira vez no espetáculo ‘Dois 
Amores y Um Bicho’ do grupo potiguar Clowns de Shakespeare, em setembro de 2015. 
No início do espetáculo, em meio à penumbra, um ator estava com uma máscara inteira 
animalesca de um gorila, preso numa gaiola feita de fachos de luz e sombra. Durante o 
espetáculo percebi que a energia do ator mudava conforme ele estava de máscara e 
quando a tirava. Nesta obra o trabalho não era voltado para a máscara, mas naquele 
dia algo chamou a minha atenção. 

No mesmo ano tive contato com outras máscaras, algumas delas foram as máscaras 
da manifestação tradicional do Cavalo Marinho (PE/PB). Até esse momento, ainda não 
tinha adentrado no objeto desta dança, porque não me sentia pertencer ao movimento 
popular, mas ainda assim fui cativado pelas histórias das máscaras em cena. Em 2015 
ainda, estava participando das disciplinas "CENOTEC 2: Maquiagem" e "CENOTEC 4: 
Figurino" ministradas pelo professor José Sávio Oliveira de Araujo e ali pude pesquisar 
um pouco sobre o objeto máscara. Como resultado, realizei a confecção de duas 
máscaras feitas em EVA, bem simples e sem nenhuma orientação mais assertiva no 
que queria, que era algo mais teatral. 

Logo em seguida, no ano de 2016, o corpo docente do Curso de Teatro aumentou 
trazendo novas energias para o Departamento, novas vontades, pesquisas e soube que 
tinha entrado a professora Ana Caldas Lewinsohn que trabalha com máscaras teatrais. 
Pensei que agora tinha para quem pedir ajuda e descobrir quais caminhos deveria 
seguir para saber mais sobre a máscara teatral, desse modo esperei alguma disciplina 

no futuro que eu pudesse cursar com a nova professora. 
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Se tudo tem o seu tempo certo, então essa aula futura aconteceu em 2017, e escrevo 
tempo certo, porque já estava na metade da minha trajetória acadêmica e esse foi um 
ano para refrescar as ideias, onde conheci o trabalho com a máscara em algumas de 
suas vertentes: a máscara neutra, a máscara expressiva e uma das formas de 
confecção da máscara. Nesse momento comecei a fazer parte de um grupo de teatro 
com o intuito de estudar e montar espetáculos a partir do objeto máscara e tive uma 
experiência em um dos Estágios Supervisionados de Formação de Professor, no qual 
pude dar algumas oficinas de confecção de máscaras para alunos do primeiro ano do 
ensino médio. 

"Pedagogia do Corpo" foi um componente curricular ofertado em 2017.2 onde pude 
conhecer o trabalho mais voltado para o corpo com a máscara. Nas primeiras semanas 
de aulas tive contato com exercícios de máscara neutra, alguns dos quais se encontram 
no livro “O Corpo Poético: uma pedagogia da criação teatral” (LECOQ, 1997). Conhecer 
a máscara neutra era apenas um dos objetivos desta disciplina, ainda teríamos contato 
com a máscara expressiva, iríamos confeccionar as nossas próprias máscaras e montar 
um exercício cênico. 

Tive bastante dificuldade em compreender a energia que cada máscara exigia do meu 
corpo, e às vezes por pensar tanto, não conseguia chegar onde queria chegar, que era 
dar vida à máscara. Isto é um processo que até hoje em dia venho praticando, porque 
muitas vezes quando estou com a máscara no rosto, seja ela em suas diversas 
modalidades, não consigo me enxergar do lado de dentro, muitas vezes precisei gravar 
em vídeo para assistir depois ou estar com alguém para me auxiliar. 

Após leituras e exercícios com as máscaras expressivas comecei a notar a exigência 
que esta máscara pedia, diferente da neutra e, mesmo assim, não deixando nada de 
lado sobre o que a máscara neutra estava me ensinando, pois ali estava me descobrindo 
e usando a máscara como objeto de aprendizado do trabalho de ator, assim como diz 

Felisberto Sabino da Costa (2005) em seu texto “A máscara e a formação do ator”. 

Em agosto do mesmo período e na mesma disciplina tive contato com a confecção de 
máscara com o mascareiro André Marcelino, que naquela época estava fazendo 
docência assistida para o Mestrado. Num minicurso de um final de semana aprendemos 
como confeccionar nossas máscaras expressivas que poderiam servir para o final da 
mesma diciplina e também semear novos mascarareiros. Argila, gesso e papel, foram 
dois dias de muitos trabalhos manuais e de experimentações inusitadas, pois até então 
estávamos ainda nos acostumando com a ideia de trabalhar com a máscara na sala de 
ensaio e no trabalho de ator, não tendo passado pela minha cabeça que iria também 
conhecer este trabalho e ficar encantado da mesma forma. 

Como finalização da disciplina "Pedagogia do Corpo", um exercício cênico intitulado 
“Mata 7” acabou unindo alguns estudantes que estavam querendo continuar os estudos 
com a máscara e que não terminasse apenas naquele componente curricular. Eu, André 
Martins, Arthur Araújo, Emerson F. Sousa e Mário Rubens, todos da mesma turma, 
montamos um grupo de trabalho e estudos que batizamos de Grupo Boi Teodoro, onde 
poderíamos continuar experimentando mais e mais, dentro ou fora da universidade. O 
grupo está até hoje com o espetáculo “Mata Sete Duma vez”, dirigido por André 
Marcelino, e além desse trabalho vem agora experimentando a confecção e a atuação 
com máscaras expressivas inteiras, trabalho inspirado no grupo alemão Familie Flöz, 
sob direção de Ana Caldas Lewinsohn. Esse processo criativo, que se configura como 
a parte prática experimental dessa pesquisa de Iniciação Científica, teve início no final 
do ano de 2019, com a confecção das máscaras e, no início de 2020, foram realizados 
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dois ensaios que precisaram, em seguida, ser suspensos em função do isolamento 
social e da Covid-19. 

Em 2018 cursando a disciplina de Estágio Supervisionado de Formação de Professores 
4, tive a oportunidade de difundir o meu conhecimento até então adquiridos sobre a 
máscara. Nesta aula geralmente trabalhamos em duplas, e eu estava fazendo com 
Arthur Araujo, integrante do Grupo Boi Teodoro e que também estava se enveredando 
pelo caminho dos estudos das máscaras. Montamos o nosso projeto de aula de acordo 
com a curiosidade da nossa turma. Com uma primeira aula expositiva mostrando as 
máscaras e imagens de espetáculos, alimentamos o interesse dos alunos, que não eram 
estudantes exclusivamente das artes, mas sim do ensino médio. Com alguns encontros, 
o projeto se moldou em aula de confecção de máscaras, tínhamos o suporte total da 
escola, da professora que sempre nos acompanhava e também da turma. 

O estágio é uma das disciplinas mais desafiadoras da nossa jornada acadêmica, pois é 
nela que colocamos nossos estudos dentro da universidade para fora dela, e como o 
nosso curso é licenciatura e tem o objetivo de formar professores de teatro, pude ter o 
momento de troca de professor e aluno, só que desta vez estava do outro lado e 
discutindo um assunto que vem me movendo na graduação. 

Venho descobrindo e estudando como aluno, a cada dia que passa o teatro sempre é 
uma coisa nova, e ao tentar assimilar e compreender centenas de anos de história, 
inúmeras práticas, centenas de contribuidores para a arte, penso: como é que posso no 
futuro ou, agora mesmo, ensinar outra pessoa um assunto que venho acabando de 
descobrir recentemente? Isto é um questionamento correto para um aluno de 
licenciatura? Eu penso no meu dever enquanto pessoa na sociedade e em como irei 
contribuir com meus serviços para minha comunidade. 

A INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Em 2019 tive a oportunidade de realizar uma investigação de Iniciação Científica 
intitulada “A máscara na cena Teatral” onde daria início à minha primeira experiência 
com a pesquisa acadêmica. Os objetivos dentro da bolsa eram: realizar estudos teóricos 
e práticos; realizar levantamento bibliográfico do tema nos últimos 10 anos no Brasil 
(que com a busca do material na internet fui encontrando textos mais antigos, então 
esse período foi modificado para 18 anos); contribuir para a formação do aluno na 
pesquisa da linguagem da máscara teatral; refletir sobre aspectos pedagógicos da 
máscara no teatro; e fomentar e estimular a livre criação teatral com máscara. 

Nas primeiras reuniões com a orientadora discutimos sobre o desejo de montar um 
espaço para poder discutir e estudar com outros alunos que tivessem interesse também 
no assunto, que veio a se concretizar com a criação do LABMASK (Laboratório de 
Experimentos em Atuação e Máscaras). Conversamos, também, sobre possíveis ideias 
de um acervo de textos para estudos dos orientandos e para interessados na área da 

máscara teatral. 

Para criar o acervo do LABMASK dei início a um drive de armazenamento e 
compartilhamento com minha orientadora Prof.ª Dra. Ana Caldas Lewinsohn e seu 
orientando no mestrado Alleff Emanuell Araújo Lima no dia 25 de agosto de 2019. 
Dentro deste serviço virtual poderíamos colocar textos e outros materiais para as nossas 
pesquisas, assim ficaria fácil de encontrá-los para também realizar os fichamentos para 
a pesquisa.. 
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Dentro do Drive adicionei a primeira Pasta intitulada ARQUIVO LABMASK e lá comecei 
a montar a Árvore de Arquivo desta pesquisa. A Prof.ª Dra. Ana Caldas já tinha uma 
gama de textos em seus arquivos pessoais e pediu para que passasse para o nosso 
drive compartilhado, então, foram os primeiros textos adicionados na pasta "Máscaras" 
e dei início a busca dos novos textos. Realizei também um levantamento de textos 
organizados em outras 9 pastas separadas com as seguintes temáticas: Mascaramento; 
Boneco; Absurdo; Abismal; Nonsense; Ambivalência; Grotesco; Insólito; e Manipulação, 
com 197 artigos. Tais temáticas, vinculadas à pesquisa “A Máscara na cena: enigma e 
ambivalência” não serão objetos de análise, que teve como recorte o tema "máscaras". 

Para manter uma organização dentro da pasta "Máscaras" separei os textos por 
Revistas Científicas, assim, poderia me empenhar na busca dos assuntos em um 
determinado site por horas e destrinchar todo o banco de textos referente àquele 
assunto. Quando pesquisava a palavra chave “máscara” aparecia um número ‘x’ de 
textos, então lia o resumo e conferia se o texto discutia sobre máscara teatral, se sim, 
colocava no Drive para, posteriormente, servir para a análise que iria fazer no final desta 
busca. 

Quando algum texto me interessava mais que os outros, seja pelo resumo ou o título, 
separava para poder fazer um fichamento e levar em discussão nos encontros 
presenciais com a minha orientadora, tirar dúvidas ou correlacionar com alguma prática 
que tive ao longo dos anos e atualmente, pois tive a oportunidade de trabalhar em uma 
oficina proposta pelo LABMASK em conjunto com o Grupo Boi Teodoro. 

O Corpo da Máscara foi uma oficina ofertada no dia 8 de novembro de 2019, aberto ao 
público, dentro da programação do evento de extensão "Semana DEART". A oficina não 
foi aberta apenas para os estudantes do Departamento de Artes da UFRN, mas também 
para a comunidade externa do Campus. Ministrada pela Prof. Ana Caldas e os 
integrantes do Grupo Boi Teodoro, fizemos experimentos e brincadeiras com as 

diversas máscaras que tínhamos em nosso arsenal. 

Naquele momento eu estava do outro lado da máscara, estava observando outras 
pessoas utilizando este objeto, agora estava no olhar do pedagogo, analisando minha 
postura como professor e os meus conhecimentos como pesquisador, e posso dizer que 
fiquei com muito medo, de não estar fazendo certo, procurando uma maneira de acertar 
e esquecendo mais uma vez que o aprendizado também vem do erro e que, se o medo 
me travar, nunca vou aprender. 

Independente dos lados onde me situo, seja observando alguém usar a máscara e dar 
direcionamentos ou com máscara recebendo direcionamentos, acabo caindo nesta 
sensação de estar sempre fazendo errado e acabo travando o aprendizado e muitas 
vezes nem me divertindo com esta linguagem que me faz tão bem. No entanto, os 
relatos dos meus colegas e participantes foram o contrário do que achei que estava 
vivenciando, pois no final da oficina, em roda, compartilhamos as sensações daqueles 
experimentos e disseram o quão divertido foi dar vida para as máscara ou se sentirem 
mais vivos. Neste momento enquanto estudante e bolsista, entrei no dilema: consigo 
seguir, ou não, este caminho da licenciatura? Talvez este tenha sido um dos 

pensamentos que vem me assombrando todos os anos durante o curso. 

Geralmente essas ideias sempre se aceleram quando estou em aula como docente ou 
oficineiro, as minhas mãos começam a suar, minha voz falha, a respiração começa a 
ficar intensa e rápida, e preciso muito da ajuda de alguém pra poder continuar, e acredito 
que com o fim do graduação essas sensações vêm ficando mais intensas. Qual é a 
resposta para acalmar esse fervilhar de ideias? 
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Calma e processo, ser professor é ter a noção de estar em constante processo, até 
mesmo como ser humano, a diferença de ter a consciência de que estou aprendendo 
durante o encadeamento das minhas ações e de que errar faz parte do aprender, e 
lembrar que nunca estive sozinho tateando o caminho com os olhos vendados no 
escuro, pois tenho orientações que servem como bússola neste caminho. 

Em paralelo à oficina e à investigação da atuação com a máscara inteira (projeto que 
também faz parte do LABMASK), continuei a busca dos textos em periódicos em 
revistas científicas com o seguinte resultado: 

O Percevejo – UNIRIO 
1 Texto. 

Rebento – UNESP 
5 Textos. 

Aspas - USP 
1 Texto 

Arte da Cena – UFG 
2 Textos 

Revista Brasileira de Estudos da Presença - UFRGS 
1 Texto 

Conceição - UNICAMP 
3 Textos 

Lamparina – UFMG 
2 Textos 

Mimus – Companhia de Teatro 
1 Texto 

Móin-Móin - UDESC 
153 Textos 

Moringa – UFPB 
1 Texto 

Rascunhos – UFU 
4 Textos 

Repertório - UFBA 
2 Textos 

Sala Preta – USP 
14 Textos 

Urdimento – UDESC 
4 Textos 
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Anais da ABRACE 
13 Textos 

Art Research Journal 
1 Texto 

Com os textos já dispostos em tabelas pude comparar algumas informações, como por 
exemplo: 76% (157) dos textos estavam concentrados no Sul; 18% (37) no Sudeste; 4% 

(8) no Nordeste; e 2% (4) no Norte do Brasil. 

A publicação por ano varia também, às vezes as publicações sobre máscara estão em 
alta e em outras decaem rápido. Em 2002 encontrei 2 publicações: uma na UDESC na 
REVISTA URDIMENTOde Luciana Desconetto, com o artigo intitulado"A utilização da 
máscara neutra na formação do ator"; e a outra publicação na USP na REVISTA SALA 
PRETA, de Juliana Jardimcom o artigo "O ator transparente: reflexões sobre o 
treinamento contemporâneo do ator com as máscaras do Palhaço e do Bufão". A partir 
daí pude identificar alguns picos, como no ano de 2007, quando foram publicados mais 
de 24 textos, já em 2008 a produção caiu para 12, em 2013 subiu para 35 publicações, 
em 2016 caiu para 2 publicações e em 2017 teve um crescimento com 21 textos 
publicados na área da máscara teatral no Brasil. 

Grande parte destas publicações se concentram no Sul do País especificamente na 
Revista Móin-Móin, pois é um periódico voltado para o estudo do teatro de formas 
animadas, então a gama de textos relacionados à este assunto é muito maior. A primeira 
edição da revista foi em 2005, com textos oriundos de provocações em festivais na 
cidade de Jaraguá do Sul em 2001. Desde então todos os anos autores nacionais e 

internacionais participam das publicações desta revista. 

A segunda concentração de textos se localiza no Sudeste com 37 artigos, sendo que 14 
deles foram publicados na revista SALA PRETA da USP, uma das primeiras revistas 
voltadas à área das artes iniciada em 2001 e também uma das poucas revistas focadas 

em artes que recebe a avaliação de “A1” pela QUALIS/CAPES. 

DISTRIBUIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES NA ÁREA DE MÁSCARA TEATRAL NO BRASIL 
ENTRE OS ANOS DE 2002 A 2020, TABELAS EM ANEXO: 

  

 
Conclusão 

 

Minha jornada acadêmica está beirando a conclusão e juntamente com ela minha 
Iniciação Científica, durante 12 meses na pesquisa foram momentos de bastante 
experiências em atingir seus objetivos e até mesmo nos que não pude alcançar devido 
alguns fatores como o COVID-19 e o isolamento social. Contando também é claro com 
o próprio processo de pesquisa, que foi e é uma parte de bastante importância no 
aprendizado do ser humano, pois em inúmeros momentos serviu para reflexão e 
questionamentos sobre minhas ações e ideias. 

Meu primeiro contato com a pesquisa acadêmica mostrou o quão defasado em leitura e 
escrita eu estava e que precisava melhorar, me dando a oportunidade de aprofundar 
em um tema que até meados de 2017 conhecia bem pouco e foi crescendo com o passar 
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do tempo. Ao começar a ter contato com diversas publicações, em múltiplas revistas 
pude constatar como o teatro é vasto até mesmo em suas categorias como o teatro de 
animação e a máscara. A quantidade de autores, professores e alunos que estudam e 
vem pensando no assunto em diversos aspectos é muito significativa, e digo que não é 
algo novo, pois o número de publicações vem aumentando, considerando um processo 
de investigação temática que teve início no século passado e ainda fora do Brasil. 

Quando se tem algumas dificuldades, como no meu caso, a falta do gosto pela leitura e 
o pouco exercício da escrita, me parece que com o passar do processo fui 
desacreditando das minha capacidades acadêmicas e das minhas habilidades como 
aluno. Pude, somente no final desse processo, entender que a produção deste trabalho 
era algo necessário para o meu crescimento, o contrário do que me pareceu 
inicialmente: algo desgastante e aterrorizante. Até pensei se a universidade é para 
todos. Será que todos são para a universidade? Mas é só manter a calma, olhar o que 
se tem em mãos e ouvir as orientações propostas pela sua mentora. 

Foi ouvindo e realizando as atividades propostas pela minha orientadora que hoje sei 
onde ir atrás dos assuntos que quero aprofundar. Mesmo que o tempo de isolamento 
social tenha impedido trabalhos físicos com outras pessoas, posso ainda tirar minhas 
conclusões dos exercícios feitos no ano passado. Fiquei na ânsia de confeccionar mais 
máscaras, poder trabalhar mais com elas. As leituras foram necessárias para conhecer 
o objeto e os pensamentos sobre ele. 

Gostaria de estar experimentando na prática e tornar natural o entendimento da 
máscara em meu corpo, aprender com os erros e não querer acertar, apenas me divertir 
com o objeto e dar organicidade na atuação com a máscara. Por isso pude notar a 
importância da fundamentação dos estudos que vim fazendo nesse período com 
bastante leitura e buscas pelo conteúdo, agora mesmo eu quero é experimentar no 
palpável. 
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Anexos 

 

 

Gráficos das publicações no brasil por região e ano 

 

 

Grupo Boi Teodoro - Espetáculo "Mata 7" 
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Ofina Ofertada pelo LABMASK no fim de 2019 

 

 

Grupo Boi Teodoro com Mascara Inteiras, novo processo do grupo e experimentação 
do LABMASK 
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Gabriel Jason no Estagio Supervisionado de Formação de Professor 4 (UFRN) 
promovendo a intervenção com confecção de máscaras 
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TÍTULO: SIMBOLISMO SONORO EM PB: UM ESTUDO DE CASO COM NOMES DE 

POKÉMON 

Resumo 

O simbolismo sonoro é a relação que falantes de diferentes línguas fazem entre 
fonemas e categorias perceptuais como forma, luminosidade, tamanho e velocidade 
(Lockwood e Dingemanse 2015). Pesquisas experimentais documentam que enquanto 
alguns simbolismos parecem ser mais universais (Sapir 1929, Köhler, 1949), outros 
parecem ser específicos para falantes de algumas línguas. Em nossa pesquisa, 
investigamos a associação já descrita na literatura entre a percepção de algo que voa e 
alveolares desvozeadas, também conhecido como sibilantes /s/ e /ʃ/, como sugerido no 
Crátilo de Platão (427a), e a relação entre objetos escuros e perigosos e obstruintes 
vozeadas /b/, /d/ e /g/ (Kawahara & Kumagai, 2019). Para testar se falantes de PB fazem 
essas associações já documentadas para falantes de outras línguas, nos inspiramos em 
alguns estudos da área que têm usado com sucesso criaturas do universo Pokémon 
para investigar simbolismo sonoro em Japonês, Inglês e PB (Kawahara, Noto e Kumagai 
2018; Kawahara, Kumagai, 2019; Shih et al. 2018; Godoy et al. 2019). Em nosso 
experimento, os participantes responderam a um questionário através do Google Forms 
por meio de produção livre. Cada um dos participantes nomeou um total de 20 
Pokémons, sendo 10 Pokémons que voam e outros 10 Pokémons que são de cor escura 
e que tem feições malvadas. As criaturas que utilizamos em nosso experimento são 
novas e não fazem parte do universo original da franquia, mas são facilmente 
identificados como Pokémon. 
 
Palavras-chave: Iconicidade. Simbolismo Sonoro. Psicolinguística Experimental. 

Pokémon 

TITLE: SOUND SYMBOLISM IN PB: A CASE STUDY WITH POKÉMON NAMES 

Abstract 

Sound symbolism is the relationship that speakers of different languages make between 
phonemes and perceptual categories such as shape, luminosity, size and speed 
(Lockwood and Dingemanse 2015). Experimental research documents that while some 
symbolisms seem to be more universal (Sapir 1929, Köhler, 1949), others seem to be 
specific to speakers of some languages. In our research, we investigated the association 
already described in the literature between the perception of something that flies and 
voiced alveolars, also known as sibilants /s/ and /ʃ//, as suggested in Plato's Crátilo 
(427a), and the relationship between dark and dangerous objects and voiced 
obstructions /b/, /d/ and /g/ (Kawahara & Kumagai, 2019). To test whether BP speakers 
make these associations already documented for speakers of other languages, we are 
inspired by some studies of the area that have successfully used creatures from the 
Pokémon universe to investigate sound symbolism in Japanese, English and PB 
(Kawahara, Noto and Kumagai 2018; Kawahara, Kumagai, 2019; Shih et al. 2018; 
Godoy et al. In our experiment, participants answered a questionnaire through Google 
Forms through free production. Each of the participants named a total of 20 Pokémon, 
10 of which fly and another 10 Pokémon that are dark-colored and have evil features. 
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The creatures we use in our experiment are new and are not part of the franchise's 
original universe, but are easily identified as Pokemon. 
 
Keywords: Iconicity. Sound Symbolism. Experimental Psycholinguistics. Pokemon. 

Introdução 

O fenômeno do simbolismo sonoro, que teoriza acerca da existência de relações 
icônicas entre forma e significado, ou seja, a existência de motivação no signo 
linguístico, tem sido estudado por alguns filósofos e linguistas há algum tempo. 
Atualmente, esses estudos vêm apresentando resultados significativos acerca do 
processamento (NYGAARD, COOK e NAMY, 2009; WESTBURY, 2005), mas também 
da aquisição e do desenvolvimento da linguagem (ORTEGA, SÜMER e ÖZYÛREK, 
2016; IMAI, KITA, NAGUMO e OKADA, 2008). 

A quantidade de experimentos que evidenciam e trazem à tona cada vez mais 
discussões acerca da iconicidade do signo linguístico nos faz refletir sobre a atual 
conjuntura adotada pela grande maioria dos linguistas associados a certas correntes 
teóricas: a arbitrariedade do signo como sendo incontestável. O próprio Saussure em 
seus relatos afirma que “ninguém contesta o princípio da natureza do signo linguístico" 
(SAUSSURE, 1966, p.68). Diante de tal divergência, torna-se cada vez mais importante 
o estudo no campo do simbolismo sonoro, uma vez que esses estudos têm apresentado 
contribuições consistentes acerca do processamento e da aquisição da linguagem. 

O uso de criaturas do universo Pokémon tem sido bastante utilizado para a investigação 
de simbolismo sonoro em Japonês (Kawahara, Nato and Kumagai, 2018; Kawahara and 
Kumagai, 2019) e em outras línguas como, Russo, Mandarim e Cantonês. 

Pokémon é uma franquia Japonesa baseada em criaturas fictícias que são capturadas 
por humanos e treinados para que possam combater entre si. Cada criatura do universo 
Pokémon recebe um nome e esse pode ser alterado caso o Pokémon em questão 
evolua, nesse caso, o nome da criatura também muda, como em Raichu que tem seu 
nome alterado para Pikachu na pós-evolução. 

Estudos realizados na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), também 
utilizando nomes de Pokémons como corpus para verificar a ocorrência de simbolismos 
sonoros no (PB), evidenciaram resultados semelhantes aos já encontrados em outras 
línguas como Russo, Japonês, Mandarim e Cantonês. Godoy et. al (2019) verificou em 
seu estudo que falantes de (PB) associam a vogal /i/ a Pokémons pré-evolução, 

enquanto a vogal /a/ é comumente associada a Pokémons pós-evolução. 

Em nossa pesquisa, investigamos a associação já descrita na literatura entre a 
percepção de algo que voa e fricativas labiodentais e alveolares desvozeadas (/f/, /s/, 
/ʃ/) assim como sugerido no Crátilo de Platão (427a), e a relação entre objetos escuros 
e perigosos e obstruintes vozeadas (/b/, /d/ e /g/) (Kawahara & Kumagai, 2019). O 
presente trabalho pretende contribuir para estudos do simbolismo sonoro no Português 
Brasileiro (PB), uma área ainda pouco explorada. Através desse experimento, por meio 
das respostas dos participantes, verificaremos se há ocorrências de simbolismos 

sonoros no (PB) ao nomearem criaturas do universo Pokémon. 

Para testar se falantes de (PB) fazem a associação entre as fricativas labiodentais e 
alveolares e a ideia de algo aéreo, além da associação entre obstruintes vozeadas e 
objetos escuros e perigosos, seguimos diversos estudos da área que têm usado com 
sucesso criaturas do universo Pokémon para investigar simbolismo sonoro em Japonês, 
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Inglês e PB (Kawahara, Noto e Kumagai 2018; Kawahara, Kumagai, 2019; Shih et al. 
2018; Godoy et al. submetido). 

 
Metodologia 

 

Os participantes desse experimento foram solicitados a nomear 10 Pokémons de ar - 
um tipo específico de Pokémon que voa - e outros 10 Pokémons que não são de ar, 
mas que apresentam características malvadas e escuras. As criaturas apresentadas 
aos participantes são novas e não fazem parte do universo original, mas são facilmente 
identificados como Pokémon. As ilustrações utilizadas nesse experimento foram criadas 
pela artista digital Toto-Mame. 

O convite para a participação no experimento foi feita por meio de posts compartilhados 
em algumas redes sociais. 

Nossa ideia foi analisar os nomes criados pelos participantes através de nomeação livre 
para verificar a ocorrência de fonemas fricativas labiodentais e alveolares desvozeadas 
(/f/, /s/, /ʃ/) para Pokémons voadores, e obstruintes vozeadas (/b/, /d/ e /g/) para 
Pokémons não-voadores, escuros e perigosos. 

A maioria dos Pokémons do tipo voador utilizadas nesse experimento se assemelhavam 
à pássaros, e todos apresentavam asas. Já os Pokémons não-voadores, escuros e 
perigosos não possuíam asas ou nenhuma outra característica que pudessem evocar o 
ato de voar. 

Kawahara e Kumagai (2019b) e Kawahara et al. (2020, submetido) utilizaram em seus 
estudos, a tarefa de escolha forçada para investigar o simbolismo sonoro em tipos de 
Pokémon. Isso quer dizer que, os participantes deveriam escolher entre uma opção e 
outra. Embora esse paradigma seja amplamente utilizado em pesquisas de simbolismo 
sonoro (ver Lockwood e Dingemanse (2015) para uma revisão), ele pode superestimar 
efeitos de simbolismo sonoro. Sendo assim, em nossa pesquisa utilizamos uma tarefa 
de nomeação livre ou elicitation technique que permitiu aos participantes criar nomes 

para os Pokémons sem restrições utilizadas anteriormente. 

Além disso, os participantes foram instruídos a nomearem os personagens seguindo 
algumas regras previamente estabelecidas pelos autores. A principal delas era que não 
utilizassem palavras existentes em português ou em outros idiomas, além de nomes de 
Pokémons introduzidos pela franquia original ®Nintendo. Eles também foram solicitados 
a evitarem o uso de prefixos e sufixos em Português brasileiro, como (mini-, super-, 
mega-, ão-, inho- etc). 

Durante o experimento, os participantes visualizavam um Pokémon de cada vez, isso 
quer dizer que eles não podiam comparar personagens enquanto criavam seus nomes. 
As respostas por escrito foram coletadas através da plataforma GoogleForms. 

Ao fim do experimento, os participantes responderam algumas perguntas a respeito de 
conhecimento prévio sobre simbolismo sonoro e se já haviam participado de outros 
experimentos de Pokémonastics. Um dos participantes foi excluído da análise de dados 
porque respondeu positivamente a uma dessas perguntas. 
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Resultados e Discussões 

 

Oitenta e seis falantes nativos de Português Brasileiro participaram do experimento 
depois de responderem a um consentimento formal de participação requerido pelo 
comitê de ética. 

Um total de 1,700 nomes foram analisados pelo autor deste trabalho e por mais uma 
aluna membro do Laboratório de Estudos Experimentais em Linguagem (LEELin) da 
UFRN. Em caso de discordância entre a análise, a professora responsável por este 
projeto de pesquisa decidiu qual dado deveria ser excluído devido à não conformidade 
com as instruções dadas aos participantes. 

Para a realização da nossa análise acerca da possível associação entre obstruintes 
vozeadas e Pokémon Pokémons não-voadores, escuros e perigosos, um script contou 
automaticamente se havia ocorrências de obstruintes vozeadas (ou seja, /b, d, g, v, z e 
ʒ/) em cada nome. Para isso, utilizamos o pacote LME4 (Bates et al., 2015) para 
executar um modelo de regressão logística de efeitos mistos. Este modelo incluiu o tipo 
Pokémon (voadores vs não-voadores, malvados) como preditor, a ocorrência de 
obstruintes vozeadas como uma variável de resposta binomial e interceptações 
aleatórias para participantes e itens; slopes aleatórias não foram incluídas devido a 
problemas de convergência. A comparação de modelos mostrou que o tipo Pokémon 
foi um fator significativo na previsão da ocorrência de obstruintes vozeadas em nomes 
pokémon (χ (1) = 6,94, p = 0,0084). As criaturas Pokémons nomeadas do tipo não-
voador mas que apresentavam características malvadas tiveram maior ocorrência de 
obstruintes vozeadas em seus nomes do que Pokémon voador (b = 0,45, p = 0,0046). 

Os mesmos procedimentos foram também adotados para análise com Pokémons do 
tipo voador e a sua relação com sibilantes (/s/ e /ʃ/) em seu nome. Um modelo de 
regressão logística de efeitos mistos foi construído com a presença de sibilantes como 
uma variável de resposta binomial, tipo Pokémon como preditor e interceptação 
aleatória por participantes e itens. A comparação de modelos mostrou que o tipo 
Pokémon não foi um fator significativo na previsão da presença de obstruintes vozeadas 
em nomes pokémon (x²(1) = 0,0326, p = 0,8568). 

Em nossos resultados verificamos que os falantes nativos de Português Brasileiro 
realizam padrões semelhantes aos observados para falantes de inglês e japonês em 
relação à associação entre Pokémons não-voadores, escuros e perigoso e obstruintes 
vozeadas (/b, d, g, v, z e ʒ/) . Quando comparado com outros tipos de Pokémons, há 
uma maior chance de empregar obstruintes vozeadas para nomear um personagem. 
Além de replicar essa descoberta anterior do inglês e do japonês em um novo idioma, 
isso é PB, nossos dados adicionam outras contribuições para essa área de estudo ainda 
pouco explorada. 

Além disso, nossos resultados sugerem que a associação entre Pokémon malvados e 
obstruintes vozeadas é robusta o suficiente para emergir mesmo quando os 

participantes são em sua maioria livres para criar seus nomes. 

 
Conclusão 
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O experimento realizado neste plano de trabalho teve a intenção de verificar se falantes 
nativos de Português Brasileiro utilizam algum padrão em simbolismo sonoro para 
nomearem características em criaturas do universo Pokémons e se esses padrões 
simbólicos se assemelhavam aos realizados em Japonês e em Inglês. 

É importante salientar que, nosso estudo não assume a linguagem como um fenômeno 
puramente icônico. Assim como postula Lockwood e Dingemanse (2015), a 
arbitrariedade e a iconicidade devem ser tratados como conceitos complementares. 
Assim sendo, podemos concluir que “um sistema somente baseado na iconicidade seria 
prejudicial à nossa capacidade de expressão de conceitos específicos, tendo em vista 
que isso imporia limitações quanto às distinções conceituais que poderíamos fazer.” 

(GODOY ET AL., 2018, p. 88). 

Posto isso, foi verificado em nosso estudo a ocorrência de um tipo de simbolismo sonoro 
no experimento proposto, falantes nativos de Português Brasileiro parecem ser mais 
sensíveis a sons como /b, d, g, v, z e ʒ/ e objetos com características escuras e 
malvadas, enquanto que as sibilantes /s/ e /ʃ/ não apresentaram resultados significativos 
em relação ao Pokémon do tipo voador. 

Além disso, nosso estudo parece ser o primeiro a utilizar como método a tarefa de 
nomeação livre, isto é, os participantes não foram forçados a escolher entre nomes com 
características fonológicas previamente especificadas. De acordo com Westbury et al. 
(2018) e Averyard (2012) a tarefa de escolha forçada em experimentos é conhecida por 
superestimar os efeitos do simbolismo sonoro. 

Portanto, ao encontramos evidências da ocorrência de simbolismo sonoro apenas para 
as obstruintes vozeadas, mas não para as sibilantes acreditamos que falantes de 
Português Brasileiro são mais sensíveis a um tipo de simbolismo sonoro do que outro. 
Esperamos que esse estudo possa encorajar a realização de outros estudos na área do 
simbolismo sonoro, uma vez que tal área vem apresentando contribuições consistentes 

acerca do processamento e da aquisição da linguagem. 
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Figura 1. Exemplos de criaturas utilizadas em nosso experimento 

 

 

Figura 2. Figura 2: Taxa estimada de nomes contendo obstruentes vozeadas (A) ou 
sibilantes (B); as barras de erro representam erros padrão. 
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TÍTULO: Uma busca pela Região Metropolitana de sucesso e o exemplo da Região 

Metropolitana de Natal em tempos de pandemia 

Resumo 

A presente pesquisa faz parte do Projeto Governança Metropolitana, projeto guarda-
chuva, vinculado ao Observatório das Metrópoles, Núcleo Natal. O estudo, incialmente 
foi destinado ao levantamento de dados bibliográficos sobre a evolução do processo de 
institucionalização, a partir do modelo estrutural do Estatuto da Metrópole, de oito 
regiões metropolitanas brasileiras. Em seguida, a pesquisa se aprofundou na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, como modelo de arranjo institucional. No entanto, em 
decorrência da decretação de pandemia, as análises da RMBH foram suspensas. O 
estudo dirigiu-se à reflexão das medidas de enfrentamento à pandemia, no âmbito 
estadual e municipal do RN, destacando o pacto federativo como um embate e a 
ausência de gestão metropolitana colaborativa como maior dificuldade para sucesso no 
resultado das medidas de combate e propagação da Covid-19, na RM Natal. Esse 
resultado deu-se pelo recorte e análise dos decretos estaduais e municiais. Ainda, 
utilizou a mesma metodologia comparativa das medidas da gestão de crise entre os 
decretos estaduais, junto com os decretos dos oito municípios polos que estão 
distribuídas as regionais de saúde do SUS no território do RN. A pesquisa, durante, 
obteve resultados: a coautoria em dois artigos científicos, respectivamente intitulados: 
“Governança metropolitana em tempos de pandemia” e “Regionalização do SUS no 
enfrentamento da Covid-19: urgências e desafios”.  
 
Palavras-chave: gestão metropolitana, pandemia. 

TITLE: A search for the successful Metropolitan Region and the example of the Natal 

Metropolitan Region in times of pandemic. 

Abstract 

 

This research is part of the Metropolitan Governance Project, an umbrella project, linked 
to the Observatório das Metrópoles, Núcleo Natal. The study was initially intended to 
collect bibliographic data on the evolution of the institutionalization process, based on 
the structural model of the Statute of the Metropolis, of eight Brazilian metropolitan 
regions. Then, the research deepened in the Metropolitan Region of Belo Horizonte, as 
a model of institutional arrangement. However, due to the pandemic decree, the RMBH 
analyzes were suspended. The study aimed at reflecting on measures to combat the 
pandemic, at the state and municipal level of RN, highlighting the federative pact as a 
struggle and the absence of collaborative metropolitan management as the greatest 
difficulty for success in the outcome of measures to combat and spread Covid-19, at RM 
Natal. This result was due to the clipping and analysis of state and municipal decrees. 
Still, it used the same comparative methodology of the crisis management measures 
between the state decrees, together with the decrees of the eight municipalities that are 
distributed by the SUS regional health in the territory of RN. The research, during, 
obtained results: the co-authorship in two scientific articles, respectively entitled: 
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“Metropolitan governance in times of pandemic” and “Regionalization of the SUS in 
facing Covid-19: urgencies and challenges”. 

 
 
Keywords: metropolitan management, pandemic. 

Introdução 

Introdução 

A presente pesquisa faz parte do projeto maior (projeto “guarda-chuva”) denominado 
Governança Metropolitana, vinculado ao Observatório das Metrópoles, Núcleo Natal. O 
estudo foi dirigido, inicialmente, ao processo de formação de algumas regiões 
metropolitanas brasileiras, dando ênfase, na primeira parte, à Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, ao seu modelo institucional de sucesso e sua elaboração do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Integrado. 
Em seguida, com a decretação de pandemia, pela Organização Mundial de Saúde, a 
pesquisa se direcionou à identificação das medidas de enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus, por parte dos municípios que compõe a Região Metropolitana de 
Natal, como também do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. O estudo objetivou 
o destaque da importância de uma governança metropolitana, uma cooperação por 
parte dos municípios e a colaboração do governo estadual, na formação harmônica e 
igualitária dos decretos e políticas públicas destinadas ao combate à propagação da 
Covid-19. 

Por fim, a pesquisa concluiu o seu recorte temporal com uma avaliação das regionais 
de saúde do Rio Grande do Norte, estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, 
destacando os decretos municipais e as deficiências e dificuldades dessas regionais, 
quanto ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. O destaque para a relação da 
pesquisa com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 11, Cidades e 
comunidades sustentáveis, da Agenda 2030. 

  

  
 

  

 
Metodologia 

 

Metodologia 

Na primeira parte da pesquisa, foi utilizado os métodos de estudo bibliográfico e 
documental, por meio de leituras sobre oito regiões metropolitanas do Brasil (Baixada 
Santista, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Fortaleza, Recife, Vitória e Salvador) 
(Quadro I, em anexo), identificando o processo de institucionalização de cada uma. Foi 
elaborado um quadro comparativo das regiões metropolitanas, a partir dos elementos 
da estrutura básica da governança interfederativa, previstos no Estatuto da Metrópole. 
Igualmente, foi elaborado três quadros com a composição institucional das RM’s de 
Baixada Santista, Recife e Salvador. (Quadros 2, 3 e 4, em anexo) 
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A pesquisa, aos poucos, foi se afunilando, até chegar ao aprofundamento da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, através de leituras de textos sobre esta RM e sua 

evolução na estrutura da governança metropolitana. 

Quanto à segunda parte da pesquisa, o estudo foi realizado com a busca e análise dos 
decretos dos municípios de: Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e 
Extremoz, que formam região metropolitana funcional de Natal, através de consulta e 
recorte ao Diário Oficial de cada município, disponível no sítio da prefeitura municipal 
de cada um desses, dentro do recorte temporal dos meses de março a julho de 2020 
(Quadro 5, em anexo). O mesmo modo foi aplicado aos decretos estaduais e aos 
decretos dos chamados municípios polos das regionais de saúde do SUS no RN: Assú, 
Caicó, João Câmara, Mossoró, Natal, Pau dos Ferros, Santa Cruz e São José de Mipibu 
dentro de um recorte temporal mais curto, de março a maio (Quadro 6, em anexo). 

Todos os decretos pesquisados, possuem matérias especificas às medidas de 
enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, determinadas pelos gestores públicos. 
O recorte e análise de todos os decretos eram inseridos em um banco de dados, para 
identificar as consonâncias e dissonâncias das medidas de enfrentamento à pandemia. 
O banco de dados é de consulta de todo o grupo de pesquisa e resultaram no que 
apresentamos neste trabalho, especificamente a participação, como coautora, em dois 

artigos científicos. 

As pesquisas foram realizadas individualmente e, em seguida, apresentadas ao grupo 
de pesquisa, nas reuniões realizadas semanalmente, de forma presencial e, após 
medida de isolamento social, foram realizadas de forma remota, por meio da plataforma 

Google Meets. 

 
Resultados e Discussões 

 

Resultados e Discussão 

 

A Constituição Federal de 1988 permitiu aos estados, criar organizações territoriais, 
entre municípios limítrofes, para fins de organização, cooperação, planejamento e 
execução de funções de interesse comum, denominadas regiões metropolitanas. 

O Ipea, Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, atualmente, cataloga onze principais 
regiões metropolitanas no Brasil, considerando os avanços institucionais e de 
governança metropolitana, de acordo com a Lei nº 13.089/2015, o Estatuto da 
Metrópole. 

O estudo possui como objetivo, conhecer as principais características, referentes às 
evoluções institucionais das principais regiões metropolitanas, identificando os avanços 
e construindo um comparativo institucional dessas, a partir do modelo de estrutura 
básica de governança metropolitana, determinado pelo Estatuto da Metrópole. 

O modelo de estrutura básica de governança metropolitana, previsto pelo Estatuto da 
Metrópole, é formado pela instância executiva, composta pelos representantes do Poder 
Executivo dos entes federativos integrantes das unidades territoriais urbanas; pela 
instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil; por uma 
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organização pública, com funções técnico-consultivas; e pelo sistema integrado de 
alocação de recursos e de prestação de contas. 

Para isso, foram escolhidas, inicialmente, oito regiões metropolitanas: Baixada Santista, 
Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Fortaleza, Recife, Grande Vitória e Salvador, que se 
apresentam como as regiões metropolitanas que mais evoluíram em seu processo de 
institucionalização (IPEA, 2018). Nesse entendimento, foi elaborado um quadro 

comparativo (Quadro 1, em anexo). 

As primeiras regiões metropolitanas brasileiras foram instituídas por meio da Lei 
Complementar Federal n° 14, de 8 de junho de 1973. Por meio desse normativo, oito 
RM’s foram criadas: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, 
Belém e Fortaleza. Posteriormente, em 1974, com a fusão dos estados da Guanabara 
e do Rio de Janeiro, foi criada a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (ANDRADE; 
CLEMENTINO, 2007). 

A região metropolitana de Belo Horizonte é formada por 34 municípios: Baldim, Belo 
Horizonte (município polo), Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, 
Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, 
Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova 
União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, 
Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas 
e Vespasiano, constituindo-se a terceira maior região metropolitana do país. Suas 
características de aglomerado urbano, surgiram em meados das décadas de 1950 e 
1960, com a expansão da área urbana. Já a sua institucionalização ocorreu na década 

seguinte, com, a LC nº 20/1974. 

No entanto, foi a partir da Constituição de 1988, que determinou a competência estadual 
na organização e criação de suas respectivas regiões metropolitanas, que a RMBH se 
reorganizou institucionalmente. Deu-se no ano seguinte, em 1989, com a Constituição 
Estadual de Minas Gerais que cuidou, ainda, de conceituar a região metropolitana como 
o conjunto de Municípios limítrofes que apresenta a ocorrência ou a tendência de 
continuidade do tecido urbano e de complementaridade de funções urbanas, que tenha 
como núcleo a capital do Estado ou metrópole regional e que exija planejamento 
integrado e gestão conjunta permanente por parte dos entes públicos nela atuantes (art. 
45, CEMG). 

Como forma de possibilitar a concretização da gestão metropolitana, nos parágrafos 1º 
e 2º do artigo 43, a referida Constituição estadual estabeleceu que a gestão de funções 
públicas de interesse comum será unificada, bem como que as especificações devem 
definidas em lei complementar que instituir cada região metropolitana, aglomeração 
urbana e microrregião. 

O debate em torno da gestão metropolitana contou com o suporte técnico da Fundação 
João Pinheiro (FJP), que realizou estudos a partir do grupo responsável pelo Plano 
Metropolitano de Belo Horizonte e formou o Plambel (Planejamento da RMBH), 
instituído como em 1974 como superintendência. Com sua extinção, as competências 
foram transferidas para a FJP e para a Secretaria estadual de Planejamento (CORRÊA, 

2013). 

Nesse tempo, surgia uma característica peculiar da RMBH, o denominado, “colar 
metropolitano”, que formado por municípios no entorno da RMBH, afetados pelo 
processo de metropolização e com funções públicas de interesse comum. (IPEA, 2018, 

p. 199). 
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Apontada como pioneira na gestão compartilhada (IPEA, 2018), a Região Metropolitana 
de Belo Horizonte surge com um novo modelo de arranjo institucional em 2006, com as 
Leis Complementares nº 88, 89 e 90. Criando, desta forma a Assembleia Metropolitana, 
o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano e a Agência de 
Desenvolvimento Metropolitano, esta criada em 2009. A Agência Metropolitana é uma 
autarquia cuja função é auxiliar as instituições acima, por meio do planejamento, 
assessoramento e apoio à execução das funções públicas de interesse comum da 
região metropolitana. 

Já o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, tem a função de apoiar as ações 
planejadas pelo Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, a partir do 
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(PDDI), elaborado entre 2009 e 2011. (IPEA, 2915). 

Na elaboração do PDDI da RM de Belo Horizonte, iniciou-se o processo de 
macrozoneamento metropolitano, como ação prioritária para o ordenamento territorial 
metropolitano. O macrozoneamento adotou como diretrizes, seis principais eixos: 
Criação e/ou fortalecimento de centralidades urbanas em rede; Planejamento da 
expansão da ocupação do território; Intensificação do uso do espaço urbano existente; 
Redução da pressão da expansão urbana periférica sobre as áreas verdes, áreas rurais 
e ambientalmente; Ampliação das áreas permeáveis urbanas, restauração e 
revitalização de cursos d’água, controle da expansão imobiliária, industrial e minerária 
sobre áreas de interesse para abastecimento e conservação da biodiversidade; e, 
consolidação de um marco regulatório para o uso e a ocupação do solo (IPEA, 2018, p. 

203 e 204). 

A elaboração do PDDI e do macrozoneamento é considerado um projeto pioneiro entre 
as regiões metropolitanas brasileiras, em razão do arranjo institucional adotado, 
especificamente, o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, que garantiu recursos, 

ainda que limitados 

A partir disso, o PDDI da RM de Belo Horizonte destacou as estratégias territoriais e 
definiu uma hierarquia urbana da seguinte forma: metrópole, centros metropolitanos, 
sub-centros metropolitanos, centros microrregionais e centros locais. 

Desta forma, a RMBH apresenta-se como modelo de governança interfederativa, no 
entanto, o estudo não foi concluído em razão da decretação de pandemia pela OMS, 
pela medida de isolamento social, determinada pelo governo do RN e pela suspensão 
das atividades presenciais na UFRN. Porém, a pesquisa prosseguiu sobre governança 
metropolitana, com ênfase na pandemia, analisando como recorte territorial, a Região 
Metropolitana de Natal - RMN. 

A crise sanitária mundial, causada pela Covid-19, trouxe o pacto federativo brasileiro ao 
protagonismo das discussões nacionais. A inércia do executivo federal, provocada pelos 
inúmeros atos de subestimação da pandemia, provocou o aumento da responsabilidade 
dos executivos estaduais e municipais, cabendo ao Poder Judiciário resolver os conflitos 
federativos, exercendo seu papel atípico, ao determinar que a competência para 
determinar ações de combate à pandemia, é concorrente, dos entes federados para o 
combate ao coronavírus, resguardando-se à União a possibilidade de legislar sobre o 
tema (assim como fez por meio da MP 926/2020 e da Lei Federal 13.979/2020), desde 
que resguarde a autonomia dos estados e municípios (SILVEIRA et al, 2020). 

Vale lembrar que a CF/88 adota o federalismo como sistema de governo, com 
autonomia dos poderes e repartição das competências dos entes federados, prevendo 
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as competências comuns, concorrentes e suplementares, (arts. 21 e ss, CF/88). O que 
se espera, então, é que a divisão de competências traga o equilíbrio entre os entes. No 
entanto, os conflitos entre estados e municípios aumentou, com a pandemia da Covid-
19. 

Ao mesmo tempo, surge um conflito de outra dimensão, na esfera metropolitana. A 
reflexão com base na gestão metropolitana em tempos de pandemia, deu-se dentro do 
recorte territorial da RM Natal funcional, composta pelos municípios de Natal, 
Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz (SILVEIRA et al, 2020 p. 25). 

Temas de interesse local passou a ser discutido a nível metropolitano, após as medidas 
de gestão da crise, publicadas pelo governo estadual do RN, como, transporte público, 
feiras livres, atividades comerciais, dentre outras, considerando o combate à pandemia 
e a prevenção ao contágio. 

Com recorte temporal de 13 de março a 17 de abril deste ano, o governo do estado 
publicou 20 decretos com medidas de enfrentamento à pandemia, incluindo ao 
isolamento social, suspensão das atividades comerciais e das atividades escolares 
presenciais. 

Porém, o que se identificou foi uma consonância, nos primeiros dias, entre as medidas 
(decretos) estaduais e as do município de Natal (capital do estado e município polo da 
RMN), principalmente quanto à criação do comitê gestor de cada ente, estado e 
município. Em seguida, as medidas passaram a se apresentar de forma dissonantes, 
parcial e totalmente, sobre a regulamentação da atividade comercial e do número limite 
de pessoas em reuniões, quando o município de Parnamirim determinou uma 

quantidade diferente dos outros municípios. 

A partir disso, notou-se que a necessidade de um diálogo entre os gestores municipais 
e estadual é primordial para a cooperação entre os municípios, posto que não existe. 
Ao tempo que os decretos municipais e estaduais eram publicados (Tabela I, anexo), 
destacava-se mais o conflito na esfera metropolitana e a necessidade de um órgão que 
promovesse o diálogo, um Conselho a nível metropolitano. 

No entanto, a ausência de uma governança metropolitana na RMN expressa o “vácuo 
institucional” 

desenvolvido por Jeroen Klink (2009), é acentuado por dois motivos: primeiro, pela 
inexistência da definição de quais são as Funções Públicas de Interesse Comum 
(FPICs) da Região - uma vez que a LCE n° 152/1997 não as delimitou -; e segundo, 
pela ausência de coordenação do órgão máximo de planejamento e gestão da região, 
no caso, o CDMN. Tal esfera não conseguiu promover ações de coordenação e de 
cooperação entre os entes metropolitanos até os dias de hoje (SILVA et al., 2018) (apud, 
SILVEIRA et al, 2020) 

Sendo assim, não existe uma governança, uma gestão a nível metropolitano, capaz de 
mediar, regulamentar e solucionar os conflitos entre os entes metropolitanos, por meio 
da cooperação e colaboração. 

Em segundo momento, pós pandemia, a pesquisa ganhou a abrangência a nível 
estadual, considerando a divisão do território do RN nas oito regionais de saúde, 
conforme o SUS. Assim, a partir do contexto da regionalização do sistema de saúde, 
durante os primeiros meses de enfrentamento da pandemia, analisando os decretos 
estaduais e os decretos municipais dos oito municípios polos: Assú, Caicó, João 
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Câmara, Mossoró, Natal, Pau dos Ferros, Santa Cruz e São José de Mipibu, que 
correspondem as regionais no território do RN. 

O SUS, criado pela Lei Federal n º 8.080/1990, conta com uma organização 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente, sendo exercida em cada esfera de 
governo: pelo Ministério da Saúde; por Secretarias Estaduais de Saúde ou órgão 
equivalente; e pelas Secretarias Municipais de Saúde (MEDEIROS, et al, 2020). 

A pandemia e as medidas sanitárias adotadas pelos entes federativos, provocou uma 
análise, a nível de regionalização da saúde, a respeito da operacionalização do sistema 
e identificou as fragilidades dos territórios e a infraestrutura disponível nos municípios-
polo. Identificou-se, que os problemas nas políticas de saúde aumentaram com a 

pandemia, pois, já existiam desde a implantação da regionalização. 

O destaque para a ocorrência de municípios-polo sem capacidade para assumir a 
função, tanto pela carência quanto pela ausência de infraestrutura. A fragilidade na rede 
de atendimento do RN é de média e alta complexidade, com carência de leitos de UTI’s 

comum e leitos Covid-19, na metade das regionais do SUS. 

O Plano de Contingência do estado, em sua versão do dia 07 de maio, apresentou como 
medida de solução, a definição de hospitais de referências e mobilizados, no entanto, 
sem atender a todas as oito regionais. O que ocorreu foi o deslocamento, a fusão de 

regionais (a 8ª atendida pela 2ª; a 3ª, 1ª e 5ª acobertadas pela 7ª). 

No RN o contexto da pandemia evidencia que o instrumento de regionalização não está 
devidamente maduro, trazendo implicações para o gerenciamento da política específica. 
Apesar da potencialidade da regionalização, a fragilidade dos polos dificulta a 
operacionalização das pactuações. Vale ressaltar que esse cenário reflete anos de 
implementação inadequada da regionalização no estado, gerando um contexto ainda 
mais desafiador para a atual gestão. Além disso, as dissonâncias e a não observância 
das diretrizes do governo do estado enfraquecem territórios já fragilizados e 

sobrecarregados. (MEDEIROS, et al, 2020). 

 
Conclusão 

 

Conclusões 

A pesquisa inicial, dos arranjos metropolitanos brasileiros e do aprofundamento do 
processo de institucionalização da Região Metropolitana de Belo Horizonte, não 
conseguiu ser concluída, conforme o plano, em razão da pandemia da Covid-19, 
demonstrou um considerado avanço e está em planos para continuidade e conclusão, 
em momento posterior. 

Por outro lado, a pandemia provocou inúmeros conflitos nos âmbitos federal, estaduais 
e municipais, como também, nas gestões metropolitanas. A partir disso, a pesquisa se 
destinou ao estudo e análise no âmbito da região metropolitana de Natal, bem como, no 
contexto territorial do estado, através da regionalização do sistema de saúde pública, 
tendo como resultados a coautoria em dois artigos. O primeiro intitulado “Governança 
metropolitana em tempos de pandemia”, junto com Raquel Maria da Costa Silveira, 
Lindijane de Souza Bento Almeida, Sara Raquel Fernandes Queiroz de Medeiros, 
Brunno Costa do Nascimento Silva e Gabriel Rodrigues da Silva. 
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Já o segundo artigo, em coautoria com Sara Raquel Fernandes Queiroz de Medeiros, 
Raquel Maria da Costa Silveira, Lindijane de Souza Bento Almeida, Richardson Leonardi 
Moura da Câmara, Gabriel Rodrigues da Silva e Brunno Costa do Nascimento Silva, 
recebeu o título de “Regionalização do SUS no enfrentamento da Covid-19: urgências 
e desafios”. 

Cada um dos artigos tornou-se capítulo no livro “Em tempos de pandemia: contribuições 
do Observatório das Metrópoles – Núcleo Natal”, publicado pela editora, Letra Capital, 
em julho de 2020. 
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Anexos 

 

 

Quadro 1 – Composição dos elementos da estrutura básica das RM’s 

 

 

Quadro 2 Composição institucional da Região Metropolitana do Recife 
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Quadro 3 Composição institucional da Região Metropolitana da Baixada Santista 

 

 

Quadro 4 - Composição institucional da Região Metropolitana de Salvador 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1109 

 

 

Quadro 5 – Análise dos decretos municipais da RM de Natal, em relação aos decretos 
estaduais do RN 
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Quadro 6 – Analise comparativa de dissonância e consonância entre as medidas dos 
decretos estaduais com os decretos municipais das cidades polos das regionais de 
saúde do SUS 
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TÍTULO: “UMA MULHER PENSADORA É UM ESCÂNDALO”: A ESCRITA E ATUAÇÃO 

DE JUANA PAULA MANSO NO BRASIL E ARGENTINA DO SÉCULO XIX 

Resumo 

A história da mulher, e a mulher na história, nem sempre tiveram seus espaços de luta 
e protagonismos respeitados, o que causa a impressão de terem existido poucas 
mulheres a reivindicar mudanças. Segundo Gerda Lerner (2019) isso aconteceu porque 
a História foi registrada e contada por homens, sempre atentos a outros homens, o que 
vai ao encontro do que Pierre Bourdieu chama de “dominação masculina”. Muito 
provavelmente seja esse o motivo de Juana Paula Manso não estar nos anais da história 
da América Latina, como contribuidora para a formação da República Argentina do 
século XIX, como referência na educação do seu país, ou ainda, na luta antiracista e na 
formação do pensamento feminista no Brasil. O objetivo deste trabalho é apresentar 
essa pensadora que foi escritora, tradutora, educadora e vanguarda do feminismo no 
Brasil, Uruguai e Argentina, que lutou pela ilustração e emancipação das mulheres em 
meados do século XIX, defendeu a educação comum a todos, e disputou espaços 
públicos no governo de Domingo F. Sarmiento. Como mostra Zuccoti (1998), Fletcher 
(1994) e Silva (2020), Juana Manso ficou ilhada por defender suas ideias democráticas 
radicais e até hoje suas obras carecem de estudo e reconhecimento. 
 
Palavras-chave: Juana Manso; literatura comparada; literatura feminina. 

TITLE: “A THINKING WOMAN IS A SCANDAL”: THE WRITING AND PERFORMANCE 

OF JUANA PAULA MANSO IN BRAZIL AND ARGENTINA IN THE NINETEENTH 

CENTURY 

Abstract 

The history of women, and women in history, did not always have their spaces for 
struggle and protagonism respected, which causes the impression that there were few 
women claiming changes. According to Gerda Lerner (2019), this happened because 
history was recorded and told by men, always attentive to other men, which jibes with 
what Pierre Bourdieu calls “male domination”. This is most likely the reason why Juana 
Paula Manso is not in the annals of Latin American history, as a contributor to the 
formation of the Argentine Republic of the 19th century, as a reference in the education 
of her country, or even, in the anti-racist struggle and in the formation of the feminist 
thinking in Brazil. The objective of this work is to present this thinker who was a writer, 
translator, educator and the vanguard of feminism in Brazil, Uruguay and Argentina, who 
fought for the illustration and emancipation of women in the mid-19th century, defended 
common education to all, and disputed for spaces in the government of Domingo F. 
Sarmiento. As shown by Zuccoti (1998), Fletcher (1994) and Silva (2020), Juana Manso 
was isolated for defending her radical democratic ideas and up to the present time her 
works lack study and recognition. 
 
Keywords: Juana Manso; comparative literature; female literature. 

Introdução 
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Juana, a pensadora, ou como outras: “la loca” Tome, señora, tome por Dios algunos 
calmantes para atemperar la irritación de su sangre. Sus nervios están en una excitación 
muy alarmante, y forzoso es decírselo, su razón se halla en inminente peligro. — Tome 
mucha sanguinaria y procure combatir esa hidrofobia de que se halla atormentada, pues 
si hasta ahora derrama el veneno sin tasa con su pluma, disparatando tan 
desatinadamente, es de temer que cuando arrecien los calores, salga Vd. á mordernos, 
enloqueciendo con sus locuras a todo el mundo. — Y no crea Vd. que soy yo quien la 
califica de loca; es el público, que en mi concepto la conoce mejor que yo (ENRIQUE, 
1866). Não será a primeira vez na história que uma Juana ficará conhecida como “la 
loca”. Na verdade, não será a primeira vez na história que uma mulher que participou 
da vida pública ficará conhecida como “louca”, e histérica. Inclusive, histeria foi o nome 
dado a uma enfermidade “descoberta” no século 20 que só acometia às mulheres, e até 
hoje é associada a elas. Mas desde o século XIX esse tipo de associação era feito de 
outros modos, como no fragmento da carta assinada por Libelo de Enrique M. de Santa 
Olalla a Juana Manso, mulher que despertou tanto ódio nos argentinos. Na 
correspondência Libelo de Enrique compara Juana Manso a um animal que sofre de 
hidrofobia, ou seja, uma cadela com doença contagiosa que ataca o sistema nervoso, a 
raiva, e que “morde pessoas” a espalhar o vírus. Por esse motivo é uma mulher em 
“iminente perigo”, que precisa se recolher e tomar medicamentos para conter seus 
nervos, é dizer, ser amansada, domesticada, e não pôr em risco a sociedade, por quem 
ele advoga como representante para preservar sua moral e bons costumes. Se por um 
lado Libelo de Enrique recorre ao argumento de que “o público” é quem confirma e 
sustenta o que ele está a falar, por outro ele revela o caráter público que tinha Juana 
Manso na sociedade oitocentista Argentina. Juana Paula Manso foi uma mulher do 
espaço público: escritora, tradutora, educadora e periodista, deixando suas marcas no 
lugares onde viveu: Uruguai, Brasil e Argentina. Foi quem escreveu o primeiro romance 
argentino (FLETCHER, 1994), La familia del comendador (1854), de caráter 
abolicionista ambientado no Brasil, escrevendo antes mesmo de Maria Firmina dos Reis, 
considerada a primeira mulher brasileira a escrever um romance (Úrsula, 1859); fundou 
o primeiro jornal feminista brasileiro, o Jornal das Senhoras (1852); foi a primeira mulher 
a ter um cargo governamental durante o governo de Domingo F. Sarmiento, reformando 
a educação na Argentina, além de ter atuado em uma escola para meninas no Uruguai. 
Foi, dessa forma, a precursora do feminismo nesses três países, lutando pela ilustração 
e emancipação das mulheres, e com o profundo desejo que essas, juntas e 
emancipadas, mudassem o rumo da história (FLETCHER, 1994). Juana Manso foi sem 
dúvidas uma mulher pensadora e ativa de sua época. E como disse Sarmiento, em uma 
de suas correspondências que trocava com Manso, “uma mulher pensadora era um 
escândalo” (SARMIENTO apud FLETCHER, 1994, p. 118), e o destino não perdoou sua 
audácia. Apesar de sua atuação para a emancipação das mulheres e a favor da 
educação comum, Juana Manso não só se tornou malquista pelo “público”, que era 
formado, na maioria, por homens, como caiu na indiferença de muitas mulheres. Como 
mostra Zuccoti (1998), Fletcher (1994) e Silva (2020), Juana Manso ficou ilhada por 
defender suas ideias democráticas radicais e até hoje suas obras carecem de estudo e 
reconhecimento. Este trabalho faz parte de uma pesquisa em andamento e aqui nos 
dedicaremos a apresentar Juana Manso, o seu pensamento itinerante e itinerário 
formado na América oitocentista e expresso nas suas obras e, por outro lado, mostrar 
como ela ficou conhecida, principalmente na região platense, lugar onde teve uma 
atuação pública ainda maior. 
 
Metodologia 

 
Essa pesquisa consiste em investigar a imagem da pensadora Juana Paula Manso a 
partir das suas obras literárias, que foram obras de exílio, da sua atuação no governo 
da Argentina e na repercussão das suas ideias na época, em cartas e jornais. Pretende-



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1113 

 

se trazer à luz o seu protagonismo no espaço público da América Latina do século XIX, 
e para isso será feita uma leitura da fortuna crítica relativa à Manso, entre outras autoras 
destacamos Lea Fletcher (1994), Liliana Zuccoti (1998), María Gabriela Mizraje (1999), 
Regina Silva (2020). Esse estudo será feito utilizando-se das metodologias analítico-
discursivas para nortear as discussões empreendidas na leitura das obras de Juana 
Paula Manso e na sua atuação no Brasil e na Argentina. O pensamento crítico é 
desenvolvido a partir da teoria feminista, da questão da mulher na história e a história 
da mulher, e tem como referências Gerda Lerner (2019), Michelle Perrot (2005) e Pierre 
Bordieu (2002). 
 

Resultados e Discussões 

 
Uma mulher de “cara hombruna y aficiones pedagógicas” De Juana Manso sólo diré que 
fue amiga de Sarmiento, a quien se parecía por su cara hombruna y por sus aficiones 
pedagógicas (ROJAS, 1957, p. 474). Juana Manso, nascida em 26 de junho de 1819 
em Buenos Aires, havia deixado seu país de origem com a sua família por serem 
oposição ao governo autoritário de Juan Manuel Rosas. Primeiro se refugiaram no 
Uruguai (1840), lugar em que publicou seus primeiros poemas e trabalhou com 
educação para meninas, e logo depois, com a constante perseguição, vieram para o 
Brasil (1842), lugar importante para a formação da escritora (SILVA, 2020). O seu 
retorno para Buenos Aires só se deu anos depois, com a queda do governo de Rosas 
na Batalha de Caseros. Até esse momento a vida da escritora já havia passado por 
diversas transformações: casou-se no Brasil com o músico Francisco de Saá Noronha, 
com quem viajou para os Estados Unidos e Cuba em turnê, teve duas filhas durante 
esse período, Eulalia e Herminia, perdeu o pai, José María Manso, engenheiro, 
professor de álgebra no exílio e importante unitário, que sempre foi referência para a 
sua formação, e foi abandonada pelo esposo após retornarem ao Brasil. Por outro lado, 
as suas inquietações intelectuais ganhavam cada vez mais criticidade e experiência. 
Manso abordava sobre vários temas sociais: a educação: era a favor que ela fosse 
comum a todos; a ilustração da mulher e a sua emancipação; criticava a instituição 
escravocrata e racista; a religião (católica) e a política do seu país (rosista). Ela fundou 
e dirigiu um jornal feminino e feminista no Brasil com conteúdo de “Modas, Litteratura, 
Bellas Artes, Theatros e Crítica”, que funcionou por quatro anos (1852-55) e esteve sob 
a sua direção por seis meses, e tinha por objetivo “propagar a illustração, e cooperar 
com todas as suas forças para o melhoramento social e emancipação moral da mulher” 
(Jornal das Senhoras, 1852). Se no Brasil Juana Manso experimentava essa 
“autoformação como mulher e como intelectual” como defende a pesquisadora Regina 
Silva (2020), o seu retorno para a Argentina se deu de forma diferente e com bastante 
entraves na sua carreira. Como mostra Lea Fletcher (1994), Juana Manso tinha 
consciência que estava ilhada pelo seu discurso e atuação, deixada “em meio a um 
deserto, rodeada de um silêncio condenatório e quase absoluto” (tradução nossa, p. 
117): A pesar de sentirse siempre muy sola y objeto de burla e injuria, ella no se rindió 
en sus esfuerzos para lograr la toma de conciencia de las mujeres y de la sociedad en 
general. No logró ni el cariño ni el respeto de las mujeres argentinas, como se ve en una 
de las cartas que escribió poco antes de morir a una de sus queridas alumnas: “Se ríen 
de mí todas las mujeres de Buenos Aires” (FLETCHER, 1994, p. 118). Um dos episódios 
mais tristes que envolve seu nome, comentado à época e lembrado sempre, foi a recusa 
da Paróquia de la Concepción de enterrar seu corpo nos cemitérios municipais de 
Buenos Aires, ficando insepulto durante dois dias. Como mostra Silva (2020, p. 206) 
esse fato foi noticiado em vários jornais da época, como o de La Prensa, La Ondina del 
Plata, e no satírico El Mosquito “que retratou a figura de Juana Manso em algumas de 
suas sátiras e caricaturas, também lhe dedica uma nota na edição do dia 02 de maio de 
1875, em uma matéria intitulada ‘No tenemos donde caernos muertos’”. Uma outra 
característica que não passa despercebida quando se fala em Juana Manso é a de sua 
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aparência, o que ficou bastante marcado na Argentina, onde a escritora era mais 
conhecida e compartilhava o ambiente público tipicamente masculino. Enquanto 
Manuela Gorriti, escritora portenha contemporânea a Manso e que também lutava para 
a emancipação das mulheres, movimentava a resistência cultural a partir de tertúlias em 
seu lar, o que a pesquisadora Liliana Zuccotti (1994) chamou de “manual de 
sobrevivência indispensável”: usando estratégias de linguagem em seus livros, atuando 
com “bons modos”, obedecendo a “códigos de urbanidade”, de aceitação social, com 
classe, feminilidade, beleza etc, Juana Manso ia pelo caminho oposto e não cedia: saía 
de seu lar para o espaço público a participar e ministrar de conferências sobre 
educação, e para fazer a campanha eleitoral de Sarmiento.Talvez por isso a sua forma 
de confrontar provocasse tanta polêmica. Como nos mostra Lea Fletcher (1994) e 
Liliana Zuccotti (1998) a sua imagem, eternizada pelo único retrato que se tem da 
escritora argentina, de 1870, causava um mal estar gigante. Juana Manso é lembrada 
porque “...fue gorda y fea y la colaboradora de Sarmiento” (FLETCHER, 1994, p. 108). 
Ela sempre era associada à imagem masculina, não apenas a de Sarmiento, mas 
esteticamente era vista como uma mulher “sem feminilidade”, descuidada da aparência, 
e preocupada “apenas” com questões sociais e intelectuais, como mostra Zuccotti: 
Juana Manso no logra como Gorriti tutelar su propia imagen pública. La síntesis más 
lograda la da quizá Sarmiento: “Existe en Buenos Aires una institución para honrar a las 
mujeres. ¿Por qué no está la Manso en su seno? Porque es ocre” (Oc, Torno 29, pág. 
109). Ocre, es decir: gorda, vieja, fea, pobre, protestante. Al decir de alguno, solamente 
le faltó ser mujer (1994, p. 107). O retrato de Juana Manso projetado por toda a sua 
obra foi tirado quando ela já era de meia idade, “ya enferma y vieja la iconografía la ha 
detenido” (ZUCCOTTI, 1998, p. 364), com aparência masculina, e olhar melancólico, 
em trajes simples, com apenas um broche de adereço e sem ostentar qualquer imagem 
que não a da pobreza. Esse retrato foi destinado ao general Mitre. Zuccotti chama a 
atenção para o entusiasmo de Juana ante um retrato, o primeiro da escritora, e a certeza 
subentendida ali de quem ela era, com o latente desejo de que ele circulasse em lugares 
de pessoas como Mitre. Como já mencionado, para outras escritoras da época, como 
Gorriti, a beleza, elegância, os “traços de feminilidade” eram importantes na hora da 
mulher participar da vida pública, pois, por mais que sua opinião incomodasse, mas a 
sua performance e aparência balanceariam uma possível recepção negativa que 
poderia ser gerada. Afinal, como nos mostra Fletcher (1994, p. 118), para o senso 
comum “una mujer sin atractivo físico es una mujer sin valor -especialmente si no 
respeta los códigos de conducta- y una mujer sin valor es incapaz de producir algo de 
valor”. Além disso, “cada libro reclama también a la autora como un personaje, un 
personaje codificado: romántico, sensible, etéreo” (Zuccotti, 1998, p. 365), e tanto os 
personagens das obras de Juana Manso quanto ela mesma reivindicavam um outro tipo 
de estética: a beleza interior, a instrução, a fortaleza do intelecto e igualdade entre os 
gêneros. Para Gorriti era válido vários artifícios da linguagem para que sua crítica 
ganhasse espaço, inclusive mentir: “Mentir es el título esencial bajo el cual aparecen 
todos los recursos del arte de la cortesía y la amabilidad” (Zuccotti, 1994, p. 99). Para 
Manso, não. Ela inaugura a relação da palavra com o espetáculo público, a sua fala é 
para a militância política e religiosa, e a profissionalização do ensino (ZUCCOTI, 1994). 
Não é dizer que ela não tinha estratégia, sim, ela tinha: quando na tribuna ela “se 
desfazia” da sua imagem pessoal para vir a falar em nome de uma causa maior, um 
bem comunitário, como mostra Zuccoti (1994, p. 104) “Si bien en su carácter de 
representante intenta “desdibujarse” ("no vengo a hablaros en mi nombre, soy nadie” 
dice al comenzar su conferencia en Chivilcoy)”. Usar esse respaldo tampouco aliviou as 
consequências. Uma mulher numa tribuna, com a atenção total voltada para ela, 
pedindo o silêncio de vários homens para ouvi-la, e a dizer o que é o melhor a fazer, é 
uma audácia. A escola que Juana Manso foi discursar chegou a ser apedrejada e houve 
uma petição para a suspensão das conferências (ZUCCOTI, 1994). Assim, tanto a sua 
imagem “hombruna”, como disse Ricardo Rojas desdenhando dela no conhecido ensaio 
Las mujeres escritoras (FLETCHER, 1998), a androginia, assim como a sua atuação no 
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espaço público, incomodaram bastante, e para Zuccotti esses foram os motivos de 
rejeição de Manso, pois “el ridículo logra un consenso fácil y mecánico en la 
impugnación de los desvíos” (1998, p.366). Hoje em dia na página Arquivo Literário 
Municipal de Chivilcoy (Archivo Literario Municipal de Chivilcoy) encontra-se uma 
homenagem a Juana Paula Manso por haver feito a primeira biblioteca pública da cidade 
(1866), ter doado da sua biblioteca cento e quarenta e quatro livros, além de ter feito 
conferências em nome da educação comum e a proclamação e consagração oficial do 
primeiro “Reglamento de Escuelas Comunes”. No seu país de origem a escritora teve 
um intenso contato com Sarmiento e isso possibilitou, segundo Josiowicz (2019, p. 5) a 
sua atuação no ambiente público: graças ao seu intenso diálogo e sua aliança intelectual 
com Sarmiento, Manso passou a ocupar um lugar central no processo de fundação das 
instituições escolares do Estado argentino da segunda metade do século XIX. Foi 
diretora e inspetora de escolas, tornou-se a primeira mulher a ocupar o Conselho 
Nacional de Educação, ministrou várias disciplinas, organizou e ofereceu leituras 
públicas, escreveu em vários jornais, compôs o primeiro manual escolar para o estudo 
da história argentina, traduziu textos e difundiu as doutrinas pedagógicas de Horace 
Mann, Giovanni Pestalozzi e Henry Barnard, além de editar, entre 1865 e 1877, o jornal 
pedagógico Anales de la Educación Común, no qual publicou textos pedagógicos, 
metodológicos e de atualidade educativa. Apesar da relação de Juana Manso com 
Sarmiento ter passado por atritos, e do nome deste ser mais lembrado e associado às 
reformas educacionais e a intelectualidade da América Latina, a atuação de Juana 
Manso na Argentina e no Brasil, tanto na área da educação quanto no debate de gênero 
foram intensas e incessantes. Na próxima seção nos dedicaremos a analisar de forma 
breve a escrita de Juana Manso no traslado entre as nações. O traslado e a contribuição 
à formação das nações hermanas Em uma profunda e questionadora busca sobre o que 
vem a ser a “Escrita feminina”, Lúcia Castello Branco afirma que “as autoras falavam 
muito da maternidade, do próprio corpo, da casa e da infância e quase nada (ou nunca) 
dos negócios, da vida urbana, das guerras, do mundo exterior ao eu” (1991, p. 14). 
Apesar disso ter a ver com a experiência de vida da maioria das mulheres, restritas aos 
lares, ligadas ao campo da natureza, em oposição ao homem, mais relacionado com a 
liberdade e a cultura, Juana Manso desafia essa lógica e escreve de forma pública 
assuntos que dizem respeito à vida social, às lutas sociais e nacionais, e raramente 
sobre si. O fato de a sua escrita estar em um jornal (no Brasil e na Argentina), ou a 
serviço das tribunas, nas conferências sobre educação, ou ainda em romances com 
temáticas políticas, tem a ver com o desejo da escritora sair desse lugar (des)confortável 
destinado à mulher e tratar com naturalidade a atuação da mulher no espaço público. 
Nelson Traquina (2005) explica que o século XIX foi a “época de ouro” para a imprensa, 
devido a várias transformações que estavam ocorrendo, entre elas “fatores sociais e a 
evolução do sistema político no reconhecimento da liberdade no rumo à democracia” 
(2005, p. 35). E apesar dessa época o Brasil estar no segundo império, a experiência 
de Juana Manso vem de uma realidade mais ampla: as guerras fronteiriças entre 
Argentina, Uruguai e Brasil, a república argentina, e a constituição federal dos Estados 
Unidos, que muito a influenciou. Para a pesquisadora Constância Duarte a importância 
da “exterioridade” e da imprensa jornalística para a formação e consolidação do 
pensamento feminista brasileiro, visto que as ideias que circulavam com mais força lá 
fora chegavam ao Brasil por meio de traduções e inspirações, e uma grande quantidade 
de jornais de viés feministas começaram a circular principalmente na capital do império. 
Na vida de Juana Manso o traslado contribuiu para o acúmulo dessas experiências e 
vivências. Como mostra a pesquisadora Regina Silva (2020, p. 210): Manso saiu para 
o exílio em um momento decisivo da formação da nação argentina e passou boa parte 
de sua vida no Brasil, que também vivia o mesmo processo de construção de sua nação, 
ainda que por caminhos distintos: a República para a Argentina e a Monarquia para o 
Brasil. Nesse ínterim, a jovem Juana Manso vive a experiência de sua autoformação 
como mulher e como intelectual. No jornal, Juana se sentia livre para tratar de todos 
esses temas e assinava a redação chefe com seu nome, algo incomum à época. Foi lá 
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que ela publicou em formato de folhetim o romance Misterios del Plata (1852), 
ambientado na Argentina Rosista, com denúncias dos maus tratos que o governo 
cometia com quem fosse oposição ao seu projeto. Na história uma família “unitária”, 
contrária aos “federais”, busca refúgio longe de Buenos Aires, mas o marido acaba 
sendo capturado pelos funcionários de Rosas. A família que foi separada começa uma 
saga para sobreviver, e a mulher entra como heroína da história, luta para salvar seu 
marido e filho e, de certa forma, a sua nação. Os personagens da obra fazem referência 
a pessoas da época, tanto do lado dos unitários como dos federais, e ressalta a 
igualdade e a autonomia de pensamento da mulher, a sua capacidade crítica e a força 
física para agir de forma heróica. Foi no Brasil, em formato de folhetim, o único lugar em 
que a obra foi publicada sob a sua orientação. O sucesso que o Jornal das Senhoras 
(1852) teve no Rio de Janeiro não se repetiu em Buenos Aires, quando no seu retorno 
ela fundou o periódico Album de Señoritas (1854), e só durou dois meses por falta de 
audiência. 
 
Conclusão 

 
Aos poucos os estudos feministas retomam nomes de mulheres importantes para a 
história, como o de Juana Manso, e tentam devolver o reconhecimento merecido. A 
nossa escritora e educadora deixou raros registros pessoais, dedicou-se mais a 
escrever e a estar na disputa dos espaços públicos, campo minado para uma mulher. A 
sua biografia é formada pela leitura do olhar dos outros, que foi impiedosa a maioria da 
vezes, e pela sua atuação nos jornais, nas suas obras, nas conferências dadas e nas 
correspondências trocadas. Trouxemos à luz neste trabalho alguns dos resultados da 
pesquisa em andamento sobre Juana Paula Manso, do que já foi falado sobre ela e do 
seu período histórico, tanto em trabalhos escritos no Brasil quanto na Argentina. 
Acreditamos que seja válido uma leitura completa e unida de Juana Manso no período 
em que esteve no Brasil, e na Argentina, lugares em que a sua produção literária e 
atuação se mostraram mais ativa, visando mostrar a essas duas nações os vários lados 
de Juana Paula Manso e as suas contribuições para a formação do pensamento crítico 
na América Latina. 
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TÍTULO: DO ANALÓGICO AO DIGITAL: COMO OS FOTOJORNALISTAS 

POTIGUARES ENXERGAM ESSA TRANSIÇÃO (NATAL/RIO GRANDE DO 

NORTE/BRASIL) 

Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é a discussão dos resultados encontrados na pesquisa de 
iniciação científica O FOTOJORNALISMO DIGITAL NO CONTEXTO DA MOBILIDADE 
(Natal/ Rio Grande do Norte) vinculada ao Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Decom/UFRN). Com base metodológica 
nas análises de relatórios parciais realizados em 2019 e entrevistas com profissionais 
da área, os resultados nos mostraram diferentes perspectivas de enxergar a mobilidade 
no atual cenário social. Grandes mudanças ocorreram com o passar dos anos na última 
década e continuam acontecendo, a passagem da câmera analógica para a digital e o 
uso do smartphone como principal substituto são algumas modificações que os 
fotojornalistas vem aderindo ao longo dos anos e que, acreditamos ser ferramentas 

tecnológicas essenciais para este meio. 

 
 
Palavras-chave: Fotojornalismo. Mobilidade. Fotografia. Ferramentas tecnológicas. 

TITLE: FROM ANALOG TO DIGITAL: HOW POTIGUAR PHOTOJORNALISTS SEE 

THIS TRANSITION (NATAL / RIO GRANDE DO NORTE / BRAZIL) 

Abstract 

 

The objective of this work is to discuss the results found in the scientific initiation research 
THE DIGITAL PHOTOJORNALISM IN THE CONTEXT OF MOBILITY (Natal / Rio 
Grande do Norte) linked to the Department of Social Communication of the Federal 
University of Rio Grande do Norte (Decom / UFRN). Based on the methodological 
analysis of partial reports carried out in 2019 and interviews with professionals in the 
field, the results showed us different perspectives on seeing mobility in the current social 
scenario. Major changes have occurred over the years in the last decade and continue 
to happen, the transition from analog to digital camera and the use of the smartphone as 
the main substitute are some changes that photojournalists have been adhering to over 
the years and which we believe to be technological tools essential for this environment. 

 
 
Keywords: Photojournalism. Mobility. Photography. Technological tools. 

Introdução 
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Presenciamos no cenário contemporâneo uma notória expansão da fotografia 
fotojornalística, a qual vem ganhando reconhecimento no campo da comunicação 
social. Tal expansão ocorre graças ao desenvolvimento das tecnologias digitais desde 
o fim do século passado até o presente momento. 

Pode-se afirmar que a comunicação e a mobilidade andam juntas em prol da 
necessidade do mercado e são consideradas os principais fatores para o grande 
desenvolvimento das tecnologias digitais. Entende-se mobilidade como característica 
daquilo que se move, do que consegue se movimentar e que tenha aptidão para mudar, 
para sofrer alterações ou mudanças. No campo do jornalismo, os dispositivos digitais 
em mobilidade estão diretamente relacionados a características como ubiquidade, 

multifuncionalidade e adaptabilidade Aguado (2016). 

As entrevistas com os fotojornalistas mapeados nas empresas analisadas puderam nos 
mostrar um pouco como aconteceu essa transição do analógico ao digital através de 
seus pontos de vista e de que forma eles se adaptaram à esse processo. As opiniões 
são bastante divergentes em relação a esse assunto e é graças a essas diferenças que 
é necessário estudar as transformações nas suas mais diversas formas de 
representação. 

Neste artigo, temos a intenção de apresentar resultados partindo das entrevistas - via 
web - com os fotojornalistas potiguares identificando as diversas reconfigurações que 
vêm acontecendo no exercício profissional, no ponto de vista social e tecnológico. Visto 
isso, a base teórico-metodológica desta pesquisa foi a Cartografia Simbólica de 
Boaventura de Souza Santos. Esse método é passível de aplicação a várias formas 
institucionalizadas de representações sociais, propondo, assim, mapear, cartografar, 
localizar, colher e analisar dados referentes aos aspectos sociais, culturais e políticos 
de uma sociedade. 

 

Metodologia 

 

Para um melhor entendimento acerca do fotojornalismo potiguar do análogico para o 
digital, fizemos um estudo das análises feitas anteriormente sobre a ida de alunos da 
disciplina de Fotojornalismo à redações físicas aqui em Natal entre os anos de 2004-
2011, que tinha como objetivo identificar as práticas laborais dos fotógrafos nesse 
período. Dentre todos eles, identificamos e separamos os principais nomes para nos 
ajudar a entender melhor as reconfigurações que vêm ocorrendo no meio 
fotojornalístico. 

Após essa identificação, procuramos entrar em contato com cada um deles via web para 
conceder-nos uma entrevista que a princípio seria pessoalmente, mas por causa da 
pandemia do novo coronavírus (COVID-19) não foi possível. Durante o contato foram-
lhes feitas perguntas sobre a transição do fotojornalismo análogico para o digital no 
contexto da mobilidade e a introdução dos dispositivos móveis digitais (em especial o 

smartphone) nos seus exercícios profissionais. 

 
Resultados e Discussões 
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Durante a pesquisa foram entrevistados os fotojornalistas Álex Régis, Junior Santos, 
João Maria Alves, Marco Polo, Elisa Elsie, José Aldenir (conhecido como Joinha) e 
serão neles que os resultados desta etapa irá se basear. Com a ajuda deles pudemos 
mapear, colher e analisar dados referente à nossa pesquisa, usando a simbolização 
como mecanismo principal, a qual propõe ser uma face visível da representação da 
realidade. Alguns outros foram contatados como Canindé Soares, Joana Lima e 

Humberto Sales mas não obtivemos resposta. 

As câmeras fotográficas como conhecemos hoje, com filmes, surgiram no século 19, 
por meio de George Eastman, fundador da Kodak Company. Eastman teve a ideia de 
criar uma longa camada de nitrato de celulose em que, a cada foto, a cena era capturada 
e enrolada em uma espécie de carretel. Essas primeiras câmeras poderiam ser 
chamadas de câmeras mecânicas e em seguida, já no início dos anos 90, apareceram 
as câmeras analógicas. 

Antes da transição do análogico para o digital alguns dos fotojornalistas entrevistados 
afirmaram que a máquina analógica era considerada um mistério, visto que existia 
algumas limitações para manuseá-las e isso podia ser considerado como algo positivo, 
pois na prática tinha que aprender a lidar com elas para ser um bom profissional. Mas 
durante o processo de mudança não foi fácil para quem já estava acostumado com a 
analógica, foi um processo de adaptação à essas novas tecnologias, a maioria já estava 
acostumada a fotografar com determinados tipos de máquinas e se adaptar à outras 
não era tão fácil assim, existia a incerteza para muitos se talvez isso iria descartar os 
profissionais que não conseguissem se adequar. 

“Já no fim dos anos 90 começaram a chegar aqui em Natal as câmeras digitais, foi uma 
transição bem complicada, existia a insegurança sobre a qualidade das imagens, a 
durabilidade das câmeras, e se isso descartaria os profissionais que não conseguia se 
adaptar com as novas câmeras. Pois é, quem não conseguiu se reciclar saiu do 

mercado, e isso vem acontecendo nos últimos anos”, afirma Álex Régis. 

Com o tempo essa mudança, para vários, foi considerada um avanço no meio 
fotojornalístico, trazendo inúmeros benefícios para essa classe. Graças a essa evolução 
o modo de fazer fotojornalismo se tornou mais rápido, a necessidade de mais notícias 
a cada hora do dia fazia com que tudo virasse instantâneo e para que isso acontecesse 
o fotógrafo teria que estar antenado a todo momento no que está acontecendo. Para 
Álex Régis, por exemplo, essa agilidade da informação muitas vezes faz com que a 
“magia” do fotojornalismo vá aos poucos se perdendo. Mas já para Junior Santos e Elisa 
Elsie essa mobilidade e rapidez foi primordial para o aprimoramento da profissão, tirar 
uma fotografia e poder ver na mesma hora se está boa ou não e poder também tirar 
quantas fotos quiser sem depender de filmes - como era feito na máquina analógica - 
sem dúvidas facilitou e trouxe benefícios para a vida dos fotojornalistas. “Não dá para 
ficar naquele saudosismo do tipo: ‘ah.. mas quando era analógico…’, as profissões se 
reinventam diariamente, muitas deixam de existir e o fotojornalismo segue aí, sendo 
desafiado diariamente a se manter útil e essencial.”, afirma Elisa. 

A pesquisa se aprofundou em saber também como é feito o uso dos smartphones nesse 
meio do fotojornalismo, o qual é uma tecnologia bastante avançada e por muitas vezes 
poderia substituir o uso de câmeras fotográficas. Para a grande maioria dos 
entrevistados esses aparelhos vieram para somar, por exemplo, constantemente é 
possível transmitir através deles uma imagem em tempo real, o que uma câmera não 
conseguiria fazer tão rapidamente quanto o smartphone. “Hoje para mim é impossível 
pensar em trabalhar sem ter um bom celular, uma internet rápida e uma câmera 
fotográfica Wi-Fi. Embora não trabalhe mais em jornal, fotografo para o Governo do 
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Estado e na maioria das vezes, durante o evento, envio fotos e vídeos para serem 
utilizados nas redes sociais tanto do governo quanto da governadora. Sem os três itens 
que citei no início da resposta, seria praticamente inviável trabalhar.”, conclui a 
fotojornalista Elisa Elsie. 

Apesar de achar o celular mais seguro - visto que andar com equipamentos caros não 
é viável - e ter trazido agilidade à profissão, João Maria Alves afirma também que 
fotografar pelo celular pode empobrecer a imagem, “(...) não há nada como um olho 
atrás da objetiva para fazer uma boa foto”, explica o fotojornalista. A história de que o 
smartphone veio para substituir definitivamente a câmera, para a grande maioria, é uma 
ilusão, apesar de que ao longo do tempo se tornou um ótimo aliado ao processo. 

É importante falar que todos os entrevistados têm afirmações em comum, mas o ponto 
principal deles é que só o fotojornalista de verdade consegue fazer uma boa imagem, 
independente da câmera ou smartphone, o olhar deles sempre serão mais apurados, 
responsáveis e antenados. 

 
Conclusão 

 

É cada vez mais notório que as práticas fotojornalísticas estão passando por 
transformações tecnológicas ainda mais rigorosas, fazendo com que os profissionais 
dessa área se adaptem à essa nova maneira a qual foram impostos. Com o início do 
novo século e de mais uma década pudemos analisar as mudanças ocorrendo de forma 
acelerada, fazendo com que as máquinas análogicas e laborátorios de revelações 
fossem deixados de lado e substituídos pelas novas câmeras digitais, o que futuramente 
- hoje em dia - seria a consagração delas, mudando de uma vez por todas o cenário 

fotojornalístico. 

Com isso, o trabalho foi traçado em duas etapas, a primeira consistiu na análise de 
aproximadamente 250 relatórios que tinha como objetivo compreender a transição das 
práticas fotojornalísticas da máquina análogica à digital e também, com o uso dos 
dispositivos móveis. A segunda etapa do projeto de iniciação científica O fotojornalismo 
do analógico ao digital no contexto da mobilidade (Natal/Rio Grande do Norte/Brasil) é 
esta, que tem como propósito analisar a transição e o modo de fazer fotojornalismo pela 
perspectiva dos profissionais da área com entrevistas, assim como o trabalho feito nas 
redações jornalísticas e as principais mudanças que aconteceram no modo de produção 
dentro dessas redações durante o período do análogico ao digital. 

A segunda etapa ainda terá continuidade ao longo de mais um ano, visto que com a 
pandemia do novo coronavírus fomos impossibilitados de ir presencialmente às 
redações jornalísticas, sendo assim o nosso próximo passo neste projeto, assim como 
a realização de novas entrevistas com fotojornalistas. 
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TÍTULO: Gênero e sexualidade na paisagem linguística de Natal 

Resumo 

 

Os grafismos urbanos (grafites e pichações) são manifestações linguístico-culturais que 
compõem a paisagem linguística das cidades e contribuem para o estudo da diversidade 
linguística. Essa arte é usada também como ferramenta de denúncia e mostra, além de 
outras coisas, a opressão de gênero e sexualidade presente em nossa sociedade e a 
resistência de grupos historicamente oprimidos. Este estudo, por tanto, pretende 
observar grafites e pichações com a temática de gênero e sexualidade e os efeitos de 
sentido evocados por essas expressões de arte. 

 
 
Palavras-chave: Gênero.Sexualidade. Paisagem linguística. Identidade. 

TITLE: Gender and sexuality in the linguistic landscape of Natal 

Abstract 

 

The graffiti are linguistic-cultural manifestations that make up a linguistic landscape of 
cities and contribute to the study of linguistic diversity. This art is also used as a 
denunciation tool and shows, among other things, the oppression of gender and sexuality 
present in our society and the resistance of historically oppressed groups. This study, 
therefore, intends to observe graffiti with the theme of gender and sexuality and the 
effects of meaning evoked by these expressions of art. 

 
 

Keywords: Gender.Sexuality. Linguistic landscape. Identity. 

Introdução 

Este estudo é o desdobramento da pesquisa "O grafite e o espaço urbano de Natal", na 
qual foram analisados grafites e pichações presentes na paisagem urbana da capital 
potiguar, a fim de traçar uma possível identidade cultural para a cidade. A linguagem 
não está presente apenas nas interações entre as pessoas ou nos textos escritos. Ela 
encontra-se também nos ambientes físicos, sobretudo no espaço urbano. (SHOHAMY; 

GORTER, 2009; SHOHAMY;BEN-RAFAEL, E., BARNI, M., 2010) 

Os grafismos urbanos (grafites e pichações) são manifestações linguístico-culturais que 
compõem a paisagem linguística do espaço das cidades e contribuem para o estudo da 
diversidade linguística em diferentes sociedades. 
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Com caráter contestador, essa arte é usada também como ferramenta de denúncia e 
mostra, além de outras coisas, a opressão de gênero e sexualidade presente em nossa 

sociedade e a resistência de grupos historicamente oprimidos. 

 
Metodologia 

 

Antes, os grafites analisados foram separados em dois grupos: poéticos e políticos. 
Agora, o eixo da observação são os grafites políticos. E, dentro destes, os voltados para 
a temática de gênero e sexualidade. 

Para a primeira parte da pesquisa, os grafites analisados foram separados em dois 
grupos: poéticos e políticos. Nesse recorte, o eixo da observação são os grafites 

políticos, mais especificamente, os voltados para a temática de gênero e sexualidade. 

Os grafites analisados foram coletados na Cidade Alta, bairro no Centro de Natal. A área 
estudada delimita-se no quadrilátero situado entre a Avenida Apodi, a Avenida Rio 
Branco, a Rua Coronel Cascudo e a Rua Voluntários da Pátria. 

Dos grafites fotografados, foram selecionados seis, os quais foram analisados, 
conforme os pressupostos do Círculo de Bakhtin (2017, 2016, 2014), considerando-se 
a linguagem como prática discursiva. 

 

Resultados e Discussões 

 

O primeiro grafite (Figura 1) combina texto e imagem Observamos em destaque o rosto 
de uma figura feminina, com dentes que lembram uma vampira. Ao redor do rosto, a 
frase "parem de nos matar". Observamos ainda a palavra "bruxa" escrita próximo ao 
queixo. 

A frase imperativa "parem de nos matar" e a figura feminina no grafite reforçam a ideia 
de crítica ao feminicídio, pedindo o fim da morte de mulheres. 

O segundo grafite (Figura 2) também segue a temática de gênero. Ele está disposto ao 
longo de uma porta de uma loja e é composto principalmente pela palavra "vagina". Sua 
leitura é linear e horizontal. O "v" desta palavra é mais elaborado do que as outras letras, 
o que forma uma espécie de símbolo. Compõe também o grafite o desenho 
aparentemente de uma vagina . Em outros locais, essa imagem de vagina é grafitada 
isoladamente (Figura 3). 

Em entrevista realizada por Larissa Cristina Braz da Cruz para a pesquisa "Mulheres 
que se arriscam por um risco: uma cartografia da pixação de grafitti feminino na cidade 
de Natal-RN", "V", grafiteira responsável pelos grafites 2 e 3, reforça a crítica a esta 
sociedade misógina e machista: 

(...) o sangue da mulher que é derramado pela violência institucionalizada quando tira o 
direito dela de abortar e de ter escolhas sobre seu corpo e sua vida; quando a mulher 
tem seu corpo invadido por outro sem permissão, esse outro que tem a certeza de ter 
posse sobre o corpo da mulher; (...) 
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A Figura 4 também retrata uma vagina. No entanto, o estilo do desenho é diferente e 
está mais próximo do real. 

No próximo grafite é possível observar um busto feminino com três pares de seios 
assimétricos e sem mamilos. Aqui, temos uma possível crítica aos padrões de beleza 
estabelecidos socialmente, sobretudo para as mulheres. 

O último grafite (Figura 6) combina os temas gênero e sexualidade. Na imagem, 
podemos ver o símbolo da transexualidade encimado pelas palavras "bixa"e "travesty". 
A primeira palavra, por exemplo, está inserida no dialeto Bajubá, muito utilizado pela 
comunidade LGBT e proveniente do Iourubá, linguagem utilizada pelo candomblé . Já a 
palavra "travesty", que relaciona-se com identidade de gênero, está escrita com Y, 

diferente da escrita corrente: "travesti". 

 
Conclusão 

 

Com essas imagens, podemos perceber que o grafite pode ser um instrumento para 
ajudar a entender a dinâmica do ser humano na sociedade. Desse modo, contribuem 
também para o estudo da diversidade linguística, cultural e identitária. 

Seu caráter contestador também é usado como ferramenta de denúncia e de afirmação 
de grupos historicamente oprimidos, como mulheres e LGBTs. 
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Figura 1 

 

 

Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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Figura 5 
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Figura 6 
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TÍTULO: O 'Auto de Repartição' de 1614 como análise da formação espacial inicial da 

capitania do Rio Grande no início do século XVII 

Resumo 

O presente estudo parte dos esforços de se compreender a territorialização da capitania 
do Rio Grande no início do século XVII por meio das concessões de sesmarias 
realizadas na localidade registradas no Auto de Repartição. Este, consistiu em uma 
diligência realizada em 1614 que originou-se de uma denúncia realizada ao então rei de 
Portugal, Filipe II (Filipe III da Espanha, já que ambos os países estavam sob a 
Monarquia Hispânica), devido a possíveis irregularidades cometidas pelos padres 
jesuítas e por Jerônimo de Albuquerque (havia exercido o cargo de capitão-mor entre 
os anos de 1603 e 1609). A queixa dizia respeito à sua concessão aos seus filhos, 
Antônio e Matias de Albuquerque, de quantidades de terra superiores às consideradas 
suficientes para os sesmeiros na região (não havia um limite estritamente estabelecido, 
porém destacava-se que as sesmarias deveriam possuir uma extensão possível de se 
efetivar o uso da terra, baseando-se principalmente no cabedal do sesmeiro). Nesse 
sentido, buscou-se compreender inicialmente a espacialização dessas concessões de 
modo a compreender a formação espacial da capitania imersa na realidade da 
colonização portuguesa do território e seus movimentos (gerados pela resistência 
indígena à presença europeia e pelas terras muitas vezes infrutíferas para o plantio da 
cana-de-açúcar ou não ideais para o estabelecimento de áreas para a criação de gado, 
aspectos simbolizados em certa medida na quantidade de sesmarias encontradas 

devolutas). 

 
Palavras-chave: Auto de Repartição. Sesmaria. Capitania do Rio Grande. União Ibérica. 

TITLE: The 'Auto de Repartição' of 1614 as an analysis of the initial spatial formation of 

the captaincy of Rio Grande at the beginning of the 17th century. 

Abstract 

The present study is part of the efforts to understand the territorialization of the captaincy 
of Rio Grande at the beginning of the 17th century by means of sesmarias concessions 
held in the locality in charge of the Auto de Repartição. This, consisted of a diligence 
carried out in 1614 that originated from a denunciation made to the then king of Portugal, 
Philip II (Philip III of Spain, since both countries were under the Hispanic Monarchy or 
Iberian Union), due to possible irregularities committed by the priests Jesuits and 
Jerônimo de Albuquerque (he had held the position of Captain-Major between 1603 and 
1609). The complaint concerns the granting to their children, Antônio and Matias de 
Albuquerque, of more land than those suitable for sesmeiros in the region (there was no 
strictly established limit, however it was emphasized that the necessary sesmarias have 
a possible extension of land use, based mainly on the sesmeiro's leather). In this sense, 
the aim was to understand the spatial form of these concessions in order to understand 
the spatial formation of the captaincy in the reality of the Portuguese colonization of the 
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territory and its movements (generated by the indigenous resistance to the European 
presence and by the often unsuccessful lands for planting the sugar cane or not ideal for 
the establishment of areas for cattle raising, aspects symbolized to some extent in the 
amount of vacant land found). 

 
Keywords: Auto de Repartição. Sesmaria. Captaincy of Rio Grande. Iberian Union. 

Introdução 

Devido à natureza do objeto estudado, buscar-se-á introduzir inicialmente dois 
parâmetros específicos que envolvem a temática: uma contextualização administrativa 
e uma geográfica. Dessa forma, pretende-se abarcar de forma complementar os pontos 
de modo a introduzir, em linhas gerais, o contexto a que a pesquisa se dedicou. 

Do ponto de vista historico-administrativo, trata-se do momento da colonização da 
região que hoje compreende o Brasil no continente americano. Portugal buscava 
asseverar o domínio de suas autointituladas possessões no Novo Mundo, conquistadas 
baseando-se principalmente em acordos com a coroa espanhola na divisão dos 
territórios recém descobertos - pela ótica europeia - do continente americano, tais como 
o tratado Alcáçovas-Toledo (1479-1481) e o Tratado de Tordesilhas (1494). 

Nesse sentido, nas décadas finais do século XVI, a coroa portuguesa, advinda de uma 
crise dinástica - por ocasião do desaparecimento de D. Sebastião na batalha de Alcácer-
Quibir, em 1578, a sucessão régia ficou incerta, tendo por fim Felipe II da Espanha 
assumido o trono português -, passa a pertencer ao domínio da coroa espanhola 
formulando o início do que é conhecido como a União Ibérica. Essa nova realidade 
administrativa trouxe adequações para a forma de gerir as possessões ultramarinas. 
Passando a estar sob domínio da Monarquia Hispânica, a territorialidade foi repensada 
de modo a adentrar-se à lógica castelhana. O Acordo de Tomar (1581) pressupunha 
uma autonomia portuguesa dentro da estrutura do império espanhol, porém questiona-
se até que ponto ela foi exercida ao longo da existência da Monarquia Católica. 

Disputada desde o início do século XVI, a região da capitania do Rio Grande foi um 
palco de confluência acerca das disputas políticas do ambiente político-econômico 
internacional europeu com relação aos usos dos territórios do Novo Mundo. No caso da 
dita capitania, havia a aliança entre franceses e índios potiguaras (LOPES, 2003), o que 
punha resistência para a colonização do território por parte lusitana. A resistência dos 
nativos acontecia desde os primórdios da tentativa de instauração do incipiente projeto 
colonizador português e foi o principal motivo para o insucesso da capitania donatária 
de João de Barros (PEREIRA, 2018), inviabilizando uma presença portuguesa efetiva 
na região à época. 

A consolidação do poder régio por meio dos domínios da América Portuguesa, sob o 
período da União das Coroas, principalmente nas áreas litorâneas, ajudaria a protegê-
las de invasores, reforçaria as suas possessões e a efetivação do domínio dessas 
regiões como uma vitória régia frente às outras potências europeias - tais como França, 
Inglaterra e Holanda, esta que chega a efetivar-se na região do atual nordeste no 
conhecido Período Holandês (MELLO, 2011) -, mas também como um primeiro passo 
ante a uma presença efetiva nas regiões consideradas importantes por si só, por serem 
parte da lógica imperial (VILARDAGA, 2014). Dessa forma, habitá-las seria de grande 
importância por assegurarem as possessões e os domínios, impedindo que outras 

potências o fizessem. 
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O segundo ponto diz respeito à contextualização histórico-geográfica, referente 
principalmente às sesmarias como ferramentas da colonização portuguesa. Do ponto 
de vista estrutural, a instituição do regime de sesmarias surgiu em terras portuguesas a 
partir da Lei de Sesmarias de 1375 instituída no reinado de Fernando I, sendo reforçada 
com as Ordenações Afonsinas, Manuelinas e, finalmente, as Filipinas. Para o caso 
português do século XIV, as sesmarias foram utilizadas principalmente de modo a 
combater a crise de abastecimento que assolava a região. Existia a cobrança para que 
se lavrassem as terras que se possuíam (PORTO, 1981), caso contrário elas seriam 
retornadas ao “bem comum” para serem distribuídas para outrem (PORTO, 1965). 

 

Metodologia 

 

A metodologia aplicada para a pesquisa centrou-se na busca e seleção de diversos 
documentos relevantes para a pesquisa, envolvendo alvarás, cartas régias e outros 
documentos disponibilizados digitalmente relacionados com as imbricações projetadas 
no estudo. Nesse sentido, os principais acervos documentais acessados foram: Arquivo 
Histórico Ultramarino (AHU), Biblioteca Nacional (BN) - em específico o Projeto Resgate, 
que disponibiliza online diversos documentos digitalizados -, Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo (ANTT), Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGBRN), 
Base de Dados BRASILHIS, e a partir da análise destes, realizados cruzamentos de 
dados com o intuito de compreender como se deu a ocupação geográfica na capitania 
do Rio Grande das informações representadas principalmente no Auto de Repartição. 
Além disso, também se utilizaram as Ordenações Filipinas (1603), principalmente no 
que diz respeito ao tópico “Das Sesmarias”, a fim de compreender juridicamente as 
noções da época no que diz respeito à ocupação das terras por meio das sesmarias. O 
dicionário online do clérigo Raphael Bluteau (1728) também serviu de embasamento 
para compreender termos da época que recorrentemente divergem das suas atuais 
significações. 

Utilizou-se também a formulação de uma tabela em Excel, contendo o nome do 
sesmeiro, a data de doação, quem as concedeu (na figura do capitão-mor, quais foram: 
Manuel Mascarenhas Homem, que não chegou a ocupar o cargo de capitão-mor mas 
participou da conquista do território potiguar na empreitada iniciada em 1597 e concedeu 
a primeira data de sesmaria no local; João Rodrigues Colaço, que atuou sendo o 
primeiro capitão-mor em exercício da localidade; Jerônimo de Albuquerque, um dos 
investigados na diligência pela quantidade julgada excessiva de terra concedida aos 
seus dois filhos; Lourenço Peixoto Cirne e Francisco Caldeira de Castelo Branco, 
capitão-mor enquanto se era realizada a autuação das terras), quais as benfeitorias 
realizadas na terra, a localização e as utilidades para o que ela poderia dispor e gerar 
lucro para a Fazenda Real. O intuito desta tabela foi o de tabular os dados de maneira 
a projetar elementos quantitativos e produzir uma visão de conjunto. 

Nesse sentido, buscou-se observar e traçar relações entre os agentes sociais 
envolvidos nesses processos. Além disso, pretendeu-se utilizar as informações acerca 
da localidade das doações das sesmarias a fim de estabelecer uma territorialização 
pormenorizada, dentro das limitações possíveis (levando em consideração que as 
doações de sesmarias em sua grande maioria não eram de todo específicas quanto a 
localização de suas terras, associando-se a algum ponto de referência na natureza, 
como muitas vezes árvores, riachos, pedras, o que impõe alguns percalços a 
empreitadas nesse sentido) desses espaços nesse período. Pretende-se utilizar essas 
informações a fim de projetar uma localização dessas sesmarias utilizando a plataforma 
Google Maps e outras ferramentas de georreferenciamento. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1138 

 

 
Resultados e Discussões 

 

O Auto de Repartição surgiu das denúncias reclamadas ao então rei, Felipe II (de 
Portugal), de possíveis irregularidades no uso da terra na capitania do Rio Grande. A 
partir dessas reclamações, julgou-se necessário realizar uma análise das terras da 
capitania. No documento também é citado um Alvará de 29 de agosto de 1613 que 
ordenava que se realizasse uma repartição semelhante na Paraíba, o que indica um 
movimento conjunto por parte da coroa por um reconhecimento mais amplo das terras, 
do nível de utilização e do estado destas a fim de compreender melhor em que nível a 
ocupação estava nessas regiões. 

Uma das frentes da efetivação do domínio sobre o território era por meio da 
catequização dos índios por parte dos padres da Companhia de Jesus, que faziam parte 
do processo de ocupação do interior das capitanias com as missões para conversão 
dos índios à fé católica (BATISTA, 2013) e também acabavam solicitando doações de 
sesmarias nas regiões. Os desdobramentos da sua presença poderiam ser de diversas 
naturezas. No caso da denúncia contida no auto, demonstra-se possivelmente algum 
atrito com relação aos jesuítas (PEREIRA, 2014). Nesse sentido, poder-se-ia 
compreender a repartição das terras do Rio Grande e da Paraíba como partes 
integrantes da mesma lógica no sentido de se realizar o conhecimento dessas regiões, 
de modo que elas pudessem ser geridas mais efetivamente, o que ocasionaria em 
ganhos para a coroa e no estabelecimento de núcleos de povoamento mais densos, 
requerendo para si, como agentes da colonização portuguesa, o domínio daquelas 
porções de terra. 

Considera-se necessária uma breve assertiva sobre o caráter das sesmarias. O nome 
“sesmaria” deriva, argumenta Virgínia Rau, de que “[...] os sesmos seriam assim 
chamados porque de início o território distribuível de cada concelho estava repartido em 
seis lotes, onde só durante os seis dias da semana, excluindo o domingo, 
superintendiam os seis sesmeiros, cada um num dia e no sesmo que lhe competia” 
(RAU, 1982, p. 55). Portanto, a relação com a terra é de suma importância na existência 
dessas sociabilidades. Segundo as Ordenações Filipinas (1603), o termo “sesmaria” 
dizia respeito “as dadas de terras, casais ou pardieiros, que foram ou são de alguns 
senhorios, e que já em outro tempo foram lavradas e aproveitadas, e agora o não são”. 
Para Raphael Bluteau (1728), sesmarias “São as dadas de terras, casais ou pardieiros, 
que foram de alguns senhores”. 

Essas explicações dizem mais respeito ao regime de sesmarias aplicado no reino. Para 
o caso das colônias portuguesas, as sesmarias surgiram como mais uma forma de 
ocupação do território, buscando dar-lhe produtividade.Nas terras dos domínios 
portugueses no ultramar, como não foram em nenhum momento anterior de “alguns 
senhores”, o termo designava mais uma terra vaga que seria doada para alguém, sob a 
condição de que o(a) sesmeiro(a) a oferecesse utilidade. Destaca-se que no caso de 
Portugal as sesmarias eram divididas por sesmeiros que faziam parte da 
municipalidade, enquanto que na América Portuguesa eram divididas pelos 
governadores ou pelos capitães-mores, estes se responsabilizando por uma área muito 
mais extensa (ALVEAL, 2015). Aplicada nas colônias portuguesas, a ótica das 
sesmarias buscava ser mais um dos elementos da colonização. É importante ressaltar 
que a limitação da extensão das sesmarias só ocorre com a Ordem Régia de 1697. 
Anteriormente, apesar disso, sua concessão era condicionada ao cabedal do sesmeiro 

que a solicitava e à sua capacidade de aproveitamento (ALVEAL, 2015). 
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No caso das Américas, segundo Antonio Carlos Robert Moraes, consolidar-se-ia o 
projeto colonizador a partir da dominação territorial, assentamento e colonização 
(MORAES, p. 79, 2000). Nesse sentido, a noção de território foi compreendida por 
Antonio Carlos Robert Moraes como sendo um espaço dotado de uma historicidade 
própria, que corresponderia à espacialidade de uma dada formação econômica e social, 
além de serem constituídos, somando-se à aplicação do caráter do uso da violência e 
da força, a partir de instâncias de legitimação do domínio, caracterizando-se também 
como uma construção política, reiterada por meio de pactos e disputas sociais 
(MORAES, 2000). Compreender as formas de relação do homem com o território 
demonstra-se um meio para a compreensão da formação da sociedade, tanto no ponto 
de vista de agente como produto dessa equação, uma vez que o território como 
concepção tanto é construído historicamente como também é resultado das sociedades. 
Nesse lógica, compreender a formação territorial da capitania do Rio Grande oferece 
algumas projeções no sentido de almejar esforços a fim de se compreender o período 

e a espacialidade postos em análise. 

Levando em consideração a importância da territorialidade na formação dos espaços, 
também se utilizou das noções de Claude Raffestin quando da sua caracterização do 
espaço como uma realidade material preexistente a qualquer conhecimento e a 
qualquer prática dos quais será o objeto a partir do momento em que um ator manifeste 
a intenção de dele se apoderar (RAFFESTEIN, p. 144, 1981). Dessa forma, quando os 
atores sociais se apoderam do espaço, incidem nele diversas perspectivas. Nesse 
sentido, as formas de ocupação do espaço são influenciadas à sua realidade material 
preexistente. No caso da capitania do Rio Grande, o único estabelecimento de cana-de-
açúcar registrado no Auto de Repartição é o Engenho Cunhaú, de Matias e Antonio de 
Albuquerque, na região de Cunhaú. Esse engenho foi construído na região da sesmaria 
doada por Jerônimo de Albuquerque, e é o local referente ao litígio com o rei. A baixa 
quantidade de engenhos nesse período pode ser devido às dificuldades de 
estabelecimento dos portugueses, mas também pela influência da materialidade 
preexistente, uma vez que não se encontrava em larga escala um solo indicado para a 
instauração de engenhos. Dentro dessa ótica, vale-se mencionar que, para Paul Veyne, 
um acontecimento, seja ele qual for, implica um contexto, dado que tem um sentido; ele 
remete para uma intriga da qual é um episódio, ou melhor para um número infinito de 
intrigas (VEYNE, 1971, p. 46). Portanto, compreende-se que se aplicam, em um dado 
contexto histórico, diversas forças e “intrigas”, das quais são excertos. Diversos feixes - 
sociais, econômicos, políticos, geográficos - incidem sobre a sociedade, e quando do 
seu estudo, refletem em conjunto e são partes intrínsecas destas. Nesse sentido, a 
compreensão desses diversos feixes ajuda a ampliar as formas de assimilação das 
realidades desses povos no período em questão. No caso da apropriação fundiária da 

terra, diversos são os feixes - ou as perspectivas humanas - imersas. 

De modo a combater o estabelecimento dos inimigos da coroa no território americano 
estabeleceu-se a necessidade de se reafirmar as possessões, primordialmente 
litorâneas. A costa foi sendo conquistada ao longo do fim do século XVI e início do 
século XVII: Paraíba, Rio Grande, Ceará, Maranhão e Pará. No caso do Rio Grande, 
uma empreitada foi iniciada em 1597, finalizando-se a construção do Forte dos Reis 
Magos em 1598, e ao fim de 1599 foi realizado um acordo de paz com os índios 
Potiguara, fundando-se a Cidade do Natal nas proximidades da fortificação, na distância 
de meia légua (CASCUDO, 1980). Dessa forma, pode-se compreender também uma 
verticalidade no que diz respeito às conquistas realizadas entre o fim do século XVI e o 
início do século XVII, culminando na conquista do Maranhão e Grão-Pará. Nesse 
sentido, conquistar as capitanias e estabelecer fortificações - como é o caso da Paraíba 
e do Rio Grande, esta, que por sua vez, possuía o Forte dos Reis Magos como uma das 
grandes fortificações do Brasil à época e estrategicamente localizada - estabelecia uma 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1140 

 

unidade de proteção para projetar-se mais à frente nas empreitadas pela conquista dos 
territórios. 

A busca pela produtividade no uso da terra era um caráter indispensável se pensando 
na tentativa de efetivar o projeto colonizador. Nesse sentido, Pedro Puntoni realça que 
no Livro que dá razão ao Brasil o Rio Grande aparece como uma capitania que dava 
prejuízo à Fazenda Real no contexto financeiro do Estado do Brasil em 1612, ligado 
principalmente a produção de açúcar (PUNTONI, 2014). Essa observação pode ajudar 
na compreensão da necessidade da coroa em intervir na capitania, expressada na 
urgência de se conhecer melhor a ocupação e utilização da região, evidenciada em certa 
medida por meio dos usos das datas de sesmarias, de modo a subverter esse quadro 
deficitário, instaurando uma diligência que, dentre outras coisas, objetivava-se, do ponto 
de vista de compreensão do território e da economia da época, perscrutar quais as 
serventias das terras para as suas possibilidades, principalmente quando se fala sobre 
o plantio da cana-de-açúcar. 

Há na historiografia um debate acerca do Acordo de Tomar que estabeleceu essa união 
acerca da autonomia portuguesa no seio da Monarquia Católica, e compreende-se que 
houve um respeito ao acordo principalmente no período do reinado de Felipe II da 
Espanha, entre 1580 e 1598, e que entre 1598 e 1621 já havia desgastes entre o 
Conselho de Portugal e a corte de Felipe III da Espanha nesse mesmo sentido 
(VILARDAGA, 2014). Percebe-se também uma historiografia não tão vasta levando em 
consideração as consequências e os ecos da situação de união das coroas hispânicas 
e portuguesas, principalmente pelo ponto de vista do espaço do Brasil diante dessa 
nova conjuntura que se apresentava (MEGIANI, PÉREZ, SILVA, 2014). Dessa forma, 
buscou-se realizar nesse trabalho um diálogo com uma historiografia mais recente que 
busca compreender e analisar as novas realidades que essa mudança administrativa 
propiciou aos domínios do ultramar, notadamente o Brasil, buscando compreender de 
que forma se deu a ocupação da capitania do Rio Grande dentro da lógica monárquica 
(VILARDAGA, 2014; MEGIANI, PÉREZ, SILVA, 2014). 

A ocupação da capitania só ocorreu inicialmente, principalmente, na região litorânea, 
não havendo um aprofundamento muito grande pelos interiores. Patrícia Dias 
demonstra que a partir de 1654, com o fim da Guerra dos Bárbaros, há uma crescente 
doação de sesmarias no interior da capitania, o que simboliza uma maior ocupação 
desses espaços (DIAS, 2015). Portanto, as primeiras regiões para se ter cuidado eram 
efetivamente as de mais fácil contestação por serem mais expostas. 

As sesmarias de número 57, 71, 99, 121 e 122 - na ordem de seus registros na diligência 
- são sesmarias doadas na então jurisdição do Rio Grande. Porém, com a demarcação 
da Paraíba, tornaram-se parte desta capitania. Essa movimentação das fronteiras - 
compreendidas segundo conceituação de Sérgio Buarque de Holanda (HOLANDA, 
1994) como o defrontamento das paisagens, das populações, entendidas, no caso, com 
os diversos grupos indígenas e as diversas formas ainda incipientes de ocupação do 
território brasileiro pelos portugueses - é face de uma territorialidade com seus limites 
ainda não muito bem estabelecidos. 

Observa-se também um ponto de análise dos agentes envolvidos nos processos de 
conquista da coroa imersos nos processos sociais na colônia. Capitães-mores do Rio 
Grande, como Jerônimo de Albuquerque e Francisco Caldeira de Castelo Branco, 
também participaram de outros projetos de conquista no território americano. O primeiro, 
também participou da campanha da conquista do Maranhão - inclusive adotando-se o 
cognome “Maranhão” de modo a recordar-se desse feito, repassando aos seus 
descendentes (LYRA, 2008). O segundo participou da conquista do Maranhão e do 
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Grão-Pará, ainda sendo capitão-mor da capitania da Bahia. Essas atuações diversas 
simbolizam uma prontificação por parte desses agentes como servos da coroa, 
reafirmando sua disposição para o projeto colonizador. O exemplo desses agentes na 
realização desses feitos (CUNHA, 2010) no projeto colonizador também alçava esses 
agentes no seio das hierarquias sociais e das dinâmicas próprias daquela realidade 
colonial. Analogamente aos casos reportados por Fátima Gouvêa (GOUVÊA, 2001), 
poderia compreender-se essa realidade de amplitude de participações como uma 
circularidade elevada entre esses agentes na colônia no sentido da consolidação do 
projeto colonizador, como servos da coroa, como também no âmbito de um novo status 
social, alçado na colônia, conquistado principalmente pelos feitos, em dissonância aos 

agentes pertencentes a elite portuguesa, do reino, com sangue nobre. 

Alguns estudos já elaborados mais assertivamente sobre a diligência ocorrida no Rio 
Grande são os de Rubenilson Brazão Teixeira, a partir de uma divisão e análise das 
observações contidas no documento por meio das categorias terra, casa e produção 
(TEIXEIRA, 2014), e Elenize Trindade Pereira (PEREIRA, 2014), que levantou uma 
hipótese sobre o caráter das denúncias realizadas ao rei, como possíveis intrigas entre 
o clero regular e o clero secular, além de uma possível inimizade com relação a 
Jerônimo de Albuquerque que havia motivado, não se sabe quem, a realizar a denúncia. 
Patricia Dias, também se baseando nas informações das sesmarias doadas no Rio 
Grande no início de sua colonização no século XVII, estabeleceu um mapeamento 
aproximado dos espaços dessas doações (DIAS, 2015). Esses autores, que se 
dedicaram à compreensão da diligência no sentido de assimilar o contexto do período, 
são de grande ajuda na pesquisa. Dada a sua relevância para conhecer-se a região, o 
Auto de Repartição é um importante e raro documento para a compreensão das 
primeiras décadas de ocupação portuguesa no Rio Grande, visto que grande parte dos 
documentos dessa época para a região perderam-se ou foram destruídos durante o 

período holandês no Brasil. 

 
Conclusão 

 

Do ponto de vista geográfico, não se atingiu o objetivo principal de espacializar as 
doações de sesmarias. Um estudo posterior pode focalizar na espacialização e futura 
demarcação das doações de sesmarias realizadas nos fins do século XVI e inícios do 
século XVII, levando em consideração e em valor as análises já existentes relativas ao 
período e ao espaço tratados (DIAS, 2015; PEREIRA, 2014; TEIXEIRA, 2014). Apesar 
disso, o estudo enveredou por outras vertentes não prospectadas inicialmente, 
agregando valor e possibilitando que outras análises sejam geradas, por meio de uma 
bibliografia e um grau de compreensão que podem ser mais explorados. 

Uma hipótese que poderia ser verificada é do caso das relações desses agentes sociais 
com outros contextos de conquistas, como a da Paraíba. Adriel Fontenele traz a lista 
dos agentes envolvidos na conquista da Paraíba (BATISTA, 2012). Realizando o 
entrecruzamento entre os agentes envolvidos na da Paraíba e na do Rio Grande, à 
primeira vista não se achou nenhum nome em comum. Porém, uma pesquisa mais 
detalhada pode oferecer novos horizontes nessa relação entre agentes em diversas 
localidades em formação. Além disso, não somente na conquista da Paraíba como 
também na do Maranhão e Grão-Pará pode-se realizar o cruzamento nominal a fim de 
estabelecer a atuação variada desses agentes sociais em uma sociedade em incipientes 
mudanças, formada por meio da violência - seja ela física, nos diversos conflitos 
existentes, ou simbólica, nas expropriações de territórios indígenas, por exemplo, que 
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era mediada pela violência física -, de modo a estruturar a presença colonizadora 
portuguesa nos ambientes que estavam no processo de serem conquistados. 

Do ponto de vista da bibliografia, investe-se na compreensão da capitania do Rio 
Grande como um excerto da situação mais abrangente que envolvia Portugal e Espanha 
- e consequentemente seus domínios do ultramar. Nessa perspectiva, busca-se 
incrementar aos estudos sobre as reverberações e influências que o processo histórico 
da União das Coroas trouxe para o Brasil. Nesse sentido, direciona os esforços a fim de 
situar a capitania do Rio Grande nessa lógica mais ampla, de modo que outros estudos 
possam dar continuidade às análises que direcionem o grau de compreensão da 
estrutura macroestrutural, abarcando, por fim, as formas de reverberações nas 

realidades locais. 

 
Referências 

 

ALVEAL, C. M. O. . Transformações na legislação sesmarial, processos de demarcação 
e manutenção de privilégios nas terras das Capitanias do Norte do Estado do Brasil. 
Estudos Históricos (Rio de Janeiro), v. 28, p. 247-263, 2015. 

BATISTA, Adriel Fontenele. O Sumário das Armadas: guerras, missão e estratégias 
discursivas na conquista da Paraíba. 2012. 139 f. Dissertação (Mestrado em História e 

Espaços) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 

BATISTA, Adriel Fontenele. O Sumário das Armadas: guerras, missões e estratégias 
discursivas na conquista do rio Paraíba. Natal: EDUFRN, 2013. 

CASCUDO, Luís da Câmara. História da cidade do Natal. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira; Brasília: INL; Natal: UFRN, 1980. 

CUNHA, Mafalda Soares da. Redes sociais e decisão política no recrutamento dos 
governantes das conquistas, 1580-1640. In: Na trama das redes: política e negócios no 
império português, séculos XVI-XVIII. FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima 
(Orgs.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 117-154. 

DIAS, Patrícia de Oliveira. Onde fica o sertão rompem-se as águas: processo de 
territorialização da ribeira do Apodi-Mossoró (1676-1725). 2015. 187f. Dissertação 
(Mestrado em História) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. 

GOUVÊA, Maria de Fatima Silva. Poder político e administração na formação do 
complexo atlântico português (1645-1808). In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria 
Fernanda; GOUVÊA, Maria de Fátima (Orgs.). O Antigo Regime nos trópicos: a 
dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI - XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2001. p. 285 - 315. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. 3º ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1994. 

LOPES, F. M. . Índios, colonos e missionários na colonização da Capitania do Rio 
Grande do Norte. 1. ed. Mossoró, Natal: Fundação Vingt-un Rosado, Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio Grande do Norte, 2003. v. 1. 301p. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1143 

 

MEGIANI, Ana Paula Torres; PÉREZ, José Manuel Santos; SILVA, Kalina Vanderlei. O 
Brasil na monarquia hispânica (1580-1668): novas interpretações. São Paulo: 

Humanitas, 2014. 

MELLO, Evaldo Cabral de. O negócio do Brasil: Portugal, os Países Baixos e o 
Nordeste, 1641-1669. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

MORAES, Antonio Carlos Robert. Bases para a formação territorial do Brasil: o território 

colonial brasileiro no longo século XVI. São Paulo: Hucitec, 2000. 

PEREIRA, E. T. . Das Terras doadas ouvi dizer: doação de sesmarias na fronteira do 
império, capitania do Rio Grande (1600-1614). HISTORIEN (PETROLINA) , v. 5, p. 169-
179, 2014. 

PEREIRA, Elenize Trindade. De capitania donatária à capitania régia: o senhorio de 
João de Barros na "Terra dos Potiguara": século XVI. 2018. 159f. Dissertação (Mestrado 
em História) - Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Natal, 2018. 

PORTO, Costa. Estudo sobre o sistema sesmarial. Recife: Imprensa Universitária, 1965. 

PORTO, Costa. O sistema sesmarial no Brasil. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 
1981. 

PUNTONI, Pedro. A Provedoria-mor: fiscalidade e poder no Brasil colônia. In: MEGIANI, 
Ana Paula Torres; PÉREZ, José Manuel Santos; SILVA, Kalina Vanderlei. O Brasil na 
monarquia hispânica (1580-1668): novas interpretações. São Paulo: Humanitas, 2014. 

RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993. 

RAU, Virgínia. Sesmarias medievais portuguesas. Lisboa: Editorial Presença, 1982. 

TAVARES DE LIRA, Augusto. História do Rio Grande do Norte. Brasília, Natal: 
Fundação José Augusto, 1982. 

TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. Terra, casa e produção: distribuição de terras na 
Capitania do Rio Grande em 1614. Mercator, [s.l.], v. 13, n. 02, p. 105-124, 26 set. 2014. 

VEYNE, Paul. Como se escreve a história. Lisboa: Edições 70, 1971. 

VILARDAGA, José Carlos. São Paulo no império dos Felipes: conexões na América 
Meridional (1580-1640). São Paulo: Fapesp, Intermeios, 2014. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1144 

 

CÓDIGO: HS1128 

AUTOR: AKISSA EMILY DE LIMA OLIVEIRA 

ORIENTADOR: LINDIJANE DE SOUZA BENTO ALMEIDA 

 

 

TÍTULO: Organizações da Sociedade Civil: uma análise do município de Natal/RN 

Resumo 

A sociedade civil se ascendeu de tal forma que hoje existem 820.455 organizações 
registradas no Brasil (IPEA, 2019), compondo o fenômeno chamado Terceiro Setor, que 
tem atuado na prestação de serviços com finalidade pública em áreas que possuem 
lacunas nas ações do Estado. Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo 
identificar as Organizações da Sociedade Civil existentes no município de Natal/RN, 
assim como a sua natureza e tipologia. Metodologicamente, foi realizada, inicialmente, 
pesquisa bibliográfica sobre o tema do associativismo, sociedade civil e terceiro setor. 
Em seguida, foi feito uma análise do banco de dados da FASFIL e do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2019). Para tanto, foi necessário identificar o 
número de OSCs existentes no município estudado, por meio dos dados existentes no 
Mapa das Organizações da Sociedade Civil e, subsequente a isso, classificar as 
entidades presentes com foco na (s) área (s) de atuação, definindo em quais direções 
a sociedade civil natalense atua referente à busca dos interesses comuns, assim como 
descobrir qual dessas áreas é a mais frequente entre as associações existentes 
apresentando a sua conjuntura na realidade do município. 
 
Palavras-chave: Organização da Sociedade civil; Participação; Natal. 

TITLE: Civil Society Organizations: an analysis of the Natal city 

Abstract 

Civil society has risen to such an extent that today there are 820,455 associations obtain 
in Brazil (IPEA, 2019), composing the so-called Third Sector, which has acted in the 
provision of services with the creation of public areas that have gaps in the actions of the 
State. Thus, this article aims to identify as existing Civil Society Organizations in the city 
of Natal / RN, as well as their nature and typology. Methodologically, a bulletin was 
carried out, bibliographic research on the theme of associations, civil society and the 
third sector. Then, an analysis of the FASFIL database and the Institute of Applied 
Economic Research (IPEA, 2019) was carried out. For that, it was necessary to identify 
the number of CSOs in the studied municipality, using the existing data in the Map of 
Civil Society Organizations and, subsequently, to classify them as entities present with 
a focus on the area (s) of activity, defining in which the Natal civil societies are acting 
regarding the search for common commons, as well as discovering these areas is the 
most frequent among the existing ones their conjuncture reality in the reality of the 
municipality. 
 

Keywords: Civil Society Organizations; Participation; Natal. 

Introdução 

O Estado brasileiro nos últimos trinta anos tem reconhecido a importância da atuação 
das entidades da Sociedade Civil na agenda política. A promulgação da Lei nº 
13.019/14, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) é um 
exemplo do que estamos ressaltando. O seu conteúdo prevê mecanismos e normas que 
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aprimoram a relação de parceria das OSCs e Estado no âmbito jurídico e institucional, 
no qual a sociedade civil se compromete no estímulo para um ambiente favorável à 
expansão das suas capacidades, referente à participação social, boa gestão e 
transparência no uso dos recursos públicos (ENAP, 2019). 

Nesse contexto, faz-se pertinente discutir quais as reais contribuições das mobilizações 
das organizações da sociedade civil por trás dos compromissos feitos pelo Estado ao 
flexibilizar a participação, dado o amparo legal do MROSC, isto é, reconhecer, de fato, 
as ações que o terceiro setor e a sociedade civil fazem em domínios sociais. Em 
consonância a esse amparo legal, conforme os dados do Ministério da Justiça, Natal 
tem atualmente 34 OSCs referente aos 138 presentes no Rio Grande do Norte que 
possuem o título de OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), isto 
é, aptas a firmarem parcerias públicas que atuam nos mais diversos segmentos. Com 
base nessa informação é possível notar a baixa em termos numéricos das OSCIPs em 
uma cooperação mútua com o Público, visto que das 2240 organizações da sociedade 

civil de Natal, apenas 34 possui de fato um vínculo de interesse público. 

Uma OSCIP é uma qualificação jurídica atribuída a diferentes tipos de entidades 
privadas atuando em áreas típicas do setor público com interesse social, que podem ser 
financiadas pelo Estado ou pela iniciativa privada sem fins lucrativos, ou seja, as 
entidades típicas do terceiro setor. A OSCIP está prevista no ordenamento jurídico 
brasileiro, no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, como forma de 
facilitar parcerias e convênios com todos os níveis de governo e órgãos públicos 
(federal, estadual e municipal) e permite que doações realizadas por empresas possam 
ser descontadas no imposto de renda. Por ser uma qualificação vários tipos de 
instituições podem solicitar para ser uma OSCIP. Portanto, a qualificação de OSCIP é 
o reconhecimento oficial e legal mais próximo do que se entende por ONG ou OSCs, 
especialmente porque é marcada por exigências legais de prestação de contas 

referentes a todo o dinheiro público recebido do Estado. 

Apesar do expressivo valor social agregado pelas organizações sociais, casos isolados 
de corrupção e erros de cunho formal tenderam a macular o bom caráter do trabalho 
realizado por organizações sérias e comprometidas unicamente com as causas sociais. 
Tais aspectos foram reforçados pela ausência de um ambiente normativo seguro, capaz 
de incentivar a legitimidade dessas relações. É nessas condições que se afigurou a 
criação de um Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), numa 
relação de se assegurar direitos e deveres dessas organizações, dada a importância 
social na constituição da participação e colaboração em bens sociais. A Lei nº 13.019/14 
representou uma verdadeira evolução normativa ao implementar o controle das 
parcerias e sua adequação a um procedimento próprio. 

Diante desse contexto, o presente artigo tem como objetivo identificar as Organizações 
da Sociedade Civil existentes no município de Natal/RN, assim como a sua natureza e 
tipologia. Ou seja, foi necessário identificar o número de OSCs existentes no município 
estudado, por meio dos dados existentes no Mapa das Organizações da Sociedade Civil 
e, subsequente a isso, classificar as entidades presentes com foco na (s) área (s) de 
atuação, definindo em quais direções a sociedade civil natalense atua referente à busca 
dos interesses comuns, assim como descobrir qual dessas áreas é a mais frequente 
entre as associações existentes apresentando a sua conjuntura na realidade do 
município. 

 
Metodologia 
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O presente trabalho visa analisar as Organizações da Sociedade Civil e, 
consequentemente, do terceiro setor como sendo uma via de participação que corrobora 

com a gestão social. 

O estudo realizou uma pesquisa bibliográfica sobre as seguintes temáticas: sociedade 
civil, democracia e associativismo civil. A partir de artigos, livros e revistas científicas foi 
possível compreender a realidade estudada. Além disso, foi feita uma coleta de dados 
do banco de dados das Fundações Privadas Sem Fins Lucrativos (FASFIL) e do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), dada as especificidades do município de Natal 
foram selecionadas as seguintes variáveis: a quantidade de entidades, a natureza 
jurídica e as áreas de atuação que refletem na produção bens sociais e movimentam 

diversos outros segmentos. 

 
Resultados e Discussões 

 
Com foco na análise das Organizações da Sociedade Civil foi elaborado, inicialmente, 
um gráfico das OSCs de Natal considerando o contexto metropolitano, como desde 
1997, com a promulgação da Lei Complementar Estadual nº152, o governo do estado 
do Rio Grande do Norte cria a única Região Metropolitana do estado, a RM de Natal, 
que hoje é representada por um total de 15 cidades potiguares (SEMURB, 2014). Ela é 
a região mais populosa, urbanizada e rica do estado de Rio Grande do Norte, formada 
a partir da conurbação dos municípios elencados na Tabela 1 (Ver Anexo 1). 

O município de Natal, segundo os dados do IBGE (2019), possui o maior número de 
população do estado, com uma estimativa de 884.122 pessoas. Em termos territoriais, 
o IBGE (Cidades, 2010) calculou uma densidade demográfica equivalente a 4.805,24 
hab/km², ocupando a 1º posição dentro do Rio Grande do Norte. A capital concentra 
aproximadamente 35,6% do PIB total, em torno de R$ 23,4 bilhões em bens e serviços 
produzidos (IBGE, 2017), PIB formado, em sua maior parte, por atividade do setor 
terciário e do setor público. A indústria têxtil e a atividade turística são grandes 
impulsionadores da economia local. Em concordância com a ativa participação do setor 
terciário nas contribuições econômicas e, consequentemente, sociais em Natal que 
iremos observar o Mapa das Organizações da Sociedade Civil (2019), elaborado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), na qual o município possui 2240 
organizações da sociedade civil, compondo seu terceiro setor até o ano de 2019, 
representando a primeira posição entre as OSCs por municípios da Região 
Metropolitana de Natal, conforme expõe o quadro em anexo. 

De acordo com os estudos apresentados pelas Fundações Privadas Sem Fins 
Lucrativos (FASFIL, 2016), Natal possui 648 Fundações privadas e associações sem 
fins lucrativos e 2.104 entidades sem fins lucrativos, segmentados nos demais variados 
setores, conforme o gráfico 1 (Ver Anexo 2): 

A partir da análise dos dados da FASFIL, é notório reconhecer a grande participação 
das entidades religiosas quanto as Fundações privadas e associações sem fins 
lucrativos. É relevante evidenciar que segundo o art. 2º, inciso I, da Lei nº 13.019/14 do 
MROSC, considera-se Organização da Sociedade Civil as organizações religiosas que 
se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas 

das destinadas a fins exclusivamente religiosos. 

Portanto, referente ao número de organizações religiosas que se dedicam a projetos 
sociais é importante destacar o porquê dessa classificação se sobrepôs em relação aos 
demais no município de Natal/RN. A função de assistência social das igrejas, além de 
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ser um mandamento bíblico, torna-se também um dever legal, pois os motivos que 
levaram os legisladores a concederem imunidades tributárias aos templos são os de 
que os beneficiários de tais renúncias fiscais terão que promover conjuntamente 
atividades de interesse da sociedade como um todo, não apenas dos seus membros, 
de forma integral. 

Nos anos 50, por meio do “Movimento Natal”, movimento pioneiro no Brasil que criou 
ações para atender às carências assistenciais da população da cidade, a igreja chegou 
aos bairros periféricos de Mãe Luiza, Bom Pastor, Nova Descoberta, Dix-Sept Rosado 
e outros, fato consoante ao movimento expansionista do comunitarismo e do ativismo 
religioso na sociedade civil, abordado pelos estudos de Leonardo Avritzer (2004). A 
criação de Centros Sociais e outros tipos de associações também foram fruto da 
iniciativa desse movimento, sendo, nesses locais, oferecidos cursos de alfabetização de 
adultos, profissionalizantes e de “educação política” (Andrade, 2006). 

Quanto à categoria das Outras Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos referente às 
Entidades Sem fins lucrativos, a FASFIL não conseguiu colocar em uma classificação 
precisa, visto que muitas podem apresentar um caráter heterogêneo em seu perfil de 
ação dentro do conjunto de entidade, isto é, mais de uma classificação em uma só 
entidade, por exemplo. 

As OSCs atuam em diferentes áreas e na defesa dos direitos de grupos que carregam 
consigo a marca histórica da exclusão, ficando evidente a importância do papel que 
desempenham. É dentro de uma compreensão participativa que tais organizações 
tornam o ambiente fértil para o surgimento de elementos transformadores, como a 
consolidação de mecanismos de intervenção decisória direta, bem como a elaboração 
de um novo modelo de participação popular, onde a ação dos cidadãos se dá de 
diversas formas, revertendo-se em parcerias que tonificam o caráter legítimo da 
democracia do Estado, criando “janelas de oportunidades” para o encontro entre 
problemas, recursos e atores, com a atuação de conselhos, associações, organizações 
e outras vias como meio de uma conexão com a sociedade. 

É nesse contexto de cooperação entre a sociedade civil com o Estado, segundo 
Fernando Tenório, que surge um novo modelo de gestão pública, a gestão social, 
dotada com a capacidade de preencher o vácuo gerado pelas deficiências públicas, mas 
que tais deficiências poderão ser facilmente superadas com a participação daqueles 
convivem diretamente com as necessidades que reclamam atendimento, como no caso 
das organizações constituídas pela sociedade civil, tendo em vista que detém valioso 

conhecimento de causa. 

Entende-se o conceito de gestão social pela análise dos pares de palavras Estado-
sociedade e capital-trabalho, invertendo a ordem e levando em consideração a 
sociedade e o trabalho como protagonistas destas relações. Ampliando a discussão, 
insere-se o par de palavras sociedade-mercado, que representa o processo de interação 
da sociedade civil organizada com o mercado, onde também a sociedade deve ser 
protagonista (TENÓRIO, 1998). 

Diante disso, deve se compreender que a gestão social propõe a intermediação da 
cidadania deliberativa na intermediação entre estes pares de palavras, em que a 
legitimidade das decisões deve ter origem em processos de discussão orientados pelos 
princípios da inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e do bem 
comum. Sob esta perspectiva, a esfera pública seria o espaço de intermediação entre 
Estado, sociedade e mercado, baseado essencialmente no entendimento, discussão e 
consenso, a qual o procedimento da prática da cidadania deliberativa na Esfera Pública 
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é a participação. Por fim, entende-se que o conceito de gestão social é o agir 
comunicativo. Segundo Tenório (1998), a gestão social se baseia no entendimento, 
estritamente vinculado a linguagem, isto é, não se baseia em uma relação entre o 
indivíduo e a sua percepção de mundo, mas sim um acordo alcançado por meio da 
discussão crítica, um processo gerencial dialógico em que a autoridade decisória é 
compartilhada entre os participantes de diferentes sujeitos sociais da nossa sociedade. 
Por meio da gestão social é possível estabelecer as articulações entre ações de 
intervenção e de transformação do campo social, aproximando a administração pública 
e a comunidade. 

De acordo com os dados da FASFIL (2016), o número da quantidade do pessoal 
assalariado do município de Natal das Fundações privadas e associações sem fins 
lucrativos correspondem a 9.149 pessoas, enquanto as Entidades sem fins lucrativos 
correspondem a 16.355 pessoas, gerando um total de salário e outras remunerações 
de R$ 240.265,74 e R$ 429.847,53, respectivamente. Nessa perspectiva, o 
desenvolvimento do terceiro setor pode ser visto como algo bastante positivo para a 
sociedade, já que se tornou uma grande força econômica, principalmente em relação 
ao crescimento do emprego de mão de obra, formação de voluntariado e geração de 
renda mediante a oferta de bens e serviços, ao mesmo tempo em que propicia uma 
sociedade civil ativa e participativa, que busca o interesse público e proporciona 
melhores serviços à comunidade. Além disso, a sociedade civil consequentemente se 
torna mais engajada e interessada na participação das decisões do Estado. 

O terceiro setor está em apresentando uma nova desenvoltura em relação ao tradicional 
fazer o melhor em prol da sociedade. Hoje, a empresa que não estiver envolvida com a 
responsabilidade social está fadada ao fracasso, porque esse papel social gera 
engajamento, posicionamento e fortalecimento da marca. É o diferencial no mercado 
tanto para o investidor quanto para a mão de obra (BRAGA, 2017). Produz vantagens e 
benefícios para as empresas e os cidadãos contribuintes em geral de efetuar, por 
exemplo, doações a ONGs que estejam regularmente constituídas, pois podem abater 
no imposto de renda a pagar, sendo que as empresas ainda podem deduzir como 
despesa operacional. Além disso, participam de forma indireta da melhoria de nossa 

sociedade. 

Por fim, voltando à temática da gestão social, é importante entender o quão é 
imprescindível o fator participação dada à atuação das OSCs como uma ferramenta 
para a resolubilidade das deficiências públicas e, consequentemente, coprodutora numa 
relação com o Estado de bens nos mais variados segmentos, como o econômico e o 
social, advindos inicialmente de um trabalho religioso como foi no município de Natal, 
proporcionando assim, direitos fundamentais aos cidadãos. 

 

Conclusão 

 
O análise aqui desenvolvida possibilitou conhecer as características do município de 
Natal em relação a composição da organização da sociedade civil e do terceiro setor. 
Foi possível aplicar a visão dos autores, como assim foi abordado ao longo do trabalho, 
na construção da identidade das atividades sociais de interesse público, desempenhado 
pelas organizações sociais, viabilizando o estudo da temática por uma visão ampla e 
com raciocínios concretos a partir da atividade pioneira, a religiosa. 
 
A partir dos achados da pesquisa, Natal é apresenta o maior número de instituições 
dentro da constituição dos municípios da região metropolitana, caracterizado por um 
associativismo predominante de causas religiosas de fins sociais, que corrobora com a 
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trajetória de estudo observado por Leonardo Avritzer (2004), sobre a expansão do 
comunitarismo e a alta taxa do ativismo religioso na sociedade civil. Além do mais, é 
notório que as instituições influenciam boa parte do setor econômico, gerando 
oportunidades de empregos e consequentemente reduz as desigualdades sociais. As 
Organizações da Sociedade Civil propiciam também o acesso a conscientização da 
população sobre o importante papel das relações participativas com o meio público para 
o processo de consolidação da democracia, de modo que é de fato um passaporte para 
a cidadania, no compromisso da população com o bem público e a corresponsabilização 
entre o governo e sociedade. 
 
À vista disso, a análise das OSCs na cidade de Natal permitiu conhecer quais são os 
grupos de pessoas conectadas por vínculos sociais que os levam a formar organizações 
para defender questões importantes dentro da realidade da sua comunidade perante as 
fragilidades sociais do campo público, frutos de um contexto histórico intimamente ligado 
ao assistencialismo, que mais tarde dada a nova dinâmica participativa e colaborativa 
da sociedade torna a chamada gestão social, propiciando uma melhor qualidade de vida 
à coletividade numa relação mútua entre o Estado e sociedade civil. 
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Gráfico 1 - Número das Fundações privadas e associações sem fins lucrativos 

 

 

Gráfico 2 – Número das Entidades sem fins lucrativos 
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TÍTULO: Poemas políticos de Augusto de Campos da obra Lula livre/ lula livro (2018) 

Resumo 

O presente projeto tratou de investigar a interação do fazer artístico do poeta, crítico e 
tradutor Augusto de Campos com o suporte computador – sobretudo na produção 
disponível em sua página do instagram: @poetamenos – e as implicações éticas e 
estéticas de tal incursão. Para tal, valemo-nos da chave interpretativa da recusa para 
analisar os poemas “LULALIVRE” e “SEXTILHA FANOMELOGOPAICA em –aica e em 
–aico”, publicados no livro-manifesto Lula livre/Lula livro (2018), organizado por 
Marcelino Freire e Ademir Assunção. A leitura foi realizada no sentido de pontuar a 
plasmação dos aspectos semânticos dos poemas com as suas estruturas sintáticas, em 
lúdico jogo verbivocovisual, operando uma recusa à redução da arte poética ao mero 
utilitarismo político-ideológico. 
 
Palavras-chave: Recusa; Augusto de Campos; Verbivocovisual. 

TITLE: Political poems by Augusto de Campos from Lula Livre / Lula Livro (2018) 

Abstract 

This project have investigated the interactions between the artistic labor of the poet, critic 
and translator Augusto de Campos and its computer support - especially on the 
production available in his instagram page: @poetamenos - and the ethical and aesthetic 
implications of such an incursion. To this end, were used the interpretive key of the 
refusal, to analyze the poems “LULALIVRE” and “SEXTILHA FANOMELOGOPAICA em 
–aica e em –aico”, published in the book Lula manifesto / Lula Livro (2018), organized 
by Marcelino Freire and Ademir Assunção. The reading was develolped in order to point 
out the plasmation of the semantic aspects of the poems with their syntactic structures, 
in a playful verbivocovisual game, operating a refusal to reduce the poetic art to mere 
political-ideological utilitarianism 
 
Keywords: Refusal; Augusto de Campos; Verbivocovisual. 

Introdução 

A partir dos anos 50, conta-nos o poeta e teórico da comunicação Décio Pignatari 
(2004), há uma guinada no campo da teoria e crítica literária no sentido de retomar os 
estudos de Ferdinand de Saussure – no que ele chamou de semiologia – para ler obras 
literárias atentando para os problemas do signo de maneira abrangente. O que se 
afigura é a percepção da limitação da lógica verbal para o jogo estético nas línguas 
digitais (ou não-isolantes), dada a relação hipotática destas, em que os termos são 
regidos por subordinação. As línguas orientais, como o chinês e o japonês, por outro 
lado, possuem natureza analógica, de modo que as interações entre as suas estruturas 
se dão por parataxe ou coordenação. Alguns poetas modernos, como o norte-americano 
Ezra Pound e o francês Stéphane Mallarmé, terão algumas de suas obras lidas à luz 
dessas contribuições por fazerem uso da chamada linguagem ideogrâmica, na qual as 
informações são compostas em mosaico, relacionando-se analogicamente. No Brasil, o 
grupo concretista formado por Pignatari e os irmãos Augusto e Haroldo de Campos se 
valerá dessas pesquisas para compor uma poética antenada com os aspectos visuais 
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do poema, de extração fanopaica, termo elaborado por Pound (2006) para classificar a 
modalidade de poesia dotada de alto teor imagético. É nessa toada que Augusto de 
Campos se interessará pela sintaxe visual e acabará, portanto, por aproximar a sua 
produção mais das artes plásticas do que propriamente da literatura. A empreitada do 
poeta pelos aspectos visuais do poema e da própria materialidade da palavra o levará 
ao ambiente eletrônico, de onde se servirá da simultaneidade das informações, podendo 
articular texto, imagem e som em um mesmo suporte: o computador. Para os propósitos 
deste projeto, ocupamo-nos de mapear na obra de Campos elaborada em contexto 
digital o que denominamos “poemas políticos”, isto é, poemas que revelam algum teor 
de engajamento em sua expressão temática e, ao cabo, analisamos dois poemas 
publicados no Lula livre/Lula livro (2018). Essas obras apresentam interessantes 
procedimentos estéticos (não-linearidade, concisão e hibridização de linguagens, por 
exemplo) que, ao leitor atento, desvelam uma recepção puramente político-ideológica, 
causando uma espécie de desautomatização do olhar do leitor via-linguagem. Em 
termos críticos, esta pesquisa se habilitou de investigar as informações verbais e não-
verbais (icônicas) contidas nos poemas a partir da recusa ética por parte do autor de 
“Viva Vaia” em não reduzir a sua produção artística ao chiste panfletário e a recusa 
estética no sentido de romper com uma tradição de poesia retórica, adjetiva, de leitura 
linear etc. Sob ponto de vista da análise dos procedimentos formais utilizados pelo 
poeta, fundamentamo-nos nas contribuições de Vieira (2016) e de Campos (1997). Para 
a contextualização do marco temporal em que a poética de Augusto de Campos se 
encontra, foi-nos fundamental trocar figurinhas com Perrone-Moisés (1990), com Paz 
(2013) e com Siscar (2010). 
 
Metodologia 

 
Os poemas escolhidos para análise foram publicados em livro-manifesto de cunho 
eminentemente político dada a urgência provocada pela prisão do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva em 7 de Abril de 2018. Os poemas “LULALIVRE” e “SEXTILHA 
FANOMELOGOPAICA em –aica e em –aico” abrem a edição – que conta com 
produções de noventa autores das mais variadas áreas (música, literatura, jornalismo 
etc) – e podem ser acessados na página do instagram do autor, @poetamenos. O 
processo de pesquisa se deu, num primeiro momento, no sentido de estabelecer as 
características da tradição moderna da poesia ocidental, pontuada com uma tradição da 
ruptura pelo poeta mexicano Octavio Paz (2013). Em seguida, tendo os poemas 
selecionados como ponto de partida e de chegada para uma aventura na linguagem e 
na pesquisa literária, detivemo-nos às relações intra e extraestéticas da escritura de 
Augusto de Campos com outras mídias e produções artísticas para, ao fim, verificar os 
poemas marcadamente políticos em sua tessitura temática. 
 

Resultados e Discussões 

 
Após leitura e fruição dos poemas escolhidos acompanhado de aprofundamento teórico 
no que diz respeito à apropriação criativa da tecnologia, à crítica de poesia e ao próprio 
fazer poético em terreno pós-utópico, como definiu Haroldo de Campos (1997), 
empenhamo-nos na produção de um artigo crítico integrando as leituras realizadas com 
a perspectiva escolhida para o estudo, isto é, a recusa ética e estética em Augusto de 
Campos. 
 
Conclusão 

 
O estudo da poesia em contexto digital fornece ao pesquisador alguns desafios de 
ordem teórico-metodológica por se tratar de uma tecnologia recente, de modo que as 
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discussões a respeito de poetas que se apropriam dos códigos computacionais para a 
realização de seus trabalhos criativos, por exemplo, ainda carecem de fortuna crítica. 
Nesse sentido, as conclusões suscitadas por esta pesquisa colaboram para construir 
um pensamento crítico plugado na experimentação, na invenção, no risco, que é como 
se apresenta toda a produção poética de Augusto de Campos. 
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TÍTULO: A INTERAÇÃO PÓS-GRADUANDO-ORIENTADOR NA ESCRITA 

ACADÊMICA: DIFICULDADES E PROCESSOS DE AGENTIVIDADE DO PÓS-

GRADUANDO 

Resumo 

Pouco de fala sobre as variáveis que afetam a interação pós-graduando-orientador na 
produção de conhecimento acadêmico-científico. Em razão disso, esta pesquisa, de 
natureza quali-quantitativa, objetiva refletir sobre as dificuldades enfrentadas pelos 
alunos do Programa de Mestrado Profissional em Letras da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte/Brasil (PROFLETRAS) na escrita da dissertação e sobre os 
processos de agentividade por eles acionados sob a supervisão de seus orientadores. 
No campo teórico, a reflexão ancora-se nos estudos de letramento acadêmico na pós-
graduação e nos processos de escrita supervisionada. Geraram-se dados através de 
formulários que punham em discussão estratégias de escrita, estratégias de regulação 
e concepções de escrita dos alunos durante a produção de gêneros acadêmicos. A 
análise dos dados destaca que as estratégias de escrita aderidas pelos pós-graduandos 
são o planejamento de texto, a boa fundamentação da produção e a revisão atenta ao 
escrito; que as estratégias de regulação se voltam à disciplina e otimização da redação 
por meio de vários fatores, com ajuda de tutor e colegas; e que as suas concepções de 
escrita consideram o leitor como alvo, a organização textual em sequência de 
repertórios, e a subdivisão do texto acadêmico sistematicamente. Assim, o relatório 
mostra a relevância em analisar a relação orientador-orientando na pós-graduação e, 
nesta, o processo de escrita do gênero dissertação. 
 

Palavras-chave: Pós-graduando-orientador. PROFLETRAS. Agentividade. Orientação 

tutora. 

TITLE: THE POSTGRADUATE-ADVISOR INTERACTION IN ACADEMIC WRITING: 

DIFFICULTIES AND PROCESSES OF POSTGRADUATE AGENTIVITY 

Abstract 

Little talk about the variables that affect the post-graduate-advisor interaction in the 
production of academic-scientific knowledge. As a result, this qualitative and quantitative 
research aims to reflect on the difficulties faced by students in the Professional Master's 
Program in Letters at the Federal University of Rio Grande do Norte/Brazil 
(PROFLETRAS) in writing the dissertation and on the processes of agentivity triggered 
by them under the supervision of their advisors. In the theoretical field, the reflection is 
anchored in the studies of academic literacy in graduate school and in the supervised 
writing processes. Data was generated through forms that discussed students' writing 
strategies, regulatory strategies and writing conceptions during the production of 
academic genres. The analysis of the data highlights that the writing strategies adhered 
to by the graduate students are the text planning, the good reasoning of the production 
and the attentive review of the writing; that the regulatory strategies focus on discipline 
and optimization of the writing through several factors, with the help of tutor and 
colleagues; and that their conceptions of writing consider the reader as a target, the 
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textual organization in sequence of repertoires, and the subdivision of the academic text 
systematically. Thus, the report shows the relevance of analyzing the supervisor-
supervisee relationship in graduate school and, in this, the writing process of the 
dissertation genre. 
 
Keywords: Postgraduate-advisor. PROFLETRAS. Agentivity. Advisor guidance. 

Introdução 

O presente relatório tem como matéria de estudo a interação entre o pós-graduando e 
o orientador durante o desenvolvimento da escrita acadêmica, com enfoque nas 
dificuldades e nos processos de agentividade do pós-graduando nesta construção. 
Como objetivo principal deste trabalho, analisaremos o modo pelo qual acontece a 
relação entre orientador e orientando e, dentro desta relação, o lugar do orientando no 
processo de escrita do texto acadêmico do gênero dissertação quando submetido a 
diferentes compreensões de escrita e a divergentes preferências durante o processo. 
Com isso, nosso interesse é observar como alunos de pós-graduação lidam com as 
suas próprias dificuldades e escolhas no processo de escrita e com as relações entre 
eles, seus orientadores e colegas de turma. Para que se compreenda melhor o foco 
desta pesquisa, é preciso acessar compreensões sobre letramento acadêmico e tutoria 
no ambiente de pós-graduação bem como as influências diretas deste entendimento no 
trabalho de escrita.  
O letramento acadêmico vem sendo objeto de muitas pesquisas no campo da 
Linguística Aplicada. Entender o letramento acadêmico significa, sobretudo, atentar 
para os comportamentos de leitura e de escrita no ambiente universitário. Na esteira de 
tantos trabalhos e pesquisas sobre o assunto, observa-se o privilégio de vertentes 
teóricas que concebem a leitura, a escrita e o letramento como práticas sociais, 
deslocando a compreensão dos gêneros acadêmicos a abordagens menos 
instrumentais e mais funcionais, ao ponto em que as práticas docentes e a experiência 
discente estejam em uma parceria fundamentada em uma concepção de linguagem 
como interação social, isto é, como uma atividade discursiva.  
Acerca disso, argumentando sobre a leitura e a escrita como práticas sociais, Cruz 
(2007, p. 7) explica que “os letramentos não estão diretamente associados a conteúdos 
e a disciplinas isoladamente, mas aos amplos e abrangentes discursos e gêneros 
institucionais que subjazem à escrita na universidade”. A autora acrescenta, ainda, que 
durante o desenvolvimento do letramento acadêmico, questões de escrita e de 
aprendizagem devem ser consideradas mais do ponto de vista epistemológico e 
identitário do que uma questão de aquisição de habilidades ou de socialização 
acadêmica apenas, mesmo que essas perspectivas não se excluam.  
Ancorando-se nessa abordagem, a tutoria, segundo De la Cruz, García e Abreu (2006), 
“o processo de tutoria é freqüentemente concebido exclusivamente como um 
relacionamento bipessoal, claro, necessário e indispensável; porém é ignorado que a 
formação culmina quando os novatos se tornam especialistas totalmente integrados nas 
comunidades de prática (Wenger, 2001, p. 1364) e nas redes sociais especializadas 
nacional e internacional”. Os autores ainda ressaltam que a tutoria deve ser considerada 
como um processo dual, formativo e socializante, sendo indispensável gerar novos 
modelos mais abrangentes que superem visões reducionistas.  
Ao longo do nosso trabalho, isso será evidenciado na análise do instrumento que revela 
as opiniões de alunos no processo de geração de conhecimento pela escrita na pós-
graduação. Sobretudo, é importante que esta análise seja feita em diálogo com 
concepções e fundamentos epistêmicos consolidados a respeito de letramento 
acadêmico e de tutoria no espaço universitário. Entendendo isso e tomando como base 
o que foi dito, o presente trabalho procura, para além dos estudos sobre letramento 
acadêmico com enfoque apenas no processo de escrita de gêneros acadêmicos, 
examinar a visão discente acerca de tudo isso, inserindo, na temática em questão, as 
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pertinentes relações de supervisão entre pós-graduandos e orientadores nesse 
processo, contribuindo para a potencialização de conhecimentos nessa área. 
 
Metodologia 

 
Para entendermos um pouco a respeito da metodologia utilizada nesta pesquisa, 
dedicaremos esta seção ao relato e descrição do processos metodológicos que 
viabilizaram a construção deste relatório. O público alvo no processo de geração de 
dados foram os alunos do Programa de Mestrado Profissional em Letras da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte/Brasil (PROFLETRAS). Tendo como foco 
temático a observação e a compreensão das experiências pessoais de discentes em 
processos de geração de conhecimento que envolvem o letramento acadêmico, nossa 
busca girou em torno de alternativas metodológicas que viabilizassem a construção de 
dados que, de fato, pudessem ser originados dos alunos, tendo em vista que a ênfase 
desta pesquisa está nas dificuldades e nos processos de agentividade na escrita do 
pós-graduando, ou seja, é em compreender o lado de quem está sendo supervisionado, 
de quem está produzindo conhecimento e lidando com os gêneros que propiciam a 
materialização desse conhecimento.  
Como instrumento para análise dos dados, elaboramos um questionário, desenvolvido 
por meio da ferramenta Forms do Google, específica para criação de formulários. O 
questionário foi utilizado com vistas a fazer o aluno refletir sobre alguns aspectos do seu 
processo de escritura no gênero dissertação e sobre as interações com colegas e 
supervisores durante o processo escritural. Estruturalmente, o questionário foi dividido 
em três blocos de perguntas. O primeiro foi referente a estratégias de escrita, dividido 
em subtópicos à respeito de planejamento/planificação, textualização e revisão. O 
segundo foi referente a estratégias de regulação, dividido em subtópicos sobre o valor 
da tarefa realizada, controle, busca de assistência e suporte em grupo; estruturação de 
ambiente e tempo e procrastinação/adiamento da tarefa. O terceiro bloco, por fim, foi 
referente às concepções de escrita dos alunos, com subtópicos acerca da escrita como 
elaboração, como procedimento e como reprodução. Cada subtópico conteve 
alternativas em primeira pessoa, para que os alunos pudessem assinalar aquelas com 
as quais eles se identificavam. Os resultados e porcentagens de resposta em cada item 
do formulário estão na seção de resultados e discussão, na qual faremos a análise e 
interpretação dos dados.  
O questionário foi respondido por um total de 22 alunos - referentes aos polos do 
PROFLETRAS nos municípios de Assu/RN e de Natal/RN. Após a aplicação do 
questionário, os dados gerados foram examinados e analisados previamente à luz de 
estudos referentes ao processo de escrita no âmbito acadêmico e de concepções e 
processos de supervisão de tutoria na universidade. Dentre os vários textos que 
nortearam a análise dos dados, utilizamos como embasamento para análise e 
interpretação, o texto “Para um inventário de escrita acadêmica de pós-graduação” de 
Difabio (2011), que traz uma compreensão pertinente e repleta de considerações a 
respeito da escritura acadêmica e de seus processos cognitivos e interacionais.. A partir 
da escala adotada por esta pesquisadora para análise de produções escritas, 
adaptamos a formulação do nosso questionário, composto por elementos que nos 
serviram de categorias de análise, por tratarem da leitura, da escrita e das concepções 
de tutoria no ambiente universitário da pós-graduação. Tais elementos serão 
evidenciados na seção a seguir. 
 
Resultados e Discussões 

 
1. APORTE TEÓRICO  
Nesta seção, apresentamos as formulações teóricas que embasam as operações 
analíticas relativas ao objeto de estudo.  
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1.1 Categorias de análise - bloco 1  
Tendo como ponto de partida a concepção geral de escrita como processo e não como 
apenas um produto pronto, Difabio (2012, p. 41) concebe as estratégias de escrita como 
“uma sequência integrada de atividades cognitivo-linguísticas que operam como 
mediadoras para a conquista dos objetivos da produção escrita de modo rápido e 
eficiente”. Para a autora, as principais estratégias envolvidas no processo de escrita são 
o planejamento/planificação, a textualização e a revisão.  
  
a) O planejamento ou planificação implica, segundo a autora, em elaborar um plano de 
escrita, determinar uma lista de tarefas a executar ou, até mesmo, a quantidade de 
horas que se dedicará na escrita do texto.  
b) A respeito do segundo subtópico, a textualização, ela esclarece que ela se dá na 
produção de esboços ou rascunhos por meio da reflexão, observação, representação 
mental, e da releitura do escrito, a fim de produzir ideias novas, as quais normalmente 
tomam forma no momento em que são escritas.  
c) Sobre o subtópico da revisão, compreendemos esta etapa como um momento de 
abordar as questões de maior complexidade, a saber: elaboração conceitual, 
organização e efeito teórico, junto com os aspectos linguístico-discursivos. Isto implica 
dizer, consequentemente, que a revisão envolve tanto a verificação discursiva das vozes 
do texto como também a verificação materializada e formal da produção.  
  
1.2 Categorias de análise - bloco 2  
Acerca das estratégias de regulação da escrita, ponto central do segundo bloco do 
questionário, Difabio (2012) se baseia em Zimmerman e Risemberg (1997), ao defender 
que essas envolvem pensamentos, sentimentos e ações auto-iniciadas que o escritor 
emprega para conquistar metas de produção linguística escrita. A variável referente às 
estratégias de regulação na escrita da dissertação se divide em cinco dimensões, a 
saber: o valor da tarefa, o controle, a busca de assistência e apoio em grupo, a 
estruturação do ambiente e do tempo, e, por fim, a questão da procrastinação.  
  
a) O valor da tarefa se refere à avaliação feita pelo aluno do interesse, da importância e 
da utilidade da escrita, sendo, portanto, uma alta avaliação que geralmente conduz a 
um maior compromisso com o processo de construção da dissertação.  
b) A dimensão do controle é definida como o “monitoramento deliberado do próprio 
desempenho, o que garante manutenção e implementação de ações planejadas; [...] 
implica que o escritor esteja ciente de seus objetivos, desenvolva representação pessoal 
da tarefa que se ajusta à situação comunicativa e que lida com os aspectos cognitivo e 
afetivo durante o processo de composição” (Castelló; Iñesta; Monereo, 2009, p; 42).  
c) A busca de assistência e apoio do grupoconsiste na busca seletiva de ajuda nos 
colegas ou professores e em aproveitar a estratégia colaborativa ou cooperativa que os 
programas de pós-graduação promovem.  
d) A estruturação do ambiente e do tempo trata do controle das condições de estrutura, 
da organização de ambientes efetivos de estrutura e distribuição eficaz do tempo 
disponível pelo aluno.  
e) O último subtópico do bloco 2 do questionário, a procrastinação, se refere à tendência 
a adiar o trabalho, e geralmente inclui ansiedade, perfeccionismo, dificuldade em tomar 
decisões, entre outros fatores.  
  
1.3 Categorias de análise - bloco 3  
Baseando-se na “orientação metodológica” de Silva e Nicholls (1993) e na escrita 
“elaborativa superficial” de Boggs (1988), Difabio (2012) distingue três concepções 
específicas de escrita: a escrita como elaboração, escrita como procedimento ou técnica 
e escrita como reprodução.  
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a) A escrita como elaboração é compreendida como o modelo do processo de 
composição que corresponde a uma produção que implica escrever para descobrir. 
Trata-se do entendimento de que a produção muda e cresce durante o processo de 
composição e no desenvolvimento conceitual e linguístico, além de levar em 
consideração aspectos retóricos (objetos discursivos, gênero e público) (Difabio, 2012, 
p. 43).  
b) A escrita como procedimento se refere ao modelo processual acima mencionado do 
trabalho de Lavelle (LAVELLE; ZUERCHER, 2001); estratégia derivada de 
pressupostos lineares sobre a escrita, apego restrito às regras e com o mínimo 
compromisso.  
c) A escrita como reprodução, corresponde a um modelo de produção imaturo, no qual 
o escrevente escreve de maneira linear o que é “conhecido” sobre o assunto 
(Scardamalia e Bereiter, 1992). É um modelo de tipo sequencial, já que inclui 
informações justapostas e cumulativas, e linear no sentido de que vai do conteúdo ao 
espaço retórico. “É um nível de processamento superficial que envolve uma estratégia 
de listagem, para que o texto tome a forma de uma coleção fraco de ideias”, tendo como 
foco a superfície do texto (Difabio, 2012, p. 44).  
  
  
2. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Nesta seção, nos dedicaremos, por fim, a analisar e interpretar os dados fornecidos 
pelos alunos por meio do questionário a eles enviado. Vale lembrar que, dos 22 alunos 
que responderam ao questionário, exatamente 50% são do polo de Assu/RN e 50% do 
polo de Natal/RN. Nesta seção, apresentaremos os subtópicos de cada um dos blocos, 
as respectivas alternativas de resposta a serem marcadas pelos alunos e, em seguida, 
analisaremos as alternativas mais selecionadas por eles, tendo, também, como fonte 
para interpretação dos textos base para compreensão de cada categoria de análise.  
Seguem os resultados percentuais dos três blocos de análise:  
  
  
BLOCO 1: ESTRATÉGIAS DE ESCRITA  
  
Primeiro subtópico: Planejamento/Planificação Alternativas:  
1. Minha escrita simplesmente "ocorre" sem planejamento ou preparação. (18,2%)  
2. Para avançar na dissertação, tento escrever pelo menos três horas por dia. (0%)  
3. Planejo, escrevo e reviso tudo ao mesmo tempo. (27,3%)  
4. Tento desenvolver bons esquemas para as principais seções da dissertação. (27,3%)  
5. Começo a escrever com algum plano de escrita (com maiores ou menores detalhes). 
(72,7%)  
  
Segundo subtópico: Textualização Alternativas:  
1. Tento encontrar bons exemplos para ilustrar os pontos importantes da minha escrita. 
(54,5%)  
2. Localizo e uso fontes de referência quando preciso documentar um ponto importante. 
(59,1%)  
3. Enquanto escrevo um texto acadêmico, desenvolvo minhas idéias. (45,5%)  
4. Quando preciso tornar uma ideia abstrata mais imaginável ou concreta para o leitor, 
uso palavras para criar um parágrafo vívido (força e vigor). (4,5%)  
6. Tento escrever frases de transição eficazes de uma ideia para outra. (18,2%)  
7. Tento encontrar uma ideia principal clara que explique o assunto da minha escrita. 
(54,5%)  
8. Quando devo convencer o leitor sobre uma ideia, procuro citações de autoridade em 
seu apoio. (86,4%)  
  
Terceiro tópico: Revisão Alternativas:  
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1. Não reviso o que escrevi porque simplesmente não consigo ver meus erros. (0%)  
2. Reviso o rascunho para torná-lo mais organizado. (40,9%)  
3. Quando escrevo um texto longo, luto para encontrar e corrigir todos os meus erros 
gramaticais e de estilo. (63,6%)  
4. Verifico apenas uma vez e no final do texto. (9,1%)  
5. Frequentemente, meu primeiro rascunho é meu produto final. (0%)  
6. Costumo ler criticamente meu texto várias vezes, antes de considerá-lo terminado. 
(72,7%)  
  
  
BLOCO 2: ESTRATÉGIAS DE REGULAÇÃO  
  
Primeiro subtópico: Valor da tarefa Alternativas:  
1. Quando escrevo, ponho no papel o que diria oralmente. (18,2%)  
2. Costumo pensar na tarefa de escrever mesmo quando não estou escrevendo (por 
exemplo, à noite). (72,7%)  
3. Tento fazer minha redação atender aos padrões de qualificação de um avaliador 
exigente. (59,1%)  
  
Segundo subtópico: Controle Alternativas:  
1. Quando fico preso em uma formulação textual, busco encontrar maneiras de resolver 
o problema. (40,9%)  
2. Embora o que eu tenho que produzir na minha escrita seja complicado ou chato, eu 
consigo terminar. (40,9%)  
3. Enquanto escrevo uma seção, costumo escrever idéias para outras partes da 
dissertação. (40,9%)  
4. Encontro maneiras de me motivar para escrever, mesmo que na tarefa de produção 
eu encontre dificuldades. (59,1%)  
5. Tento focar minha atenção na escrita quando percebo que estou distraído. (31,8%)  
6. Penso em como está a escrita. (31,8%)  
7. Eu nunca paro para avaliar como o texto está sendo executado. (0%)  
  
Terceiro subtópico: Busca de assistência e suporte no grupo Alternativas:  
1. Gosto de trabalhar em pequenos grupos de colegas para discutir idéias ou revisar 
textos. (50%)  
2. Tento encontrar pessoas - professores, especialistas, colegas etc. - que revisem 
criticamente uma versão preliminar do meu trabalho. (63,6%)  
3. Não faz sentido mostrar a escrita a qualquer pessoa, antes que ela termine. (0%)  
  
4. Não gosto de discutir meus escritos em um grupo de colegas de classe. (18,2%)  
5. Busco, nas dificuldades, estratégias de sobrevivência na comunidade acadêmica. 
(18,2%)  
OBS: “Caso tenha marcado a última afirmação, ‘5. Busco, nas dificuldades, estratégias 
de sobrevivência na comunidade acadêmica’, aponte quais estratégias de sobrevivência 
usa.  
Dois alunos responderam: - “Consulto a orientadora, dedico horas de pesquisa na 
biblioteca da universidade”. - ”Pesquisa de materiais, editais antigos, teses e outros 
textos”.  
  
Quarto subtópico: Estruturação de ambiente e tempo Alternativas:  
1. Eu tenho um lugar fixo e isolado para escrever. (50%) 
 2. Organizo-me para ter espaços específicos para escrever. (59,1%) 
 3. Quando tenho uma data de entrega, posso gerenciar meu andamento com eficiência. 
(31,8%)  
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Quinto subtópico: Procrastinação/Adiamento da tarefa Alternativas:  
1. Preocupo-me tanto com minhas dificuldades em escrever que é difícil começar a 
escrever. (54,5%)  
2. Adio a tarefa de escrever até o último momento. (13,6%)  
3. Acho difícil começar a escrever. (68,2%)  
  
  
BLOCO 3: CONCEPÇÕES DE ESCRITA  
  
Primeiro subtópico: Escrita como elaboração Alternativas:  
1. Escrever é um processo de reflexão que me permite uma maior compreensão do que 
penso. (63,6%)  
2. Comparo e contrasto ideias para tornar meu texto mais claro. (27,3%)  
3. Enquanto escrevo, considero o entendimento do leitor sobre o meu trabalho. (77,3%)  
4. Enquanto escrevo a dissertação, sigo uma sequência de planejamento, textualização 
e revisão para cada capítulo. (54,5%)  
5. Ao longo de meus escritos, dou ao leitor pistas sobre o que está por vir. (9,1%)  
6. Em geral, examino cuidadosamente os requisitos do tipo de texto que devo produzir. 
(22,7%)  
  
Segundo subtópico: Escrita como procedimento Alternativas:  
1. O mais importante por escrito é respeitar as regras de gramática, pontuação e 
organização. (27,3%)  
2. Gosto de que as tarefas de escrita atribuídas a mim tenham diretrizes claras com 
todos os detalhes. (59,1%)  
3. Se for aconselhado que uma seção da dissertação possua um certo número de 
páginas, tento produzir esse número. (68,2%) 
 4. Os professores são o público mais importante. (0%)  
5. Quando escrevo, minha intenção é simplesmente responder às perguntas que me fiz. 
(13,6%)  
6. Entendo que, se eu estudasse gramática e pontuação, minha escrita melhoraria 
muito. (4,5%)  
  
Terceiro subtópico: Escrita como reprodução Alternativas:  
1. Uso muitas definições de texto para tornar minha escrita mais clara. (13,6%)  
2. A escrita informa ao leitor o que o autor sabe. (40,9%)  
3. Em geral, para escrever um bom quadro teórico, basta ler um número limitado de 
obras importantes. (0%)  
4. O texto acadêmico é organizado como um repertório de tópicos que se desenvolvem 
sequencialmente de maneira ordenada. (77,3%)  
5. Na composição de um texto acadêmico, a leitura tem em vista buscar informações 
apenas e a escrita mostrar o conhecimento adquirido. (4,5%)  
6. O texto acadêmico deve ser impessoal, asséptico, pois seu objetivo é informativo. 
(27,3%)  
  
2.1 ANÁLISE DO BLOCO 1:  
a) Planejamento/planificação: por meio das alternativas apresentadas no subtópico 
planejamento/planificação, no bloco 1, podemos observar que 72,7% dos alunos 
optaram pela alternativa 5: “Começo a escrever com algum plano de escrita (com 
maiores ou menores detalhes)”. Isto demonstra que eles, mesmo que não tenham um 
plano fixo de escrita para cada parte da dissertação, ou que delimitem um tempo diário 
para escreverem de fato, procuram sistematizar frações do texto, à medida em que vão 
escrevendo, sem negligenciar qualquer tipo de planejamento, considerando-o 
necessário para o bom desenvolvimento do texto. b) Textualização: Na observação das 
respostas dos alunos, nota-se que 84,6% deles optaram pela alternativa 8: “Quando 
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devo convencer o leitor sobre uma ideia, procuro citações de autoridade em seu apoio”. 
Tal declaração registrada pelos alunos demonstra a importância dada à fundamentação 
de suas ideias no desenvolvimento do texto acadêmico dissertação, equacionando o 
discurso de quem escreve com os discursos das autoridades que já escreveram sobre 
o assunto ou que possuem pensamentos basilares na produção de outros 
conhecimentos na temática em questão no texto. c) Revisão: a alternativa mais 
selecionada pelos alunos no questionário foi a 6, com 72,7%: “Costumo ler criticamente 
meu texto várias vezes, antes de considerá-lo terminado”, deixando evidente a 
pertinência, para os alunos, da revisão e revisitação do protótipo do texto, construindo 
cada etapa e se certificando se há equívocos de qualquer natureza.  
  
2.2 ANÁLISE DO BLOCO 2:  
a) Valor da tarefa: observamos, no questionário, que a alternativa 2 foi a mais marcada, 
com 72,7% de seleção: “Costumo pensar na tarefa de escrever mesmo quando não 
estou escrevendo (por exemplo, à noite)”. Podemos entender a marcação como a 
expressão de preocupação e tentativa de o aluno planejar o que será escrito, mesmo 
que isto não esteja sendo feito simultaneamente; a evidência do compromisso com a 
produção textual para além do momento real de escritura. b) Controle: verificamos que 
a alternativa 4 deste tópico foi a mais selecionada, com 59,1%: “Encontro maneiras de 
me motivar para escrever, mesmo que na tarefa de produção eu encontre dificuldades”, 
o que nos leva a dizer que, ainda havendo problemas de qualquer natureza durante a 
escritura, os alunos se esforçam em manter o controle na produção por meio daquilo 
que os motiva a continuar o projeto. c) Busca de assistência e suporte no grupo: as 
respostas ao questionário nos mostram que a maioria dos alunos (63,6%) optaram pela 
alternativa 2: “Tento encontrar pessoas - professores, especialistas, colegas etc. - que 
revisem criticamente uma versão preliminar do meu trabalho”, fato que nos permite 
afirmar a compreensão da autora sobre o tópico, tendo em vista a relevância dada pelos 
pós-graduandos ao acompanhamento avaliativo de colegas e supervisores. Como 
complemento deste subtópico, mostramos as respostas dos alunos que optaram pela 
alternativa 5: “Busco, nas dificuldades, estratégias de sobrevivência na comunidade 
acadêmica” (18,2%), quando perguntados sobre as estratégias de sobrevivência que 
usam neste caso. As respostas reforçam o que dissemos e acrescentam a busca 
bibliográfica como auxílio. Tais respostas foram: - “Consulto a orientadora, dedico horas 
de pesquisa na biblioteca da universidade”. - ”Pesquisa de materiais, editais antigos, 
teses e outros textos”. d) Estruturação de ambiente e tempo: os pós-graduandos 
(59,1%) respondem, por meio da alternativa 2 deste subtópico: “Organizo-me para ter 
espaços específicos para escrever”, o que nos assegura de que há uma priorização pela 
escolha do lugar físico no qual se trabalhará a produção textual, ainda que o tempo não 
seja o ponto mais forte optado por eles nas alternativas. e) Procrastinação/Adiamento 
da tarefa: a respeito deste subtópico, os pós-graduandos selecionaram, 
majoritariamente 68,2%, a alternativa 3: “Acho difícil começar a escrever”, seguida da 
1, semelhante: “Preocupo-me tanto com minhas dificuldades em escrever que é difícil 
começar a escrever” (54,5%), afirmações que evidenciam a procrastinação como um 
sério bloqueio para a progressão corrente da escritura da dissertação.  
  
2.3 ANÁLISE DO BLOCO 3:  
a) Escrita como elaboração: o questionário, nesse subtópico, nos mostrou que 77,3% 
dos pós-graduandos optaram pela afirmação 3: “Enquanto escrevo, considero o 
entendimento do leitor sobre o meu trabalho”, a qual nos evidencia a preocupação do 
aluno com o fator do público-alvo a quem se endereça derradeiramente a dissertação, 
tendo ele como interlocutor da produção textual. b) Escrita como procedimento: 
observamos que 68,2% dos alunos de pós-graduação optaram pela alternativa 3, que 
diz: “Se for aconselhado que uma seção da dissertação possua um certo número de 
páginas, tento produzir esse número”, nos mostrando o compromisso dos alunos em 
cumprir um tipo de meta estipulada, seja pelos professores, seja por eles mesmos, em 
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determinada seção da dissertação. c) Escrita como reprodução: notamos que 77,3% 
dos alunos optaram pela alternativa 4 deste subtópico: “O texto acadêmico é organizado 
como um repertório de tópicos que se desenvolvem sequencialmente de maneira 
ordenada”. Isto evidencia a compreensão sequencial sobre a escrita, mas sem cair na 
crítica da autora, no que diz respeito ao mero preenchimento de informações 
cumulativas, dando lugar à organização sistematizada de tudo o que se coloca como 
fundamentação do texto produzido. 
 
Conclusão 

 
Analisando os dados gerados por meio de questionário aos pós-graduandos do 
PROFLETRAS, depreendemos, por meio do formato das alternativas de cada bloco, 
quais são os posicionamentos dos alunos a respeito da escrita, quais as suas 
estratégias durante o processo de escrita do texto acadêmico e como/através de que 
compreensões eles regulam este processo. Além disso, enxergamos de que modo eles 
lidam com a supervisão de seus orientadores e com a interlocução de colegas, no 
sentido de que ambos contribuem no desenvolvimento e aprimoramento da produção 
textual no gênero dissertação. Reconhecemos que as posições dos pós-graduandos 
estão, obviamente, submetidas a especificidades contextuais (espaço, tempo, 
experiências com a linguagem acadêmica) do curso, além de outros elementos como a 
gama de disciplinas que cursam nesse ambiente de pós-graduação e o aporte teórico 
particular da área de Letras de que eles se alimentam e utilizam para reflexão e 
composição do texto acadêmico. No entanto, compreendemos que a análise das 
respostas dadas no questionário nos permitiu entender os motivos pelos quais eles 
selecionam determinadas alternativas. É fato que, sendo este instrumento aplicado a 
uma outra comunidade acadêmica, as chances de que, pelo menos, as escolhas de 
resposta e as porcentagens sejam diferentes não é tão pequena. Mas compreender o 
que ocorre nesta comunidade, especificamente, vale a tentativa de analisar a maneira 
como eles enxergam o processo da escrita de textos acadêmicos, em termos 
metodológicos, conceituais e estratégicos, bem como a forma pela qual eles recebem e 
avaliam a disposição para interagir de seus supervisores e colegas no decorrer da 
produção desses gêneros. Não obstante, a fundamentação teórica em Difabio (2012) e 
outros autores com temáticas investigativas semelhantes, este estudo nos viabilizou não 
somente a compreensão das dimensões apontadas no questionário, e nos deu a 
possibilidade de, majoritariamente, encontrarmos semelhanças nas expectativas de 
resposta dos alunos, tendo como base já o aporte teórico, o que corrobora os resultados 
da nossa pesquisa. Algumas alternativas do último subtópico do bloco 3, por exemplo, 
poderiam se anular entre si, o que permitiu o aluno se posicionar teoricamente sobre o 
que ele adota como concepção de escrita. Com base no que mostramos, analisamos e 
explicamos, é possível destacar, mais uma vez, a relevância de estudar e investigar a 
temática desta pesquisa, a fim de consolidar resultados de pesquisas no campo do 
letramento acadêmico, sobre a escrita como processo e sobre a atuação, pertinência e 
implicação da supervisão acadêmica no contexto da pós-graduação, além da 
possibilidade de abrir novas janelas de interpretação face a fenômenos já estudados. 
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TÍTULO: Narrativas Memórias e Itinerários 

Resumo 

Ao caminhar pelos espaços populares somos rapidamente imersos em uma imensidão 
de histórias, por acreditar que devemos ouvir e preservar cada uma dessas narrativas 
nossa pesquisa percorre os cenários urbanos, traçando sua pauta na atividade das ruas, 
nos mercados livres, nas comunidades, nas socialidades corriqueiras do cotidiano. Nos 
utilizamos então dos recursos audiovisuais para produção de documentários com cunho 
etnográfico, com o objetivo de recolher e registrar o recorte da vida de invidos e 
comunidades que compõem a cidade, bem como trazer uma devolutiva para essas 
pessoas, proporcionando espaços de inclusão e interlocução. Durante todo este 
processo nos perguntamos ainda de onde vem essas pessoas, o que acontece quando 
as câmeras são desligadas e nós, os estranhos, vamos embora? O que sabemos é que 
suas histórias nos marcaram e que esse patrimônio imaterial será guardado com todo 
cuidado. 
 
Palavras-chave: Antropologia Visual, Audiovisual, Cidade de Natal, Beco da Lama 

TITLE: Memory and Itinerary Narratives 

Abstract 

As we walk through popular spaces, we are quickly immersed in an immensity of stories, 
believing that we must listen and maintain each one of these narratives. Our research 
goes through urban scenarios, drawing its agenda in the activity of the streets, in free 
markets, in communities, in common socialities do everyday. We then used audiovisual 
resources to produce documentaries with an ethnographic nature, with the aim of 
collecting and recording the cut-out of the lives of the invidious and communities that 
make up a city, as well as bringing a feedback to these people, providing spaces for 
exclusion and interlocution. Throughout this process we still ask ourselves where these 
people come from, what happens when the cameras are turned off and we, the 
strangers, leave? What we do know is that their stories have marked us and that this 
intangible heritage will be carefully guarded. 
 
Keywords: Visual, Audiovisual Anthropology, City of Natal, Beco da Lama 

Introdução 

Ao caminhar pelos espaços populares somos rapidamente imersos em uma imensidão 
de histórias, por acreditar que devemos ouvir e preservar cada uma dessas narrativas 
nossa pesquisa percorre os cenários urbanos, traçando sua pauta na atividade das ruas, 
nos mercados livres, nas comunidades, nas socialidades corriqueiras do cotidiano. 
Estamos sempre em busca daqueles que com sua linguagem informal nos contam, de 
maneira sincera, histórias de resistência, suas lembranças afetivas e todo seu 
conhecimento popular. Nos utilizamos então dos recursos audiovisuais para produção 
de documentários com cunho etnográfico, com o objetivo de recolher e registrar o 
recorte da vida de invidos e comunidades que compõem a cidade, bem como trazer uma 
devolutiva para essas pessoas, proporcionando espaços de inclusão e interlocução. 
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Metodologia 

 
O processo metodológico adotado neste projeto parte de uma abordagem de 
observação etnográfica dos bairros da cidade de Natal/RN, tendo como eixos centrais 
a busca por suas particularidades, suas memórias, seus personagens, histórias de vida 
e as e as relações destes com o espaço urbano, analisando portanto o ritmo e a estética 
preservados nestes espaços. Criamos assim um mapa de histórias de uma população 
que por vezes não é conhecida, de comunidades que vivem dentro dos bairros históricos 
da cidade e que ativamente fizeram parte das construções sociais e culturais destes 
lugares. Entre eles as histórias das comunidades do bairro das Rocas (berço de samba 
e de uma cultura fortemente ligada à pesca e ao mar) e do bairro da Cidade Alta, no 
espaço cultural do Beco da Lama durante o Carnaval do Beco e as noites de Samba no 
Beco. Após a observação são realizadas as primeiras entrevistas e partir destas 
podemos ter acesso as histórias de vida, desde os primeiros contatos temamos o 
cuidado de não impor aos entrevistados algum tipo de preferência ou limitação ao que 
se refere aos temas a serem contados, nosso enfoque é conhecer a vivência dessas 
pessoas conhecê-las é também conhecer a história da cidade e entender suas 
perspectivas é compreender também as mudanças do tempo dentro dos bairros. O 
segundo momento de entrevistas é quando começamos a produção da documentação 
imagética, as gravações de vídeo e a produção fotográfica ocorrem em paralelo, os 
diálogos continuam e nesse ponto procuramos por crias as correlações visuais entre a 
história falada e o lugar em que ela se passou, cada prédio, rua, praça, objeto, retrato 
ou outros objetos são catalisadores dessa narrativa, conversam juntos dos relatos e os 
complementam bem como são complementados pelas palavras. Ainda durante a 
produção uma carga de material escrito é feita, as entrevistas são transcritas, as 
fotografias por vezes reveladas, e todo esse material é concatenado durante a etapa de 
pós produção na qual começamos a montar as histórias da melhor maneira, para que 
seu conteúdo seja apresentado de forma coesa e coerente no material final. Após a 
produção documental entramos no processo de desprodução, ou seja, a última etapa 
de uma realização audiovisual que se consiste em entregar o projeto, nesse caso, 
devolver essas histórias em formato de filme para que seus protagonistas possam se 
ver em tela, nesta etapa de conclusão realizamos um apanhado do todo o processo nos 
reunimos novamente com as comunidades envolvidas e mais uma vez apresentamos 
suas histórias. 
 
Resultados e Discussões 

 
Motivados pela busca de histórias de vida e pela vontade da construção de um acervo 
iconográfico com biografias fomos ainda no mês de dezembro de 2109 conhecer a 
liderança comunitária da praia do meio (Associação foco de Luz), inicialmente 
planejávamos buscar relatos de pessoas que outrora trabalharam no Hotel Reis Magos, 
no entanto nossos planos mudaram totalmente com as discussões do plano diretor na 
cidade de Natal, que visava a verticalizam das orlas das praias urbanas, o que na prática 
significaria a derrubada do hotel, ponto de referência histórico de Natal, as propostas 
mudaram, nós estávamos focados em compreender como essas mudanças de ordem 
politica afetariam a vida das pessoas de dentro da comunidade, logo fomos pegos de 
surpresa com a derrubada repentina do hotel no início do ano de 2020 e nesse ponto a 
produção seguiria outro rumo definitivamente. Em paralelo a essa projeto estávamos 
também trabalhando na produção de vídeos sobre o Beco da Lama, centro cultural do 
bairro da Cidade Alta, a ideia era buscar personagens característicos do local, 
conhecidos por suas histórias e sua excentricidade. O carnaval de 2020 se aproximava 
e o Beco seria mais uma vez palco para diversas atrações, mas também sabíamos das 
atrações que sempre marcavam presença nos bares, comércios e restaurantes desse 
emaranhando de becos e ruas que formam essa pequena comunidade. Nosso primeiro 
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personagem foi Gardênia (nome que adotou com o passar dos anos), um homem que 
trabalhava fazendo bicos e serviços gerias para qualquer um que precisasse, porém o 
maior desafio era encontrar informações sobre ele, Gardênia faleceu em 2014 e tudo 
que tínhamos era uma ilustração dele em um dos bares e as histórias que algumas 
pessoas contavam sobre ele, além dos cartazes do festival das flores, uma festa feita 
para homenageá-lo ainda em vida. Histórias como essa são um rico patrimônio imaterial 
da cidade, a realização do curta documental sobre Gardênia reforçou para nós como o 
Beco da Lama é um espaço vivo cheio de narrativas e memórias que resistem ao tempo. 
Conversar e escutar essas pessoas sem dúvidas gera o sentimento de inquietação e 
admiração na medida em que vamos conhecendo os causos e contos corriqueiros, 
durante o período do carnaval gravamos diversas imagens que serviram para abrirmos 
os horizontes de possibilidades, o Beco muda durante o carnaval, os bares ficam mais 
cheios, as ruas mais apertadas e as pessoas mais entusiasmadas. No entanto, mais 
uma vez fomos obrigados a mudar os nossos planos já que dessa vez o mundo todo 
parou. Nossos processos de produção e pesquisa passaram e vem passando por 
adaptações ao longo do ano de 2020, o mundo ainda sofre com a pandemia do novo 
corona vírus e nosso calendário de atividades foi modificado totalmente, as idas a 
campo foram suspensas, a segurança e a saúde sempre serão nossas prioridades e 
ficamos espantados com as consequências cruéis do novo vírus. A ideia de serialização 
dos documentários continuou e decidimos por trabalhar com material que tínhamos 
disponível, o documentário sobre Gardênia foi finalizado e a série de documentários 
sobre a comunidade da praia do meio também foi iniciada com as imagens que fizemos 
das reuniões da associação de moradores da praia do meio antes da derrubada do 
Hotel. O planejamento também continuou e começamos a pensar em alternativas para 
as entrevistas visto que essas mudanças já são a realidade de diversas áreas, inclusive 
na pesquisa acadêmica. 
 
Conclusão 

 
Ao final do ciclo da nossa pesquisa durante o ano de 2020, reafirmo a importância de 
escutar e abraçar cada história de vida que reside em nossa cidade, principalmente em 
tempos difíceis como estes. Obtivemos um excelente material inicial para o 
prosseguimento das produções ainda assim não é possível dizer que tudo saiu como 
planejado a priori, no entanto, a partir das nossas limitações procuramos buscar as 
alternativas para continuar a contar cada narrativa que encontramos. A organização de 
uma produção documental sempre nos diz que o roteiro é algo em aberto e por conta 
disso acredito que as temáticas que mudaram nossa perspectiva ainda tem muito a 
oferecer, ainda existem muitos outras histórias como a de Gardênia, muitas outras lutas 
como as da comunidade da praia do meio e muitas outras músicas como as do mestre 
Zorro. No final sempre nos perguntamos de onde vem essas pessoas, o que acontece 
quando as câmeras são desligadas e nós, os estranhos, vamos embora? O que 
sabemos é que suas histórias nos marcaram e que esse patrimônio imaterial será 
guardado com todo cuidado. 
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TÍTULO: A influência das mídias modernas na adoção e compra de animais com 

enfoque nas animações cinematográficas. 

Resumo 

O presente estudo estabelece sucintamente a influência das mídias do século XXI na 
relação das pessoas com os animais discorrendo desde o início da relação do homem 
com os animais. Ao longo do tempo a sociedade se transformou e a necessidade 
atualmente existente de se ter uma proximidade das pessoas com os bichos de 
estimação se intensificou. No presente relatório fala-se sobre a maneira que as 
animações cinematográficas, aplicativos, fotografias e redes sociais podem modificar o 
senso humano a respeito da causa animal e trazer noções de empatia e proximidade 
com tais seres e de que forma as mesmas podem influenciar na adoção e compra de 
animais. 
 

Palavras-chave: Cinema; Animação; Animais; Modernidade; Adoção. 

TITLE: THE INFLUENCE OF MODERN MEDIA ON THE ADOPTION AND PURCHASE 

OF ANIMALS WITH A FOCUS ON CINEMATOGRAPHIC ANIMATIONS. 

Abstract 

 

The present study succinctly agrees, about the influence of the 21st century media in the 
relationship between people and animals, discussing since the beginning of the 
relationship between man and animals. The relationship between man and animals, up 
to the way that a society changes over time and currently exists today to be close to 
people with pets. In this current study, it talks about a way that cinematographic 
animations, applications, photographs and social networks can modify the human sense 
about the animal cause and bring notions of empathy and proximity to such beings and 
in what way, as they can lead to adoption and purchase of animals. 

 
 
Keywords: Cinema; Animation; Animals; Modernity; Adoption. 

Introdução 

O mundo contemporâneo está constantemente passando por mudanças e a 
comunicação esuas diversas formas passa por uma transformação frequente 
juntamente à estas mudanças. Ao longo da história, a sociedade presenciou a 
comunicação por carta, telégrafo, telefone, pela televisão e atualmente pela internet. 
Com as ascendência desta última, as relações pessoais se estreitaram e a comunicação 
passou a ser instantânea (DOS SANTOS COELHO, 2016). 

Tais recursos se tornaram essenciais para sociedade e no século XXI os seres humanos 
utilizam-se vigorosamente das mídias digitais para obtenção de entretenimento, 
conhecimento e informação (MEIRELLES, 2010). Suas vidas são diretamente 
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influenciadas pelo que é exposto diariamente pelas indústrias de marketing, 
cinematografia e fotografia e tais meios motivam fundamentalmente no cotidiano e nas 
decisões dos indivíduos, modificando os processos de vida das pessoas e influenciando 
seus pensamentos, ações e sensações. 
No âmbito da influência das mídias na aquisição de animais, o cinema, segundo Turner 
(1993), tem como preocupação dominante o prazer do público, indo além de ser 
simplesmente um objeto estético para exibição, prazer este que se manifesta de 
diversas maneiras, sendo uma delas a aquisição de animais de estimação. 
Desta forma, este assunto ganha ainda mais relevância quando considera-se o contexto 
de pandemia pelo qual o mundo está passando. Devendo ser levada em consideração 
além do distanciamento social e a maior importância dos veículos de comunicação 
digital para influência do cotidiano das pessoas, a aflorada necessidade da interação 
para a melhora da saúde mental e o quanto os animais de estimação podem suprir esta 
ausência de contato humano. 

  

 
Metodologia 

 
A temática deste trabalho foi idealizada devido à época da pandemia do COVID-19 e ao 
drástico aumento da adoção de animais no referido momento (ano de 2020). Isto 
motivou o pensamento acerca da importância e a influência das mídias atuais e os meios 
de informação digital na aquisição de animais. 
A metodologia utilizada neste relatório foi embasada no trabalho de Johnni Langer 
(2010) Metodologia para Análise de Estereótipos de Filmes, voltada para o contexto de 
animações e filmes de Pets. 

Para a produção deste trabalho foram assistidos diversos filmes com temática animal 
que tiveram grande repercussão mundial, com destaque para Marley & Eu (2008) e 
Procurando Nemo (2003), e foi realizada a aplicação do método e conceitos derivados 

dos filmes. 

A pesquisa também foi feita a partir da leitura de monografias, artigos digitais e websites, 
a respeito das indústrias cinematográfica e fotográfica, o mercado fotográfico voltado 
para a adoção de animais, comportamento humano na era digital, a importância do 

cinema na resolução de causas, a história dos meios de comunicação, dentre outros. 

O presente relatório discorre sobre a influência destes veículos na compra e adoção de 
animais, não só na referida época, mas em diversos momentos da história moderna. 

 

Resultados e Discussões 

 
Desde os tempos antigos os animais são “utilizados” para servir ao homem de diversas 
maneiras: “O pastoreio, na sua modalidade mais difundida - a pecuária extensiva - 
apresentou uma certa variedade de tipos de fazendas de gado, desde as mais próximas 
do litoral (a Zona da Mata do NE) às mais distantes do mercado, submetidas também a 
diferenças de clima e vegetação. Em princípio, foi o latifúndio a sua expressão mais 
generalizada, com a criação extensiva de animais.” (LINHARES, 1996) 
De início e mais comumente realizado até hoje, os animais são vistos como fonte de 
alimentação do ser humano, existindo inúmeras indústrias pecuárias em todo o mundo 
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destinadas à criação de forma adequada dos animais objetivando proporcionar à 
sociedade sua carne para o consumo. 

Também são utilizados leite para produção de laticínios e ovos para indústria dos ovos, 
além das indústrias aquífera e apícola, que criam animais aquáticos (como peixes e 
camarões) e insetos com ferrão (abelhas), fornecendo assim uma vasta gama de 
alimentos para as pessoas. Fora isso, diversos animais eram e ainda são “utilizados” 
como meio de transporte e locomoção, cães de pastoreio, e, só mais tarde, o que 
conhecemos atualmente por animais de estimação, ou pets, que hoje são vistos por 
muitos como “parte da família”. 

Assim comoo conceito de “animais de estimação” é relativamente novo e ainda existem 
pessoas que vêem os animais como seres que existem para atender às necessidades 
humanas de uma forma mais parecida com a que era vivida antigamente, o conceito de 
adoção de animais é algo mais novo ainda. 

“Trata-se de uma interação cercada por contradições, pois ao mesmo tempo em que 
atualmente se verifica um crescimento no número de animais de companhia tratados 
como quase pessoas (SERPELL, 1989), muitos ainda são explorados economicamente 
como objetos ou são vítimas de crueldade e abandono.” (MACHADO; PAIXÃO, 2014) 
Segundo Serpell (2004), a forma de pensar e agir a respeito dos animais varia em função 
dos atributos físicos e comportamentais da espécie e de acordo com as características 
da pessoa que interage e pensa sobre o animal. Além disso, outros fatores sociais 
também são relevantes para construir esta relação, como religião, representação 
simbólica e hábitos culturais que moldam a maneira como toda uma sociedade lida com 

uma espécie. 

É visto que a adoção de animais no Brasil, principalmente cachorros vira-lata e animais 
de rua, não costumava ser tão aceita há alguns anos, porém tem ocorrido uma mudança 
neste paradigma segundo aponta a chefe do Departamento de Controle Animal do 
Demlurb, Míriam Neder, em entrevista à Tribuna de Minas (2016). Esta mudança em 
parte é proporcionada pelas transformações ocorridas na sociedade, nos meios de 
comunicação, surgimento de novas mídias e ressignificação da maneira como se 
enxerga os animais e isto repercute nas relações humanas com os mesmos, incluindo 
no âmbito das artes. 
Temos que a expansão da urbanização acarreta em um afastamento dos animais em 
relação à população, criando assim uma necessidade de maior representação dos 
mesmos no cotidiano das pessoas. 

Atualmente, as crianças vivenciam grande parte de seu tempo e espaço diante das 
mídias audiovisuais em detrimento do momento vivido na rua (FANTIN, 2006, p. 54) e 
sabe-se que a infância é a fase da vida onde as mídias exercem maior influência, tanto 
por ser a época em que se possui um maior número de neurônios, e, 
consequentemente, há um aprendizado mais marcante (BARTOSZECK, 2007), quanto 
pelo fato de as crianças comumente re-assistirem as mesmas mídias audiovisuais. 

Tem-se a utilização do cinema e dos meios audiovisuais como veículos que auxiliam 
em trazer proximidade à esta imagem animal que foi sendo reduzida com o passar do 
tempo. Os filmes de animação estão entre as mais conhecidas produções onde se 
utilizam da figura de animais à exemplo de Pets - A vida secreta dos bichos (2016) e 
Zootopia - Essa cidade é o Bicho (2016). 

Há também curtas, desenhos animados como Bolt - Supercão (2008), produções 
musicais como Galinha Pintadinha e sua Turma (2009) e filmes com atores humanos 
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porém onde o protagonista é uma figura animal, como o aclamado Marley & Eu (2008) 
e Quatro vidas de um Cachorro (2017). Estas produções, inicialmente voltadas para 
crianças, passaram a abranger o público adulto também, cativado pelas narrativas bem 
trabalhadas, investimento em bons efeitos especiais, criatividade nas histórias e 
tentativas de trazer mensagens positivas. 

Os animais são comumente representados com algumas características humanas - 
mesmo que em pequeno grau - e à este processo dá-se o nome de “antropomorfização”. 
De origem grega, a palavra antropomorfismo - “anthropos” (homem) e “morphe” (forma) 
- significa o uso de características humanas na representação de animais, objetos, 
deuses, natureza (VIZACHRI, 2014). 

Além disso, é comum ver nesses filmes narrativas que giram em torno de situações 
onde os animais foram abandonados ou estão perdidos de seus tutores, como é 
possível ver em A Dama e o Vagabundo (1995) ou precisam de ajuda para voltar para 
casa ou conseguir um novo lar, como visto na narrativa de Aristogatas (1970). Também 
é notável narrativas onde os animais encontram perigos nas ruas e na vida “sozinhos” 
assim como é retratado em Garfield (2004) ou perigos que possam ser infligidos aos 
tais pelos próprios seres humanos, como mostra o aclamado 101 Dálmatas (1996). 

Há ainda os filmes feitos para trazerem algum tipo de mensagem conscientizadora a 
respeito do sofrimento animal de forma mais direta, como a animação Fuga das 
Galinhas (2000), que mostra a vida de galinhas criadas para serem abatidas, que 
descobrem qual destino as aguarda e a partir disso arquitetam planos para fugir do 
galinheiro e ter sua vida em liberdade. 
Estas representações se enquadram como forma de contribuir para que a geração atual 
de crianças, jovens e adultos tenha mais conhecimento da causa animal, além de 
proporcionar um maior senso de empatia, aproximação e conexão com os animais, 
trazendo à tona o sentimento de identificação e o querer cuidar de tais seres vivos, 

fatores estes que podem influenciar na adoção e compra de animais. 

Há também o impacto direto das animações na compra de animais silvestres: em 
entrevista à Revista ÉPOCA (2016), Karen Burke da Silva, bióloga da Universidade de 
Flinders, foi questionada a respeito da compreensão dos espectadores sobre a 
mensagem que o filme Procurando Nemo (2003) tentou trazer sobre a importância da 
conservação e de não retirar os peixes do oceano. Foi necessário a criação de uma 
organização para proteger o peixe-palhaço, e Karen contou que após o lançamento do 
filme a demanda pelo peixe aumentou em 40%, disse“[...] não é que as pessoas que 
viram o filme não captaram a mensagem, mas se apaixonaram pelo lindo e carismático 
peixe-palhaço e quiseram ter seus próprios pets. Eu entrevistei algumas dessas 
pessoas para uma pesquisa. A maior parte não percebeu – ou nem sequer pensou sobre 
– de onde vem o peixe. Muitas pensavam que esses peixes eram criados em cativeiro. 
Quando disse que só 5% dos peixes de aquário marinhos são criados em cativeiro e 
que o restante é retirado do mar, elas ficaram chocadas.” 

Além da forte influência do cinema, atualmente tem surgido cada vez mais iniciativas 
que contribuem para a adoção e compra de animais através da utilização das mídias 

atuais e de veículos como as redes sociais e a internet. 

Dentro do âmbito do desenvolvimento de softwares e aplicativos, existe o projeto 
Lambeijos: sistema de busca e adoção de animais (2019), que procura resolver o 
problema de descentralização das informações sobre animais nas plataformas digitais, 
e tem como objetivo facilitar a pesquisa e visualização de anúncios de animais que estão 
para adoção e animais encontrados e perdidos em Curitiba através de sua interface. O 
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aplicativo Lambeijos conta com uma interface criada para ser agradável, eficiente e fácil 
de ser utilizada, além de ter como funcionalidade principal o reconhecimento facial e 

corporal de cães e gatos. 

Por fim há também a crescente utilização do meio fotográfico voltado para adoção de 
pets, aliada à forte divulgação nas redes sociais, e o impacto de ambos tem se mostrado 
extremamente positivo na adoção de animais em abrigos. Em 2017 o serviço de 
proteção animal da região de Orange County (OCAS), na Flórida, quebrou um recorde 
de 48 anos de números de adoções ao ter 922 animais adotados e deu crédito ao papel 
da fotografia na obtenção desse resultado. 

O que normalmente ocorre com as instituições que realizam divulgações de animais 
resgatados para adoção é que as fotos utilizadas para expor os animais são feitas no 
momento do resgate dos mesmos, com qualidade reduzida. “Com frequência o animal 
está assustado, machucado, e não está conectado a uma família. Por muito tempo, esse 
foi o único ou o principal meio de fotografia que alguns abrigos tinham, incluindo o nosso. 
A qualidade da imagem faz a diferença para motivar alguém a vir conhecer o animal 
pessoalmente”, afirmou a OCAS (2017) ao portal PetaPixel. 

 
Conclusão 

 

Todas essas informações e plataformas influenciam na maneira que os seres humanos 
veem e se relacionam com os animais e, consequentemente, na adoção e compra de 
animais de estimação. Neste ano em específico (2020), segundo o G1, estas mídias, 
associadas ao isolamento em decorrência da pandemia do COVID-19, proporcionaram 
um aumento de até 50% na procura por cachorros e gatos para adoção em alguns 
estados do Brasil, e notícias como esta e o impacto destas ações para a vida dos seres 
humanos e dos animais motivaram a temática abordada neste trabalho. 

Pôde ser percebido nas pesquisas realizadas e nas informações dispostas no presente 
trabalho, que as mídias desempenham um papel fundamental na compra e adoção de 
animais, principalmente na era moderna, por levarem mensagens indiretas e diretas 
para sociedade, de forma instantânea e de fácil acesso, que induzem a aquisição de 
bichos de estimação, bem como o cuidado e informação sobre eles. 

Por fim, se faz necessário afirmar a importância da utilização da tecnologia para 
proporcionar maior informação sobre os Pets e auxiliar na compra e adoção responsável 
de animais, especialmente durante a quarentena. Katy Torczynnowski, proprietária de 
um gatil com mais de 50 gatos resgatados de situações de abandono citou em entrevista 
para o G1 (2020): "Apesar de ser uma coisa boa, algumas pessoas estão nos 
procurando por uma urgência temporária. Elas estão sentindo a solidão da quarentena 
e resolveram adotar um animal para suprir isso, mas estamos lidando com uma vida". 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Cena do filme Marley e Eu (2008). 
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Figura 2: Diferentes nichos da indústria pecuária. 

 

 

Figura 3: Hinduísmo, vaca sagrada, estátua de barro no pátio de um templo hindu. 
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Figura 4: Criança assistindo animação. 

 

 

Figura 5: Pôster do filme Zootopia - Essa cidade é o Bicho (2016). 
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Figura 6: Pôster do filme 101 Dálmatas (1996) 

 

 

Figura 7: Com lançamento do filme Procurando Dory, fãs fazem petição para que Disney 
proteja o peixe cirurgião-patela. 
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Figura 8: Interface do aplicativo Lambeijos (2019). 

 

 

Figura 9: Orange County Animal Services/ Albert Harris Report. 
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Figura 10: Orange County Animal Services/ Albert Harris Report. 
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TÍTULO: Clero Regular nas Capitanias do Norte: direitos, sesmarias e conflitos de terra 

(1650-1750) 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal iniciar o estudo e análise da atuação e 
ocupação territorial das ordens religiosas nas Capitanias do Norte no tocante aos 
aspectos jurídicos relativos à propriedade e à posse da terra. Pretende também 
compreender como e por quais razões os membros destas ordens obtinham cabedal e 
problematizar a função realmente “missionária” desses aldeamentos, percebendo-se a 
grande obtenção de patrimônio que a colonização rendeu a algumas destas ordens. 
Orienta-se pelo fato de que algumas destas ordens religiosas apresentaram atuações 
pequenas no esforço de catequização dos índios no período colonial, e mesmo assim 
prosperaram. Almeja-se compreender as motivações dos conflitos pela posse da terra, 
assim como entender quais mecanismos jurídicos asseguravam a posse dos religiosos 
nestes territórios e contribuir para o estudo do acesso à terra no tocante ao clero regular. 
É interesse também desta pesquisa, por meio do cruzamento de fontes, traçar perfis 
dos missionários das capitanias. 

 
 
Palavras-chave: Conflitos de terra; Sesmarias; Ordens religiosas; Capitanias do Norte 

TITLE: Regular clergy in the Northern Capitanias: rights, sesmaries and earth conflicts 

(1650-1750) 

Abstract 

 

The presente work has as main objective to initiate the study and analysis of the 
performance and territorial occupation of religious orders in the Northern Captaincies 
regarding the legal aspects related to land ownership and possession. It also intends to 
understand how and for what reasons the members of these orders obtained leather and 
to problematize the really “missionary” function of these settlements, realizing the great 
obtaining of patrimony that colonization yielded to some of these orders. Guided by the 
fact that some of these religious orders had small actions in the effort to catechize the 
Indians in the colonial period, and even so they prospered. It aims to understand the 
motivations of conflicts over land tenure, as well as to understand what legal 
mechanisms ensured the tenure of religious in these territories and to contribute to the 
study of access to land with regard to regular clergy. It is also an interest of this research, 

through the crossing of sources, to draw profiles of the missionaries of the captaincies. 
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Keywords: Land conflicts; Sesmarias; Religious orders; Northern captaincies 

Introdução 

Intentou-se, nesta pesquisa, realizar uma busca por maior compreensão de lacunas 
históricas referentes às ordens religiosas presentes nas Capitanias do Norte, no recorte 
temporal entre a segunda metade do século XVII e a primeira metade do século XVIII. 
No Brasil colônia, a atuação da Igreja Católica foi central em inúmeros aspectos. Os 
padres regulares foram os primeiros a ter contato direto com os povos ameríndios. 
Esses missionários eram incumbidos da tarefa de catequizar e de educar os índios. 

Durante muito tempo, a historiografia abordou a atuação do clero regular de forma 
reducionista. Existe uma extensa bibliografia abordando o desempenho da Companhia 
de Jesus na colônia, como os estudos clássicos de Serafim Leite: “Historia da 
Companhia de Jesus no Brasil” e de Charles Boxer: “A Igreja militante e a expansão 
ibérica: 1440-1770”; e estudos recentes como o de Cristina Pompa: “Religião como 
tradução: missionários, Tupi e ‘Tapuia’ no Brasil colonial”, de Charlotte de Castelnau-
L’Estoile: “Operários de uma vinha estéril: os jesuítas e a conversão dos índios no Brasil 
1580-1620” e de Carlos Riberto de Moura Ribeiro Zeron: “A Companhia de Jesus e a 
escravidão no processo de formação da sociedade colonial (Brasil, Séculos XVI-XVIII)”. 
No entanto, sobre as outras ordens religiosas há poucos trabalhos historiográficos. 
Portanto, a atuação de ordens como a dos carmelitas (1580), beneditinos (1581), 
franciscanos (1585), capuchinhos (1612) e oratorianos (1660) tem sua trajetória 
ofuscada pela dos inacianos. O respectivo trabalho tentou dar maior destaque às outras 
ordens e realizar uma História Social e Agrária envolvendo as ordens religiosas 
presentes nas Capitanias do Norte. 

Almejou-se compreender a maneira e as motivações que levavam os padres a obter 
aumento do seu cabedal e os fatores que fizeram com que algumas dessas ordens 
religiosas prosperassem, atentando-se ao fato de que algumas destas exerceram pouco 
esforço “missionário” na colônia. Os padres aceitos em ordens deveriam doar todos os 
seus bens ao ingressarem nelas. Mesmo assim, percebe-se a obtenção de grande 
quantidade de cabedal por parte do clero regular, até mesmo das que eram obrigadas, 
pela sua doutrina, a aceitar apenas “esmolas” dos fiéis, como meio de sobrevivência. É 
surpreendente a imensa força de vontade e a real crença que haviam nesses religiosos 
de que estavam fazendo um “favor” aos índios ao catequizá-los. Não há de se negar 
que, para que estes padres atravessassem o oceano, enfrentassem perigos, para tais 
missões, foi fundamental que eles, evidentemente, acreditassem no trabalho que 
estavam realizando. Porém é preciso entender quando termina a vontade dos religiosos 
do clero regular em efetivamente realizar a empresa da evangelização dos indígenas, e 
quando começa o desejo de agregar riqueza pessoal, ou melhor, como uma situação 
não anula a outra, mas se entrelaçam nesta sociedade colonial em formação e como 
esse processo se constituiu. 

Existe uma longa tradição historiográfica que retrata uma dicotomia entre os jesuítas e 
os senhores de engenho e de gado, além dos sertanistas, pela posse dos índios como 
escravos. Os inacianos atrapalhavam os negócios dos senhores e apresadores de 
indígenas ao instalá-los em seus aldeamentos. Para além desta querela, interessa a 
esta pesquisa analisar os conflitos fundiários ocorridos entre os padres regulares e os 
colonos no período colonial. As querelas agrárias serão observadas atentando-se ao 
conceito de propriedade condicional, que se refere às terras doadas em nome do rei, na 
qual o domínio útil da terra estava condicionado ao cultivo da mesma, que, caso não 
fosse realizado, acarretava na devolução da terra ao domínio régio, podendo, então, ser 
concedida novamente a outro sesmeiro. Portanto, objetiva-se perceber como os 
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religiosos regulares seguiam os preceitos jurídicos da Coroa portuguesa e contribuir 
para o estudo do acesso à terra no tocante às ordens religiosas. 

 
Metodologia 

 
Foram utilizados os seguintes acervos para a realização dessa pesquisa: Plataforma 
Sesmarias do Império Luso-Brasileiro (SILB); Biblioteca Nacional (BN); Arquivo 
Nacional (AN); Arquivo Histórico Ultramarino (AHU); Instituto Histórico Geográfico do 
Rio Grande do Norte (IHGRN); Biblioteca Nacional de Lisboa (BNL), entre outros. As 
principais fontes analisadas neste trabalho foram as cartas de sesmarias das ordens 
religiosas e de colonos que tiveram algum conflito social e de terra com os religiosos no 
território das Capitanias do Norte, que serão cruzadas com outras fontes documentais 
para a respectiva análise e levantamento de hipóteses e confirmações historiográficas. 
Alguns trabalhos historiográficos recentes e clássicos que tratavam das ordens 
religiosas foram lidos e fichados e houve pesquisa intensa tanto no acervo de sesmarias 
da SILB, quanto nos documentos avulsos do AHU. 
O exercício de análise das fontes foi acompanhado pelo cruzamento com outras fontes, 
assim como da leitura da bibliografia existente referente ao assunto. Almejou-se realizar 
a investigação tanto da literatura clássica sobre a temática, quanto a busca pelos mais 
recentes trabalhos historiográficos que se adequassem ao objeto da pesquisa. 
Os objetivos norteadores da pesquisa foram os de: analisar como era obtido o cabedal 
por parte dos membros das ordens religiosas nas Capitanias do Norte, no período de 
1650- 1750, e quais as razões de sua necessidade; investigar como ocorreu a ocupação 
territorial do clero regular nas Capitanias do Norte; compreender as intenções desses 
religiosos e os seus respectivos conflitos de terra; entender quais mecanismos jurídicos 
asseguravam a posse da terra, tanto para os índios nas missões quanto para as ordens 
religiosas nesses territórios; cruzar fontes e traçar perfis dos religiosos regulares deste 
recorte espacial; contribuir para o avanço da historiografia atual na História Social e 
História Agrária. 
Intentou-se realizar uma pesquisa historiográfica no âmbito da História Social, 
concordando com a historiadora Hebe Castro, na definição da mesma como: “[...] uma 
abordagem que busca formular problemas históricos específicos quanto ao 
comportamento e às relações entre os diversos grupos sociais” (CASTRO, 1997, p. 48), 
percebendo as relações sociais ocorridas entre os religiosos, colonos e indígenas em 
suas relações sociais. 
Teve-se em vista, também, para este trabalho, a perspectiva teórica da História Agrária. 
A definição desta possibilidade de história que se adequa melhor à proposta deste 
trabalho é expressa pelo historiador Ciro Flamarion Cardoso como uma modalidade 
histórica que tem “seu objeto central [...] constituído pelas formas de apropriação e uso 
do solo, e pelo status jurídico e social dos trabalhadores rurais” (CARDOSO, 1979, p. 
16).  Observou-se também a orientação teórica da pesquisadora Maria Yedda Linhares, 
que classifica a História Agrária como: “[...] uma modalidade de história social da 
agricultura, cujo objeto seria constituído pelas formas de apropriação e uso do solo” 
(LINHARES, 1997, p. 168). Almeja-se integralizar aqui também o panorama espacial e 
geográfico a esta respectiva pesquisa histórica. 
Houve também a intenção de realizar estudo dentro dos parâmetros da História Serial 
dos documentos analisados. Atentou-se, como referencia teórica, para os estudos do 
historiador José D’ Assunção de Barros, que explica esta História Serial, como um 
trabalho historiográfico o qual aborda as fontes com algum nível de homogeneidade, 
abrindo-se assim possibilidade de serializar as informações, com o desejo de identificar 
variações, regularidades e discrepâncias reveladoras (BARROS, 2012).  
Intentou-se adequar-se aos mais recentes estudos relativos à jurisdição e à propriedade 
da terra, assim como dos estudos de casos que demonstravam as constantes disputas 
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pela posse da terra. A concessão de terras pela coroa na colônia era aplicada por meio 
da Lei das Sesmarias, a qual era regulada pelas Ordenações Filipinas, promulgada em 
1603, que afirmavam: “Sesmarias são propriamente aquelas que se dão de terras, 
casaes, ou pardieiros, que foram ou são de alguns senhorios, e que já em outro tempo 
foram lavradas e aproveitadas, e agora o não são”. 
Como referencial teórico relativo à questão da propriedade e das concepções jurídicas, 
utilizou-se, neste trabalho, o conceito de mentalidade possessória do jurista Paolo 
Grossi. Grossi afirma em seu livro História da propriedade e outros ensaios que: “uma 
mentalidade angulosamente proprietária como a romana foi substituída por uma 
civilização ‘possessória’, à qual é de todo indiferente a ideia de uma relação de validade 
e que é, ao contrario, dominada por um vigoroso principio de efetividade” (GROSSI, 
2006, p. 45). A pesquisa também concordou com a doutora em História do Direito, Laura 
Beck Varela, que expressa em seu livro Das sesmarias a propriedade moderna, que: 
“[...] Grossi, define o ordenamento medieval no que tange às relações jurídicas in re, [...] 
nessa mentalidade de múltiplas propriedades ou formas de apropriação de bens, 
paradigmática é a noção do domínio útil, verdadeiro denominador comum à pluralidade 
de formas” (VARELA, 2005, p. 33). O adjetivo “útil” designa a jurisdição de um conteúdo 
ao conceito romano, conteúdo que se vincula à efetividade da utilização do bem. 
Demonstra o domínio da efetividade o impedimento de uma fórmula abstrata, de um 
vínculo “puro” de relações entre o homem e as coisas. Quanto ao domínio sesmarial, a 
expressão de “utilidade” é, precisamente, a obrigatoriedade do cultivo. O Direito aqui é 
visto como uma mentalidade cimentada na consciência social. Com o intuito de perceber 
que a propriedade das sesmarias difere-se do sentido de propriedade moderna e liberal, 
e tem suas próprias especificidades e particularidades. Observa-se, assim os interesses 
relativos à posse da terra, assim como entender quais mecanismos jurídicos garantiam 
a propriedade dos clérigos nestes territórios concedidos pela Coroa. 
 
Resultados e Discussões 

 
O período de pesquisa ofertado pelo CNPq e pelo Departamento de História foi uma 
oportunidade maravilhosa para agregar conhecimentos e dar meus primeiros passos 
rumo à independência intelectual e acadêmica. Pude realizar pesquisas em diversos 
arquivos virtuais e desenvolver o olhar para as semelhanças e diferenças nos conjuntos 
documentais. Tive acesso a inúmeras Cartas de Sesmarias e a diversos documentos 
avulsos no Arquivo Histórico Ultramarino, que são compostos por petições, consultas 
jurídicas, devassas, ordens régias, entre outras. 
 
Uma das mais ricas oportunidades da Iniciação Cientifica foi a de poder aprofundar a 
observação a um único objeto: a trajetória das ordens religiosas nas Capitanias do Norte 
e as querelas agrárias que estes clérigos participaram. Especializando-me cada vez 
mais sobre esta temática histórica. Pude me debruçar sobre inúmeros trabalhos 
clássicos e os de uma historiografia renovada, ambos com suas qualidades e defeitos. 
 
A tese “Converting Land into Property in the Portuguese Atlantic World, 16th-18th 
Century” da minha orientadora Carmen Alveal, defendida na John Hopkins University é 
o mais completo trabalho sobre conflitos de terra e leis de sesmaria no período colonial 
e foi uma honra e oportunidade ter a sua orientação. A leitura do mesmo ajudou-me a 
compreender o meu objeto de estudo muito melhor. 
 
A concessão de terras pela coroa na colônia era aplicada por meio da Lei das 
Sesmarias, a qual era regulada pelas Ordenações Filipinas, promulgada em 1603. As 
sesmarias eram terras cedidas pela coroa desde que o proprietário se comprometesse 
com o cultivo agrícola delas. Alveal afirma que havia uma tolerância na fixação do tempo 
para o cultivo, sendo o único requisito não passar do prazo da ordenação que era de 
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cinco anos. Caso não fosse lavrada, seria dada a outrem com prazo definido pela 
ordenação. (ALVEAL, 2007). 
 
Quando a coroa portuguesa concedia as sesmarias, tinha seus próprios interesses em 
voga: por meio da administração e comando da apropriação territorial na América 
Portuguesa, mantendo um controle social sobre a posse de terra e, também, pelo viés 
econômico, ao forçar a produtividade da terra para beneficiar a Fazenda Real. Os 
sesmeiros obedeciam às regras desse sistema sesmarial na tentativa de garantir 
direitos, benefícios e a própria sobrevivência. Conquistar uma sesmaria em 
concordância com os princípios do Direito envolvia uma grande burocracia e grande 
quantidade de documentos e, principalmente, pagamentos sobre a demarcação e 
registros da sesmaria. As ordens religiosas que chegaram ao Brasil, devido a seus 
preciosos serviços de catequização dos indígenas, foram sempre beneficiadas com 
enormes lotes de terra, apesar de inúmeras vezes desagradarem alguns colonos, pela 
“defesa” dos índios, ao impedir sua escravização (ALVEAL, 2007). Há relatos de 
conflitos desses padres com sertanistas e os proprietários de fazendas, pelo interesse 
que esses padres tinham nas terras indígenas e na evangelização deles, além do 
respectivo apoio da coroa a este trabalho “missionário”. 
 
Outra obra que me auxiliou nesta pesquisa foi a leitura do clássico: A Igreja militante e 
a expansão ibérica: 1440-1770, de Charles Boxer. Por meio deste, pude compreender 
melhor a trajetória das ordens religiosas no período colonial. Boxer relata que os padres 
regulares europeus trazidos para a colônia consideravam-se emissários de uma 
“religião superior” e de uma “cultura superior”.  A profunda fé e convicção de que 
estavam doutrinando seres inferiores e “salvando almas pagãs” foi o que permitiu a 
continuidade da ação missionaria. A maioria dos padres missionários rejeitavam as 
práticas religiosas dos indígenas considerando-as bizarras e exóticas, assim como, 
obras do próprio Demônio (BOXER, 2007). 
 
Apesar de ser uma instituição de interesse exclusivamente espiritual, a Igreja católica 
demonstrou no decorrer de sua historia ser uma instituição que carregava inúmeros 
problemas de interesses estritamente humanos. “Era inevitável, portanto, que a Igreja 
tivesse de lidar com vários problemas de organização, dentro ou fora dos campos 
missionários, muitos deles inter-relacionados.” (BOXER, 2007, p. 84). 
 
Foi uma forte característica do estabelecimento da Igreja católica nos territórios coloniais 
o frequente desentendimento entre o clero regular e o secular. A hierarquia da instituição 
religiosa demanda “que todas as atividades organizadas se subordinem ao controle e a 
direção dos bispos, na qualidade de sucessores dos apóstolos, e à autoridade suprema 
do papa, como diretor direto de são Pedro.” (BOXER, 2007, p. 84). Nessa circunstância, 
com a inserção da administração paroquial e diocesana, as paroquias deveriam ter sua 
jurisdição alçada pelos padres seculares, porém, devido ao pioneirismo dos padres 
regulares na colônia, os mesmos acabavam assumindo esses cargos de direção e 
poder, o que ocasionava atrito entre as duas partes. O papado conferiu, em 1522, aos 
missionários regulares, autoridade ilimitada para conduzir o trabalho de conversão e de 
administração paroquial da Igreja. 
 
A Coroa e a Igreja formaram o Padroado régio de Portugal, de maneira tal que os 
aspectos religiosos, políticos e econômicos misturavam-se. Essa união pode ser 
entendida como “uma combinação de direitos, privilégios e deveres concedidos pelo 
papado à Coroa de Portugal na qualidade de patrocinadora das missões católicas e dos 
estabelecimentos eclesiásticos missioneiros na África, Ásia e Brasil.” (BOXER, 2007, p. 
98). O sistema do padroado, em que o rei de Portugal, por delegação papal, exercia 
várias das atribuições da hierarquia religiosa e arcava também com as suas despesas, 
conferia um poder excepcional à Coroa em matéria religiosa. 
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Com o objetivo de utilizar como referencial teórico em minha discussão historiográfica 
sobre os aldeamentos indígenas, organizados pelas ordens religiosas, estudei o livro 
Os índios na História do Brasil, da historiadora Maria Regina Celestino de Almeida. Ela 
relata o quanto a prática política de criação de aldeamentos indígenas foi fundamental 
para o projeto de colonização. Os índios “aliados” eram essenciais, pois compunham as 
tropas militares, além de auxiliarem na conquista territorial, ocupando os espaços e 
exercendo a mão-de-obra na formação da sociedade colonial. As aldeias criadas 
próximas aos núcleos portugueses foram espaços distintos na inserção dos índios na 
ordem colonial. As missões ou aldeamentos visavam não apenas evangelizar os 
indígenas, mas também os ressocializar e torná-los súditos cristãos do rei de Portugal. 
Angariavam, desse modo, inúmeras funções a cumprir na sociedade do Brasil. Os 
diversos grupos indígenas não agiam apenas de forma passiva, mas demonstravam 
possuir uma agência nas escolhas tomadas. Buscavam muitas vezes a opção de 
aldeamento como um “mal menor” diante dos riscos que corriam. Fugiam assim, por 
exemplo, de senhores de engenhos com interesse de escravizá-los e de sertanistas que 
almejavam capturá-los. Independente da posição inferior que ocupavam nos 
aldeamentos, os índios foram sujeitos ativos na construção e nas práticas catequéticas 
das missões (ALMEIDA, 2010). 
 
A doutora em antropologia indígena, Manuela Carneiro da Cunha em sua obra já 
clássica - História dos índios no Brasil, também foi uma importante referencia para a 
compreensão da interação dos missionários com os índios na colônia, bem como, dos 
aldeamentos indígenas. A autora tece uma forte relação entre a mortandade dos 
indígenas e o contato dos mesmos com os religiosos regulares. “Esse morticínio nunca 
visto foi fruto de um processo complexo cujos agentes foram homens e microorganismos 
mas cujos motores últimos poderiam ser reduzidos a dois: ganância e ambição” 
(CUNHA, 1998, p. 12). 
 
A culpa do genocídio indígena não é exclusiva das epidemias. A falta de imunidade 
devido ao isolamento dos índios em relação ao europeu não é suficiente para explicar 
o que ocorreu. Densidade da população, isolamento, altitude e clima favoreceram o 
problema. Porém “Particularmente nefasta foi a política de concentração da população 
praticada por missionários e pelos órgãos oficiais, pois a alta densidade dos 
aldeamentos favoreceu as epidemias, sem no entanto garantir o aprovisionamento” 
(CUNHA, 1998, p. 13). Os aldeamentos reproduziram-se de maneira predatória “na 
medida em que índios das aldeias eram compulsoriamente alistados nas tropas de 
resgates para descer dos sertões, novas levas de índios, que continuamente vinham 
preencher as lacunas deixadas por seu predecessores” (CUNHA, 1998, p. 13). 
 
Sobre as disputas entre os jesuítas e os moradores, Manuela Carneiro da Cunha aponta 
que os inacianos entraram em conflito ocasionalmente com o governo e regularmente 
com os colonos. Nestas situações “[...] o pomo da discórdia sempre foi o controle do 
trabalho indígena nos aldeamentos, e as disputas centravam-se tanto na legislação 
quanto nos postos-chaves cobiçados: a direção das aldeias e a autoridade para repartir 
os índios para o trabalho fora dos aldeamentos” (CUNHA, 1998, p. 16). Do século XVII 
a meados do século XVIII, quando Portugal estava interessado em ocupar a Amazônia, 
os jesuítas talharam para si um grandioso território missionário. 
 
Para uma maior compreensão da atuação das ordens religiosas na Capitania do Rio 
Grande, foi fundamental a leitura da historiadora Fátima Martins Lopes, em seu livro 
Índios, colonos e missionários na colonização da Capitania do Rio Grande, que aborda 
a questão missionária na Capitania do Rio Grande. Seu estudo explica que se iniciou, a 
partir de 1560, uma chamada prática de política dual em relação aos índios nessas 
Missões, na qual os considerados “mansos” eram assentados em aldeamentos, sob o 
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mando dos “missionários”, o que garantia certa “liberdade” a esses indígenas; enquanto 
em relação aos considerados “hostis” ou “tapuias”, que “atacavam” os colonos, 
manteve-se um simultâneo processo de captura e maus tratos. Para que houvesse a 
consolidação dessas Missões, era fundamental o apoio das autoridades coloniais e 
reinóis. Em 1565, tornou-se restrito o “direito” de cativar o gentio, sendo permitido 
apenas em caso de guerra justa, quando o índio ia por si mesmo, quando maior de 
idade, ou era entregue pelos pais para serem educados, os demais deveriam ser 
considerados livres, e convencidos a se reunirem nas Missões de Aldeamento. (LOPES, 
2003). 
 
No final do século XVII foram fixadas as Missões de Aldeamento na Capitania do Rio 
Grande. Em 1679, os jesuítas que já tinham percorrido as aldeias dos índios Potiguara, 
na época das Missões Volantes ocorridas no início do século, voltaram para a capitania. 
Fixaram-se instalando suas Missões em duas aldeias restantes Potiguara: o Guajirú e 
Guaraíras. Depois, quando ocorreu a chamada Guerra dos Bárbaros, implementaram 
nova Missão, no aldeamento de tapuias Paiacu, na Ribeira do Apodi, a qual foi 
transferida em parte para o lugar da antiga aldeia de Igramació. No século XVIII, 
chegaram novas ordens religiosas à capitania, a dos frades capuchinhos que fundaram 
Missões na Aldeia de Mipibú e na de Apodi, que havia sido abandonada pelos jesuítas. 
E os padres da Ordem do Carmo, que se fixaram na Aldeia de Igramacíó (LOPES, 
2003). 
 
O trabalho do historiador Jorge Victor de Araújo Souza, em seu livro Para além do 
claustro: uma história social da inserção beneditina na América Portuguesa, c. 1580 / c. 
1690 foi um fundamental aporte teórico. Por meio desse estudo é possível realizar um 
trabalho de comparação entra as demais ordens religiosas. Obra esta que aborda 
questões bastante pertinentes sobre os interesses financeiros e proprietários dos 
beneditinos, que podem ser vistos em outros religiosos regulares. 

O caso dos beneditinos é bastante interessante para minha pesquisa, pois retrata 
justamente a suspeita de que algumas ordens vieram para a colônia com o interesse de 
aumento de cabedal e do seu patrimônio. Ajuda a entender o porquê de algumas destas 
ordens terem prosperado, mesmo não apresentando um grande esforço na 
catequização indígena. 
 
Os beneditinos na América portuguesa estabeleceram um vultoso patrimônio fundiário 
já na primeira metade do século XVII. Isto os vinculou ao restante da sociedade através 
da arrecadação de arrendamentos na área urbana e da produção agrícola, contando 
inclusive com imensa escravaria. Os mosteiros portugueses acabavam de passar por 
um processo de integração – saiam de uma profunda crise econômica e administrativa, 
mas conseguiram adquirir propriedades fora de Portugal.  Apesar da enorme extensão 
territorial da América portuguesa, a terra não era um bem ilimitado, muito menos, 
acessível a todos. A aquisição de sesmarias era restrita aos que possuíam certas 
regalias que os diferenciavam de outros, incluindo o apoio da administração portuguesa. 
As terras mais bem situadas geograficamente eram as que despertaram a cobiça dos 
primeiros conquistadores. A posse da terra era também um extraordinário elemento de 
distinção social. Em Portugal, a prática de doar a instituições religiosas era 
extremamente dignificante – o doador apresentava uma “grandeza moral”, outra 
distinção social adquirida em seu ato. Nos mosteiros havia uma rede de obrigações que 
envolvia os ritos fúnebres e as doações de bens. Doavam-se propriedade em troca de 
um enterro nos moldes cristãos e em um local sagrado. (SOUZA, 2014). 
 
O historiador ainda aborda questão da necessidade de cabedal para o ingresso desses 
religiosos na referida ordem religiosa. Nas ordens beneditinas, a entrada em um 
mosteiro não implicava o desligamento do monge de sua família externa. Existem vários 
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exemplos da continuidade dos vínculos dos religiosos com os seus parentes, 
principalmente no que tange a transmissão de heranças. Nas constituições da Ordem 
de São Bento ficava expresso que se aceitasse somente “alguma pessoa da qual resulte 
algum grande proveito à província do Brasil em tal caso o padre provincial dê conta a 
Nosso Reverendíssimo” (SOUZA, 2014, p. 184). Tal diretriz não elucida o que significa 
o trecho: “algum grande proveito”, porém quando se atenta ao grande número de 
noviços provindos de famílias abastadas, torna-se aceitável presumir que os bens 
destas famílias poderiam fazer parte do qualificativo no momento da admissão dos 
religiosos. 
 
Existia uma verdadeira cadeia de reciprocidades, porém não só os “principais da terra” 
doavam. Havia lavradores empobrecidos que tentavam garantir sua subsistência ao 
doarem e criarem vínculos com os mosteiros. Estas estratégias são bem claras nas 
reciprocidades que estes faziam questão de detalhar diante dos tabeliães e das 
testemunhas. O que ditava estas doações era, sobretudo, a busca por segurança, a 
proteção das incertezas típicas de quem vivia em extrema dependência das 
adversidades climáticas. As reciprocidades eram acionadas em variadas situações, 
sendo a procissão uma delas. Os beneditinos possuíam em seu panteão uma santa, a 
quem era atribuído o milagre da chuva, que era acionada para abençoar as colheitas. 
Numa sociedade com enorme dependência das condições climáticas, percebe-se 
facilmente o quanto era importante esta crença para os que dependiam do que colhiam 
e dos gados que tinham. (SOUZA, 2014). As procissões dos beneditinos eram 
importantes, pois “demarcavam uma geografia do sagrado e serviam para legitimar 
ainda mais a presença dos religiosos no território.” (SOUZA, 2014, p. 118). 
 
Na constante busca por documentação relativa à atuação do clero regular nas 
Capitanias do Norte encontrei uma documentação em especial que me despertou o 
interesse. Há no Arquivo Histórico Ultramarino, nos documentos avulsos da Paraíba 
alguns documentos bastante interessantes que apresentam em seu conteúdo a 
existência de uma complexa querela agrária entre os padres carmelitas calçados e a 
proeminente família Albuquerque Maranhão na Capitania do Rio Grande. Em 30 de julho 
de 1725, Matias de Albuquerque Maranhão reclamou da usurpação das suas terras no 
Engenho do Cunhaú, herdadas do seu avô, pelos padres da Ordem do Carmo 
(AHU_ACL_CU_014, Cx. 6, D. 471). Enquanto isso, os carmelitas exigiam a 
regulamentação jurídica ao ouvidor-geral da Paraíba, que concluísse a demarcação de 
1/2 légua de terra dentro do sítio do Cunhaú, na região de Salinas, pois a mesma tinha 
sido doada com a condição de se rezar uma missa cantada por semana. Os padres 
sentiam-se prejudicados na primeira demarcação de Matias de Albuquerque Maranhão 
e tentaram garantir este território para a fixação da ordem religiosa neste local. Tao 
intensa foi a querela que foi utilizada inclusive da violência por parte da destacada 
família. O filho de Matias Albuquerque Maranhão, Afonso de Albuquerque Maranhão, 
recebeu o juiz e oficiais com uma comitiva de escravos armados, prontos para impedir 
a demarcação favorável aos padres carmelitas. (AHU_ACL_CU_014, Cx. 6, D. 508). 
 
Em minhas pesquisas encontrei referências a este embate no clássico Aconteceu na 
Capitania do Rio Grande, de Olavo de Medeiros Filho. Em 9 novembro de 1676, foi 
firmado um termo no qual do governador Matias de Albuquerque Maranhão declarou 
desistência das terras que os religiosos do Carmo demarcaram no território do Cunhaú. 
(MEDEIROS FILHO, 1997). 
 
Aumentei então o meu interesse no estudo da atuação da Ordem do Carmo na América 
portuguesa. Na busca de dissertações e teses que relatassem essa experiência, com 
intuito de tecer comparações e semelhanças de comportamento dos ditos religiosos em 
diversos locais da colônia. 
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Um trabalho fundamental foi o da doutora em arquitetura Roberta Bacelar Orazem, em 
sua tese Arquitetura, cidade e território no Brasil colonial: a contribuição dos carmelitas 
calçados da Bahia e Pernambuco (1580-1800). A autora relata que a Ordem do Carmo 
no Brasil teve início na Província do Carmo de Portugal. Foi dessa instituição portuguesa 
que vieram os primeiros missionários para inaugurar o convento e exercer a atividade 
religiosa no Brasil, no ano de 1580. (ORAZEM, 2015). 
 
Outro trabalho importante para esta pesquisa foi a do historiador Roberto Zaluhth de 
Carvalho Júnior, em sua tese Dominar homens ferozes: missionários carmelitas no 
Estado do Maranhão e Grão-Pará (1686-1757). Carvalho Júnior afirma que os 
carmelitas vieram para a América portuguesa com o intuito de povoar e ocupar a 
Paraíba colonial. Vieram o capitão Frutuoso Barbosa, fidalgo da Casa Real, e o Frei 
João Caiado, superior da província portuguesa com outros quatro padres do Carmo 
escolhidos por ele. Uma forte tempestade impediu que as embarcações chegassem ao 
local desejado. Mas o navio que carregava os padres carmelitas aportou em Recife. Lá 
os religiosos receberam a doação de uma pequena ermida em Olinda pelo governador 
local, Jerônimo de Albuquerque Coelho. Em 1583, foi autorizada a criação do primeiro 
convento em Olinda. Já em 1596, os carmelitas estavam estabelecidos na colônia, com 
um maior número de religiosos atuando na catequese de índios e colonos. “Foi do 
convento em Pernambuco que a ordem carmelita se irradiou para os outros territórios 
do Brasil colonial” (CARVALHO JR, 2015, p. 31-32). Durante os anos de 1583 e 1588, 
houve inúmeras doações de terras aos carmelitas “em um monte situado no arrabalde 
do núcleo da Vila de Olinda, onde havia uma Capela de São Gonçalo e Santo Antônio, 
próximo à praia e aos religiosos beneditinos, para que aqueles religiosos fundassem a 
igreja e o convento deles.” (ORAZEM, 2015, p. 76).  Em 1615, os religiosos do Carmo 
receberam doações de terras, para plantação de cana-de-açúcar, no local chamado 
Jaboatão, que se localizava nas proximidades da Vila de Olinda e era uma região 
prospera de plantações e engenhos na Capitania de Pernambuco (ORAZEM, 2015). 
 
Este trabalho me fez evoluir como pesquisador e compreender melhor o fazer 
historiográfico. Percebi que após a descoberta de documentação não utilizada e de 
lacunas de estudos históricos sobre determinados temas é possível encontrar fontes 
relevantes ao estudo. Pretendo continuar oo estudo da trajetória das ordens religiosas 
no Brasil. 
 
Conclusão 

 

A oportunidade da bolsa de pesquisa possibilitou o meu desenvolvimento como 
pesquisador e contribuiu para o crescimento da historiografia do Rio Grande do Norte. 
Foi uma experiência enriquecedora e fantástica, acredito que surgirão novos trabalhos 
e pesquisas por meio desta Iniciação Cientifica. Não encontrei, nem solucionei todas as 
dúvidas historiográficas suscitadas no plano de trabalho, mas obtive sucesso no 
aprendizado do oficio do historiador. São inúmeras as falhas e é desconsolador passar 
horas em arquivos virtuais buscando fontes e não encontrar o que se almeja ou mesmo, 
sair com mais perguntas do que respostas da pesquisa. Mas quando encontramos no 
arquivo aquele documento interessante ou aquela afirmação histórica que precisávamos 
em um livro ou acervo, a sensação é simplesmente incrível. Aceitar as lacunas que 
sempre vão existir, não se apegar à verdades únicas e perceber que existem inúmeras 
respostas para uma pergunta histórica é fundamental. Se adaptar aos mais recentes 
trabalhos, buscar novas saídas e soluções para questionamentos antigos e novos, 
buscar na documentação que já foi lida por outros pesquisadores anteriormente, aquilo 
que ainda não foi compreendido, tecer novos questionamentos ao passado, essa e a 

função do historiador. 
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Objetivei realizar uma História Social e Agrária da trajetória das ordens religiosas nas 
Capitanias do Norte no Brasil colonial. Atentando-me a questões relativas aos litígios 
pelo usufruto da terra e buscando compreender quais mecanismos legais possibilitavam 
aos padres regulares a posse dos territórios recebidos. Observando as disputas entre 
os colonos e missionários relativos a jurisdição dos índios nas Missões de Aldeamento. 
Ademais, percebendo também, o crescimento fundiário de algumas destas ordens 
religiosas, que recebiam por meio de doações extensas quantidades de terra. Buscando 
assim, contribuir a extensa bibliografia histórica sobre o período, por meio da pesquisa 
aos acervos documentais e a historiografia aprovada pelos meus pares. 

Almejo continuar minha pesquisa sobre ordens religiosas e aprofundar cada vez mais 
os meus conhecimentos sobre o assunto. Manterei meu escopo voltado para conflitos 
fundiários, direitos e sesmarias, investigando a questão do cabedal dos religiosos, além 
da manutenção e interesses que envolvem a administração das Missões de 
Aldeamento. Após a descoberta da existência de uma intrincada querela entre a família 
Albuquerque Maranhão e os padres carmelitas calçados pela posse de meia légua de 
terra na região do Engenho do Cunhaú, na Capitania do Rio Grande. Pretendo agora 
dar prosseguimento a minha pesquisa, por meio de um estudo detalhado e abrangente 
do desempenho da Ordem do Carmo nas Capitanias do Norte, desde a sua chegada a 

colônia em 1580 até a segunda metade do século XVIII. 
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TÍTULO: DESAFIOS E MEDOS NO ESPAÇO ACADÊMICO: A RESPONSABILIDADE 

DOS DISCENTES EM DIÁLOGO COM A PALAVRA DO OUTRO 

Resumo 

O trabalho tem como objetivo analisar as produções parafrásticas encontradas em 
trabalhos de conclusão de curso e de mestrado. O diálogo com a palavra do outro para 
produção de novos conhecimentos é a base da escrita acadêmica, mas o estudo 
observa que, no processo de interpretação e reelaboração do raciocínio presente nos 
textos-base pelos concluintes, ocorrem distorções quanto ao encadeamento das ideias 
fundamentadas nas respectivas referências utilizadas. Nesta perspectiva, é feita uma 
análise das citações indiretas produzidas pelos estudantes, a partir da comparação 
entre os textos originais e as paráfrases realizadas através deles. O corpus do trabalho 
é composto, portanto, por trechos de dois trabalhos de conclusão de curso que 
apresentam paráfrases, bem como seus respectivos textos-fonte. Respaldando-se nas 
obras de Fuchs (1986) e Campos (2014), o estudo busca apontar a existência de 
equívocos interpretativos, distorções, ou até mesmo plágio na escrita realizada pelos 
acadêmicos. 
 

Palavras-chave: Análise. Escrita. Paráfrase. 

TITLE: CHALLENGES AND FEARS IN THE ACADEMIC SPACE: THE 

RESPONSIBILITY OF DISCENTS IN DIALOGUE WITH THE WORD OF THE OTHER 

Abstract 

The aim of this work is to analyze the paraphrastic productions found in conclusion of 
course and master's works. The dialogue with the word of the other for the production of 
new knowledge is the basis of academic writing, but the study observes that, in the 
process of interpretation and reworking of the reasoning present in the basic texts by the 
concluding, distortions occur in the linking of the ideas based on the respective 
references used. In this perspective, an analysis is made of the indirect quotations 
produced by the students, from the comparison between the original texts and the 
paraphrases made through them. The corpus of the work is composed, therefore, of 
excerpts from two course completion papers that contain paraphrases, as well as their 
respective source texts. Supporting the works of Fuchs (1986) and Campos (2014), the 
study seeks to point out the existence of interpretative mistakes, distortions, or even 
plagiarism in the writing performed by academics. 
 
Keywords: Analysis. Writting. Paraphrase. 

Introdução 

A produção da palavra própria a partir de textos acadêmico-científicos se faz, ainda, 
como um desafio enfrentado por grande parte dos estudantes universitários. Partindo 
do encaminhamento de leituras realizadas durante o semestre suplementar 2020.5 na 
disciplina de Leitura e Produção de Texto Acadêmico I da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), que abordam, primordialmente, a escrita científica dos alunos 
e os seus comportamentos linguísticos perante os gêneros abordados na academia, o 
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presente trabalho visa não só analisar textos de discentes que cometem deturpações 
com relação aos texto-fontes em sua reescrita, mas também avaliar e estudar o 
processo de parafraseamento concebido por esses alunos. Uma vez que o consumo de 
informações na atualidade se apresenta de forma muito veloz e que, na maioria das 
vezes, somos levados a reproduzi-las sem que haja antes um posicionamente crítico a 
respeito do que lemos, a (não) veracidade ganha proporções imensas, tornando-nos 
leitores reprodutores de ideais vistos como incontestáveis. Tomando como base o 
estudo realizado por Barbosa e Campos (2015), nota-se que muitos alunos, ao 
adentrarem no espaço universitário e se depararem com textos científicos apresentam 
dificuldades no exercício da leitura, compreensão e criação de paráfrase, pois estão 
engessados na percepção de reprodução e não em uma produção singular, própria, na 
sua escrita. Nesse processo de absorção do que se lê, muitos alunos cometem 
equívocos e deturpações ao fazerem uso de sinônimos que, para eles, podem substituir 
o que é dito pelo autor no texto-fonte sem perda de sentido, quando na verdade estão 
distorcendo a palavra do outro. Além do uso inadequado de sinônimos, há também uma 
seleção de pequenas informações por eles escolhidas a fim de encurtar o que é dito 
pelo autor. Nesse processo perde-se o que o texto-fonte realmente está dizendo, 
deixando de lado a ideia central defendida pelo pesquisador. Tal temática é encontrada 
no estudo de Campos e Barbosa (2015), no qual as pesquisadoras buscam abordar as 
dificuldades na produção de uma palavra própria no espaço acadêmico na 
contemporaneidade. 
 

Metodologia 

 
• Paráfrase – Uma breve conceituação Para análise mais profunda do conceito de 
paráfrases, um texto bastante respaldado é "A paráfrase linguística", de Catherine 
Fuchs e tradução de João Wanderley Geraldi, que aborda as divergências em torno do 
conceito desse termo. A autora explana o fenômeno da paráfrase a partir de três 
perspectivas históricas da linguística contemporânea: equivalência, sinonímia e 
reformulação. A equivalência, vista pelo viés lógico, possui relação com o "valor 
verdade" de duas ou mais afirmações; no entanto, tal abordagem, segundo o texto, pode 
conter limites e empecilhos, no que se remete à especificidade do sentido. Ainda assim, 
a lógica é resgatada para admitir uma ideia fundamental sobre a paráfrase: há 
equivalência formal quando ocorre o compartilhamento de um significado comum. A 
sinonímia, em contrapartida, analisa a paráfrase a partir de um viés gramatical. Ao passo 
que uma aproximação "estritamente sintática" se satisfaz com a noção de uma 
"identidade de sentido", as abordagens semânticas (sinonímicas) se preocupam com a 
qualificação do plano do significado. Historicamente, os clássicos reconheciam a 
sinonímia a partir da divisão entre "ideia principal" e "ideias acessórias". Em 
consonância, os estudiosos contemporâneos estabelecem o entendimento de um 
"significado de base" e "significados secundários". Por fim, a autora aproxima as ideias 
de reformulação na paráfrase com a tradução, a partir de um viés retórico, visto que em 
ambos os casos há um compromisso com o entendimento dos interlocutores, assim 
como com a manutenção de sentido do enunciado parafraseado. Sendo assim, à luz 
dos conceitos abordados Fuchs, é possível precisar se os estudantes realmente 
conseguiram gerar paráfrases dos respectivos textos-fonte, ou se a escrita não se 
caracterizou como parafrástica. • Escrita acadêmica – Um olhar minucioso perante a 
produção da palavra própria Com o intuito de analisar se as paráfrases são produtivas, 
isto é, se geram um novo conhecimento, ou se apenas repetem o que foi dito 
anteriormente por outras vozes, não contribuindo, portanto, à produção científica, 
tomou-se como base o artigo “A paráfrase como ponto de estagnação na escrita 
acadêmica”, escrito por Sulemi Fabiano Campos. Segundo o texto, que analisa a 
produção de paráfrases em textos monográficos de alunos concluintes do curso de 
graduação em Letras de uma dada universidade pública, “é perceptível na escrita dos 
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alunos uma ausência de apropriação do conhecimento, conhecimento este que aparece 
somente no aspecto formal do texto, ou seja, na incorporação de termos específicos de 
áreas”. (CAMPOS, 2014, p. 163). Dessa forma, apenas o exercício de aprendizagem da 
escrita não se mostra suficiente para uma boa produção parafrástica, visto que, na 
escrita acadêmica, o exercício da paráfrase tem o objetivo de ancorar a elaboração de 
um novo conhecimento. A partir do trabalho de Campos (2014), portanto, o presente 
artigo irá para além de analisar a concepção das paráfrases linguísticas, como elas são 
aproveitadas – ou não – pelos alunos na construção de um novo repertório. 
 
Resultados e Discussões 

 
Esta seção tem como objetivo analisar citações de trabalhos acadêmicos e seus 
referidos estudiosos. Com base nos estudos sobre paráfrase, por Fuchs, foram 
analisadas as diferenças entre os textos bases e textos que os referenciam, não só 
apontando equívocos cometidos na utilização de sinônimos, mas também na distorção 
de ideias cometida pelo autor do texto no momento de apontar o que foi dito, pensado 
e estudado pelo teórico. Assim, é preciso reforçar que este trabalho se trata de uma 
análise, compreendendo certas perspectivas subjetivas tendo em vista a construção do 
conhecimento acerca de paráfrase e citações. A primeira análise terá como base um 
trabalho de mestrado intitulado “Inferências textuais como estratégias metacognitivas: 
uma proposta de compreensão de textos multimodais. Abaixo, o texto fonte da 
paráfrase, “O papel do processo inferencial na compreensão de textos escritos”, escrito 
por Marco Antônio Rosa Machado em 2005: • SEGMENTO DO TEXTO FONTE (TEXTO 
1): MACHADO (2005, p. 32) “Rumelhart (1980:33) mostra-se cauteloso em considerar 
estes termos sinônimos, embora reconheça que eles sejam interrelacionados. O motivo 
da cautela é, segundo o autor, o fato de que diferentes autores têm coisas diferentes 
em mente quando usam cada um desses termos”. • SEGMENTO DO TEXTO DA 
ALUNA: INFERÊNCIAS TEXTUAIS COMO ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS: UMA 
PROPOSTA DE COMPREENSÃO DE TEXTOS MULTIMODAIS (2018, p. 21) “No 
entanto, Rumelhart (1980 apud MACHADO, 2005) assevera que, embora as 
denominações sejam usadas como sinônimos por estarem inter-relacionadas, os 
autores têm aspectos diferentes em mente quando usam cada termo”. Tomando-se 
como base a análise proposta por Fuchs, pode-se notar um problema sinonímico em 
“mostra-se cauteloso em considerar” e “assevera que”, visto que Rumelhart, segundo 
Machado, mostra-se cauteloso, isto é, demonstra prudência, cuidado ao fazer ao 
considerar determinados termos como sinônimos. Em contrapartida, a dissertação usa 
o termo “assevera”, que significa declarar algo com segurança, assegurar, afirmar. Além 
disso, “considerar” é substituído por “sejam usadas como”, ou seja, a voz do autor foi 
suprimida e substituída por uma afirmativa que não está presente no texto fonte. Outra 
questão é o verbo “ser”, que dá uma ideia de existência e constituição, estabilidade, ser 
substituído por “estar”, que dá uma noção completamente diferente, de mais 
instabilidade e passível de mudança. Nota-se, portanto, que esse processo de “tradução 
intralinguística” não foi bem realizado, já que o ocorreu uma deturpação no significado 
da palavra. Em seguida, analisa-se o significado geral: enquanto o texto fonte afirma 
que Rumelhart tem essa cautela em considerar os termos como sinônimos, apesar de 
reconhecer que eles sejam interrelacionados, isto é, dá um motivo para a cautela, 
apesar da interrelação, a dissertação afirma que, embora essas denominações sejam 
usadas como sinônimos, por haver interrelação, os autores possuem aspectos 
diferentes em mente ao usarem cada termo, produzindo uma ideia geral de oposição. 
Na segunda abordagem, vê-se primeiramente a citação retirada diretamente do livro 
“Língua Materna: Letramento, variação e ensino”, dos autores Marcos Bagno, Michael 
Stubbs e Gilles Gagné. Em seguida, a citação feita por uma aluna em seu trabalho de 
conclusão de curso: • SEGMENTOS DE TEXTO FONTE (TEXTO 1): Bagno (2002, p. 
61) “8.1 O 1º passo da pesquisa deve ser o recurso a uma abordagem tradicional do 
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fenômeno. Como a doutrina tradicional é muito mais acessível, em termos materiais 
mesmo (gramáticas normativas, livros didáticos, dicionários, apostilas etc.), do que as 
teorias científicas mais sofisticadas, podemos partir dela para empreender uma 
teorização/investigação nova do fato estudado. Isso por si só já garantiria um lugar para 
os compêndios gramaticais na escola. O importante é que seja um lugar de revisão, de 
crítica e de reformulação teórica, e não de tentativa de perpetuar a doutrina tradicional. 
Essa abordagem tradicional pode ser recolhida numa gramática normativa, num livro 
didático, num manual de redação de empresa jornalística, numa coluna de jornal ou 
revista sobre ‘língua certa’ etc. É interessante que a abordagem normativo-prescritiva 
seja recolhida em mais de uma fonte, para que fique claro que mesmo entre os 
seguidores da doutrina tradicional existem divergências de análise e de interpretação 
dos fenômenos gramaticais, o que pode contribuir para dissipar a ideia de que existe 
unanimidade entre os gramáticos quanto à distribuição dos rótulos de ‘certo’ e de 
‘errado’”. • SEGMENTOS DO TEXTO DO ALUNO: ESTUDOS SOCIOLINGUÍSTICOS, 
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA, PRECONCEITO LINGUÍSTICO E O ENSINO DA LÍNGUA 
MATERNA (2009, p. 25) “Para Bagno, (2002, p. 61) podemos partir da gramática, pois 
é uma ferramenta tradicional e acessível para depois empreender uma nova teorização 
e investigação do fato estudado. Conforme Bagno, as aulas de língua materna devem 
revisar, criticar e reformular teorias e não perpetuar doutrinas sem questioná-las”. 
Analisando as partes do texto acima, nota-se que quando Bagno afirma que a doutrina 
tradicional é mais acessível que as teorias científicas sofisticadas, ele não cita apenas 
a gramática como exemplo desse material, mas também livros didáticos, apostilas e 
dicionários, diversificando, assim, os meios tradicionais mais recorrentes ao estudo de 
uma língua. Por outro lado, a aluna, ao citar as ferramentas, se restringe à apenas ao 
uso da gramática normativa como sendo o material unicamente acessível durante esse 
processo, além de não explicitar o porquê que essa afirmação ocorre segundo Bagno, 
isto é, se torna uma ferramenta mais acessível comparada ao quê? Neste caso, às 
teorias científicas mais sofisticadas, que podem exigir do interlocutor um conhecimento 
mais técnico. Ainda nesse trecho ocorre um equívoco bastante curioso, quando Marcos 
Bagno afirma “podemos partir dela para empreender”, o qual é interpretado e reescrito 
pela aluna como “para depois empreender”. O advérbio de tempo “depois” usado pela 
autora nos passa a ideia de que há um intervalo entre compreender a ferramenta, para 
que, assim, se possa assimilar a teorização e a investigação do fato estudado, criando 
dois momentos na construção desse conhecimento. No entanto, Bagno usa em sua fala 
que é a partir dessa ferramenta que se empreende, isto é, tem como base esse material 
e a compreensão acontece de forma imediata, descartando uma possível noção de 
intervalo. No mesmo parágrafo, o autor do livro fala sobre o ambiente escolar e como 
este deve ser visto como um lugar de revisão, crítica e reformulação teórica, porém o 
que é compreendido pela aluna e parafraseado pela mesma se refere ao ensino da 
língua materna e não à escola como um todo, ou seja, mais uma vez ela limita e diminui 
o que seria um amplo campo de estudo. Um outro fato intrigante ocorre quando o autor 
em seu texto fundamenta a importância desse ambiente escolar para que não se 
perpetue uma doutrina tradicional, mas que seja um lugar de revisão e reformulação, 
como já citado acima. A aluna, mais uma vez, comete uma falha ao alegar que essa 
revisão e reformulação devem acontecer a fim de não se propagar uma doutrina sem 
questioná-la, ou seja, a doutrina, segundo ela, precisa existir, mas com um certo 
questionamento prévio antes de reconhece-la como tal, o que vai contra o encontro do 
ponto de vista adotado por Marcos Bagno, o qual defende com total clareza que a 
doutrina não deve existir. Por fim, o restante do parágrafo do livro de Bagno não é citado 
pela autora, a qual se vale de apenas quatro linhas, enxugando a temática por ele 
trabalhada. Por fim, a terceira abordagem. Abaixo, a citação retirada diretamente do 
livro “Preconceito Linguístico: o que é, como se faz?”, do autor Marcos Bagno. Em 
seguida, a citação feita por uma aluna em seu trabalho de conclusão de curso: • 
SEGMENTOS DE TEXTO FONTE (TEXTO 1): Bagno (1999, p. 13) “Parece haver cada 
vez mais, nos dias de hoje, uma forte tendência a lutar contra as mais variadas formas 
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de preconceito, a mostrar que eles não têm nenhum fundamento racional, nenhuma 
justificativa, e que são apenas o resultado da ignorância, da intolerância ou da 
manipulação ideológica. Infelizmente, porém, essa tendência não tem atingido um tipo 
de preconceito muito comum na sociedade brasileira: o preconceito linguístico. Muito 
pelo contrário, o que vemos é esse preconceito ser alimentado diariamente em 
programas de televisão e de rádio, em colunas de jornal e revista, em livros e manuais 
que pretendem ensinar o que é “certo” e o que é “errado”, sem falar, é claro, nos 
instrumentos tradicionais de ensino da língua: a gramática normativa e os livros 
didáticos. O preconceito linguístico fica bastante claro numa série de afirmações que já 
fazem parte da imagem (negativa) que o brasileiro tem de si mesmo e da língua falada 
por aqui. Outras afirmações são até bem-intencionadas, mas mesmo assim compõem 
uma espécie de “preconceito positivo”, que também se afasta da realidade. Vamos 
examinar [pg. 13] algumas dessas afirmações falaciosas e ver em que medida elas são, 
na verdade, mitos e fantasias que qualquer análise mais rigorosa não demora a 
derrubar”. • SEGMENTOS DO TEXTO DO ALUNO: VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NUMA 
PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR (2015, p. 7) “Para Bagno (1999, p. 09) “O 
preconceito linguístico está ligado, em boa medida, à confusão que foi criada, no curso 
da história, entre língua e gramática normativa”. Esse preconceito reflete-se em variados 
contextos linguísticos, normalmente por falta de conhecimento e/ou interesse em 
quebrá-lo, o que causa segregação da língua e dos falantes dela. Para fazê-lo sucumbir, 
deve-se considerar a necessidade de se buscar o equilíbrio entre a educação recebida 
na escola e a educação advinda das relações e experiências da vida social. Sendo 
assim, no ensino escolar, deve-se ter muito cuidado para que a criança não apenas 
apr(e)enda uma série de conteúdos, pois isso pode fazer dela apenas mera reprodutora; 
é preciso saber estimular os aprendizes para que aprendam verdadeiramente. Para 
isso, é preciso, no que diz respeito ao fenômeno do qual tratamos, romper com 
preconceito linguístico que vem se perpetuando socialmente sem que haja um real 
combate e desconstrução dele (BAGNO, 1999, p. 13)”. Na citação indireta acima, 
retirada da página 13 do livro Preconceito linguístico: o que é, como se faz?, do autor 
Marcos Bagno (1999), a aluna acaba cometendo um deslize na tentativa de parafrasear 
o que foi dito por ele em seu livro, não deixando totalmente explícito o que ele afirmara. 
Enquanto no texto base Bagno afirma que parece haver um maior combate contra os 
diversos tipos de preconceitos, mas que essa tendência, infelizmente, não tem 
acometido o preconceito linguístico, ainda citando os vários meios que contribuem com 
e alimentam esse fenômeno, a aluna parafraseia e resume a citação do autor em seu 
trabalho acadêmico apenas ao combate desse tipo de preconceito no âmbito escolar, 
fazendo com que a criança não seja apenas uma mera reprodutora da série de 
conteúdos que lá assimila. A aluna releva outros vários meios que contribuem com o 
preconceito linguístico que são citados pelo Bagno, como o próprio meio social em que 
se vive, seja pelos meios de comunicação como a televisão e o rádio, além dos 
instrumentos tradicionais como a gramática, livros didáticos, bem como revistas e 
jornais. É importante salientar que, mesmo ocorrendo, primordialmente, em um 
ambiente como a escola, um local de fundamental importância para o enfrentamento ao 
preconceito linguístico, não se deve descartar a ocorrência de tal fenômeno em outros 
meios. Logo, faz-se necessário incluir todo esse grupo no debate ao que diz respeito a 
esse acontecimento, não limitando apenas ao campo acadêmico, mas, também no 
social, onde se propagam ideias errôneas e sem base científica quando o assunto 
tratado é o “certo” e o “errado” de uma língua. 
 
Conclusão 

 
Com base no procedimento realizado e nos trabalhos analisados, evidencia-se a 
importância da fidelidade à interpretação de textos-fonte aos quais referencia-se e 
parafraseia-se no interior de um texto produzido, isto é, as paráfrases construídas e os 
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erros a que são acometidas. Por isso, faz-se necessário uma atenção maior ao que está 
sendo escrito e reproduzido pelo outro, tanto ao uso semântico das palavras que 
parafraseiam o autor, quanto ao mundo das ideias ali abordado, pois é preciso, 
primeiramente, compreender o que o autor está dizendo para que, assim, se possa falar 
e repassar com tamanha verossimilhança quanto possível o mesmo raciocínio a partir 
do auto entendimento. É perceptível como tais erros acometidos se fazem comuns aos 
trabalhos acadêmicos levando, muitas vezes, ao plágio, ou a erros em pequenos 
detalhes que precisavam de atenção no momento de reescrita e apropriação da palavra 
do outro, exigindo cautela e maior compreensão textual perante a reprodução de 
determinado conhecimento analisado. Também é notório que não existe uma paráfrase 
perfeita. Toda a tradução gera perda do sentido completo e, como tradução 
intralinguística, o exercício da paráfrase não é diferente. Entretanto, uma boa 
reformulação do texto, com a manutenção do seu sentido geral e das ideias do autor 
exige, além de um trabalho sinonímico muito preciso, uma compreensão do que foi dito 
no texto base, visto que, para dizer com outras palavras o que o outro disse, 
primeiramente é preciso entendê-lo. Outro fator importante a ser analisado nos textos é 
como as paráfrases são aproveitadas, isto é, se elas realmente são bem utilizadas, com 
o objetivo de enriquecer uma nova ideia, ou apenas usadas para escorar conceitos já 
estabelecidos, não contribuindo, dessa forma, ao crescimento da ciência. A paráfrase 
não pode ser uma muleta para um trabalho, e sim o impulso que uma nova ideia 
necessita para ser apresentada de maneira mais sólida. 
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TÍTULO: Produção científica sobre a categoria “precariado” no Brasil 

Resumo 

O debate sobre a categoria “precariado” é recente e tem apontado divergências entre 
seus autores mais expressivos. Esse desacordo se deve, em parte, em razão das 
especificidades manifestas pelas periferias capitalistas, as quais enfrentam uma 
dinâmica socioeconômica distinta daquela verificada em países centrais para o sistema. 
Nesse sentido, este estudo aponta alguns elementos das discussões propostas por Ruy 
Braga e Guy Standing, para então analisar como as Ciências Humanas e Sociais têm 
produzido sobre a questão do precariado no Brasil. A fim de atingir esse objetivo, 
recorreu-se às bases de dados DOAJ, LILACS, SciELO e Scopus. Utilizou-se a 
plataforma Lattes para obter informações sobre as pesquisadoras/es encontradas/os e 
a plataforma Sucupira/CAPES para verificação do Qualis dos periódicos analisados. 
Visitou-se ainda as linhas editoriais das revistas na busca por suas respectivas áreas 
de concentração. Como conclusão, verificou-se uma produção pulverizada entre os 
diversos autores, não havendo consolidação do debate no país. Os estudos estão 
centralizados em universidades do sudeste e a Psicologia revelou-se ausente nesse 
campo de discussão. 
 
Palavras-chave: Precariado. Capitalismo Periférico. Trabalho. Precarização Social. 

TITLE: Scientific production on the “precariat” category in Brazil 

Abstract 

The debate on the "precariat" category is recent and has pointed out divergences among 
its most expressive authors. This disagreement is due, in part, to the specificities 
manifested by the capitalist peripheries, which face a socioeconomic dynamic different 
from the one verified in countries central to the system. In this sense, this study points 
out some elements of the discussions proposed by Ruy Braga and Guy Standing, to 
investigate how Social and Human Sciences and related areas have produced the 
question of the precariat in Brazil. In order to achieve this objective, the DOAJ, LILACS, 
SciELO and Scopus databases were used. The Lattes platform was used to obtain 
information about the researchers found and the Sucupira/CAPES platform was used to 
verify the Qualis of the journals analyzed. We also visited the editorial lines of the journals 
in search for their respective areas of concentration. As a conclusion, there was a 
pulverized production among the several authors, and there was no consolidation of the 
debate in the country. The studies are centered in southeastern universities and 
Psychology proved to be absent in this field of discussion. 
 

Keywords: Precariat. Peripherical Capitalism. Work. Social Precarization. 

Introdução 

A passagem do modelo taylorista/fordista para o toyotista impôs novas formas de 
trabalho, que apontaram para a intensificação do cenário de precarização social. Esse 
processo alcançou grandes proporções a partir de 1990 no Brasil, mas ocorreu por volta 
de 1970 nos países capitalistas centrais. Exemplificam essas transformações a 
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flexibilização dos contratos de trabalho, extensão das jornadas, rebaixamento salarial, 
polivalência, demissão massificada e elevada rotatividade (DRUCK; ANTUNES, 2015). 

Se no regime fordista havia possibilidade de negociar algum nível de proteção social, a 
transição para o toyotismo inviabilizou progressivamente a garantia de direitos. Braga 
(2013, p. 143) sinaliza “para os trabalhadores brancos, masculinos, nacionais, adultos 
e sindicalizados”, destacando que apenas uma parcela restrita conseguia acessar essas 

poucas garantias. 

Para Guy Standing (2014), no bojo dessas perdas emerge uma nova classe: o 
precariado, categoria que teve seus primeiros estudos orientados pela sociologia do 
trabalho europeia. Nas palavras dele, o precariado se define pelo acesso a condições 
extremamente precarizadas de trabalho, as quais se destacam pela instabilidade, 
fragilidade, informalidade, regime de tempo parcial, além da ausência de um projeto 
societário bem definido, não conseguindo atuar, portanto, como força de mudança. 

Entendendo essa condição, o precariado não estaria disposto a alinhar-se a partidos 
políticos tampouco sindicatos, pois ambos pleiteariam algo que, para essa classe, já 
não é viável de acontecer: melhores salários e segurança no trabalho. Nas palavras de 
Standing, “o emprego não leva senão a uma maior insegurança e à necessidade de um 
endividamento cada vez maior” (STANDING, 2014, p. 17). 

Na concepção de Ruy Braga, por outro lado, o precariado não teria surgido em razão 
da perda crescente de direitos resultante da financeirização do capital, tampouco estaria 
inclinado ao autoritarismo. Muito pelo contrário, pois essa categoria, integrante da classe 
trabalhadora, seria responsável por fazer frente às políticas de austeridade e por 

mobilizar-se em favor de direitos universais (BRAGA, 2013). 

Para ele, o precariado é um “amplo contingente de trabalhadores informais, jovens, 
desqualificados – ou semiqualificados –, sub-remunerados, inseridos em ocupações 
degradantes e submetidos a altas taxas de rotatividade do trabalho” (BRAGA, 2013, p. 
142). Sua análise segue ainda a particularidade do capitalismo de subserviência (tardo-
periférico), mais especificamente do Brasil, compreendendo que não há conformação à 
estrutura de opressão, mas sim a instauração de uma atmosfera de inquietude. 

Se nas palavras de Standing a reação a esse contexto estaria condicionada a rebeliões 
pontuais, para Braga, o apontamento é bastante diferente. É precisamente a condição 
de precariedade que impulsiona as massas populares na reivindicação por direitos. Não 
só nos tempos atuais, marcados pela perda crescente das parcas conquistas 
alcançadas, mas mesmo quando a negociação de direitos trabalhistas ainda era 
possível em alguma medida (BRAGA, 2013). Sob a ótica de ambos, cabe a ressalva, o 
movimento sindical foi responsável por aliviar as tensões entre trabalhadoras/es e 
corporações, recusando-se a colocar-se de maneira combativa (BRAGA, 2013; 
STANDING, 2014). 

Tendo em vista a recentidade desse debate, a divergência teórica entre os autores 
expressivos, bem como a relevância que a categoria precariado tem assumido na atual 
conjuntura, este estudo objetiva analisar a produção científica sobre o tema no Brasil a 
partir de quatro bases de periódicos científicos. Destaca-se que o foco no contexto 
brasileiro se justifica pela necessidade de compreender esse fenômeno a partir da 
realidade latino-americana, tendo em vista as divergências verificadas em relação às 
regiões centrais para o sistema capitalista. 
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Metodologia 

 

A fim de atender aos objetivos supracitados, utilizou-se bases de dados que indexam 
artigos científicos da Psicologia, Ciências Sociais e áreas correlatas: Directory of Open 
Access Journals (DOAJ), Literatura Latinoamericana do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Scopus. Esses campos do 
conhecimento foram selecionados por pertencerem às Ciências Humanas e Sociais. 

A escolha de periódicos científicos se fundamenta nas características desse material, 
no que diz respeito a (1) sua confiabilidade no meio acadêmico, uma vez que são 
submetidos a avaliação por pares; (2) acessibilidade, visto que são amplamente 
difundidos em bases de dados reconhecidas; além da (3) atualidade das informações 

em virtude da periodicidade de divulgação (COSTA, A.; AMORIM; COSTA, J., 2010). 

Para obter informações sobre os campos de atuação/pesquisa das/os autoras/es, 
recorreu-se a plataforma Lattes e para verificação do Qualis dos periódicos encontrados, 
consultou-se a plataforma Sucupira/CAPES, bem como as linhas editoriais das revistas 
na busca por suas respectivas áreas de concentração. Elegeu-se o descritor 
“precariado”, sem especificar-se a data de abrangência, de modo a possibilitar uma 
coleta mais ampla, verificando em qual espaço de tempo é notória maior ocorrência da 
produção. 

Selecionou-se apenas textos em português, produzidos no Brasil e publicados em 
periódicos do mesmo país, além daqueles que continham resumo, haja vista que a 
análise considerou esse elemento e o título. Excluiu-se materiais como resenhas de 
livros, dossiês, resumos expandidos e artigos traduzidos de outros idiomas. Coletou-se 
o material entre 17 e 18 agosto de 2020. 

Uma vez identificados os documentos, estes foram arquivados e suas informações 
dispostas em uma planilha de Excel, considerando-se as dimensões cientométrica e 
metodológica, por meio das quais foi possível descrever e comparar quantitativamente 
os materiais recuperados. Para tanto, as categorias utilizadas foram: título, ano de 
publicação, autoria, co-autoria/orientação, vinculação da/o pesquisadora/pesquisador, 
departamento da/o pesquisadora/pesquisador, base de dados, endereço eletrônico, 
periódico, área do periódico, Qualis do periódico, tipo de estudo, tipo de delineamento, 
tipo de abordagem, temas investigados, público pesquisado, centralidade da categoria 
“precariado” para o estudo, metodologia/instrumentos, teóricos de referência, 
conclusões e data de acesso. 

 
Resultados e Discussões 

 

A busca retornou 31 artigos, dos quais 9 foram excluídos de acordo com os critérios 
mencionados. Assim, retirou-se um resumo expandido, um dossiê, duas resenhas de 
livros, dois artigos traduzidos e dois artigos publicados em periódicos estrangeiros, 
restando 22 documentos (figura 1). Os autores com maior número de materiais 
publicados nas bases de dados consultadas foram Ruy Gomes Braga Neto (Ruy Braga), 
que apareceu 3 vezes como autor, e Marco Aurélio Santana, o qual possui 1 publicação 
como autor e 1 como coautor. No total, foram encontradas/os 26 pesquisadoras/es 
produzindo sobre o tema, sendo 14 mulheres e 12 homens. 
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Tendo em vista a recentidade desse debate (a publicação mais antiga encontrada por 
este estudo data de 2012), analisa-se que a produção brasileira caminha a passos 
lentos, ocorrendo de maneira ocasional e bastante dispersa entre as/os 
pesquisadoras/es, não havendo ainda um cenário de consolidação. 

No que tange às universidades das quais fazem parte, notou-se maior expressividade 
de autoras/es do sudeste do país, especialmente São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), 
encontrando-se o seguinte cenário (figura 2): cinco integram a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), quatro a Universidade de São Paulo (USP) e três a Universidade 
de Campinas (Unicamp). A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) possuem dois pesquisadores cada. Os 
demais pertencem, cada um, a universidades federais distribuídas entre as regiões 
norte, nordeste e centro-oeste. O sul do país parece não ter levantado debates ainda. 

Embora haja produção sobre o tema em universidades nordestinas, como no caso de 
pesquisadoras/es da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL) e Universidade Federal do Ceará (UFC), notou-se que as 
produções não se aplicam aos contextos específicos dessas regiões, detendo-se a 
discussões sobre análise de conjuntura e apreciação conceitual (CARVALHO, 2014; 
MEDEIROS, 2017; TRINDADE, 2017). Ressalta-se, por conseguinte, a necessidade de 
ater-se ao nordeste, em virtude de peculiaridades no que diz respeito ao acesso a 
oportunidades de emprego e renda e à educação pela população dessa localidade. 

Ao mesmo tempo, sabidamente, as diferenças entre nordeste e sudeste no que diz 
respeito ao desenvolvimento socioeconômico são bastante expressivas, havendo 
maiores chances de a categoria precariado, tal qual tem sido pensada, ser pertinente 
ao sudeste do país. A concentração de estudos nessa região pode ainda ser 
compreendida à luz do maior investimento direcionado a produção do conhecimento 
nessa localidade (concentração expressiva de estrutura de pesquisa, como 

universidades, institutos e bolsistas de produtividade). 

Analisando o campo de estudo do qual essas/es pesquisadoras/es fazem parte, viu-se 
que 8 representam a Sociologia (BRAGA; SANTANA, 2015; BRAGA; MARQUES, 2017; 
LIMA; OLIVEIRA, 2017; BRAGA, 2018; COSTA, H.; COSTA, E., 2018; SANTANA, 2018; 
CARDOSO; AZAÏS, 2019), cinco o Serviço Social (CARVALHO, 2014; MEDEIROS, 
2017; TRINDADE, 2017; ANDRADE, 2019; GOMES; OLIVEIRA; ANDRADE, 2019), 
quatro as Ciências Políticas (SINGER, 2013; ROCHA, 2018; TATAGIBA; GALVÃO, 
2019), dois a Educação (GOMES; OLIVEIRA; ANDRADE, 2019; SILVA; MOTTA, 2019), 
dois o Direito (GONDIM; SILVA, 2017) e os demais integram, cada um, departamentos 
de Filosofia (COSTA, 2015), Ciências Sociais (MACIEL, 2018), Estudos Sociais e 
Políticos (CARDOSO, 2015), História (PEREIRA, 2018) e Comunicação (BENTES, 
2012), totalizando 10 campos do conhecimento produzindo sobre o tema (figura 3). 

Notou-se, no caso desta análise especificamente, a ausência da Psicologia na 
construção desse debate. Tal situação confirma a relevância da pesquisa ora 
apresentada, bem como acende o alerta para a necessidade desse campo do saber 
implicar-se com a temática, sobretudo no que tange a Psicologia Social do Trabalho 
(PST). A PST, articulada às Ciências Sociais, direciona-se, como bem lembram Sato, 
Bernardo e Oliveira (2008), a vivência de trabalhadoras/es a partir de sua condição na 
sociedade hierarquizada, não devendo a psicologia furtar-se de compreender esse 
fenômeno, o qual vem ganhando força desde a intensificação do neoliberalismo. Tal 
ausência, entretanto, representa também a construção recente desse campo de 
trabalho/pesquisa, que aconteceu há cerca de trinta anos no período de 
redemocratização do país. 
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Quanto às revistas que publicaram os artigos analisados, verificou-se que: Caderno do 
Centro de Recursos Humanos (CRH) da Bahia, Sociedade e Estado, Opinião Pública, 
Novos Estudos CEBRAP e Lua Nova - Revista de Cultura Política apresentaram todos 
duas publicações cada. Os demais veicularam uma publicação cada, totalizando 17 
periódicos. 

Sobre a área de concentração destes, evidenciou-se o seguinte quadro: quatro são das 
Ciências Sociais; Educação, História, Interdisciplinar e Políticas Públicas somam 2 
publicações cada; e os outros enquadram-se nos campos da Ciência Política, Direito, 
estudos multidisciplinares, Serviço Social e Sociologia. Importante ainda evidenciar que 
se buscou o Qualis dessas revistas de modo a compreender o impacto das publicações 
(figura 4). Nesse sentido, verificou-se grande concentração de periódicos A1 (Caderno 
CRH, Dados, Opinião Pública, Serviço Social e Sociedade, Sociedade e Estado, 
Sociologias e Tempo Social), totalizando 7 revistas com essa classificação e quatro 
periódicos B2 (INTERthesis, Mediações: Revista de Ciências Sociais, Revista de 
Políticas Públicas e Serviço Social em Revista). Qualis A2 (Lua Nova: Revista de Cultura 
e Política e Novos Estudos CEBRAP) e B1 (Revista Direitos Culturais e Revista Roteiro) 
somaram dois cada e B4 um periódico (Revista Periferia). Desse modo, depreende-se 
que, embora esse campo de estudo esteja em estruturação, a produção brasileira tem 

apresentado excelente qualidade. 

Em relação ao período de publicação, percebeu-se maiores frequências de 2015 a 2019, 
ocorrendo uma acentuação entre os anos de 2017 e 2018, quando houve registro de 5 
e 6 publicações sobre a temática do precariado nos respectivos anos, conforme pode 
ser observado na figura 5. Tendo em vista que as discussões sobre o precariado iniciam 
no contexto europeu, o baixo número de publicações brasileiras pode reforçar a 
recentidade do debate. Além disso, cabe considerar a efervescência dos conflitos 
políticos que antecederam o aumento das publicações: as jornadas de junho de 2013, 
o agravamento da crise político-econômica em 2015, bem como o golpe de 2016 podem 
ter sido relevantes para que as análises sobre o precariado chegassem ao país nos 
anos subsequentes. 

Sobre os públicos aos quais se referem, viu-se que as maiores frequências foram 
registradas entre as seguintes categorias: (1) segmentos específicos de 
trabalhadoras/es, como docentes da rede pública de educação básica de ensino (SILVA; 
MOTTA, 2019), metalúrgicos do ABC Paulista (SANTANA, 2018) operariado 
metalúrgico (BRAGA, 2018), artistas (BRAGA; MARQUES, 2017), trabalhadoras/es de 
call centers (COSTA, H.; COSTA, E., 2018), trabalhadoras/es digitais (LIMA; OLIVEIRA, 
2017) e terceirizadas/os (GONDIM; SILVA, 2017); (2) discussão ampliada sobre o 
precariado enquanto conceito (CARVALHO, 2014; COSTA, 2015; TRINDADE, 2017; 
GOMES, 2019; FERNANDES, 2020); e (3) aqueles em que não foi possível identificar, 
a partir da leitura do título e resumo, a qual público se referiam, sendo estes 
enquadrados como “não especifica” (BENTES, 2012; CARDOSO; AZAÏS, 2019; 
TATAGIBA; GALVÃO 2019). Os demais abordaram juventudes (CARDOSO, 2015; 
MEDEIROS, 2017), sindicatos (BRAGA; SANTANA, 2015; PEREIRA, 2018) e um foi 
classificado como “outros” (ROCHA, 2018), haja vista a dificuldade de inseri-lo nas 
categorias apresentadas anteriormente (figura 6). 

Destaca-se o estudo que focalizou trabalhadoras/es de call center. Segundo Braga, 
essa categoria revela uma faceta característica do Brasil. As análises desse autor 
demonstram um crescimento acentuado de pessoas que têm seu primeiro emprego 
formal nessa área. Para ele, inclusive, o retrato do precariado em nosso país tem as 
feições dessa classe (BRAGA, 2013). 
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Apesar disso, é notória a importância de averiguar outros contextos e pensar outras 
profissões as quais estão submetidas a precarização, podendo ser relacionadas a ideia 
de precariado. Assim, o apontamento de professores como integrantes de tal grupo é 
importante na compreensão da capilaridade e complexidade do fenômeno, indicando a 
abrangência da categoria. 

Ademais, no caso de 9 artigos foi possível avaliar que o precariado é tema central para 
o estudo e para 13 não foi viável chegar a essa conclusão a partir da leitura de título e 
resumo. 

Sobre o tipo de estudo, apenas quatro tratavam-se de pesquisas empíricas (BENTES, 
2012; LIMA; OLIVEIRA, 2017; COSTA, H.; COSTA, E., 2018; ROCHA, 2018), todas de 
abordagem qualitativa, e os demais consistiram em ensaios teóricos (SINGER, 2013; 
CARVALHO, 2014; BRAGA; SANTANA, 2015; CARDOSO, 2015; COSTA, 2015; 
BRAGA; MARQUES, 2017; GONDIM; SILVA, 2017; MEDEIROS, 2017; TRINDADE, 
2017; BRAGA, 2018; MACIEL, 2018; SANTANA, 2018; PEREIRA, 2018; CARDOSO; 
AZAÏS, 2019; TATAGIBA; GALVÃO, 2019; FERNANDES, 2020; SILVA; MOTTA, 2019; 
GOMES; OLIVEIRA; ANDRADE, 2019). Estes articulavam à ideia de precariado: análise 
de conjuntura, pensando o avanço do capitalismo e neoliberalismo, as disputas de 
classe, condições de trabalho, movimentos sociais e manifestações de massa. 

 
Conclusão 

 

Este estudo permitiu a investigação da produção científica sobre o precariado, pensando 
o investimento que as Ciências Humanas e Sociais têm feito acerca da temática. Viu-se 
que a autoria é diversa, indicando um campo ainda em estruturação. Apenas um autor 

apresentou mais de dois estudos a respeito. 

Os dados coletados possibilitaram identificar que as publicações ocorreram nesta 
década, além de explicitar que os estudos concentram-se, majoritariamente, no campo 
da Sociologia, seguido pelo Serviço Social e Ciência Política. As universidades do 
sudeste permanecem à frente das discussões por caracterizarem-se enquanto polo de 
produção do conhecimento científico no Brasil. 

A Psicologia, embora ausente, de acordo com esta pesquisa, tem grande potencial para 
contribuir com o diálogo, sobretudo a partir da Psicologia Social do Trabalho, subárea 
que focaliza fenômenos e problemas do trabalho a partir de uma perspectiva contra 
hegemônica, crítica ao sistema capitalista. Esse é um passo importante, porque desloca 
o foco tradicional na gestão do trabalho, pensando a adequação dos sujeitos aos 
interesses do corpo administrativo das empresas, para refletir sobre as condições as 

quais as pessoas estão submetidas nesses cenários. 

Relevante também apontar que o estudo da dinâmica social em sua complexidade se 
fez marcante nos materiais recuperados. Os ensaios teóricos, por exemplo, valeram-se 
sobremaneira de discussões acerca da crise do capital e das disputas/desigualdades 
de classe, sinalizando a importância desse debate na compreensão da categoria 
precariado. 

Ressalta-se ainda a importância de desenvolver estudos descentralizados do sudeste 
brasileiro, além de ampliar a investigação para outros países latino americanos de modo 
a compreender como a categoria precariado se manifesta no sul global, tendo em vista 
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a necessidade de fazer contraponto aos países centrais para o capitalismo, onde, 
inclusive, houve a emergência do debate. 
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Figura 1 - Documentos analisados 

 

 

Figura 2 - Vinculação das/os pesquisadoras/es 
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Figura 3 - Campo de estudo das/os pesquisadoras/es 

 

 

Figura 4 - Qualis dos periódicos 
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Figura 5 - Período de publicação 

 

 

Figura 6 - Categorização do público analisado 
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TÍTULO: Compartimentação Geomorfológica da Planície do Rio Potengi - RN 

Resumo 

 

Para compreender os processos responsáveis pela formação do relevo é necessário 
correlacionar fatores endógenos e exógenos que atuam no modelado, dentro desse 
contexto o mapeamento geomorfológico atua como uma ferramenta essencial. Com o 
avanço da tecnologia no sensoriamento remoto e cartografia auxiliam de forma impar o 
mapeamento. Neste trabalho propomos a delimitação da planície da Bacia do Rio 
Potengi- RN utilizando imagens SRTM e Sentinel -2, como também dados geológicos e 
geomorfológicos, em ambiente de SIG (Arcgis 10.5) compartimentação da planície que 
abrange os municípios de Natal-RN, Macaíba-RN e São Gonçalo do Amarante- RN. 
Dentro do perímetro da planície ocorre ocupações antrópicas de forma desordenada, e 
diante das condições naturais do terreno pode acarretar riscos para a população 
residente. 

 
 

Palavras-chave: Geomorfologia, mapeamento e planície 

TITLE: Geomorphological Compartmentation of the Potengi River Plain - RN 

Abstract 

 

To understand the processes responsible for the formation of the relief it is necessary to 
correlate endogenous and exogenous factors that act in the modeled, within this context 
the geomorphological mapping acts as an essential tool. With the advancement of 
technology in remote sensing and cartography, they assist the mapping in an odd way. 
In this work we propose the delimitation of the Potengi River Basin plain using SRTM 
and Sentinel -2 images, as well as geological and geomorphological data, in a GIS 
environment (Arcgis 10.5) compartmentalization of the plain that covers the 
municipalities of Natal-RN, Macaíba -RN and São Gonçalo do Amarante- RN. Within the 
perimeter of the plain, anthropic occupations occur in a disorganized manner, and given 
the natural conditions of the land, it may pose risks to the population 

 
 

Keywords: Geomorphology, mapping and plain 

Introdução 

A geomorfologia trata-se de um conhecimento especifico, reunindo diversos fatores 
naturais para compreender e analisar as formas de relevo atuais e pretéritas (Casseti, 
2005). O relevo é apresentado com inúmeras formas sendo estas intensamente 
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dinâmicas manifestando-se ao longo do tempo e espaço, isso se dá a partir das 
interações entre os diferentes componentes do estrato geográfico (Ross, 2014). 

O relevo tem um papel importante ao longo da história de povoamento no mundo, as 
planícies dos rios em especial, pois, os aglomerados urbanos surgem próximos aos rios 
devido a facilidade no abastecimento de água. As planícies são extensas áreas, 
caracterizadas por topografias relativamente planas, onde os processos de agradação 
são superiores aos erosivos, ou seja, essas áreas tem ou já tiveram intensa deposição 
de sedimentos oriundas de regiões a montante da bacia hidrográfica, foram carreados 
pelo rio e depositados nas partes mais baixas, sendo assim, áreas relativamente 
instáveis e sujeita a novas inundações. 

O que ocorre com ocupações próximas aos rios é o risco de ocupar uma planície onde 
não há ação direta do rio depositando sedimento, porém, diante de eventos extremos 
estaria sujeita a inundações em diferentes escalas de tempo, ocasionando desastres. 
Desta forma, é necessário adequar os diferentes usos as características da dinâmica 
hidrológica e geomorfológica buscando evitar problemas recorrentes não só no Brasil 
como em outros lugares do mundo. 

Diante disso, o presente trabalho busca analisar e compartimentar a planície fluvial da 
Bacia do Rio Potengi- RN utilizando ferramentas do sensoriamento remoto e 

geoprocessamento. 

Localização 

A bacia do Rio Potengi-RN está situada na mesorregião central, Agreste Potiguar e 
Leste Potiguar, com 4.093 km2 ela abarca 18 municípios dentre eles a capital do estado. 

A planície alvo deste estudo, compreende a área de Macaíba, São Gonçalo do 
Amarante e Natal. (Anexo 1) 

Macaíba localiza-se na mesorregião leste Potiguar, integra a região metropolitana de 
Natal, estando a 14 km da mesma, o acesso se dá pela BR 304. No último censo a 

população era de 69.467 mil habitantes, sua porção territorial se estende por 510,8 km². 

São Gonçalo do Amarante situada na porção leste do estado, compõem a região 
metropolitana de Natal, e fica a cerca de 20km da mesma. Apresenta população de 
87,668 mil habitantes segundo o senso de 2010, seu território abarca 249,800 km². 

Natal é a capital do estado e localiza-se na mesorregião Leste assim como as demais. 
O seu acesso pode ser feito por diferentes rodovias, no entanto, as principais são a BR 
101, BR 304 e BR 206. Foram contabilizados no ultimo senso o total de 803.739 mil 
habitantes, e seu território se estende por 167,401 km². 

Ainda dentro da capital a planície conta com a área de proteção ambiental 08 (ZPA 8). 
Trata-se de parte do estuário do Rio Potengi, que segundo dados da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (SEMURB) possui área de 2209,70 
hectares, e é um ecossistema de manguezal e estuário. 

 
Metodologia 
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Para o andamento do estudo foi necessário primeiramente uma ação compilatória dos 
dados já existentes sobre a planície e as delimitações. Para isso buscou-se bibliografias 
que conceituam e discutem o tema abordado no estudo, como também cartas 
geológicas disponíveis na plataforma GEOSGB do Serviço geológico brasileiro (CPRM) 
e geomorfológicas mapeadas pelo IBGE que contém informações morfoestruturais e 
morfoescuturais, respectivamente. 

Dados SRTM 

As imagens SRTM foram retiradas da plataforma TOPODATA/INPE 
(http://www.dsr.inpe.br/topodata), contendo informações topográficas do terreno com 
resolução de 30m. 

A partir do tratamento das imagens no software Arcgis 10.5, obtivemos as contas 
altimétricas do terreno, desta forma, sendo possível delimitar com auxílio de imagens 
do google Earth a planície da bacia no baixo curso. Nesta etapa delimitamos a bacia de 
forma manual observando as variações de altitude e imagens de satélite. 

Dados Landsat 

As imagens do satélite LandSat 8 para o ano de 2018 foram obtidas através da 
plataforma EartExplorer (https://earthexplorer.usgs.gov/) do Science for a changing 
world (USGS) nas orbitas ponto 214/64 e 215/64. Para atender a nossa demanda 
optamos por realçar as cores falsas da imagem utilizando as bandas espectrais 6,5,4 
realçando a vegetação. 

Compartimentação da Planície 

Para a compartimentação utilizamos as imagens do LandSat 08 com resolução de 30m 

e os conceitos de planície presentes do Manuel de geomorfologia do IBGE. 

Desta forma, compartimentos a planície em três partes: Planície Fluvial, planície fluvio- 
marinha e áreas urbanas. 

As planícies fluviais foram definidas como áreas onde não a interação marinha, tomando 
como principal elemento diferenciador a presença de manguezais. As planícies fluvio-
marinhas que são áreas onde o mar ainda tem influencia sobre o rio, a parte do estuário 
com presença de manguezal. E que possuem estruturas urbanas. 

 

Resultados e Discussões 

 

A planície aluvial do Rio Potengi- RN delimitada a partir de dados altimétricos em 
correlação com dados geológicos e geomorfológicos apresentou uma extensão de 
111,83km² integrando os municípios de Natal, São Gonçalo do Amarante e Macaíba. 

A compartimentação realizada gerou três importantes patamares descritos a seguir: 

Planície Fluvio-marinha 

Essa área possui extensão de 39,5 km2 abarca as três cidades já citadas como 
pertencentes ao limite da planície (anexo 01). Mas sua maior área está dentro do Natal 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1216 

 

que abarca a maior parte do estuário do Rio Potengi. Ainda é encontrado nessa área da 
ZPA 08. Apesar de ser uma zona de proteção ambiental em praticamente sua totalidade, 

são observadas algumas atividades econômicas como a carcinicultura. 

Planície Fluvial 

Ocupando a maior área da planície, cerca de 67km2 . Aqui as dinâmicas são diferentes, 
já não ocorre interação com o mar nem grandes variações do nível de maré. A principal 

atividade vista é a agricultura e pastagens de gado, e áreas urbanizadas. 

Área Urbana 

Onde há os maiores níveis de alterações antropogênicas, são cidades que estão 
situadas as margens do rio, ou em áreas onde o rio não atua mas pode vim a atuar em 

eventos torrenciais. 

A área urbana esta presente em toda a extensão da planície, com destaque para 
Macaíba que tem histórico de inundações por esta dentro desse sistema, Natal também 
tem importantes áreas dentro da planície, em maior destaque os bairros Beira Rio, 
Alecrim, Passo da Pátria (onde foi feito um aterro para elevar o nível do terreno) e 
Mosquito. 

Sendo a planície é uma área dinâmica, onde pode ainda ocorrer deposição de 
sedimentos pelo rio, ou ser uma área onde o rio em algum momento depositou material. 
No entanto, mesmo em áreas que não está havendo a agradação, os terrenos são 
recentes e instáveis, por se tratarem muitas vezes de um pacote sedimentar não 
consolidado. Desta forma, a ocupação de forma desordenada pode trazer implicações 
a população, como o rebaixamento do terreno, impermeabilização do solo que acarreta 
erosões, vale salientar a gestão de saneamento básico dentro do perímetro da planície, 
uma vez que pela alta porosidade dos sedimentos a o armazenamento de água 
subterrânea que pode ser contaminada. Por vezes a intervenção antrópica nessas áreas 
não considera fatores climáticos como chuvas torrenciais que elevariam o nível do rio, 

inundando áreas que no pretérito eram seu curso natural. 

 
Conclusão 

 

O presente trabalho propôs compartimentação da planície na Bacia do Rio Potengi-RN 
no âmbito do baixo curso, a partir de um mapeamento geomorfológico utilizando o 
sensoriamento remoto e geoprocessamento e fontes geológicos e geomorfológicos. 
Obtendo importantes dados sobre a unidade, como a ocupação antrópica e seus 
possíveis danos. Vale ressaltar a importância do sensoriamento remoto e do SIG no 
auxílio ao mapeamento, onde a partir de informações regionais é possível chegar a uma 
escala de detalhe, englobando fatores climáticos, geológicos, socioambientais, assim 
compreendendo melhor os processos que atuam no modelado. No entanto, os recursos 
tecnológicos não substituem as atividades de campo, e sim contribuem para uma melhor 
execução do mapeamento. Diante disso, recomenda-se atividades de campo para 

validação dos aspectos desenvolvidos apoiados no sensoriamento remoto e cartografia. 
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TÍTULO: MAHKU: arte como agência 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo corroborar com narrativas não hegemônicas na área 
de artes visuais e promover a disseminação de informações de qualidade produzidas 
na academia para o público geral por meio da criação de um site. Este site visa difundir 
arte de artistas indígenas, mulheres, negros e LGBTQIA+. A proposta é que o site seja 
alimentado continuamente e que o projeto possa ter prosseguimento para continuar 
ampliando os conteúdos de cada uma dessas temáticas. Neste primeiro ano de projeto 
a pesquisa se voltou para arte indígena brasileira, mais especificamente para o coletivo 
de artistas Huni Kuin, chamado MAHKU. Analisamos quatro obras desse coletivo 
ancorados teoricamente em Els Lagrou e Alfred Gell. O presente trabalho não tem como 
mote produzir uma pesquisa etnográfica apartada do que consideramos arte no 
ocidente. O estudo analisa as obras do coletivo MAHKU compreendendo suas 
especificidades, como deveríamos fazer com qualquer outro coletivo ou artista individual 
existente no País. Ou seja, analisamos as obras a partir dos elementos que constituem 
as imagens e com o auxílio de informações disponibilizadas pelo próprio coletivo. Desse 
modo, consideramos o contexto dando visibilidade a artistas que não fazem parte dos 
grandes centros e que não são representados nas instituições consagradas e galerias 
de arte do País. 

 

Palavras-chave: Artes Visuais. Gell. Lagrou. Arte Indígena. MAHKU. 

TITLE: MAHKU: art as agency 

Abstract 

This study aims to corroborate with non-hegemonic narratives in the field of visual arts 
and promote the dissemination of qualified informations for the general public through a 
website. This site aims to spread the art of indigenous artists, even as women, black 
people and LGBTQIA+. The purpose is to feed the website continuously and the project 
to be able to continue to expand the content of each of these themes. In this first year of 
project, the research turned to Brazilian indigenous art, more specifically to the collective 
of artists Huni Kuin, called MAHKU. We analyzed four works by this collective, 
theoretically anchored in Els Lagrou and Alfred Gell. This work does not aim to produce 
an ethnographic research apart from what we consider as art in the West. The study 
analyzes the works of the collective MAHKU, understanding your specificities, as we 
should do with any other collective or individual brazillian artistis. So, we analyze the 
works from the elements that are part of the images and with the help of online 
information available by the collective itself. In this way, we consider the context giving 
visibility to artists who are not part of the big centers and who are not represented in the 
country's established institutions and art galleries. 
 
Keywords: Visual Arts. Gell. Lagrou. Indigenous Art. MAHKU. 

Introdução 
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O projeto de pesquisa Perspectivas em arte contemporânea: gênero e invisibilidades 
surgiu como uma necessidade identificada em conjunto, por discentes e docente, no 
âmbito da sala de aula. Tal necessidade tinha como mote os alunos encontrarem 
representações de grupos sociais com os quais se identificam dentro do ambiente 
universitário. Por isso, a proposta consiste em pesquisar e mapear artistas negros, 
indígenas, mulheres e LGBTQIA+ e criar um site, de acesso gratuito para a divulgação 
de artistas invisibilizados em nosso tempo contemporâneo. A proposta é que esse 
mapeamento seja contínuo e que cada pesquisador se detenha sobre uma temática em 
específico. 

Nesse sentido, o projeto visa contribuir com narrativas não hegemônicas no campo das 
artes visuais e promover a disseminação de informações de qualidade produzidas na 
academia para o público geral. Nesse primeiro ano do projeto de pesquisa optamos por 
focar na produção de arte indígena, justamente por reconhecermos a urgência de 
preenchermos as lacunas que ainda existem nesse espaço. Dito isso, afirmamos que a 
nossa intenção enquanto grupo de pesquisa é propor novos olhares e discussões sobre 
a arte produzida pelos povos indígenas. Neste trabalho de pesquisa objetivamos 
promover um espaço de reflexão e uma ponte entre as pessoas para ampliar a 
representatividade de povos que resistem há muito as agressões sofridas em seu 
próprio território. Assim sendo, falaremos um pouco a respeito do cenário atual em que 
os povos originários, do que hoje chamamos de Brasil, se encontram. 

Os indígenas brasileiros continuam a sofrer cotidianamente e “(…) o número de 
assassinatos de lideranças indígenas em 2019 foi o mais alto da última década” 
(FERRAZ, 2020). Vítimas do racismo do Estado brasileiro e suas instituições, os 
ataques direcionados a esse grupo são ancorados em uma política genocida sustentada 
por muitas autoridades políticas do País, autoridades estas que deveriam trabalhar para 
protegê-los. Mas, o que vemos nos últimos tempos é o aumento da intolerância à 
diferença, o crescimento devastador do desmatamento e queimadas na Amazônia e 
Pantanal, apoiados pelo governo de situação que propicia a grilagem de terras e 
invasões de territórios indígenas. São muitas as consequências do descaso 
governamental com os povos indígenas do Brasil, dentre elas, a taxa de suicídio entre 
os indígenas é mais que o triplo da média nacional e pesquisadores apontam como 
causa as imposições do Estado e perda de autonomia (FÁBIO, 2019). 

Destarte, o que não deixa de se fazer notar é uma grande folclorização da figura do 
indígena, ainda denominado “índio”, termo genérico cunhado por europeus nas viagens 
em busca da terra “das Índias”. Como se o indígena deixasse de ser indígena por 
interagir ou consumir produtos/tecnologias do ocidente. Essa postura, infelizmente tão 
comum, reflete o apagamento cultural e histórico dos povos que habitam o território 
brasileiro há milênios. Ao mesmo tempo, de modo contraditório, a sociedade brasileira 
está em contato constante com os saberes produzidos por esses povos. E, ainda assim, 
raramente se fala sobre a produção desses diversos saberes e suas produções visuais 
estão inseridas nesse histórico de apagamento. 

Apesar de tudo isso, os povos indígenas resistem e continuam a perpetuar saberes 
ancestrais e produzir nas mais variadas esferas. Este trabalho tem por objetivo focar em 
uma delas, que são as Artes Visuais, área em que os povos indígenas sempre 
produziram, mas que, muitas vezes, não tinham o devido reconhecimento até bem 
pouco tempo. Sendo esse reconhecimento ainda recente e não estabelecido, visto que 
a luta é constante e ainda não chegou ao grande público. Dito isto, o presente projeto 
visa contribuir com a inserção e divulgação dos saberes e da arte indígena no ambiente 
artístico e universitário, pois temos muito o que aprender com eles. 
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Metodologia 

 

O atual trabalho se caracteriza enquanto uma pesquisa qualitativa com estrutura 
documental e exploratória. Segundo Figueiredo (2007, p. 28, apud Sá-Silva et al, 2009, 
p. 5): 

O documento como fonte de pesquisa pode ser escrito e não escrito, tais como filmes, 
vídeos, slides, fotografias ou pôsteres. Esses documentos são utilizados como fontes 
de informações, indicações e esclarecimentos que trazem seu conteúdo para elucidar 
determinadas questões e servir de prova para outras, de acordo com o interesse do 
pesquisador. 

No presente estudo, adotamos como documentos pinturas, desenhos, catálogos e 
conteúdo de mídias digitais. Tais documentos foram adotados com o intuito de 
selecionar materiais de qualidade para contribuir com a divulgação de artistas indígenas, 
produzir conteúdo devidamente revisado e analisado, tendo como ponto de partida 
mídias digitais produzidas pelos próprios indígenas como, por exemplo, o blog O Espírito 
da Floresta, mas também literatura acadêmica como o artigo Por que Canta o MAHKU: 
Movimento dos Artistas Huni Kuin, escrito por Amilton Mattos e Ibã Huni Kuin, entre 
outros. Além disso, também foi utilizado como documento os vídeos produzidos pelo 
MAHKU que somam a interpretação das pinturas e desenhos (kenes em hatxa kuĨ). 
Esse levantamento objetiva contribuir para a educação e difusão e de conhecimentos, 
com a produção de trabalhos sobre arte indígena contemporânea dentro do ambiente 
acadêmico. 

A etapa posterior se refere a análise das quatro obras escolhidas, tendo como base a 
produção dos pesquisadores na área de Antropologia e Arte Els Lagrou (2010) e Alfred 
Gell (1998). As obras analisadas foram primeiro descritas objetivamente, ou seja, foi 
feita uma demarcação dos elementos visíveis para em seguida iniciar a análise com 
base nas falas e escritos do MAHKU. 

Depois disso, foi criado o site, local destinado a exposição das obras e análise das 
produções escolhidas, junto com a apresentação devida do Projeto de Pesquisa 
Perspectivas em Arte Contemporânea: gênero e invisibilidades e do Movimento de 
Artistas Huni Kuin. A divulgação do site criado pelo projeto também faz parte das ações 
planejadas com o intuito de difundir, por vias gratuitas, informações de qualidade e de 
fácil acesso sobre arte. 

Durante o primeiro ano do Projeto de Pesquisa nos detivemos sobre a temática da Arte 
Contemporânea Indígena e o plano de estudo individual do bolsista foi reformulado em 
relação a bibliografia preliminar para caminhar nesse sentido. Após a escolha do tema, 
iniciamos a ampliação e a busca pela bibliografia que seria estudada e o ponto de partida 
sugerido pela orientadora foi o livro Arte Indígena no Brasil: agência, alteridade e 
relação, da pesquisadora Els Lagrou (2013) que, por sua vez, forneceu vários outros 

pensadores importantes para a realização da presente pesquisa como Gell (1945-1997). 

Por meio de uma pesquisa exploratória na internet, chegamos a 15 artistas, com ajuda 
de catálogos das exposições ¡MIRA! Artes Visuais Contemporânea dos Povos 
Indígenas, promovida pelo Centro Cultural UFMG, Exposição Vaivém promovida pelo 
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) Rio de Janeiro e o site do Prêmio Pipa, todos 
acessados facilmente via internet. Sendo esses artistas: Arissana Pataxó, Ibã Huni Kuin, 
Bane Huni Kuin, Ana Patricia Karuga Agari, Benki Piyãko, Bu’ú, Jaider Esbell, Kátia 
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Hushahu, Keã Huni Kuin, Mariano Aguirre, Moisés Piyãko, Tui Huni Kuin, Uziel Guaynê 
Maraguá, Denilson Baniwa e Daiara Tukano. 

Depois da seleção desses 15 artistas, chegamos a decisão de focar no Movimento dos 
Artistas Huni Kuin, o MAHKU, no qual alguns dos artistas selecionados previamente 
fazem parte. Neste trabalho, analisamos quatro obras do MAHKU, sabendo que estas 
obras também estão relacionadas com documentários disponíveis no Youtube (O 

Espírito da Floresta, O Sonho do Nixi pae). 

 
Resultados e Discussões 

 

A intenção do projeto é focar em artistas que residem em todo território nacional e 
durante a pesquisa, tivemos um grande dificultador que foi a pandemia do novo 
coronavírus, Covid-19. No entanto, demos prosseguimento ao plano de trabalho que 
tinha como objetivo contatar artistas, realizar pesquisa exploratória em meios digitais, 
entrar em contato com a arte produzida por eles, analisar as diferenças formais, 

estilísticas e contextuais. 

Observamos que existe uma lacuna enorme de informações sistematizadas sobre arte 
indígena. Existem pesquisadores como a Els Lagrou (2010) que faz parte das 
referências dessa pesquisa, no entanto, no contexto de indígenas que vivem nos centros 
urbanos, ou seja, não aldeados, têm-se poucas informações individuais. As informações 
que encontramos por vezes são somente a respeito de uma ou outra exposição coletiva 
que participaram. 

Escolha do Coletivo de Artistas 

A partir da reunião de artistas que levantamos por meio das pesquisas exploratórias na 
internet, catálogos de iniciativas públicas ou privadas, blogs e mídias sociais, como 
citado acima, decidimos estudar as produções do Movimento dos Artistas Huni Kuin 
(MAHKU). Essa decisão se deu por vários motivos, dentre eles, a união de múltiplas 
linguagens como a música, o desenho, a pintura, o ritual, a produção de vídeo e a 
perpetuação da tradição dos mais velhos para os mais novos por meio da oralidade e 
da escrita. 

O povo Huni Kuin ou Huni KuĨ, conhecido nos registros da FUNAI como a etnia 
Kaxinawá, da floresta amazônica, habitam desde o leste peruano até a fronteira com o 
Brasil pelo Acre e sul do Amazonas. Sendo a mais numerosa população indígena do 
Acre (UNA SHUBU HIWEA, 2017). 

Ibã, cacique, xamã, txana, professor e fundador do MAHKU, é pertencente a uma das 
34 aldeias dos Huni Kuin, a Chico Curumim (VIEIRA, 2018). Enquanto representante de 
seu povo e pesquisador dos conhecimentos ancestrais sentiu que transpor as mirações 
do ritual do cipó para outra linguagem, mais especificamente nas artes visuais, poderia 
aproximar as pessoas da aldeia e fora dela a se conectar com a tradição de forma 
positiva (ESPÍRITO DA FLORESTA, 2012). Por “mirações” entende-se as imagens que 
passam pelo sentido, ou mais objetivamente, pela cabeça, durante a cerimônia do cipó. 
Os desenhos foram feitos inicialmente em tamanhos pequenos (A4) com materiais 
comuns, lápis de cor, marcadores e giz de cera e depois migraram para outras mídias 
e tamanhos usuais na história da arte como telas, telas sem bastidor, tinta acrílica e a 

feitura de pinturas murais e documentários. 
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Segundo a definição deles mesmos, fornecida no site do projeto, o movimento consiste 
em um coletivo de pesquisadores-artistas do povo Huni Kuin. Que teve origem nos 
processos de formação tradicional de Ibã Huni Kuin (Isaías Sales) junto com seu pai 
Tuin Huni Kuin (Romão Sales), que se destaca por ter grande conhecimento ancestral 
de seu povo. Tuin preservou por meio da oralidade os saberes ancestrais, sobretudo, 
musicais e rituais, que poderiam desaparecer devido à interferência da sociedade 
seringalista. Pensando nisso, Ibã associou sua formação tradicional com a formação 
acadêmica, com especial atenção a ferramenta da escrita e da pesquisa ao se tornar 
professor, e passou a registrar e publicar os cantos do povo Huni Kuin para perpetuar 
sua cultura (NIXI PAE BLOG, [entre 2010 e 2016]). 

Além disso, é importante dizer que o grupo teve origem por meio de um projeto de 
pesquisa intitulado Espírito da Floresta que se iniciou em 2009 simultaneamente na 
Terra indígena do Alto Rio Jordão e também na Licenciatura Indígena da Universidade 
Federal do Acre, Campos Cruzeiro do Sul, Universidade da Floresta (MATTOS; HUNI 

KUIN, 2016). 

A princípio o projeto contava com três pesquisadores, além de Ibã e seu filho Bane, 
Amilton Pelegrino de Mattos, que é orientador de Ibã e coordenador da pesquisa. 
Segundo Ibã e Mattos: 

A pesquisa teve origem na convergência de três linguagens: a música dos cantos 
tradicionais huni meka, da qual Ibã é especialista e pesquisador; o desenho, elaborado 
como tradução visual dos cantos por Bane; e o vídeo que visava então criar o espaço 
multimídia para a interação de som e imagem (IBÃ; MATTOS, 2016, p. 583). 

Para se iniciar a análise das obras escolhidas, primeiro é preciso explicitar alguns 
aspectos. As práticas artísticas do grupo não se concretizam separadamente, mas sim 
de forma complementar e correlacionada. O desenho, a pintura e os vídeos não ocorrem 
sem a relação que existe entre os rituais, os cantos do nixi pae (ayahuasca). Não só os 
desenhos, mas também as pinturas e a apropriação do português são formas de 
ressignificar e eternizar os cantos Huni Meka que são passados de geração em geração 
por meio da oralidade. 

Segundo Mattos e Ibã (2016, p.585) “(…) os desenhos do MAHKU primam por sua 
espontaneidade e por experiências que atestam um desconhecimento completo da 
gramática das artes visuais ocidentais (…)”. A decorrência disso é “(…) uma liberdade 
assustadora na recriação de seus cantos visionários”. O que mostra que a produção 
visual do MAHKU não é uma adequação a linguagens ocidentais, mas sim um meio de 

“pôr no sentido”, como diz Ibã (2016, p. 584), as mirações para o seu próprio povo. 

O que se relaciona com as pesquisas de Gell (1998), para ele, as obras de arte 
constituem um índice agentivo que exerce agência, individual e/ou coletiva, nas pessoas 
que entram em contato. Essa agência pode ser exercida de muitas formas, uma delas 
é sobre o próprio produtor/artista. Ele deixa claro que esse sistema é fluido, não 
ortodoxo, podendo ser disposto de múltiplas formas. Partindo sempre desses 
elementos: agência, intenção, causalidade, resultado e transformação. 

Por agência entende-se uma cadeia de relações causais entre pessoas e coisas e 
coisas e pessoas. A agência é o conjunto de intenções, sensações e reações que agem 
sobre objetos e indivíduos e que também pode levá-los a agir. Em sua obra póstuma 
Arte e Agência, o autor propõe que a arte consiste no fazer e esse fazer é posto como 
agência. Ainda sobre este conceito, Gell (1998, posição 581) propõe: 
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(…) pode ser atribuída a pessoas e coisas que são vistas como iniciadoras de 
sequências causais de um determinado tipo, ou seja, de eventos causados por atos da 
mente, da vontade ou da intenção, e não de uma mera concatenação de eventos físicos. 
Um agente é aquele que ‘faz com que os eventos aconteçam’ em torno de si. 

Desse modo, a arte feita pelo MAHKU é uma reunião de agência, visto que não apenas 
os integrantes do grupo exercem agência quando produzem as pinturas, mas também 
quando externalizam os cantos e produzem os vídeos. Há, antes de tudo, a agência 
sobre os corpos das mirações provenientes do cipó (ayahuasca), ou seja, o processo 
agentivo não é linear, é cíclico. 

Gell (1998) enxerga a obra de arte para além dela mesma, ele acredita que existe um 
sistema de ação e que as produções não são independentes, mas que se inter-
relacionam e se influenciam mutuamente. Nesse sentido, Lagrou se aproxima das 
colocações de Gell ao dizer que: 

A obra de arte, portanto, não serve somente para ser contemplada na pura beleza e 
harmonia das suas formas, ela age sobre as pessoas, produzindo reações cognitivas 
diversas. Se fôssemos comparar as artes produzidas pelos indígenas com as obras 
conceituais dos artistas contemporâneos, encontraríamos muito mais semelhanças do 
que à primeira vista suspeitaríamos. (LAGROU, 2010, p. 2) 

Sendo a arte do MAHKU produzida em nosso tempo e que se apropria de materiais e 
técnicas até então utilizadas apenas pela tradição artística ocidental, ocorre 
inevitavelmente a ruptura do estabelecido. Porque, ao se apropriar de materiais 
utilizados tradicionalmente nas artes visuais como a tinta óleo, a tinta acrílica, telas e 
murais, eles se inserem no campo da arte ocidental, mas subvertem esse status por 
introduzirem sua própria cosmovisão como tema central, não se submetendo a ditames 
reconhecidamente ocidentais quanto à composição ou conteúdos abordados. 

Sendo assim, o MAHKU está em sintonia com o movimento de arte contemporânea por 
transgredir não formalmente, mas simbolicamente a tradição estabelecida. Para além 
desses critérios classificatórios, é importante, como afirma Heinich, ter maior interesse 
em corroborar com as múltiplas formas de fazer arte hoje justamente porque essa 
multiplicidade possibilita a coexistência de modos diversos de fazer e de enxergar 

(HEINICH, 2008). 

Ainda segundo Heinich, muitas vezes é o itinerário do artista, o que ele diz e o que dizem 
sobre ele que são validados por peritos para incluir ou excluir a obra no movimento da 
arte contemporânea. O que exemplifica o quanto os métodos de identificação com a arte 
contemporânea são sociais, ou seja, segundo a autora, esses critérios estão mais 
ligados a pessoa do artista ou ao contexto de produção do que as características 
plásticas da obra (HEINICH, 2008). 

Ainda sobre a produção do MAHKU, a presença do divino na arte não é uma novidade, 
durante toda a história da arte, artistas utilizaram-se da inspiração provocada por 
deidades. Quase sempre na arte ocidental, o divino era cristão e, mais especificamente, 
católico. Desse modo, a presença de deuses e crenças não hegemônicas quase nunca 
puderam ter voz e se fazer presente nas mídias de circulação de arte. Nessa 
perspectiva, a arte do MAHKU subverte essa tradição e traz o xamanismo como base 
para transformar o que não se vê em visível. 

Análise das Obras 
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Figura 01-Pintura em tela sem bastidor, feita pelo coletivo MAHKU, em referência ao 
canto Yube Nawa Aibu. 

Fonte: página do Facebook do MAHKU – Movimento dos Artistas Huni Kuin 

A primeira obra escolhida, figura 01, apresenta inúmeros elementos bastante 
recorrentes na arte do MAHKU. Dentre eles, a Jiboia, ou Yube em hatxa kuĨ, sendo o 
significado de Yube Nawa Aibu “mulher-jiboia encantada”, figura fundante da 
cosmologia do povo Huni Kuin. Visto que, contam as histórias, a jiboia originou esse 
povo e os ensinou a utilizar o Nixi Pae, bebida conhecida como ayahuasca. Na nossa 
análise, os azuis da pintura representam o céu em duas tonalidades, uma mais clara 
que ocupa grande parte da pintura e outra mais escura que se aproxima do centro e 

envolve as duas cabeças das jiboias. 

Existem dois bastões verticais com grafismos (kenes) e ao lado desses dois bastões há, 
em cada extremidade, uma árvore com grafismos em seu tronco que parecem remeter 
ao cipó. Também é importante dizer que os corpos das duas jiboias permeiam quase 
todo o espaço da pintura quase como uma moldura da própria pintura e também dos 
corpos. Desde o que está deitado em uma rede permeada de kenes até os supostos 
três espíritos da floresta que estão localizados na parte superior da pintura. Existem três 
folhas embaixo da rede e duas cobras, que remetem a cascavéis tanto pela cor quanto 
pelo chocalho, de cada lado. A cascavel do lado direito tem seu corpo rente a uma 
grande folha em verde escuro e uma folha verde mais clara próxima a sua cabeça, o 
fundo entre as duas folhas é amarelo vivo. 

Sobre as duas figuras dentro da rede é importante dizer que a única possuidora de 
coloração mais escura de pele é a que está deitada, provavelmente sentindo as 
mirações do ritual do cipó. Essa figura parece receber os cuidados de outro, que 
acreditamos ser o xamã. 

Figura 02- Huni Meka, 2014, giz e caneta sobre papel A3, autoria de MAHKU – 

Movimento dos Artistas Huni Kuin 

Fonte: site Prêmio Pipa 

A segunda obra escolhida, figura de número 02, intitulada “Huni meka” faz referências 
aos cantos tradicionais huni meka. É bastante colorida e trata-se um desenho em folha 
A3 pintado com giz e caneta. As extremidades do desenho são compostas por adornos 
não figurativos. Como uma espécie de moldura elaborada em amarelo, cinza, azul 
escuro e um vermelho próximo ao magenta. Essas formas não são exatamente iguais, 
apesar de apresentarem certa simetria. A extremidade inferior contém três olhos 

pintados com cinza, vermelho, azul e amarelo ao fundo. 

O centro da pintura é uma profusão de elementos e cores, dentre eles, bem ao centro, 
um grande pássaro que se assemelha a um gavião em pleno voo, ou, em hatxa kuĨ, 
nawa tete que quer dizer gavião-real. Em frente ao pássaro está uma cabeça de cobra 
saindo de arbustos. Ao fundo temos um azul claro do que aparenta ser um rio e abaixo 
três figuras humanas, sendo a do centro a maior, a do lado esquerdo a menor e a do 
lado direito a mediana. Ao lado dessa figura humana mediana há um fundo verde e 
vários répteis. 

Sobre a parte superior da pintura é possível identificar dois rostos nas extremidades 
abaixo da “moldura”. Mais ao centro da parte superior há mais três figuras humanas, a 
primeira do lado esquerdo empunha uma espada, a do meio se assemelha a uma 
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criança que tem o mesmo padrão pintado em listras verde e rosa de um lagarto que se 
encontra ao seu lado. A terceira figura, localizada ao lado esquerdo, segura um arco e 

flecha em posição de defesa. E ao centro há mais um pássaro. 

Os huni meka são os cantos do cipó que são cantados em cerimônias rituais em que 
ocorre a ingestão do nixi pae (IPHAN: Tradições Musicais Kaxinawá). Desse modo, a 
obra é uma representação visual dos cantos rituais huni meka, o que possibilita, como 
diz Mattos “ver o som”, sendo essa uma das bases do trabalho do MAHKU. (MATTOS, 
2018, p.53). 

No documentário O Espírito da Floresta (2012) Ibã conta como pensou na interligação 
dos elementos visuais: “A jiboia remendava com o céu, o céu remendava com o pássaro, 
o pássaro remendava com a terra, a terra remendava com a árvore e assim eu percebia 
e sentia na música.” A partir daí ele pensou em colocar no papel esses elementos visuais 
para ver como ficaria, tudo em conjunto, feito por ele e seus alunos. Sendo Nai o céu, 
mãpu o pássaro e yubekã a jiboia, todos elementos presentes na obra em questão. 

Figura 03-Sem título, pintura em parede 

Fonte: Galeria E 

A figura 03 é uma pintura mural de título desconhecido, feita provavelmente com tinta 
lavável ou tinta acrílica e, assim como nas duas obras anteriores, apresenta uma 
moldura de grafismos, sendo suas cores: azul claro, vermelho e amarelo. Apresenta 
também a figura da jiboia, pássaros e outros animais. Assim como na primeira obra 
analisada (figura 01), o corpo da jiboia percorre grande parte da pintura formando uma 
espécie de moldura dos corpos e de outros elementos. A partir disso, pode-se inferir 

que trata-se da representação de espíritos da floresta novamente. 

A cor base do fundo é amarela e apresenta como figura principal um indivíduo, talvez o 
xamã, que está pintado com urucum e kenes em seus braços e rosto. Também carrega 
utensílios como um cocar, pulseiras, braceletes e um colar, todos igualmente com 
grafismos. Essa figura é a que mais se destaca, não apenas por seu tamanho que ocupa 
grande parte da pintura, mas também por suas cores e utensílios. Seu cocar carrega 
penas azuis, laranja, brancas e vermelhas, sua pele tem um tom alaranjado e os 
grafismos em seu corpo são brancos, laranja e vermelho. 

Ao redor dessa figura principal há o corpo da jiboia e três pássaros pretos voando entre 
folhas verdes. Do lado direito, bem ao centro da pintura, quase que a dividindo em dois 
está a cabeça de uma das jiboias com uma arara vermelha de cada lado. Do lado direito, 
dando sustentação a segunda arara está a segunda cabeça de jiboia. Ao fundo temos 
um padrão verde com bolinhas brancas, tiras amarelas intercaladas de mais bolinhas 
brancas e tiras alaranjadas. Acima desse padrão, bem acima da cabeça da cobra, tem 
uma cerâmica com grafismos e ao lado mais um indivíduo com o tamanho bem menor 
comparado ao primeiro. Este também está pintado de urucum e tem grafismos no rosto 
que levam as cores branca, azul e laranja. Ao lado dessa segunda figura humana há 
mais um pássaro preto e uma palmeira. Abaixo dessa palmeira há um pássaro verde do 
mesmo tom das folhas que estão ao seu redor, mais abaixo tem o tronco e as folhas de 
mais uma palmeira e do lado esquerdo uma tartaruga, um mamífero similar a uma paca 
atrás do tronco e do lado direito um pássaro branco similar a uma pomba que sobrevoa 
os frutos e as folhas. O fundo amarelo tem uns detalhes na cor vermelha sempre no 
mesmo tom. 

Figura 04- Mana Huni Kuin, 2012, marcadores, giz de cera e lápis de cor. 
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Fonte: site Contemporary Arts Americas tbc… 

A figura 04 é uma pintura feita provavelmente com lápis de cor, giz de cera, marcadores 
e caneta. Essa obra apresenta forte simetria em sua composição justamente por possuir 
vários elementos espelhados. Em um primeiro momento, o que mais chama a atenção 
são os dois padrões transpassados que formam um grande “X” partindo de cada 
extremidade. O que pode representar os rios, já que estes possuem estreita relação 
com a jiboia, quase como se o corpo do rio fosse o corpo da jiboia. Esses padrões são 
ondulantes e dentro dessas ondulações há formas ovais na cor laranja, que dentro tem 
outras formas ovais acinzentadas. 

Na parte inferior da pintura, bem ao meio da extremidade inferior, está uma grande 
cabeça de cobra nas cores laranja, rosa com pontinhos vermelhos e azul. Depois da 
cabeça há uma forma piramidal nas cores de parte da cobra, rosa e pontos vermelhos, 
e dentro dessa forma tem losangos e duplas ovais. Entre a cabeça da cobra e a estrutura 
piramidal há vários losangos verdes e vermelhos e entre a pirâmide e os rios existe uma 
trama de várias cores: amarelo, verde e vermelho. Acima do leito do rio, ainda na parte 
inferior da pintura, há ondulações com vários losangos coloridos, vermelho, amarelo, 
verde e azul que seguem até o meio da pintura. 

Bem ao centro da obra em cada extremidade há dois indivíduos bastante parecidos, 
eles possuem certa frontalidade no corpo, mas suas cabeças e braços estão de perfil. 
Eles seguram um instrumento próximo a suas bocas que se assemelham a flautas e 
suas roupas são verde água e preto. As flautas parecem produzir um efeito que se 
manifesta nas cores verde e vermelho quase que em ondulações que convergem para 

o centro da pintura. Atrás dessas duas figuras o fundo é verde. 

A parte superior da pintura, acima do centro, há uma figura imponente vestida em trajes 
tradicionais com cocar, pintura corporal e com uma aura amarela em volta de si. Abaixo 
dessa figura há listras azuis e rosas e acima há um padrão quadriculado até a borda 
nas cores verde água, azul escuro e vermelho. Em cada lado desse padrão existe uma 
figura com feições humanas idênticas que carregam os mesmos grafismos, o mesmo 
padrão de cabelo e as mesmas vestes. Atrás dessas figuras há uma repetição do padrão 
de baixo que são as tramas de várias cores, verde, amarelo e vermelho, sendo que 
dessa vez acrescidos de linhas pretas na horizontal e acima desse padrão há outro de 
listras horizontais verde e rosa com linhas verticais em preto. 

Para finalizar temos na lateral esquerda, abaixo da extremidade do leito do rio, um 
cabeça de jiboia, ao lado dela um fundo rosa com uma trama azul e abaixo um padrão 
amarelo com linhas vermelhas e bolinhas verdes. Do lado direito na extremidade do leito 
do rio há outra cabeça de jiboia e abaixo dela um padrão que sinaliza o seu corpo, dentro 
dele, há listras rosa, laranja, amarela e grafismos que carregam o nome e a descrição 
do autor. 

Essa obra muito provavelmente remete a história da origem do povo Huni Kuin, pois 
estão presentes os elementos fundantes da cosmologia como a jiboia, o rio, e os yuxins 
ou espíritos da floresta. A profusão de cores possivelmente é fruto das mirações do cipó 
e toda essa rica distribuição também. 

 
Conclusão 
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O trabalho desenvolvido ao longo desse ano utilizou literatura acadêmica produzida por 
indígenas e não indígenas, assim como se mostrou fundamental para a análise e 
compreensão de diferentes modos de ver e abordar a arte indígena contemporânea. 
Essas fontes, junto ao embasamento teórico ancorado em Els Lagrou e Alfred Gell, nos 
permitiu construir uma análise baseada no impacto social produzido pela arte do 
coletivo. Um dos nossos objetivos foi construir uma pesquisa que corroborasse com 
narrativas não hegemônicas nas artes visuais, com a criação de um site que apresente 
informações sobre a arte produzida por povos indígenas. 

Ademais, pudemos entrar em contato com a arte que o coletivo produz de modos 
diversos, sempre como meio de externalizar as mirações proporcionadas pelo cipó e 
pelos espíritos da floresta. A arte deles é uma reunião de agência, pois mobiliza não 
apenas os produtores (artistas), mas também quem as consome dentro do contexto 
Huni Huin e fora dele. Sendo essa arte agência, ela modifica o meio social no qual se 
relaciona, visto que transmite mensagens claras sobre o presente ou futuro para os Huni 
Kuin, ou, no contexto de fora da aldeia, em relação a nos provocar interesse por uma 
cultura diferente e nos ensinar novos modos de conviver e existir. Nós, os não indígenas, 
somos, como diria Gell em Arte e Agência, pacientes diante da arte do MAHKU, sendo 
essa arte um meio de nos provocar intenções e, portanto, potência de ação e 

compreensões múltiplas. 

Sendo assim, essa “reunião de agência” se dá na medida em que os próprios Huni Kuin 
agem para transformar o meio em que vivem com a produção da sua arte, como também 
a própria arte em si é agência quando entra em contato com quem não a produziu e 

mobiliza a modificação desse meio. 

Destarte, estudar as obras do MAHKU nos permitiu contribuir com a divulgação e 
produção sobre arte contemporânea, feita por povos que estão sendo silenciados por 
tanto tempo. Além disso, o MAHKU se utiliza do modo como é produzida a arte ocidental 
para ensinar e conscientizar aqueles que nunca os quiseram escutar. Sendo essa 
utilização original e não subordinada aos fazeres correntes no campo da arte. 
Atualmente, o grupo de artistas indígenas participa de exposições em espaços como o 
Instituto Tomie Ohtake (SP) e a Fundação Cartier (Paris, FR), não mais como obras que 
despertam a curiosidade dos espectadores com “exotização” como no passado, mas 
com autoridade para ensinar e expor suas próprias produções. 

Durante o percurso da produção do presente estudo, foi difícil encontrar informações 
sistematizadas, organizadas por instituições que falassem sobre a arte indígena 
contemporânea. Há ainda pouco conteúdo estudado e analisado e, assim, este trabalho 
contribui com a difusão de produções artísticas dos povos originários. De modo que 
novas contribuições para ampliar os conteúdos aqui explorados são mais que bem-
vindas, pois contam a história do nosso próprio povo. 
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Anexos 

 

 

Figura 01-Pintura em tela sem bastidor, feita pelo coletivo MAHKU, em referência ao 
canto Yube Nawa Aibu. 
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Figura 02- Huni Meka, 2014, giz e caneta sobre papel A3, autoria de MAHKU – 
Movimento dos Artistas Huni Kuin 
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Figura 03-Sem título, pintura em parede. 
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Figura 04- Mana Huni Kuin, 2012, marcadores, giz de cera e lápis de cor. 
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TÍTULO: DRAG QUEEN, CORPO HUMANO QUE ALÉM DE VIVER, CRIA, PRODUZ E 

EDUCA. 

Resumo 

O objetivo dessa pesquisa é apresentar e desmistificar o paradigma social que 
categoriza corpos LGBTQIA+ que muitas vezes ocupam espaços sociais estigmatizados 
e marginalizados. Relacionando e expondo novos horizontes e recortes possíveis a 
realidade desse grupo. Em especial usaremos a vivência de uma Drag Queen brasileira 
para melhor ilustrar esses tópicos. 
 

Palavras-chave: Bianca DellaFancy. Drag Queen. Estigma Social. LGBT. 

TITLE: DRAG QUEEN, HUMAN BODY THAT BEYOND LIVING, CREATES, 

PRODUCES AND EDUCATES. 

Abstract 

 

The aim of this research is to present and demystify the social paradigm that categorizes 
LGBTQIA+ bodies that often occupy stigmatized and marginalized social spaces. 
Relating and exposing new possible horizons and aspects to the reality of this group. In 
particular, we’re going to use the experience of a Brazilian Drag Queen to better illustrate 
these topics. 

 
 
Keywords: Bianca DellaFancy. Drag Queen. LGBT. Social Stigma. 

Introdução 

“Ninguém nasce racista, homofóbico, transfóbico, gordofóbico, racista: torna-se”, Bianca 
DellaFancy, drag queen, gay, cisgênero, negro. Felippe da Silva Souza nasceu em São 
Paulo em 15 de dezembro de 1989, é uma drag queen, modelo, YouTuber, podcaster e 
DJ brasileira, mais conhecida pela sua atuação no seu canal Tá Bom Pra Você?, no 
YouTube, e no podcast Santíssima Trindade das Perucas. 

Atualmente, é uma das drag queens em ascensão no cenário LGBTQ+ brasileiro, 
apresentando-se como uma voz a favor da comunidade, não poupando esforços para 

dar visibilidade a assuntos de extrema importância social. 

Atuando como modelo, fotógrafa, DJ, youtuber e drag queen, sua principal atividade 
profissional, a qual exerce desde 2014, Bianca DellaFancy pode ser considerada uma 
multiartista. 

A sua trajetória como drag queen começou como uma brincadeira entre amigos por 
influência do reality show RuPaul's Drag Race. O seu interesse por essa arte aflorou 
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quando ela percebeu que com ela conseguiria trabalhar suas inseguranças e expressar-
se melhor. Bianca consolidou-se como drag, DJ e principalmente, como youtuber, desde 
2018 DellaFancy atua no YouTube em seu canal Tá Bom Pra Você?. Nesta plataforma, 
a sua principal atração é o quadro Della Make, no qual recebe convidados, maquiando-
os como drag queens enquanto conversam e discutem sobre diferentes temas. Dentre 
os convidados recebidos no Della Make, destacam-se Pabllo Vittar, Gloria Groove, Karol 
Conka, Luisa Marilac, Samira Close, Lorelay Fox, Aretuza Lovi, Lia Clark e Silvetty 
Montilla.Em 2019, uniu-se às drag queens Duda Dello Russo e LaMona Divine para criar 
o podcast Santíssima Trindade das Perucas, no qual abordam com bom humor assuntos 
relacionados à cultura pop, vivência LGBT e notícias diversas. 

 
Metodologia 

 
Pesquisa em livros, revistas, entrevistas, e vídeos disponíveis no Youtube. 
 

Resultados e Discussões 

 

Ao discutir-se a categoria de análise, drag queens, nota-se que elas não são categorias 
naturais, mas percepções modernas de fenômenos típicos e recorrentes da diversidade 
sexual humana comum em muitas culturas. 

É necessário que entendamos que o ato de vestir-se com roupas e ornamentos do outro 
gênero constitui uma prática recorrente em muitas sociedades e pode ter diversos 
significados, como o caráter festivo, religioso ou mítico, não estando necessariamente 
ligado ao prazer sexual. Geralmente, relaciona-se a um prazer psicológico em mudar de 
lugar nas relações sociais tão demarcadas entre os papéis de gênero, tal como acontece 

no Carnaval. 

Em um sentido mais clínico, travestir-se significa vestir-se com roupas do outro gênero 
com propósitos de entretenimento ou, ainda, viver o papel homossexual ou parafílico 
necessário para acomodar algum nível de conflito de gênero (FRANCOEUR, 1995). 

De modo geral, as palavras travesti ou travestir-se em português têm o mesmo 
significado da palavra crossdresser em inglês. Como diagnóstico médico, o termo 
travestismo foi empregado pela primeira vez pelo sexologista alemão Magnus 
Hirschfeld, há cerca de 40 anos, quando publicou seu livro Die Travestiten (BENJAMIN, 

1966). 

A identidade do papel de gênero pode ser masculina, feminina ou ambígua. Existem 
muitas variedades ou graduações dessas três formas, configurando um espectro no qual 
tipologias não podem ser claramente discernidas, porém algumas denominações 
tentam exemplificar uma graduação nesse contínuo que, ao mesmo tempo, dependendo 
do ponto de vista, podem ser percebidas como fenômenos distintos. Após esse 
esclarecimento sobre importantes conceitos e categorias analíticas, torna-se mais fácil 
atingir o nosso objetivo inicial, o de melhor diferenciar e conceituar as categorias drag 

queens 

É possível afirmar que as categorias que referem-se ao comportamento social de vestir-
se como o gênero do outro sexo, isto é, podem abranger pessoas do sexo masculino 
que se comportam ou que se vestem socialmente como se fossem mulheres, ou vice-
versa, mas com diferentes objetivos. Para Money, essas categorias poderiam 
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representar apenas uma transposição momentânea ou duradoura do critério gênero em 
seu conceito de IG/P. 

Nessa perspectiva, vestir-se em drag queen trata-se de um dos modos socialmente mais 
aceitos e menos agressivos de travestir-se, uma vez que a presença do público faz-se 
necessária. Geralmente, são homossexuais que adotam por algumas horas uma figura 
feminina elaborada, incorporando seus trejeitos e maneirismos como forma de 
manifestação crítica ou artística com o cunho de entretenimento lúdico ou profissional 
(LOVE, 1992). 

Ser Drag queen em meio a um contexto sócio-histórico-político crítico no qual tais temas 
podem ser silenciados (ou até censurados), pois pesquisas, segundo o governo vigente, 
não deve abordar “questões ideológicas”. Entretanto, em direção contrária a ideologias 
governamentais, mas voltada aos anseios de uma grande parcela da sociedade que 
existe e que resiste, Bianca, Drag queen, Negra, Gay. 

DellaFancy não vive só à noite e não habita apenas lugares noturnos, levando em conta 
o cenário brasileiro de retrocessos no qual estamos sendo inseridos cotidiana e 
paulatinamente – e, muitas vezes, bruscamente – A aparição e o ato de uma drag queen 
com essa identidade em um local público durante o dia – não oculto, à vista de qualquer 
transeunte –, rompe com uma série de estereótipos criados sobre as 

drag queens, inclusive relacionados à sua própria fisionomia que podem ser diversos 
como barba, pelos, cabelo natural, expressando a si mesmo e a arte da comunidade 
LGBTQI+. 

Bianca habita lugares que ninguém espera encontrar uma drag queen, como capa de 
revistas como a Vogue Brasil. E deveria ser habitual esperar uma drag queen ocupando 
espaço como sendo capa de um periódico, não apenas de maneira artística, mas 
política, trazendo visibilidade e (r)existência para todas as minorias Daniel de Mello 
Ferraz, da Universidade de São Paulo (USP), em Visibilidade LGBTQIA+ e educação 
linguística: por entre os discursos de ódio, aceitação e respeito explica que a sociedade 
é levada a aceitar e não a respeitar a homossexualidade. O autor também aponta os 
desafios existentes na formação do professor de línguas que deseja discutir com seus 
alunos os temas sobre homofobia, diferença e respeito. 

Desde o surgimento do termo drag queen a partir de meados do século 15, passando 
para um cenário atual no espaço globalizado, a performance drag se encontra como 
uma expressão artística que na atualidade assume cada vez mais forte uma fala poética 
e política, que é praticada por diferentes tipos de pessoas indiferente a identidade de 
gênero ou a orientação sexual, e para diferentes fins. Se antes pensávamos no ser drag 
somente praticado por homens que representavam a figura feminina para performances 
noturnas em boates, hoje nós vemos a performance drag como figura de expressão 
praticada por diversas pessoas, sendo aplicada a modalidades distintas como a música, 
teatro, artes plásticas, fotografia, cinema, etc., cada vez mais ganhando representação 
midiática dentro dos meios de comunicação de massa como a tv, a internet e na 
publicidade. 

Analisar também como os efeitos da indústria cultural, citados por autores como 
Theodor Adorno, nos ajudam a observar que a performance drag entrou no mainstream 
midiático com a popularização da cultura LGBTIQ+ e nos últimos anos vêm crescendo 
mais no cenário global e influenciando a cultura drag já existente de países como o 
Brasil, que atualmente enxerga a performance drag como uma potente ferramenta 

comunicacional. 
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Antes de iniciar a análise, precisa-se entender o surgimento da performance drag, seu 
olhar social e os diversos percursos culturais e políticos dentro de um aspecto global e 
histórico para compreendermos como essas transições ajudaram a construir uma nova 
percepção sobre esse fazer, particularmente quando nos encontramos com essa 
produção artística em locais fora do holofote midiático e do âmbito econômico, como a 
cidade de Belém e posteriormente analisando o projeto Noite Suja, por exemplo. A 
começar como um termo pejorativo para designar homens homossexuais, passando 
para especificar artistas que se transvestiam de mulher para propósitos teatrais e na 
atualidade como termo plural para apontar e representar pessoas que utilizam dessa 
expressão artística para alguma finalidade, a performance drag desde seu encontro com 
a performance teatral e alinhamento com a comunidade LGBTIQ+ passou por uma série 
de configurações até se tornar uma figura representada midiaticamente. A divergência 
entre gênero e expressão artística sempre foi o mote social que indagou perguntas 
acerca da performance drag, que como explica (JESUS, 2012), transformista ou drag 
queen/drag king, representa o artista que se veste, de maneira estereotipada, conforme 
o gênero masculino ou feminino, para fins artísticos ou de entretenimento. A sua 
personagem não tem relação com a sua identidade de gênero ou orientação sexual. 
Para (COHEN, 2002), o ato de performar, sobretudo, é uma representação cênica 
guiada por um atuante que contrapõe sua normalidade cotidiana, fazendo da 
performance uma 

Arte de fronteira no seu contínuo movimento de quebra com o que pode ser denominado 
‘arte-estabelecida’, a performance acaba penetrando por caminhos e situações antes 
não valorizadas como arte. Da mesma forma, acaba tocando nos limites suaves que 
separam vida e arte. Ou seja, a performance vai em oposição às definições de arte que 
a sociedade construiu e gera uma indagação acerca dos limites da própria performance 
e seu propósito, já que não necessariamente ela precisa se estabelecer dentro de um 
espaço específico para fins artísticos, como galerias, museus ou palcos teatrais. É uma 
forma de se ver a arte em que se procura uma aproximação com a vida, em que se 
estimula o espontâneo, o natural em detrimento do ensaiado. Se hoje nós vemos a 
performance drag facilmente exibida nos meios de comunicação massivos, 
demonstrada dentro de outras plataformas midiáticas como a música e para diferentes 
propósitos como ferramenta social e comunicacional, isso deve-se a sua trajetória e os 
diferentes rumos históricos que fizeram essa expressão artística tomar. Nas 
manifestações em prol da comunidade LGBTIQ+ em Stonewall em 19699 notava-se 
como a performance compreendia um discurso sociopolítico fortemente ativo e dava 
para esses artistas infinitas possibilidades de manifestação artística, por exemplo. 

Com a inclusão de personagens gays em narrativas de séries televisivas na tv norte 
americana a partir dos anos 70, começava lentamente uma mudança para que a cultura 
LGBTIQ+ começasse a se inserir cada vez mais dentro dos conteúdos televisivos, e 
com isso a performance drag, que também é englobada na cultura queer, foi ganhando 
notoriedade e representação midiática aos poucos. Um exemplo de representação da 
performance drag através da mídia é a drag queen RuPaul, interpretado por RuPaul 
Andre Charles, ator, cantor, modelo e autor americano popular por suas aparições na 
tv, filmes e álbuns comerciais nos anos 90 e seu reality show RuPaul’s Drag Race de 
2009, impulsionando-o para a fama global e se tornando o maior exemplo de 
representação da performance drag na mídia mundial, que como explica (JENKINS, 
2009), foi a partir da experiência midiática com os reality shows que podemos comprovar 
que a convergência midiática aconteceu com êxito, possibilitando uma nova perspectiva 
sobre a interação do receptor com o produtor de conteúdo. 

 
Conclusão 
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Como bem disse em um vídeo extremamente pontual e necessário como inúmeros 
outros em seu canal no Youtube, o Tá bom pra você? - Pedido de Desculpas. Bianca 
diz a seguinte frase “Ninguém nasce racista, homofóbico, transfóbico, gordofóbico, 
racista: torna-se”, e segue ensinando como deve ser feito um pedido de desculpas 
verdadeiramente. 

Sendo assim, ser gay, preta, drag queen, artista, e se expor todos os dias para viver e 
mesmo assim levar educação e formar cultura no país que mais assassina LGBTs, onde 
75,5% das vítimas de homicídio no País são negras, é uma honra viver no mesmo tempo 
que pessoas como a Bianca, que motivam e inspiram a comunidade e população a 
serem quem são todos os dias, e não somente sobreviverem, mas viverem, sonharem, 
e serem lindos e lindas, pois, como diz no vídeo Lolla: Dentro e fora da cadeia, no seu 
quadro DellaMake: "Hoje em dia, nós somos as bonecas que nos negaram no passado". 

Um menino gay, preto e efeminado pode ser tudo o que ele quiser, e é muito bom em 

ser tudo, “Tá bom pra você?”. 
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TÍTULO: Itinerários de pessoas que cuidam de crianças dentro e fora da universidade 

Resumo 

O projeto denominado "Itinerários de mulheres-mães e pessoas que cuidam crianças 
dentro e fora da universidade: o acesso a direitos desde um olhar interseccional" 
pretendeu acompanhar itinerários de mulheres-mães e outras pessoas que cuidam de 
crianças dentro e fora do contexto universitário, dispendendo atenção para as 
dificuldades no acesso, como as barreiras tanto físicas quanto simbólicas para o acesso 
de crianças na universidade e as violações de direitos envolvidas nesses processos. 
Além disso, levou em consideração as práticas de resistência que se ativam tanto em 
períodos ordinários (aulas, atividades de estudo e formação) quanto extraordinários 
(eventos dentro da universidade). A atenção especial será dada àquelas pessoas que 
são mães e estudantes ou professoras, para ouvir as suas experiências e propor, de 
imediato, formas de minimizar tais carências. 
 
Palavras-chave: Maternagens; Interseccionalidade; Cuidados; Feminismos. 

TITLE: Itineraries of women-mothers and people who care for children inside and outside 

the university: access to rights from an intersectional perspective. 

Abstract 

The project called "Itineraries of women-mothers and people who care for children inside 
and outside the university: access to rights from an intersectional perspective" intended 
to follow the itineraries of women-mothers and other people who care for children inside 
and outside the university context, paying attention to the difficulties in access, such as 
the physical and symbolic barriers to the access of children at the university and the 
violations of rights involved in these processes. In addition, it took into account the 
resistance practices that are activated both in ordinary periods (classes, study and 
training activities) and extraordinary (events within the university). Special attention will 
be given to those who are mothers and students or teachers, to listen to their experiences 
and to propose, immediately, ways to minimize such needs. 
 
Keywords: Maternities; Intersectionality; Care; Feminisms. 

Introdução 

O trabalho desenvolvido na pesquisa "Itinerários de mulheres-mães e pessoas que 
cuidam crianças dentro e fora da universidade: o acesso a direitos desde um olhar 
interseccional" buscou analisar os contextos, situações e itinerários de mães 
universitárias que maternam e que estudam na UFRN, com o intuito de trazer à tona as 
diversas realidades apresentadas por estas mulheres a partir das categorias que se 
entrecruzam e se relacionam, tais como o gênero, a raça, classe, etnia. Os espaços 
universitários e institucionais se mostram, em suas estruturas e modelos, excludentes e 
higienistas, pensados para adultos, o que acarreta diversas dificuldades e obstáculos 
para que essas mulheres consigam ter efetivamente o direito à educação, saúde, dentre 
outros, respeitados e assegurados. Com isso, a análise das pesquisas buscou 
demonstrar que, apesar de algumas problemáticas se apresentarem de modo iguais, 
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são experienciadas de modos diferentes, e produzem diferentes efeitos e 
consequências, merecendo uma atenção mais individualizada e empática. 
 
Metodologia 

 
O projeto contou com encontros semanais dos membros, com o fomento e debates 
sobre as temáticas que circundam o tema principal, bem como com leituras e discussões 
de textos sobre metodologias, pesquisas, entrevistas, itinerários e sobre os textos 
principais do tema, sobre maternagens, feminismos, cuidados, dentre outros. Os 
métodos utilizados na pesquisa se reservaram às entrevistas presenciais 
semiestruturadas, gravadas e descritas, com a anuência das pesquisadas. 
 
Resultados e Discussões 

 
Após a análise das entrevistas e leitura dos textos, foi possível verificar que, apesar da 
categoria mãe, há diversas outras que se relacionam e interagem diretamente na vida 
de mulheres mães universitárias, e que se apresenta de modo distinto em cada caso 
analisado, inexistindo uma espécie de padrão ser. A discussões giraram em torno de 
desde como falar de assuntos complexos como amor materno, apoio emocional, apoio 
financeiro, preconceitos e dores, desde análise de espaços físico-estruturais das 
universidades, empatia, acolhimento. Como resultado, o trabalho foi construído em 
formato de artigo, que foi publicado na VI Reunião Equatorial de Antropologia, que 
ocorreu em Salvador/BA, em dezembro de 2019. 
 
Conclusão 

 
A presente pesquisa buscou analisar a situação e contextos em que vivem e 
experienciam as mães alunas da UFRN, se propondo a uma avaliação que levasse em 
conta os recortes principais vivenciados por essas mulheres. Com o desenvolvimento e 
finalização da pesquisa pode-se analisar e concluir que não existe um padrão de mulher-
mãe-universitária, mas que cada uma possui as singularidades e adversidades distintas 
e buscam ou não solucionar os problemas que se apresentam de modos desiguais. As 
normativas e modelo cartesiano da universidade se mostram violentos e opressores na 
medida em que desconsidera e ignora esses corpos no espaço institucional, e se exclui 
a cria, também se exclui a mãe. E isso não quer dizer apenas material ou fisicamente, 
também se está falando quando não considera por exemplo que o tempo para uma mãe 
que cuida é diferente, que se o filho adoece ela precisa faltar, que o filho precisa muitas 
vezes acompanhá-la na aula e isso não precise ser constrangedor, mas sim um espaço 
de acolhimento e de respeito. 
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TÍTULO: Seminários na escola: reflexões e propostas didáticas 

Resumo 

No presente relatório, propomos uma descrição, uma análise e uma reflexão acerca da 
produção o gênero Exposição Oral, realizada por alunos do Ensino Médio da Rede 
Estadual de Natal (RN). Tomando o gênero como objeto de ensino (SCHNEUWLY, 
2004; DOLZ; SCHNEUWLY; DE PIETRO; ZAHND, 2004), a Exposição Oral consiste no 
momento em que os estudantes apresentam o conteúdo pesquisado para a audiência: 
demais estudantes e professor. Dessa maneira, nosso objetivo geral é refletir acerca 
das práticas de produção textual do gênero-alvo na disciplinas de Língua Portuguesa, 
no Ensino Médio. De modo específico, os objetivos são: 1) descrever e analisar as 
exposições orais no que tange à organização e ao encadeamento de cada parte 
constitutiva do gênero; 2) caracterizar o gênero, articulando o embasamento teórico ao 
corpus analisado. Nosso estudo é explanatório, de cunho etnográfico, com dados 
gerados a partir de uma sequência didática, gravados em video e sistematizados 
segundo as normas de transcrição de Preti (1999). Os resultados, ainda parciais, 
apontam a apropriação de conteúdo e forma típicos do gênero, tais como a articulação 
do tema por meio de textos anteriores e a síntese do assunto ao final. Por outro lado, 
observamos a dificuldade quanto ao encadeamento das partes estruturais da exposição, 
tendo em vista a compreensão ainda incipiente das condições de produção textual, bem 
como o uso pouco acentuado de mecanismos de coesão que contribuem para a unidade 
textual. 
 
Palavras-chave: exposição oral; gêneros textuais; Língua Portuguesa; Ensino. 

TITLE: Seminars at school: reflections and didactic proposals 

Abstract 

In this report, we propose a description, analysis and reflection on the production of the 
Oral Exposure genre, carried out by high school students from the State of Natal (RN). 
Taking gender as a teaching object (SCHNEUWLY, 2004; DOLZ; SCHNEUWLY; DE 
PIETRO; ZAHND, 2004), the Oral Exposure is the moment when students present the 
researched content to the audience: other students and teacher. In this way, our general 
objective is to reflect on the textual production practices of the target genre in Portuguese 
language subjects, in high school. Specifically, the objectives are: 1) to describe and 
analyze the oral presentations regarding the organization and linking of each constituent 
part of the genre; 2) characterize the genre, articulating the theoretical basis to the 
analyzed corpus. Our study is explanatory, of an ethnographic nature, with data 
generated from a didactic sequence, recorded on video and systematized according to 
Preti's (1999) transcription rules. The results, still partial, point to the appropriation of 
content and form typical of the genre, such as the articulation of the theme through 
previous texts and the synthesis of the subject at the end. On the other hand, we observe 
the difficulty regarding the linking of the structural parts of the exhibition, in view of the 
still incipient understanding of the conditions of textual production, as well as the little 
accentuated use of cohesion mechanisms that contribute to the textual unity. 
 
Keywords: oral exposure; textual genres; Portuguese language; Teaching. 
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Introdução 

Antes de se adentrar na discussão sobre seminário, é importante entender o conceito 
de gênero. Resumidamente, inspirados em Marcuschi (2009), o gênero é compreendido 
como um conjunto de textos com características recorrentes (MILLER, [1984] 2009), 
situados sociohistoricamente, com relativa estabilidade e organizados em torno de três 
elementos: 

conteúdo temático, estrutura composicional e estilo (BAKHTIN [1953] 2011). O gênero 
busca atender a propósitos comunicativos partilhados por membros de uma mesma 
comunidade discursiva (SWALES, 1990; 2009) e funciona também como forma de ação 
social (MILLER, [1984] 2009). 

É importante mencionar, ainda, a diferenciação entre gêneros primários e gêneros 
secundários. Schneuwly (2004), baseando-se em Bakhtin (1953; 1979), distingue da 
seguinte maneira: 

[...] gêneros primários – que “se constituíram em circunstâncias de uma comunicação 
verbal espontânea” – e gêneros secundários – que “aparecem em circunstâncias de 
uma comunicação cultural, mais complexa e relativamente mais evoluída, 
principalmente escrita: artística, científica, sociopolítica”. (BAKHTIN, 1953; 1979, p. 288, 
apud SCHNEUWLY, 2004, p. 26) 

Dito de outra maneira, os primeiros gêneros são entidades oriundas de uma 
comunicação imediata, como, por exemplo, a conversa informal. Por outro lado, os 
segundos gêneros – que, por sua vez, têm por bases os primários – provém de um 
maior planejamento em relação à sua composição. Basta pensarmos numa entrevista 
de emprego, na qual o candidato está, a todo momento, planejando e controlando seu 
discurso, a fim de conseguir o trabalho almejado. 

Baseando-se nessas discussões, concebemos o gênero Exposição Oral como um 
gênero secundário predominantemente oral que, provavelmente, é oriundo do gênero 
primário conversa informal. Por ser uma atividade que ocorre, mais comumente, no 
ambiente escolar ou acadêmico, domínios que exigem maiores planejamentos e 
controles do discurso, a EO possui características (formais, funcionais e linguísticas) 
que lhe são próprias, como veremos mais adiante. 

Segundo Dolz et. al. (2004), a Exposição Oral (comumente chamada de seminário) é 
uma das atividades orais mais praticadas nas salas de aulas. Segundo uma pesquisa 
proposta pelos autores, 51% dos professores recorrem à exposição oral com frequência, 
sendo tal gênero a quinta atividade dentre 21 que constavam no material da pesquisa. 

Dessa maneira, é comum que, nos diversos níveis de ensino, os professores solicitem 
aos alunos a produção de “seminários” a partir da pesquisa sobre um determinado tema, 
uma vez que a escola é tida como locus principal para a apreensão e o domínio de 
recursos linguísticos e discursivos específicos de uma esfera de comunicação complexa 
(GOULART, 2005). Contudo, nem sempre essas atividades são devidamente orientadas 
no que tange à pesquisa, preparação e elaboração do gênero, reduzindo, 
frequentemente, os seminários a meras aulas expositivas ministradas pelos discentes, 
tolhendo a interação por parte dos alunos ouvintes. 

Com base nessas premissas, buscaremos, nesse trabalho, descrever e analisar as 
exposições orais realizadas por alunos de Ensino Médio. Nessa proposta, elegemos 
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como objetivo geral refletir acerca das práticas de produção textual do gênero-alvo na 
disciplinas de Língua Portuguesa, no Ensino Médio. Para tanto, nosso objetivo 
específico será primeiramente descrever e analisar as exposições orais no que pertine 
à organização e à execução de cada parte constitutiva do gênero. Em seguida, no 
momento posterior de finalização deste trabalho, traçaremos uma caracterização geral 
do gênero à luz da articulação entre teoria acerca da exposição oral e o corpus 

analisado. 

 
Metodologia 

 
É mister, ainda, esclarecer nossa escolha teórico-metodológica. Para Dolz et al (2004), 
as terminologias Exposição Oral e seminário indicam um mesmo gênero. Por outro lado, 
para autores como Vieira (2007) e Silva (2013), o seminário consiste num evento 
comunicativo, dentro do qual, numa perspectiva de ensino-aprendizagem, podem 
ocorrer vários gêneros, dentre eles, a exposição oral, pois, como afirma Vieira (2007, 
apud SILVA, 2013, p. 46): “[...] tanto o seminário como o evento comunicativo possuem 
começo e fim facilmente identificáveis, ocorrem frequentemente na escola e possuem 
semelhanças quanto às formas de ocorrência.” Ademais, segundo Goulart (2005), o 
seminário consiste em uma atividade escolar ligada a um universo mais complexo do 
qual o aluno deve se apropriar, por meio da leitura e da compreensão de textos, de 
novos conteúdos e de novas expressões, colocando-se, dessa forma, como sujeito 
enunciador desse evento. Feitos tais esclarecimentos, prosseguimos com as definições 
e características da exposição oral conforme Dolz et al. 

Como destacam os autores da Escola de Genebra, na exposição oral, há, de um lado, 
os expositores, que se dirigem a um público de modo estruturado, transmitindo-lhe 
informações, descrevendo ou explicando um tema de interesse comum; de outro, há os 
destinatários, que buscam aprender algo. Os expositores têm por objetivo convencer o 
público sobre o que expõem ou, ao menos, convencer o professor da leitura do(s) 
texto(s)-fonte da apresentação (DOLZ et al., 2004a). Para tanto, o expositor pesquisa 
sobre o tema a ser apresentado, o que o configura como um especialista em 
comparação aos destinatários, com quem ele mantém uma relação assimétrica. Tal 
relação é amenizada pelo expositor quando ele considera os conhecimentos do público, 

suas expectativas e interesse. 

No ensino-aprendizagem de exposições orais, além dos aspectos relacionados ao 
contexto e à situação, elementos da composição linguística e da estrutura do gênero, 
apresentados por Dolz et al. (2004a), podem orientar o professor e o aluno. Entre as 
características linguísticas do gênero, segundo Dolz et al. (2004a) nota-se o emprego 
de marcadores de estruturação do discurso (“portanto”, “sobretudo”, etc.), de 
organizadores temporais (“então”, “no momento”, etc.) e dos tempos verbais. O 
expositor articula as partes temáticas, sinaliza as ideias principais das secundárias, 
explica descrições. É comum o uso de exemplos, paráfrases e reformulações com o 
objetivo de reafirmar ou esclarecer o que é dito. 

Diante de tais explanações, tomamos a Exposição Oral como um gênero misto, já que 
é considerado tipicamente oral, mas que necessita do apoio em aportes escritos 
(anotações, gráficos, citações de textos, etc.) na sua execução, o que permite a 
observação das imbricações entre a fala e a escrita. 

No que tange à estrutura da EO, Dolz et al divide o gênero da seguinte maneira: 

a. Uma fase de abertura: instituição do(s) expositor(es) como especialista; saudação; 
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b. Uma fase de introdução ao tema: delimitação do assunto; justificativa; ponto de vista 
adotado, etc. 

c. A apresentação do plano da exposição: operações que guiarão a EO; 

d. O desenvolvimento e o encadeamento dos diferentes temas: em que deve haver 
coerência com o plano 

e. Uma fase de recapitulação e síntese: retomada dos pontos principais da exposição; 

projeção para a fase de conclusão 

f. Conclusão: mensagem final; problema novo; debate 

Encerramento: agradecimento ao auditório 

Feitos tais esclarecimentos, indicamos que nosso estudo foi explanatório, de cunho 
etnográfico (ANDRÉ, 1996), com a adoção do método qualitativo para a análise e a 
descrição dos dados, sendo esses transcritos segundo as normas de Preti (1999). 

O campo delimitado foi um Centro Estadual de Educação Profissional, localizado em 
Natal (RN). A turma participante da investigação cursava o 2º ano do Ensino Médio 
integrado ao curso técnico de Nutrição e era composta por 40 alunos, dos quais 39 
participaram dos seminários. 

Para o trabalho com os seminários, elegemos como tema central “A construção da 
imagem feminina por parte da mídia.”. Dessa forma, o trabalho dos alunos se deu por 
meio da análise de textos verbais e verbo-visuais que propõem diversas imagens acerca 
da mulher. Tais considerações deveriam estar embasadas na associação dos recursos 
linguísticos (substantivos, verbos, adjetivos, advérbios, etc.) aos visuais (no casos dos 
anúncios publicitários e programas de televisão). 

Após a proposição, os alunos foram divididos em oito grupos, cada qual composto por 
4-5 participantes. Com isso, elencamos como subtemas para as exposições a imagem 
feminina em: Discursos políticos; Músicas; Anúncios publicitários de roupas; Anúncios 
publicitários de cervejas; Anúncios publicitários de concessionárias; Séries, filmes, 
novelas e/ou desenhos animados; Notícias de jornal; Anúncios e/ou revistas de 
cosméticos. 

Ademais, nosso trabalho girou em torno de uma sequência didática composta por 11 
aulas, divididas da seguinte maneira: nos 4 primeiros encontros, apresentamos o 
projeto, a equipe e o evento seminário, além de ministrar uma aula de leitura e 
compreensão de textos; da aula 5 à 8, nos preocupamos em orientar o trabalho dos 
alunos e em ministrar aulas de análises de textos concernentes aos temas de alguns 
seminários; e, do encontro 9 ao 11, ocorreram as exposições orais. 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir do corpus analisado, observamos a recorrência de algumas fases do gênero 
exposição oral pontuadas por Dolz et al. (2004), quais sejam: abertura; introdução do 
tema; desenvolvimento; conclusão; encerramento. 
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Segundo Dolz et al. (2004), de forma ritualística, na abertura o expositor saúda o 
auditório e legitima sua fala, ao definir-se como especialista. Trata-se de uma fase 
importante para a definição da situação, dos papéis e das finalidades da apresentação, 
acrescentam os autores. Em se tratando de exposições orais no Ensino Médio, 
entendemos que o aluno pode colocar-se como especialista ao justificar a importância 
do tema, explicitar os procedimentos adotados pelo grupo para a seleção de textos, bem 
como os principais conceitos e os materiais diversos (livros didáticos, gramáticas, etc.) 
em que se baseiam a análise. Para tanto, faz-se necessário que haja consciência acerca 
da finalidade e da importância da exposição oral, que não deve ser entendida apenas 
como uma atividade avaliativa, mas sobretudo como um espaço de construção do saber, 

por meio da escuta do outro e do debate. 

No corpus analisado, observamos a recorrência das seguintes estratégias na fase de 
abertura: (1) saudação inicial; (2) autoapresentação dos membros do grupo. A saudação 
inicial ocorre em todos os grupos, na forma de “Boa tarde!”. Portanto, há coincidência 
entre o título e o tema das exposições. Em se tratando da autoapresentação, julgamos 
que ela pode ser dispensada em turmas cujos alunos já possuem certo tipo de 
convivência e, portanto, conhecem aos colegas da sala de aula pelo nome. Embora exija 
ações ritualísticas, pela própria natureza formal do gênero, isso não significa que a 

exposição oral exija artificialidades. 

Em se tratando da introdução do tema, Dolz et al. (2004) a definem como a etapa de 
delimitação do assunto, em que o expositor tem a oportunidade de legitimar o ponto de 
vista adotado, suas motivações, etc. Trata-se de um primeiro contato com, em que se 
deve despertar a atenção, a curiosidade e o interesse do auditório, afirmam os autores. 
Podemos acrescentar que esse é um momento propício para situar o auditório, 
adotando estratégias que chamem a sua atenção, como apresentar um problema a ser 
discutido pelo grupo ou mesmo juntamente 

com o auditório; justificar a importância do assunto, inclusive relacionando-o à vida do 
auditório, quando possível; apresentar brevemente um fato ou fenômeno curioso e 
deixar as explicações para a fase de desenvolvimento. Essas e outras estratégias 
podem ser orientadas pelo professor e discutidas durante o planejamento das 
exposições orais. É importante também deixar que novas estratégias sejam criadas e 
sugeridas pelos alunos. 

As seguintes estratégias compõem a fase de introdução do tema no corpus analisado: 
(1) indicação do assunto; (2) delimitação do assunto; (3) contextualização; (4) 
explicação sobre conceitos centrais do assunto; (5) apresentação de reflexões sobre o 
assunto. A indicação do assunto se segue à saudação inicial e apenas coincide com os 
títulos das exposições, expressos nos slides. Em apenas um caso o assunto é 
delimitado, de modo a informar ao auditório o foco de análise, antecipando resultados 

gerais que podem servir para chamar a atenção, como podemos observar: 

1. EO6 - é... boa tarde hoje:: a gente vai falar sobre:: a imagem feminina em anúncios 
publicitários de roupas... e:: nosso grupo eh/ especialmente focou mais na parte de:: 
degradação da mulher... objetificação e... hipersexualização da mulher no/nos 

anúncios... 

Os substantivos “degradação”, “objetificação” e “hipersexualização”, dada sua carga 
semântica significativa, têm o potencial de chamar a atenção do auditório para o 
desenvolvimento, a fim de buscar a comprovação do que é dito. Na EO6, o sentido 
correspondente a esses termos é detalhado na análise de recursos visuais que ocorre 
integrada à análise de recursos linguísticos empregados nos anúncios publicitários. 
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Como parte do evento seminário, a exposição oral em sala de aula desafia o aluno 
produtor não só a chamar a atenção, como também aproximar o auditório do tema, de 
forma a contribuir para que esse gênero se torne espaço de conhecimento e seja 
significativo para todos. Nesse sentido, a contextualização é uma estratégia importante 
para a mostrar, quando possível, a inserção do assunto na vida do auditório, como no 
fragmento 2, cujo tema exposto é “a construção da imagem da mulher em anúncios e 
revistas de cosméticos”. Essa estratégia tem a função também de situar historicamente 
o assunto, tornando sua compreensão mais efetiva, como no fragmento 3, em que a 
exposição versa sobre “a construção da imagem da mulher em anúncios de 
concessionárias de veículos”. 

2. EO5 – é:: como a gente vai falar de:: cosméticos mulheres maquiadas... a gente 
resolveu fazer uma contextualização... primeiro a gente quer falar sobre o padrão de 
beleza… 

3. EO4 - na década de sessenta... a saída da mulher saiu da obscuridade para o visível... 
o que gerou a visibilidade do corpo feminino... tornando ele mais desejado e almejado... 
ah/ e muitas vezes utilizado como um objeto em veículos de comunicação... 

No fragmento da EO5, o tema é introduzido por uma discussão acerca do tema mais 
geral que subjaz os textos analisados, isto é, o padrão de beleza socialmente divulgado 
é aquele que orienta a produção das revistas e anúncios em questão. No fragmento 
seguinte, observamos que há um busca em situar o público por meio de uma 
contextualização histórica relativa ao apogeu da visibilidade feminina em anúncios 
publicitários. Ademais, o foco recai sobre o fato de que tal visibilidade tornou o corpo da 
mulher “mais desejado e almejado” e usado “muitas vezes como um objeto em veículos 
de comunicação”. Com base nessas observações, é possível inferir que, desde o início 
da exposição, indica-se que a apresentação salientará o uso do corpo 

feminino como forma de chamar a atenção das pessoas nos anúncios a serem 

analisados, o que será melhor percebido na fase de desenvolvimento. 

No que concerne à explicação sobre conceitos centrais do assunto e à apresentação de 
reflexões sobre o assunto, se mostram importantes, respectivamente, para esclarecer o 
que se entende por determinado assunto, relacionando pressupostos à análise; e para 
promover discussões a partir de conclusões advindas da análise, ao mostrar 
envolvimento com o tema. Apesar de sua relevância, a primeira dessas estratégias 
ocorre apenas na EO4, conforme a seguir ao passo que a segunda ocorre nas EO4 e 
EO5. 

4. EO4 - a mulher objeto na publicidade… eh antes de falar sobre:: a publicidade é 
importante saber o que é e pra que serve a publicidade... eh a publicidade nada mais é 
do que algo que se opõe ao secreto... ou seja uma coisa mais à mostra... que seja mais 
aberta... e:: o principal objetivo da publicidade é:: favorecer e aumentar a quantidade de 

vendas... de um determinado produto… 

O grupo situa, de maneira coerente, o assunto no campo da publicidade, uma vez que 
a apresentação trata de anúncios publicitários (de concessionárias). Para tanto, 
executam-se dois movimentos: definição de publicidade em “nada mais é do que algo 
que se opõe ao secreto... ou seja uma coisa mais à mostra... que seja mais aberta” e 
explanação do seu principal objetivo em “favorecer e aumentar a quantidade de 
vendas... de um determinado produto”. Essas informações fundamentam a análise, em 
que o grupo indica, por meio de recursos visuais a linguísticos, os significados atribuídos 

à mulher nos textos que servem como objeto de estudo. 
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Logo após a conceituação acerca do assunto geral que orienta a exposição, e antes de 
iniciar a análise propriamente dita, verificamos reflexões (a seguir) sobre o assunto 
baseadas em discussões anteriores e na própria análise do grupo. Por meio dessa 
estratégia, podemos depreender possíveis explicações relativas à construção de uma 
imagem negativa do corpo feminino nos anúncios de concessionárias de veículos. 

5. EO4 (Bi, membro do grupo) – é:: a gente vê muito... né... em anúncios publicitários 
que a mulher ela tem... corpo exuberante/ é:: corpo perfeito bela jovem sensual... olhos 
claros pele branca de preferência... e os lábios rosados... 

(Br, membro do grupo) a publi/ a publicidade construiu a mulher/ a beleza idealizada da 
mulher... quando as pessoas assistem aos anúncios pu/ publicitários... eles... ficam mais 
(interessados) no símbolo na mulher do que no produto que é o que está sendo 
oferecido... e o corpo da mulher é o que vai vender o produto... e além das mulheres 
dita perfeitas também têm as conhecidas... como “caras conhecidas” que são os 
famosos... que é atriz apresentadora de TV e modelos… 

Busca-se refletir acerca da imagem da mulher na publicidade, sobretudo quando é 
destacado o estereótipo de mulher “ideal”, tão comum em nossa sociedade, em “a 
mulher ela tem... corpo exuberante eh corpo perfeito bela jovem sensual... olhos claros 
pele branca de preferência... e os lábios rosados”. A expressão “de preferência” reforça 
seu argumento acerca do padrão de beleza imposto pela sociedade e reproduzido nos 
mais diversos anúncios publicitários. Tal ideia é complementada na fala de outro 
membro do grupo (Br), quando esse enfatiza que “e o corpo da mulher é o que vai 
vender o produto... e além das mulheres dita perfeitas também têm as conhecidas 
como... ‘caras conhecidas’ que são os famosos... que é atriz apresentadora de TV e 
modelos…”. A expressão “mulheres dita perfeitas” também reforça 

a explanação acerca do padrão de beleza exigido pela sociedade, acrescido do uso de 
“caras conhecidas”, isto é, atrizes, apresentadoras e modelos. 

No que concerne ao desenvolvimento, ele é o núcleo da exposição oral, de modo que é 
nela que se revela, em maior grau, a pertinência e eficácia do texto produzido (SILVA, 
2013). Dolz et al. (2004) nomeiam a fase como “o desenvolvimento e o encadeamento 
de diferentes temas”, porém sem defini-la, sendo essa uma limitação da proposta dos 
autores, dada a centralidade dessa etapa. Embora as demais fases sejam relevantes 
para a adequação genérica, o desenvolvimento deve ser adequado também ao 
conteúdo proposto. 

Em nossa pesquisa, constatamos as seguintes estratégias durante a desenvolvimento 
do tema: (1) comentário geral sobre o texto; (2) problematização; (3) análise de recursos 
visuais; (4) análise de recursos linguísticos; (5) apresentação de pesquisa sobre o tema. 
A primeira, o comentário geral sobre o texto, consiste em uma interpretação oriunda da 
observação de fenômenos específicos da dimensão visual e linguística dos textos. Ao 
introduzir a fase de desenvolvimento, essa estratégia mostra-se importante para 
preparar o auditório à análise que se inicia mais geral e vai se tornando mais específica, 
dos aspectos macro aos microestruturais; ou mesmo ocorre de modo integrada, ou seja, 
com destaque para a articulação entre as diferentes linguagens que compõem o texto. 
Os fragmentos 6 e 7 consistem em comentários gerais acerca do conjunto de textos 
analisados, com significados esmiuçados ao longo da fase de desenvolvimento. No 
fragmento 6, ao se referir a anúncios publicitários de marcas de cervejas, faz-se uma 
afirmação acerca da exposição frequente de mulheres e de seus corpos nesses 
anúncios. Durante a análise, são explorados elementos visuais acerca dos modos como 
esses corpos estão posicionados, das cores e símbolos relacionados a eles, bem como 
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dos substantivos, adjetivos e expressões linguísticas que confirmam o que é enunciado 
no comentário geral. 

6. EO3 - o papel das mulheres nos anúncios geralmente... é pra mostrar o que/ o corpo 
delas... pra tornar elas públicas e/ e valorizar as características delas… 

Já no fragmento 7, indica-se que um exemplo é projetado a fim de ilustrar o comentário 
de que os anúncios relativos a marcas de roupas (no caso), denotam a 
“hipersexualização” e a “objetificação” da mulher. Esses adjetivos são retomados em 
toda a fase de desenvolvimento, ao se analisarem exemplos que convergem para o 
mesmo significado atribuído à mulher nos textos observados. 

7. EO6 - inicialmente aqui agente já tem um::... ótimo anúncio que ele já vai meio que 
eh... meio que ( ) com o que a gente vai tratar no::... na/ na/ na nossa pesquisa no que 
a gente pesquisou... e ele tem... pronto a hipersexualização da mulher a objetificação 
tudo aquilo e esse é um anúncio feito pela/ pelo uma::... pelo uma... eh por uma/ por 
uma marca de/ de roupa chamada (“Blender”) 

De modo mais específico, observamos no fragmento 8 o comentário geral e as análises 
que se seguem como um exemplo bem sucedido de coerência entre partes do 
desenvolvimento. Em vários momentos, pode-se perceber a validade da afirmação de 
que “a imagem da mulher é totalmente desvalorizada”, isto é, ao adjetivo “desvalorizada” 
podemos relacionar a ambiguidade do verbo “dar” no texto em análise, o adjetivo “nua” 
e o substantivo com valor adjetivo “objeto”. 

8. EO4 - a imagem da mulher é totalmente desvalorizada... a mulher aqui está sentada 
na moto... e:: a frase aqui diz “compre que eu dou pra você o emplacamento grátis”... 

onde essa frase tem:: um duplo sentido né... 

(...) 

nessa propaganda refere-se totalmente à mulher né... é o “dou” que é o verbo “dar” que 
significa “ceder” “entregar” “oferecer”... que realmente tem esse duplo sentido né que é 

dar oferecer... é o corpo dela ela... (...) é mas como é duplo sentido né tem 

(...) 

e também a gente pode o/ observar que:: é uma imagem da mulher totalmente/ quase 
nua... e não/ não precisaria disso porque é só (… ) é não se encaixa a mulher quase 

nua num... num anúncio de/ desse né 

(...) 

a marca ela faz apelação colocando mulheres com:: que obedecem aos padrões de 
beleza... é colocando as mulheres... como um objeto praticamente... e tipo sem roupa... 

De modo breve, faz-se o comentário de que “a imagem da mulher é totalmente 
desvalorizada”. No primeiro e segundo parágrafos, a análise de trechos e de termos 
empregados no anúncio apontam para a ambiguidade do verbo “dar”. Nos dois últimos 
parágrafos, a análise de recursos visuais remete à nudez e à objetificação da mulher, 
dada a forma como o corpo feminino é apresentado nos anúncios – totalmente despido. 
Avalia-se, inclusive, que tal escolha seria é inadequada para o gênero discursivo em 
foco. 
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Como dissemos, as estratégias de problematização, análise de recursos visuais, análise 
de recursos linguísticos e apresentação de pesquisa sobre o tema também 
compuseram, de um modo geral, a etapa de desenvolvimento. A conclusão, por sua 
vez, ocorre ao final de cada um dos turnos/partes da exposição oral; isto é, cada 
expositor elabora sua própria conclusão, de modo que o último a apresentar faz o 
encerramento, por meio de expressões como “É isso” ou perguntando ao público se há 

alguma pergunta. 

Essas etapas supracitadas estão em processo de análise, a ser apresentada 
posteriormente, haja vista a interferência do atual período de isolamento para o 
desenvolvimento pleno da pesquisa. 

 
Conclusão 

 

Nesta conclusão, ainda inicial, podemos afirmar que a análise permitiu-nos observar a 
apropriação parcial dos elementos estruturais e linguísticos da exposição oral por parte 
dos expositores, o que permitiu a eles o desenvolvimento de estratégias para o alcance 
de seus objetivos nas exposições orais. A sequência didática desenvolvida certamente 
contribuiu para uma melhor compreensão do gênero-alvo e seu funcionamento. 

Tendo consciência de que um estudo não esgota as discussões referentes ao assunto, 
sugerimos aos professores e pesquisadores da área a elaboração de trabalhos que, 
assim como o nosso, busquem refletir o ensino da oralidade com base nos gêneros 
textuais. Dessa maneira, forneceremos subsídios aos professores dos diversos níveis 
de ensino, a fim de ajudá-los em propostas de produções textuais que figurem a 
modalidade oral da língua, uma vez que a escola é o lugar propício para o domínio de 

mecanismos linguísticos, textuais e discursivos em situações formais. 
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TÍTULO: A importância do diário de bordo na construção do Sistema de Stanislavski 

Resumo 

A pesquisa tinha como objetivo a investigação teórico e prático de algumas publicações 
do e sobre o ator-encenador-pedagogo russo, Constantin Stanislávski (1963-1938), a 
fim de mapear os registros (cartas, notas, anotações, desenhos, documentos) que 
deram origem ao seu Sistema. 

 

Palavras-chave: Diário de bordo, sistema, preparação do ator, Constantin Stanislavski 

TITLE: The importance of the logbook in the construction of the Stanislavski System 

Abstract 

The research had as objective the theoretical and practical investigation of some 
publications of and on the Russian actor-director-pedagogue, Constantin Stanislávski 
(1963-1938), to map the records (letters, notes, notes, drawings, documents) that gave 
rise to your System. 
 
Keywords: Logbook, system, actor preparation, Constantin Stanislavski 

Introdução 

Essa investigação parte do pressuposto que comumente, os processos criativos são 
referenciados por reflexões que partem do ponto de vista dos historiadores e diretores 
teatrais, o que geralmente culmina numa visão de fora para dentro da cena. A ideia de 
trabalhar a partir das ideias do ator-encenador-pedagogo russo, Constantin Stanislavski 
(1863-1938) é justamente apresentar um novo olhar sobre uma perspectiva inversa. 

Com base na investigação do ator e sua experiência prática registrada em relatos, cartas 
e diários de bordo, foi possível mapear uma visão mais íntima da cena. Ou seja, a 
análise dos dados foram realizadas a partir de quem vive a cena em toda a sua 
dimensão. 

Por meio desses documentos pudemos acompanhar a evolução do Sistema, desde o 
trabalho com as ações interiores: memória, “forças motivas” e, posteriormente, as ações 
externas, o qual o ator e encenador russo definiu como “ação psicofísica”. 

Em suas anotações, Stanislavski apresenta além dos acertos de sua prática, suas 
angústias, equívocos e os novos direcionamentos. Esse registro é extremamente 
importante para nós atores e atrizes, pois seu Sistema influencia até hoje o trabalho dos 
intérpretes e é importante frisar que Stanislávski foi pioneiro com relação ao 
desenvolvimento de metodologias que poderiam auxiliar o trabalho de atores e atrizes. 
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A pesquisa de um modo geral ampliou meu olhar sobre a importância da escrita crítico-
reflexiva como uma ferramenta importante não apenas de documentação, mas também 
de estudo e de pesquisa. Noto hoje que, quando escrevo sobre o meu trabalho artístico, 
me relaciono com o meu mundo interior (intuição, memória, recriação, atravessamentos, 
micropercepções, impulsos), que por sua vez, concebem outros caminhos para a minha 
criação, de modo a ressignificar outras possibilidades de criação e elaboração de 

estímulos, que às vezes me passavam despercebidas durante a prática. 

 
Metodologia 

 

A investigação teve como foco, o estudo das seguintes publicações: “Construção da 
personagem”, “A preparação do ator”, “Ator-compositor” e “Análise Ação – Práticas das 
ideias teatrais de Stanislavski”. A partir destas leituras, utilizei essas referências para 
criar conexões teóricas e práticos, tanto com experimentações no meu corpo como o 
mapeamento do processo de análise da pesquisa. 

Além destes livros citados, intensifiquei meus estudos, no livro “O cotidiano de uma 
lenda” - cartas do Teatro de Arte de Moscou. Esse material relata as vivências dos 
artistas que trabalharam com Stanislávski e segundo Cristiane Takeda, autora do livro: 
“ A história das cartas, ao contrário, é feita da vida miúda dos principais protagonistas 
dessa cena, de onde surge o princípio fascinante da modernidade teatral”. ( TAKEDA 
203, p 14). Esses registros mostram como a escrita tem uma grande importância para 
compreendermos a preparação e os processos de criação de atores e atrizes. 

 
Resultados e Discussões 

 
Para o desenvolvimento experimental da análise do diário de bordo iniciei um estudo 
sobre a personagem “Nina” do texto “A Gaivota”, de Anton Tchekhov. A partir desta 
experimentação prática pude aplicar os conceitos estudados ao longo da pesquisa em 
meu trabalho de atriz. 

A investigação se deu tanto a partir da busca pela compreensão das linhas de ação 
motiva, elaboradas pelo encenador Constantin Stanislavki com referência em seus 
livros, como a observação e supervisão de minha orientadora, que estabeleceu o 
desafio de retratar um texto teatral escrito em 1908, nos moldes atuais. Entender as 

inquietações da atriz Nina, me fez compreender melhor as minhas inquietações.  

 
Conclusão 

 

Como resultados da minha pesquisa, estou elaborando um artigo em co-autoria com 
minha orientadora, e que pretendemos publicar ainda esse ano. Além disso, tive a 
oportunidade de renovar minha bolsa , que também prevê a escrita de mais um artigo 
em co-autoria e participação em alguns eventos científicos. Ainda em 2020, minha 
orientadora reuniu seus orientandos de mestrado, iniciação científica e TCC em um 
único grupo de pesquisa a fim de investigar a importância do diário de bordo no processo 

de formação do (da) artista e do (da) docente em teatro. 
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E, por fim, a apresentação deste trabalho no Congresso de Iniciação Científica e 
Tecnológica - eCICT. 
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TÍTULO: A presença de fontes e autores do neoplatonismo na metafísica da obra alemã 

de Mestre Eckhart. 

Resumo 

 

Esta pesquisa consistiu na continuação do projeto de pesquisa intitulado “A recepção 
do neoplatonismo na obra alemã de Mestre Eckhart”, cujo objetivo principal repousou 
em investigar a influência e a presença de fontes e autores neoplatônicos na obra alemã 
de Mestre Eckhart. Além disso, procurou-se evidenciar a relevância dessas fontes 
neoplatônicas na própria construção da metafísica presente nos Sermões e Tratados 
Alemães de Eckhart, analisando de que modo os conceitos neoplatônicos estão 
presentes e são evocados pelo autor renano: principalmente a questão do 
desprendimento (Abgeschiedenheit). Em termos metodológicos, este trabalho é 
essencialmente bibliográfico, tendo como fundamentação principal a obra alemã de 
Eckhart (1998, 2006, 2008). Assim como de comentadores desta temática, tais como: 
Bauchwitz (2015), D’amico (2007), Haas (2002), Harada (2004), Leão (2005; 2006), 
Reale e Antiseri (2003), Raschietti (2015), Reegen (2000), Retucci (2008). 

 
 
Palavras-chave: Neoplatonismo. Mística. Desprendimento. Eckhart.  

TITLE: The presence of sources and authors of Neoplatonism in the metaphysics of the 

German work of Mestre Eckhart. 

Abstract 

This research consisted of the continuation of the research project entitled “The reception 
of Neoplatonism in the German work of Mestre Eckhart”, whose main objective rested in 
investigating the influence and the presence of Neoplatonic sources and authors in the 
German work of Mestre Eckhart. In addition, we sought to highlight the relevance of 
these Neoplatonic sources in the very construction of metaphysics present in Eckhart's 
German Sermons and Treaties, analyzing how Neoplatonic concepts are present and 
are evoked by the Rhenish author: mainly the question of detachment 
(Abgeschiedenheit) . In methodological terms, this work is essentially bibliographic, 
having Eckhart's German work (1998, 2006, 2008) as its main foundation. As well as 
commentators on this topic, such as: Bauchwitz (2015), D'amico (2007), Haas (2002), 
Harada (2004), Leão (2005; 2006), Reale and Antiseri (2003), Raschietti (2015) , 
Reegen (2000), Retucci (2008). 

 

Keywords: Neoplatonism. Mystic. Detachment. Eckhart. 

Introdução 
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Segundo Haas (2002), Eckhart realiza aquilo que constitui uma oculta exigência da 
espiritualidade da ordem dominicana: “ser contemplativo na ação e ativo na 
contemplação” (p. 20). Pouco se sabe sobre a vida de Eckhart, mas supõe-se que ele 
nasceu aproximadamente em 1260, na Turíngia. Segundo Bauchwitz (2015), a obra de 
Eckhart (1260 – 1327) é marcada por sua divisão idiomática: de um lado, as obras 
latinas que estabelecem uma ontologia (a questão do ser emparentado à exegese 
inspirada em Êxodo); de outro lado, as obras alemãs, com a elaboração de uma 
henologia. Apesar dessa divisão, afirma Bauchwitz (2015), ambas as partes da 
metafísica construída por Eckhart compartilham “de um mesmo fundo especulativo”. 
Sua principal obra latina foi a Opus Tripartitum (também os comentários bíblicos). Em 

suas obras alemãs, estão presentes os tratados e sermões. 

 

Eckhart é um pensador que está inserido na mística renana. Na introdução do Livro da 
Divina Consolação e outros textos seletos (2006), Leonardo Boff adverte que o tempo 
em que Eckhart viveu foi marcado por profundas rupturas. A síntese medieval entre 
ciência e fé, evangelho e história, por exemplo, estavam prestes a se dissolver. E é 
nesse contexto que irrompe o caminho da mística, não afastando Deus do processo da 
história, como observa Boff, mas reintroduzindo-o como novo vigor a ponto de ser 
experimentado. O caminho da mística em Eckhart é expresso desde a experiência da 
unidade de tudo com tudo e com Deus. Nesse sentido, é perceptível uma henologia na 
metafísica das obras alemãs de Eckhart, no qual está fundamentada a primazia do Uno 
frente ao ser. E também a forte presença da questão do “desprendimento”. 

 

Essa pesquisa alberga o objetivo de desenvolvimento sustentável da agenda 2030 da 
ONU que diz respeito à promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, porporcionando o acesso à justiça para todos. 

 

 
Metodologia 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi de caráter estritamente bibliográfico e 
filosófico. Para atingir os objetivos estabelecidos nesta pesquisa, em termos 
metodológicos, o caminho tecido perpassou três etapas principais, atreladas aos 
objetivos específicos. 

 

De modo inicial, o primeiro objetivo específico era o de investigar a presença de fontes 
e autores do neoplatonismo na obra alemã de Mestre Eckhart, evidenciando as suas 
relevâncias no que diz respeito ao objeto próprio dos Sermões e Tratados, destinados 
à interpretação de textos bíblicos segundo o calendário litúrgico e à constituição do 
conceito fundamental da filosofia eckhartiana, a saber, o desprendimento. Aqui, em 
termos bibliográficos, foram utilizados autores e comentadores dessa questão, tais 
como: RETUCCI (2012), PROCLO (1965), TER REEGEN (2000), BAUCHWITZ (2015), 
HAAS (2002), dentre outros já indicados no referencial bibliográfico. 
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Num segundo momento, procurou-se analisar e aprofundar as questões metafísicas 
presentes na obra alemã de Eckhart, evidenciando as fontes neoplatônicas. De modo 
mais específico, podemos explicitar a questão da constituição de uma henologia, o 
caráter da negatividade e a questão do desprendimento. Foi necessário a utilização das 
obras alemãs de Eckhart, tais como: Sermões Alemães (2006; 2008), Obras alemanas 

(1983), El fruto de la nada (1998), dentre outras. Assim como de seus comentadores. 

 

Por fim, a pesquisa repousou na análise da relevância das fontes e autores do 
neoplatonismo na obra alemã de Eckhart. Aqui, a metodologia fez revelar o caráter 
comparativo da pesquisa. De posse dos conteúdos estudados e analisados nas etapas 
anteriores, tornou-se necessário estabelecer e fundamentar a relevância das fontes e 
autores do neoplatonismo na obra alemã de Eckhart. 

 

 
Resultados e Discussões 

 

Como já mencionado, esta pesquisa é uma continuação do projeto de pesquisa 
intitulado “A recepção do neoplatonismo na obra alemã de Mestre Eckhart”. Portanto, 

este trabalho possui resultados e discussões iniciados, porém não esgotados. 

 

Como resultados anteriores, tivemos a investigação do neoplatonismo na obra alemã 
de Mestre Eckhart. Vimos que há duas fontes principais quando pensamos na influência 
neoplatônica na obra de Eckhart: o Liber de Causis (LdC) e Proclo. O Liber de Causis, 
segundo Retucci (2008) é uma forte influência na obra alemã de Eckhart, estando 
presente em momentos centrais de seu pensamento. Segundo a autora, Mestre Eckhart 
cita o LdC de duas maneiras em sua obra alemã, num total de 10 citações. Enquanto 
em sua obra latina, encontram-se 102 citações. Destacamos, na pesquisa anterior, que 
essa diferença revela mais do que algo meramente quantitativo. Mas revela, também, 
dois momentos conceituais que juntos indicam uma unidade. Bauchwitz (2015) observa 
que na obra latina, a ontologia eckhartiana se funda em conceitos fundamentais do LdC, 
enquanto em sua obra alemã é alicerçada em conceitos que fundamentam uma 

henologia, no qual há o caráter de primazia do Uno frente ao ser. 

 

Retucci (2008) nos adverte que esse uso que Eckhart faz do LdC perpassa por 
temáticas específicas, por exemplo: a questão da imanência e da transcendência da 
Causa Primeira em relação às criaturas, a questão da superioridade do intelecto em 
relação à natureza, a concepção de Deus enquanto acima de todos os nomes. 

 

A questão do caráter da inominabilidade divina é bastante presente na obra alemã de 
Mestre Eckhart. Deus é sem nome, pois toda tentativa de nomeá-lo encontra o 
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“obstáculo” de que acima d’Ele nada há. Também evidenciamos a primazia do Uno 
frente ao ser e a questão da “negação da negação” em Eckhart no que diz respeito à 
sua obra alemã. De uma unidade na e da multiplicidade. Nesse sentido, Retucci (2008) 
afirma que para chegar ao conhecimento do Uno, em Eckhart, o pensamento deve livrar-
se das determinações da ordem dos entes. 

 

Retucci (2008) afirma que para Eckhart, no contexto da sua obra alemã, Deus está 
acima de toda palavra: a grandeza do ser divino transpassa a questão da própria 
linguagem “convencional”. A autora destaca que uma coisa poder ser conhecida a partir 
de três aspectos: i) através de coisas que estão acima dela; ii) a partir de analogias e 
similitudes, iii) por meio de operações e efeitos que são derivados dela. Porém, em 
Eckhart, Deus não pode ser conhecido ou nomeado. Porque não há nada acima dele e 
efeitos não podem revelar a sua causa. Eckhart (2006, p. 54), em seu Sermão 3, nos 
diz: “Um mestre pagão diz: As forças que pairam abaixo de Deus são pendentes em 
Deus e, ainda que subsistam puramente em si mesmas, elas são suspensas naquele 
que não tem começo nem fim; pois em Deus não pode incidir nada de estranho. Ele não 
pode receber num modo estranho nenhuma impressão estranha”. O autor renano (2006, 
p. 97), em seu Sermão 11, também nos diz que há coisas que impedem que o homem 

conheça a Deus: o tempo, a corporalidade, a multiplicidade. 

 

Nesse sentido, Haas (2002, p. 37) também nos mostra que para Eckhart o caminho em 
direção a Deus passa pela ausência de caminho e de modalidade. Assim ele nos diz: 
“O caminho é, em realidade, um não caminho, o modo, um não modo. O cristão 
verdadeiramente espiritual deve permanecer neste paradoxo porque, por outro lado, 
sabe que Deus o assume sempre em sua melhor modalidade” (tradução nossa). Nesse 
sentido, Eckhart adverte em seu Sermão 5b: “Quem busca a Deus sem modo apreende-
o como Ele é em si mesmo (...) Quem pelo espaço de mil anos perguntasse à vida: “Por 
que vives?” - se ela pudesse responder, não diria outra coisa a não ser: “Eu vivo porque 
vivo”. Isso vem porque a vida vive do seu próprio fundo e emana a partir do seu próprio. 
Por isso vive sem porquê” (2006, p. 67). 

 

Por fim, destacamos o um outro conceito primordial na construção da metafísica de 
Eckhart nos Tratados e Sermões alemães: o desprendimento (Abgeschiedenheit). 
Corriqueiramente, pensamos o termo desprendimento a partir de uma perspectiva 
ascético-moral. Através desse viés, o termo transita entre entendimentos e significados 
que perpassam a ideia de “desapego”, de “renúncia”. Nesse sentido, a ideia de 
desprendimento está atrelada às coisas e às criaturas. É no correr do século XIX que o 
termo desprendimento possui um caráter mais ascético do que propriamente místico. 
Porém, para Eckhart (2006), o desprendimento está desvinculado de todas as criaturas, 
dando acesso apenas a Deus. 

 

Segundo Jarczyk e Labarrière, seria um equívoco atribuir um caráter ascético ao que 
Eckhart entende por desprendimento, tendo em vista que isso implicaria numa 
separação em relação ao mundo (mais na frente veremos que a mística Eckhart se 
distancia desse pensamento, tendo em vista que é uma mística da vida cotidiana). 
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Jarczyk e Labarrière também advertem que esse estar desvinculado de todas as coisas 
e criaturas, em Eckhart, também não reflete uma atitude estoica. Enquanto os estoicos 
se despedem do mundo e mantém-se fora do alcance de qualquer sentimento (seja de 
alegria, tristeza...), o que caracteriza o mundo desprendido não é extinguir as paixões, 
mas saber viver sua paixão no mais total desprendimento. Assim, o desprendimento em 
Eckhart está emparendado à essência mesma de Deus, possuindo um sentido 
ontológico. 

 

Assim, desprendimento em Eckhart nos leva à essência, ao ser de Deus. Segundo 
Giachini (2006, p. 338), o desprendimento na mística de Eckhart diz respeito à “plenitude 
do ser da liberdade, da plena soltura de ser”. 

 

Nesse sentido, Oliveira (2011) afirma, em seu texto intitulado A cintilância dos escuros, 
que “para alcançar tal abandono, esses místicos nos ensinaram, há que se cultivar uma 
ascese rigorosa que implicará no desprendimento do mundo e suas representações, do 
sujeito e sua vontade, e, finalmente, do próprio Deus enquanto Deus-percebido. Estar 
apropriado ao abandono é, transcender-se enquanto instância desejante e transcender 

ao próprio Deus como objeto de desejo”. 

 

 
Conclusão 

 

Podemos concluir que as fontes e os autores neoplatônicos exerceram uma 
fundamental influência no pensamento eckhartiano, principalmente no que diz respeito 
à construção de sua metafísica. Em sua obra alemã, ressoam importantes conceitos 
presentes na tradição neoplatônica, tais como: o pensamento acerca do Uno, a 
presença da teologia negativa, o caráter da inominabilidade divina e a ideia do ser-solto/ 

do desprendimento. 

 

Haas (2002, p. 109), nos mostra que para Eckhart há três caminhos possíveis até Deus: 
i) o primeiro, é o franciscano; ii) o segundo, é o "caminho sem caminho", iii) o terceiro, 

se chama caminho, é "o estar em casa". Ele adverte que: 

“Esta possibilidade do terceiro caminho é a possibilidade de Marta: a mesma integra o 
exterior e o interior da visão una do próprio ser outorgado sempre de novo por Deus. Se 
os dois primeiros caminhos são possibilidade de encontrar a Deus na forma de saída 
extática, seja pelo ser criado ou pelo ser divino, este terceiro caminho constitui a 
possibilidade de experimentar o divino no ser criado que está mais perto e é mais íntimo 
a mim: no meu próprio ser” (p. 110). 
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Para Eckhart, o homem deve apreender Deus em todas coisas, porque todas as coisas 
tem para ele o sabor de Deus e a imagem de Deus se faz visível em todas as coisas 
(HAAS, 2002, p. 30). Nesse sentido, as coisas não são meros objetos utilitários. Essa 
questão nos coloca diante da mística do cotidiano presente no pensamento de Eckhart: 
de uma coincidência entre o ser e o fazer, como assinala Haas. Podemos apontar que 
nessa concepção de uma mística do cotidiano está implicado o nosso próprio modo de 

estar e ser no mundo, o nosso modo de habitar, de estar junto às coisas. 
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TÍTULO: Um Homem moderno, uma cidade moderna: Manuel Rodrigues de Melo, o 

modo de viver de uma cidade e o livre arbítrio de um sujeito. 

Resumo 

 O objetivo deste trabalho é compreender como Manoel Rodrigues de Melo se tornou 
integralista. Para isso, analisou-se a trajetória desse personagem, entre os anos de 
1930 e 1934. Neste período, Manoel Rodrigues de Melo se mudou para Natal e passou 
a estudar na Escola de Comércio; ingressou na Congregação Mariana de Moços e se 
filiou 
ao Movimento Integralista. Teoricamente, o trabalho está aportado nos conceitos de 
cultura política (BERSTEIN, 1998) e nas considerações de Chartier e Certeau (1983). 
Do ponto de vista metodológico, o trabalho fundamentou-se nos procedimentos 
propostos pelo método onomástico (GINZBURG, 1979). O escopo 
documental  analisado é constituído pelos jornais A Palavra e A República e pelo livro 
Chico Caboclo (1957). Preliminarmente, constatou-se que: 1) Os valores difundidos 
pelas instituições das quais Manoel Rodrigues de Melo fez parte foram primordiais para 
o ingresso do personagem no movimento; 2) As redes de sociabilidade tecidas pelo 
personagem nas instituições frequentadas por ele foram fundamentais para a sua 
adesão ao integralismo. 

  

 
 
 
 
 
Palavras-chave: Integralismo; Manoel Rodrigues de Melo; cultura política. 

TITLE: A modern man, a modern city: Manuel Rodrigues de Melo, the way of life of a 

city and the free will of a subject. 

Abstract 

 The aim of this paper is to analyze the trajectory of Manoel Rodrigues de Melo, in 
order  to understand how he became an integralista. Manoel Rodrigues was: student at 
Escola de Comércio (1930-1934); president of the Rio Grande do Norte North Academy 
of Letters, secretary of the Euclides da Cunha Literary House; militant in the integralist 
movement; and councilman for Natal (1948-1951) by the People&#39;s Representation 
Party (PRP). The search source of this research is consist by books and newspapers, 
which were located in the collections of the North Rio Grandense Academy of Letters 
and in the personal collection of Manoel Rodrigues de Melo. From the methodological 
point of view, the work was based on the assumptions of the onomatic method 
(GINZBURG; PONI, 1989). It was found throughout the study that Manoel Rodrigues 
Manoel joined 
integralism because he coexisted with authoritarian ideas, values and beliefs in the 
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institutions that he was part of. He saw in the movement an instrument to transform his 
reality. 

  

 
 
 
 
 
Keywords: Integralism; Manoel Rodrigues de Melo; political culture. 

Introdução 

  

No ano de 1932 foi fundada no Brasil a Ação Integralista Brasileira (AIB). Comandado 
por Plínio Salgado, o movimento se tornou o primeiro partido político de massas no 
Brasil e foi estabelecido sob o signo “Deus, Pátria e Família”. O movimento 
caracterizava-se por uma estrutura organizacional fincada no respeito à hierarquia e à 
disciplina. Aos integralistas cabia a tarefa de obedecer ao “chefe máximo”, Plínio 
Salgado, e seguir um rígido código de comportamento, amplamente divulgado nos 

boletins da Ação. 

Os integralistas eram contrários aos fundamentos da democracia liberal e 
frequentemente manifestavam-se em repúdio às eleições diretas e à pluralidade 
partidária. No lugar da democracia liberal, defendiam a organização de um Estado 

autoritário que controlasse todas as manifestações e formas de organização social. 

Esse discurso, contrário às instituições democráticas liberais, conquistou muitos 
adeptos na sociedade brasileira. Estima-se que ao longo da década de 1930, quase 500 
mil pessoas engajaram-se ao movimento. 

A alta adesão de parte da sociedade nos leva a algumas indagações: por que tantas 
pessoas se associaram a esse movimento autoritário e antidemocrático? Por que as 
pessoas se sentiram motivadas a seguir um líder político que defendia a exclusão do 
diferente? 

Partindo dessas inquietações, delimitou-se como objeto de estudo parte da trajetória do 
intelectual Manoel Rodrigues de Melo, personagem cuja trajetória foi dedicada à difusão 
do integralismo no Rio Grande do Norte. A meta é compreender como esse personagem 
se tornou integralista. Pretende-se identificar como ele se aproximou do movimento e o 
que o levou a seguir a doutrina verde-amarela. Para isso, buscamos: a) analisar as 
instituições das quais o personagem fez parte ao longo de sua trajetória; e b) identificar 
alguns autores e obras que serviram como referência na sua formação intelectual. 
Delimitamos a baliza temporal da pesquisa entre os anos de 1930 até o ano de 1934. 

Em 1930 Manoel Rodrigues de Melo, aos 23 anos de idade, passou a morar na cidade 
do Natal, onde ampliou sua rede de sociabilidades, e começou a estudar na Escola de 
Comércio, instituição fundamental para a consolidação do movimento integralista no Rio 
Grande do Norte. Já no ano de 1934, Manoel Rodrigues de Melo terminou seus estudos 
na Escola de Comércio. Entre os anos de 1930 a 1934, o personagem se aproximou do 
movimento integralista e estabeleceu uma posição de relevância no seio do movimento, 
chegando a ser secretário de propaganda. 
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Ao longo de sua trajetória, Manoel Rodrigues de Melo foi também vereador (1948-1952) 
pelo Partido de Representação Popular, membro da Academia Norte-Rio-Grandense de 
Letras, da qual foi presidente entre os anos de 1955 a 1976, e sócio do Instituto Histórico 
e Geográfico do Rio Grande do Norte. 

 
Metodologia 

 
  

Do ponto de vista metodológico, essa pesquisa foi conduzida a partir dos pressupostos 
do método onomástico, proposto pela micro-história italiana (GINZBURG; PONI, 1989). 
O método consiste na utilização do nome do personagem – objeto de estudo – como 
bússola da pesquisa. A partir desse procedimento investigativo, uma trajetória difusa e 
fragmentada é gradativamente reconstruída pelo pesquisador. Ao passo que essa 
trajetória vai sendo construída, é possível associar o nome do personagem estudado a 
outros indivíduos que comumente consta nas mesmas fontes. Com isso, é possível 
reconstituir também uma rede de sociabilidade formada por indivíduos com os quais o 
personagem se relacionou. 

Ainda do ponto de vista metodológico, as reflexões do historiador Carlo Ginzburg (1989) 
sobre o paradigma indiciário foram de suma importância para a reconstituição de parte 
da trajetória de Manoel Rodrigues de Melo. Conforme sugerido por Ginzburg, quando 
não se tem muitas fontes disponíveis sobre um objeto, o historiador pode recorrer aos 
“indícios”, aos detalhes presentes na fonte. A partir da análise dos indícios, o historiador 
pode lançar hipóteses dentro de um determinado campo de provas e possibilidades. 
Nesse sentido, a partir dos indícios, reconstituímos aspectos da trajetória de Manoel 

Rodrigues de Melo que não eram explicitados nas fontes consultadas. 

Primeiramente, investigamos os jornais, especificamente, os periódicos A Palavra e A 
República, dos quais foram consultadas as edições publicadas na década de 1930, 
período que corresponde ao recorte temporal da pesquisa. Procuramos investigar 
nesses jornais, os textos publicados por Manoel Rodrigues, considerando-se tanto 
aqueles de natureza literária (poemas, poesias e crônicas), quanto os que abordavam 
diretamente a política, manifestando a insatisfação ou apoio do autor a campanhas, 
projetos e partidos. Em seguida, analisamos a obra literária “Chico Cabloco”, escrita por 
Manoel Rodrigues e publicada no ano de 1957. A obra foi sistematizada e publicada 
nesse ano e reuniu poemas e contos escritos pelo personagem ao longo da década de 
1930. Na obra consultada, buscamos, por um lado, analisar as ideias difundidas pelo 
personagem e, por outro, identificar autores que serviram como referências para ele. 
Almejamos identificar quem eram os sujeitos históricos da obra literária, que leitura do 
passado sustentava a narrativa da obra e qual o método adotado pelo personagem na 
escrita das suas obras. Do ponto de vista teórico, foram fundamentais os pressupostos 
teóricos dos historiadores Michel de Certeau (1983) e Roger Chartier (1990), para os 
quais não há atores passivos: nem leitores, nem ouvintes, nem expectadores. Para 
ambos, a leitura e a escrita são práticas culturais, processos extremamente complexos, 
que envolvem a experiência e a imaginação dos autores sociais deles participantes. 
Nesse sentido, as produções textuais analisadas (especificamente livros e discursos), 
foram compreendidas pela chave explicativa fornecida pelo campo da História Cultural, 
a qual pressupõe que, tanto no ato de escrever como no de ler, os indivíduos 
reinterpretam a realidade em que vivem, recriando significados e encontrando brechas 
em um sistema cultural. 
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Ainda do ponto de vista teórico, as considerações de Sérgio Berstein sobre o conceito 
de cultura política foram fundamentais. Para esse historiador, os indivíduos agem 
politicamente a partir da cultura. Nesse caso, a cultura é entendida como um conjunto 
de valores, práticas e regras, compartilhado pelos indivíduos nas diferentes instituições 
e grupos sociais: igrejas, famílias, partidos políticos. Os valores, as crenças e os 
sentimentos são, portanto, mobilizados nas ações políticas. Nessa perspectiva, não há 
uma separação entre política e cultura, já que ambas estão entrelaçadas nas práticas 
cotidianas dos sujeitos. 

No entanto, a cultura política não é uma prisão na qual o indivíduo só reproduz 
comportamentos. Segundo Ginzburg, “a cultura oferece ao indivíduo um horizonte de 
possibilidades latentes – uma jaula flexível e invisível da qual se exercita a liberdade 
condicionada de cada um” (1997, p.27). Nesse sentido, a cultura ofereceu a Manoel 
Rodrigues um repertório para as suas ações, um campo de possibilidades no qual 
exerceu seu livre arbítrio. 

 
Resultados e Discussões 

 
  

A partir da pesquisa realizada, foram obtidos os seguintes resultados: 

1) Ao se mudar para Natal, em 1930, então com 27 anos, Melo estudou na Escola 
Técnica do Comércio, instituição integrante de um projeto da Congregação Mariana, 
que visava estender a atuação da Igreja Católica para outras frentes de articulação com 
a sociedade civil. 

1.1) A Escola de Comércio foi criada sob os auspícios do padre Antônio Cabral, em 
1919, quando esteve à frente da diocese natalense. O padre expôs a ideia para a 
Congregação Mariana de Moços, que concretizou a criação da instituição. Pode-se 
entender o empreendimento da Escola de Comércio como parte de um projeto nacional, 
desencadeado a partir da segunda metade da década de 1910, após a publicação da 
pastoral de D. Sebastião Leme, na qual interpelava os fiéis a retomarem à influência 
perdida após a desvinculação entre Estado e Igreja pós-proclamação da República. 
Esse projeto, nomeado pela historiografia de neocristandade, previa, portanto, a 
ampliação das bases de colaboração e articulação com a comunidade laica de católicos. 

1.2) A Congregação Mariana fundou uma caixa cooperativa de assistência, o Centro de 
Imprensa, a Escola de Gazeteiros e a Escola São Vicente de Paulo, além da própria 
Escola de Comércio 

1.3) Os jovens que concluíam os estudos na Escola de Comércio, até o ano de 1934, 
saíam da instituição com a qualidade de perito contador. Tal qualidade foi 
institucionalizada no final do ano de 1934 quando o ensino comercial foi regulamentado 
e foi devidamente registrada a profissão de contador. 

1.4) Durante o período em que esteve na Escola de Comércio, Manoel Rodrigues entrou 
em contato com valores, práticas e regras do catolicismo Mariano. Dentre esses valores, 
podemos destacar os valores católicos de defesa da família, da honra cristã e da moral 
conservadora. 
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1.5) Entre 1929 e 1932, a Escola do Comércio manteve relações diretas com a Legião 
Cearense do Trabalho (LCT), organização notadamente conservadora e defensora do 
regime coorporativo. Segundo Aranha e Galvão (1995), as ideias de Severino Sombra 
(líder da LCT) eram difundidas no seio da Congregação Mariana durante as reuniões da 
comissão de literatura, frequentadas por um grupo de congregados do qual fazia parte 
Manoel Rodrigues de Melo. O ápice da aproximação entre a LCT e a Congregação 
foram as visitas de Severino Sombra à Escola do Comércio nos dias 22 de maio e 23 
de junho de 1932. Em ambas, Sombra discutiu com os congregados os ideais da Legião 
e apresentou um novo movimento que estava despontando no cenário nacional: a Ação 
Integralista Brasileira. Nesse sentido, um grupo adepto às ideias integralistas se formou 
em Natal, antes mesmo da fundação oficial do núcleo estadual da Ação (AMADO, 2016). 
Esse grupo era constituído pelos moços da Congregação Mariana e contava com a 
participação direta de Manoel Rodrigues de Melo. 

1.6) Na Escola de Comércio, Manoel Rodrigues teve seus primeiros contatos com o 
núcleo local da Ação Integralista Brasileira que, durante a década de 1930, reunia-se 
regularmente no prédio da Escola para realizar assembleias e festividades do 
movimento. Nesse período, Ulisses de Góis, um dos articuladores do movimento 
integralista no Estado, era o diretor da Escola de Comércio. O líder nacional da Ação 
Integralista, Plínio Salgado, visitou a escola e proferiu no prédio da instituição palestras 
para os integralistas potiguares. 

1.7) A fase preparatória da fundação do núcleo estadual da Ação Integralista foi 
acompanhada de perto por Plínio Salgado. Numa manifestação de contentamento com 
as notícias que chegavam sobre a organização dos integralistas potiguares, Plínio 
Salgado escreveu a Francisco Veras (representante do Chefe Nacional em terras 
potiguares): “nessa terra cheia de sol a Ideia Nova encontrará a vibração do espírito 
imortal da raça”, pois “jamais o homem do norte falou nos decisivos momentos históricos 
do Brasil” (A REPÚBLICA, s/p). Salgado ainda pedia a Veras que este arranjasse logo 
a comissão provisória da AIB e que pusesse nas ruas os camisas-verdes. 

1.8) Veras agiu conforme as instruções do líder integralista e convocou uma reunião dos 
camisas-verdes para discutirem a formação da comissão responsável por organizar o 
movimento. A reunião acabou se transformando na solenidade oficial de fundação da 
AIB no Rio Grande do Norte e aconteceu conjuntamente às programações de 
comemoração do 15° aniversário da Congregação Mariana de Moços. Toda cerimônia 
aconteceu no Teatro Carlos Gomes, no dia 14 de julho de 1933, e contou com a 
participação de personalidades importantes no jogo político local, entre os quais D. 
Marcolino Esmeraldo de Souza Dantas, o Interventor Federal Sérgio Bezerra Marinho e 
Francisco Veras Bezerra, representando Plínio Salgado. Ulisses de Góis, presidente da 
Escola do Comércio e um dos líderes da Congregação Mariana no RN, foi o responsável 
por indicar o triunvirato que liderou o núcleo do Movimento Integralista Brasileiro no Rio 
Grande do Norte. Indicados por Ulisses de Góis, o triunvirato, composto por Câmara 
Cascudo, Francisco Veras e Miguel Seabra Fagundes, contou com o auxílio de Manoel 
Rodrigues como secretário da Ação. 

1.9) Um mês após a solenidade de fundação da AIB no RN, Plínio Salgado visitou seus 
correligionários potiguares. A visita de Plínio a Natal foi parte de uma caravana feita por 
um grupo de integralistas aos estados do norte e nordeste, nos quais se buscava difundir 
a “Ideia Nova” pelo território nacional. Em território natalense, Plínio Salgado e seus 
companheiros passaram menos que um dia. Chegaram ao meio dia, a bordo do navio 
Pará, e foram recebidos por Câmara Cascudo e mais um grupo de integralistas 
potiguares. O chefe nacional passou a tarde inteira na Escola de Comércio, “sede 
provisória da Ação Integralista Brasileira”, disponível para “ser procurado pelos 
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interessados”, e à noite participou de uma solenidade no Teatro Carlos Gomes, na qual 
falou apressadamente sobre os ideais da Ação. Às 21 horas embarcou a bordo do navio 

Pará e deu continuidade à caravana (A REPÚBLICA. 16 jul., 1933. s/p). 

2) Quando estudava na Escola de Comércio, Manoel Rodrigues de Melo teve contato 
também com as obras de alguns autores centrais na construção da ideologia 
integralista. Essa constatação é possível porque ao longo da década de 1930, Manoel 
Rodrigues deu vida ao personagem “Chico Caboclo”, que pode ser inserido na 
interpretação e busca do descobrimento do tipo racial brasileiro. Alguns outros literatos 
também se engajaram na tentativa de descobrir e interpretar o que seria o brasileiro e, 
especificamente, caracterizar o tipo racial deste, como, por exemplo, Menotti del Picchia, 

com a criação de “Juca Mulato”, e Roquete Pinto com seu “Xique-Xique”. 

2.1) Conforme escreveu Manoel Rodrigues de Melo, em 1957, avaliando o movimento 
no qual se inseria a criação do seu Chico Caboclo, esta criação literária só foi possível 
porque o autor lia constantemente as obras de Valdomiro Silveira, Cassiano Ricardo, 
Plínio Salgado, Menotti del Picchia e Roquette Pinto, os quais compuseram, na 
perspectiva de Rodrigues de Melo, a “escola indianista, sertanista ou caboclista do Brasil 
meridional, setentrional e central” (MELO, 1957, p. 17). Esses mesmos autores foram 
fundamentais na constituição da base teórica da Ação Integralista Brasileira. Segundo 
Natália Cruz (2005); eles teorizaram uma crença que serviu de fundamento para a 
prática da AIB, a de que “a observação e a descrição dos traços físicos comportamentais 
poderiam auxiliar na análise das individualidades e que a identificação dos indivíduos 
era importante para a condução da boa política” (CRUZ, 2005, p.90). 

2.2) Manoel Rodrigues de Melo, por meio de Chico Caboclo, buscou caracterizar e 
tipificar o brasileiro que vivia nos sertões, vales e nas caatingas do nordeste brasileiro. 
Para Manoel Rodrigues, o “sertanejo [...] era o resultado da mistura do índio e do branco, 
podendo ser enquadrado na classificação histórica do mameluco”, manifestação da 
capacidade de superação de “todos os elementos contrários e inimigos da civilização”, 
resultando no tipo mais bem “adaptado às condições climáticas, sociais, morais, 
sexuais, religiosas e alimentares” (MELO, 1957, p.11). 

 

Conclusão 

 
  

Considerando os limites de um relatório de pesquisa, optou-se por investir numa 
discussão específica: a aproximação de Manoel Rodrigues, ao longo da década de 
1930, com o Movimento Integralista. 

Buscamos sustentar a hipótese de que Manoel Rodrigues de Melo tornou-se integralista 
porque incorporou valores, seguiu regras e se aproximou de sensibilidades ideológicas 
que o colocaram em contato direto com o Movimento, no âmbito das instituições que fez 
parte. 

No dia a dia de Manoel Rodrigues de Melo ele se relacionou com integralistas, tanto na 
Congregação Mariana quanto na Escola de Comércio, leu obras de autores que eram 
afinados com as ideias do Movimento e se aproximou da religião católica. 

Desse modo, constatamos que só é possível compreender as práticas políticas de uma 
sociedade, levando-se em conta o repertório cultural dos indivíduos, pois são os 
repertórios que oferecem um conjunto de possibilidades de atuação do sujeito. Portanto, 
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Manoel Rodrigues de Melo não era predestinado a ser integralista. Trata-se de uma 
identidade política construída cotidianamente. 

Tal identidade fundamentava-se em pensamentos e propostas profundamente 
autoritárias. Manoel Rodrigues de Melo estava imerso numa sociedade que não nos é 
muito distante, na qual o autoritarismo habitava os valores cotidianos, mantendo-se vivo 
nas ideias difundidas em livros e nos discursos de pessoas próximas. 

 
Referências 

 
  

ARANHA, Terezinha de Queiroz; GALVÃO, Cláudio Augusto Pinto. Manoel Rodrigues 

de Melo: bibliografia 1926 - 1995. Natal: EdUFRN, 1995. 

A REPÚBLICA, 14 jul., 1933. 

A REPÚBLICA. 16 jul., 1933. Não paginado 

BERSTEIN, Serge. A cultura política. In: RIOUX, J.P.; SIRINELLI, J.F. (org.). Para uma 

história cultural. Lisboa: Editorial Estampa, 1998, p.349-363. 

CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1983. 

CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro 
Bertrand, 1990. 

CRUZ, Natália dos Reis. O integralismo e questão racial: a intolerância como princípio. 
2005.Tese (Doutorado em História Contemporânea) – Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2005. p. 90. 

GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e ideias de um moleiro perseguido 
pela inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

______. O nome e o como: troca desigual e mercado historiográfico. In: A micro-história 
e outros ensaios. Lisboa: Difel; Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 

______. Sinais, raízes de um paradigma indiciário. In: GINZBURG, Carlo. Mitos, 
emblemas e sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 

143-179. 

MELO, Manoel Rodrigues de. Chico Caboclo e outros poema. Rio de Janeiro: Editora 
Pongetti, 1957. 

______. Carta (prefácio à primeira edição). In: MELO, Manoel Rodrigues de. Várzea do 

Açu.: São Paulo: Ibrasa, 1979. p. 18. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1269 

 

CÓDIGO: HS1225 

AUTOR: NINIVE LUARA DE ARAUJO PAIVA 

ORIENTADOR: VALQUIRIA APARECIDA PASSOS KNEIPP 

 

 

TÍTULO: As transformações do Jornalismo contemporâneo em tempo de Fake News 

Resumo 

Apesar de serem um fenômeno antigo, as notícias falsas ganharam maior disseminação 
com as redes sociais online e a cultura de partilha, fazendo com que a desinformação 
atingisse um novo patamar. Esse problema conseguiu visibilidade pela capacidade de 
influenciar os sistemas políticos, especialmente processos eleitorais, e acentuar a 
polarização política (DELMAZO; VALENTE, 2018). A partir deste cenário o jornalismo 
sofreu alterações. Por isso, este trabalho se propôs a estudar a editoria UOL Confere 
do Portal de Notícias UOL. Utilizando o recorte do mês de setembro de 2019, realizamos 
um estudo de caso, a partir de observação virtual, levantamento, catalogação e análise 
dos conteúdos publicados. 
 
Palavras-chave: Fake news; jornalismo; checagem. 

TITLE: The transformations of contemporary Journalism in Fake News time 

Abstract 

Despite being an old phenomenon, fake news gained greater dissemination with online 
social networks and the culture of sharing, causing misinformation to reach a new level. 
This problem has gained visibility by the ability to influence political systems, especially 
electoral processes, and accentuate political polarization (DELMAZO; BRAVE, 2018). 
From this scenario journalism has changed. Therefore, this work aimed to study the 
editorial UOL Confere of the Portal de Notícias UOL. Working with the September 2019 
cutout, we conducted a case study, based on virtual observation, survey, cataloguing 
and analysis of published contents. 
 

Keywords: Fake news; journalism; fact checking. 

Introdução 

Em um período denominado como “era da informação” (CASTELLS, 1999), os fluxos de 
informação ganham cada vez mais velocidade e atingem outro patamar. Os aparelhos 
eletrônicos e as redes sociais são determinantes para a dinâmica social vivida 
atualmente, pois são eles que possibilitam a grande quantidade de informação que é 
oferecida a todos diariamente. Esse processo influencia diretamente na forma em que 
essas informações são consumidas, o público passa a ter cada vez mais opções de 
escolher o que consome, mas não necessariamente está, de fato, bem informado. 

A popularização do termo fake news demonstra que essa é uma realidade atual. Além 
disso, junto delas, chegamos ao contexto de pós-verdade, o que de acordo com Barbosa 
(2019) tem colocado à prova a imprensa, a ciência e as elites intelectuais, instituições 
que outrora eram consideradas portadoras da verdade. Portanto, as elucidações sobre 
o assunto se justificam pela necessidade de delinear as práticas consequentes de um 
cenário em que “todos e ninguém são especialistas” (D’ANCONA, 2018). 

 

Metodologia 
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Por se caracterizar como uma plataforma que representa um novo modelo necessário 
de fazer jornalismo com o factchecking, o UOL Confere foi escolhido como objeto de 
estudo para este trabalho. Como método de análise, optamos pelo estudo de caso, que 
se caracteriza como um modo de se investigar um tópico empírico considerado 
importante para o entendimento de um determinado cenário (CASTRO apud 
DUARTE,1977). Para a realização do estudo, foi efetuada a observação virtual das 
publicações do portal durante todo o mês de setembro de 2019. Estas foram 
organizadas em tabela por data, título, gênero, origem e conclusão. 

 

Resultados e Discussões 

 

De acordo com a observação realizada neste trabalho, conforme Tabela 1, ao longo do 
mês de setembro de 2019, foram veiculadas 25 checagens no UOL Confere, referentes 
à tópicos de relevância para o debate público. Em todos os casos, as notícias analisadas 
são relacionadas à questões políticas e ideológicas. Oito das 25 notícias analisadas pelo 
UOL Confere neste mês eram relacionadas à pauta ambiental, devido o ocorrido na 
cidade de São Paulo no mês anterior, quando o céu ficou escuro às 15h e diversos 
canais divulgaram que incêndios florestais teriam provocado o acontecimento. 

A explicação não era exatamente sobre queimadas na Amazônia. Como indicou Alana 
Fraga (2019), meteorologistas informaram que a causa da noite prematura em São 
Paulo foi uma frente fria, mas que a fumaça de queimadas no Centro-Oeste também 
haviam chegado à capital paulista. O tema repercutiu bastante durante período e o UOL 
Confere também o retratou na análise que trata do discurso proferido por Jair Bolsonaro 
na Assembleia Geral da ONU. O canal checou todos os pontos e concluiu que o 
presidente deu quatro declarações com informações falsas ou imprecisas sobre o 
assunto. 

Ao todo, o site fez quatro publicações envolvendo a fala de personalidades políticas: o 
discurso de Bolsonaro para a ONU, a discussão indireta entre o presidente brasileiro e 
o presidente francês Emmanuel Macron, além de informações falsas divulgadas nos 
perfis das redes sociais dos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. 

 

Conclusão 

 
Com base nos dados coletados no site UOL Confere é possível concluir que ainda que 
grande parte notícias falsas não tenha sido originada em redes sociais, elas conseguem 
um amplo espaço de divulgação por esse meio. A facilidade de compartilhar 
informações e a falta de compromisso com a veracidade são fatores que influenciam 
diretamente na proliferação de fake news. É neste cenário que a atividade jornalística 
deve se mostrar cada vez mais relevante, fundamentada no compromisso com a 
verdade e o bem-estar social. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise bibliográfica acerca dos títulos 
catalogados e sua ligação com os temas de cidades, vulnerabilidade socioambiental e 
mudanças climáticas, como também, desenvolver um quadro de referencial teórico e 
aplicado dos estudos produzidos e publicados em periódicos entre 2009 a 2019, 
consequentemente, quantificando e qualificando os textos identificados que discutam 
as energias renováveis e sua relação com as temáticas já citadas. Por último, a 
classificação dos Periódicos por período de classificação QUALIS para as áreas 
específicas. 
 
Palavras-chave: Análise bibliográfica, energias renováveis e mudanças climáticas. 

TITLE: RENEWABLE ENERGIES AND THEIR INTERFACE WITH THEMATIC CITIES, 

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL VULNERABILITY AND CLIMATE CHANGE: A 

BIBLIOGRAPHIC ANALYSIS BETWEEN 2009 AND 2019. 

Abstract 

This work aims to make a bibliographic analysis about the titles catalogued and their 
connection with the themes of cities, socio-environmental vulnerability and climate 
change, as well as to develop a framework of theoretical and applied reference of the 
studies produced and published in periodicals between 2009 and 2019, consequently 
quantifying and qualifying the texts identified that discuss renewable energy and its 
relationship with the themes already cited. Finally, the classification of the journals by 
period of QUALIS classification for the specific areas. 
 

Keywords: Bibliographic analysis, renewable energies and climate change. 

Introdução 

A partir de 1970 com a crise do petróleo vários países começaram a buscar diferentes 
fontes de energia para reduzir sua dependência de importação de energias provenientes 
de fontes fósseis. Esse fato ocorreu, pois houve a escassez do produto para os países 
e um aumento significativo no seu preço de compra, fazendo com que houvesse uma 
desestabilização na economia mundial. 

Algo que também pôde ser observado com o passar do tempo é que as energias não 
renováveis, como o petróleo, afetam diretamente o meio ambiente e contribuem para as 
mudanças climáticas no planeta, com isso, novas discussões começaram a ser 
debatidas acerca da necessidade de se explorar novas fontes de energias e que não 
causasse tantos impactos como as fontes de energia fósseis. 
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Como decorrência das discussões, foi criado o protocolo de Quioto em 1997, que tinha 
como meta a redução da emissão de gases do efeito estufa (GEE) proveniente da 
queima de combustíveis fósseis. Mas, que não teve muitos avanços. Recentemente, em 
2015, foi criado o acordo climático de Paris, que prevê ações também para a redução 
da emissão de gases do efeito estufa dos GEE pelos os países em substituição ao 
Protocolo de Quioto. 

Com o aumento da preocupação com o meio ambiente, novas fontes de energias que 
não geram grande impacto ao planeta terra, começaram a serem utilizadas, as energias 
renováveis. Energias renováveis são “toda e qualquer tipo de energia que usa como 
materiais primários provenientes da natureza e que são naturalmente reabastecidos” 

(COELHO, 2016, p.6), a exemplo, as marés, o vento, a luz do sol etc. 

A princípio as energias renováveis, demandam um alto custo para seu desenvolvimento, 
pois além de serem tecnologias novas, também se faz necessário de pessoas 
qualificadas para fazerem a construção e instalação, seja da torre eólica ou de uma 
placa fotovoltaica (energia solar). Por causa disso, aumentaram-se os incentivos para a 
adoção dessas energias que se fortaleceu em 2004, com a energia eólica, como afirma 
os autores (SIMAS; PACCA, 2013). 

No que se refere ao Brasil, “o país apresenta uma condição bastante favorável em 
relação ao resto do mundo” (LUCON; GOLDEMBERG, 2007, p. 7), esse fato é citado, 
por causa da grande extensão do país, como também, uma forte base hidráulica e sua 
variedade de regiões, onde têm-se climas variados, tendo alguns desses lugares com 
alta incidência de luz solar, boa parte do ano, ou muito vento, que são lugares mais 
apropriados para a instalação de energia solar e eólica, respectivamente, a exemplo o 
Rio Grande do Norte (RN), hoje o maior produtor nacional de energia eólica. 

Diante deste cenário teve-se o aumento dos estudos acerca do tema de energias 
renováveis, consequentemente, um acréscimo na quantidade de investimento nas 
linhas de pesquisa, como também, nas políticas públicas, relacionadas ao meio 
ambiente e a sustentabilidade. Outros assuntos como, cidades, vulnerabilidade 
socioambiental e mudanças climáticas foram associados às discussões sobre energias 
renováveis. 

Assim, esse artigo explora justamente investigar sobre a produção científica de energias 
renováveis relacionadas às temáticas cidades, vulnerabilidade socioambiental e 
mudanças climáticas. Estando ligado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) número 7. 

Objetivos: 

Desenvolver um quadro referencial teórico e aplicado dos estudos produzidos e 
publicados em periódicos entre 2009 a 2019, com base na plataforma sucupira Qualis 
que tenha como temática de análise as energias renováveis e sua relação com 

vulnerabilidade socioambiental urbana e as mudanças climáticas. 

Além disso mapear e atualizar as referências teóricas e aplicadas que discutem as 
energias renováveis, bem como quantificar e qualificar os artigos catalogados do 
referido tema, relacionando os estudos com base nas áreas de avaliação (Planejamento 
Urbano e Regional/Demografia; Sociologia; Interdisciplinar; Ciências Ambientais e 
Outros nos níveis de TCC, Teses, Dissertações produzidas na UFRN). 
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Metodologia 

 
A metodologia utilizada neste presente artigo é quantitativa, tendo por base o diálogo 
interdisciplinar entre as ciências sociais, em particular da sociologia urbana e ambiental 
com as ciências ambientais, o planejamento urbano e a gestão de políticas públicas. A 
pesquisa se caracteriza como estudo bibliográfico. A fonte de dados utilizada, foi a 
plataforma Qualis Sucupira da Capes, com recorte temporal para o período entre 2009 
a 2019. Os artigos foram pesquisados na base periódicos Capes. A pesquisa será 
desenvolvida em três fases de trabalho: Fase 1 - Criação de um banco de dados para 
alocar e organizar os artigos e textos, que foram divididos nos seguintes temas: energia, 
energia solar, energia eólica, energias renováveis, energia e resíduos sólidos e energias 
e impactos; Fase 2 - Pesquisa bibliográfica acerca dos tópicos abordados; e Fase 3 - 
Realização da organização dos referidos artigos e textos em suas categorias. 
Posteriormente, as etapas citadas, os textos foram qualificados de maneira periódica, 
para fazer essa qualificação utilizou-se o Número Internacional Normalizado para 
Publicações Seriadas (ISSN – International Standard Serial Number), que é o código 
internacional para tornar o título de uma publicação seriada único, em conjunto com a 
plataforma sucupira <https://sucupira.capes.gov.br/>. Após colher os ISSN dos artigos, 
obteve-se o QUALIS para qualificar e quantificar os textos de A1 até C, dada a sua 
relevância nos estudos de nível superior. Os artigos selecionados no período citado, 
foram classificados considerando as áreas de Avaliação de Classificação Periódicos por 
período de classificação QUALIS 2010-2012 e 2013-2016, recortada para as áreas de: 
Planejamento Urbano e Regional/Demografia; Sociologia; Interdisciplinar; Ciências 
Ambientais; Ciências Ambientais, Outros. 
 
Resultados e Discussões 

 
O debate sobre a preocupação ambiental e os impactos das ações humanas no planeta, 
está ganhando cada vez mais visibilidade, nas últimas décadas a pressão social para 
adesão de formas de produção menos nocivas para o meio ambiente aumentaram, 
trazendo à tona novos debates acerca de vulnerabilidade socioambiental, mudanças 
climáticas e energias renováveis surgiram. Diante desse cenário, cresce a produção de 
estudos que discutem as energias renováveis e sua interface relação com 
vulnerabilidade socioambiental urbana e as mudanças climáticas. Assim, entre 2009 a 
2019, identificamos 372 artigos que discutem energias renováveis e que se relacionam 
também com análises sobre vulnerabilidade socioambiental urbana e as mudanças 
climáticas. Esse total de artigos, foram classificados por períodos de classificação do 
QUALIS Sucupira Capes, 2010-2012 e 2013-2016 e também recortados para as áreas 
de: Planejamento Urbano e Regional/Demografia; Sociologia; Interdisciplinar; Ciências 
Ambientais, Outros, como se observa nos dados das tabelas a seguir. Como poderá ser 
observado na Tabela 1, dentre os 372 artigos catalogados na base da dados, de 56,4% 
deles têm o seu foco, Interdisciplinar, isso pode ser justificado diante da crescente 
ligação entre áreas de estudos, fazendo uma conexão entre eles, a exemplo temos à 
Rede de Tecnologia Social (RTS), que é uma rede voluntária de instituições, com 
objetivo de organizar e reunir tecnologias de desenvolvimento sustentável, como 
também a difusão de tecnologias sociais, segundo os autores (RODRIGUES, 
BARBIERI; 2008). Outro exemplo a ser citado, é o aumento do investimento em veículos 
elétricos em países, como União Europa e a China, que em 2019, investiram R$ 352 
bilhões e R$ 100,5 bilhões, respectivamente, como afirma a organização sem fins 
lucrativos Transport and Environment. Vale ressaltar, que na classificação Outros, os 
artigos desta categoria apresentam as seguintes características: a) não contém o ISSN; 
b) não tem classificação entre as áreas de avaliação, com ausência de valores. A Tabela 
2, a priori, poderá observar o que foi dito anteriormente, a ausência de algumas 
informações impactou no QUALIS dos artigos classificados como Outros, tendo em vista 
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que, nos recortes de 2010-2012 e 2013-2016, 21% e 15,3%, respectivamente, dos 
artigos não tinham os dados necessários para a sua catalogação de maneira total. 
Entretanto, ainda é possível notar que a área Interdisciplinar, compõem a maioria dos 
artigos nos espaços de tempo, constando mais de 50% nos dois períodos. A posteriori, 
temos a área de Planejamento Urbano e Regional/Demografia, que tem sua média de 
mais ou menos 26% nos dois recortes, seguido pela Ciências Ambientais com 2,7%. A 
falta de porcentagens de 30% somando os dois casos, não reflete de maneira negativa 
em seu QUALIS, pelo contrário, as referidas tem boas análises e impactos significativos 
no meio acadêmico, como será discutido mais à frente. Na Tabela 3, poderá observar 
que a classificação do QUALIS no recorte de tempo 2010/2012, nota-se à falta de 
classificação de artigos relacionados às temáticas de Sociologia e Administração 
Pública, pois os artigos catalogados não apresentam o QUALIS para essas áreas. Outro 
ponto a ser constatado na referida Tabela, é que têm-se uma boa qualificação dos 
artigos na área de Planejamento Urbano e Regional/Demografia e Interdisciplinar, tendo 
em vista que nas categorias A1 e A2, que são o nível de impacto internacional, os dois 
somam juntos 149 artigos, dentre os 372, o que dá uma média de 40% dos catalogados. 
Esses dados demonstram um impacto significativo no recorte de tempo 2010 - 2012, 
por partes dessas áreas de avaliação e pesquisa. Salienta-se que diferentemente das 
categorias de Planejamento Urbano e Regional/Demografia e Interdisciplinar, a área de 
Ciências Ambientes, não obteve um impacto de nível internacional muito grande, uma 
vez que, apenas 10 dos artigos no recorte de tempo, apareceram em classificação A1. 
Com relação a Tabela 4 ocorreu um aumento no período de avaliação, com isso, 
observa-se um aumento qualitativo dos artigos avaliados. Dentre as áreas analisadas, 
percebe-se um destaque em Planejamento Urbano e Regional/ Demografia na 
classificação A2, onde consta um aumento de 16 artigos, representando assim um 
aumento de 36,3%. De maneira contrária, cita-se as Ciências Ambientais, que em 
comparação a sua classificação A1, teve uma redução de 100% dos artigos avaliados. 
Demonstrando que, ocorre uma variação nas avaliações dos artigos de período para 
período. A tabela 5 mostrará de maneira quantitativa os textos com suas palavras-
chaves. A totalidade dos artigos nessa tabela é de 323, pois dos 372 trabalhos 
catalogados 48, não contém algumas informações, conforme Tabela 1, por isso, não 
estão contabilizados. Ressalta-se que o quantitativo demonstrado em Outros, 
representa diferentes palavras-chaves dispostas nos artigos na base de dados, 
representando um percentual discrepante, em relação às demais, de 95,4%. Na tabela 
6, observará a distribuição dos artigos nos tipos de energias renováveis de acordo com 
a área de avaliação, com destaque para Interdisciplinar que soma 160 artigos, 
representando 43% dos 372 artigos catalogados. Com relação às Ciências Ambientais 
foram encontradas 5 artigos, representado apenas 1,3% da totalidade. Já Planejamento 
Urbano e Regional/Demografia, representa 19,9% dos textos analisados. Por fim, a 
Sociologia e a Administração Pública não foram classificados nenhum artigo nestas 
áreas. Salienta-se, que dos 372 artigos catalogados, 239 correspondem aos que tem 
como foco as energias renováveis, representando um percentual médio de 64% do total 
A tabela 7 retrata as produções acadêmicas referente a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte - UFRN, no recorte temporal de 2009 - 2019, totalizando 19 textos, 
dentro do universo dos 372 artigos catalogados, dispondo sua maioria na categoria 
Artigos, com temática Interdisciplinar correspondendo a 94,7% das publicações, 
enquanto apresenta apenas 1 Dissertação, que somado aos artigos, totaliza 100% das 
produções científicas. Portanto, a discussão e o desenvolvimento deste trabalho 
promoveu uma análise bibliográfica dos artigos ligados às energias renováveis e suas 
áreas de avaliação. Com vista na análise, sua disposição se apresentou nas tabelas 
disponibilizadas no decorrer desta pesquisa. 
 
Conclusão 
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Diante da crescente poluição ambiental, o ser humano começou a ter uma maior 
preocupação com o meio ambiente, com base nisso, foram criados estratégias para 
combater o aquecimento global e os GEE, como por exemplo à adesão dos países no 
acordo climático de Paris. Dentro deste debate, surge a necessidade de aderir a novas 
fontes de energias que não fossem prejudiciais ao meio ambiente e que não causavam 
um grande impacto ambiental e uma dependência econômica, como era o caso do 
petróleo. Tendo como base essa discussão, o desenvolvimento deste trabalho 
promoveu uma análise bibliográfica acerca dos artigos ligados às energias renováveis 
e suas áreas de avaliação. Para tanto, foi desenvolvido um banco de dados, que 
dispõem os 372 artigos catalogados de acordo com suas referidas áreas. No que tange 
os resultados, eles foram mostrados no decorrer desta pesquisa em tabelas, que 
quantificam e qualificam os artigos de acordo com seus QUALIS, palavras-chaves, 
período de classificação e tipos de energia renováveis. Portanto, o trabalho buscou 
alcançar seus objetivos em fazer uma análise bibliográfica dos textos, bem como, 
mapear e atualizar as referências teóricas que discutem as energias renováveis e sua 
relação com as temáticas de vulnerabilidade socioambiental urbana e as mudanças 
climáticas. 
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Tabelas 1 e 2 
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Tabelas 3 e 4 
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Tabelas 5 e 6 
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ORIENTADORA: FRANCISCA DE SOUZA MILLERTÍTULO: Percepção das 

comunidades de pescadores do litoral Potiguar 

Resumo 

 

O principal objetivo do plano de trabalho é de trabalhar a percepção das comunidades 
de pescadores do litoral Potiguar, focando na pesca artesanal. As ações descritas neste 
relatório foram desenvolvidas dentro da linha de pesquisa: estudos de comunidades, 
meio ambiente e conflitos do grupo: Etnologia, Tradição, Ambiente e Pesca Artesanal 
(ETAPA). Além de expor as ações desenvolvidas dentro do projeto de pesquisa, foi 
oportuno fazer uma breve discussão da temática, baseado nas leituras sobre pesca 
artesanal e seus aspectos. Dessa forma, o trabalho tem sua importância fundada nos 
impactos da atividade pesqueira sobre a disponibilidade dos recursos marinhos e as 
mudanças socioeconômicas provocadas pela incorporação da pesca industrial, sem 
esquecer-se do aspecto cultural da atividade e do pescador artesanal. 

 
 
Palavras-chave: Pesca Artesanal. Etnologia. Mudanças. Cooperativismo. 

TITLE: Perception of fishing communities on the Potiguar coast 

Abstract 

 

The main objective of the work plan is to work on the perception of the fishing 
communities of the Potiguar coast, focusing on artisanal fishing. The actions described 
in this report were developed within the line of research: studies of communities, 
environment and group conflicts: Ethnology, Tradition, Environment and Artisanal 
Fisheries (ETAPA). In addition to exposing the actions developed within the research 
project, it was opportune to briefly discuss the theme, based on readings on artisanal 
fishing and its aspects. So, the work has its importance based on the impacts of the 
fishing activity on the availability of marine resources and the socioeconomic changes 
caused by the incorporation of industrial fishing, without forgetting the cultural aspect of 
the activity and the artisanal fisherman. 

 
 
Keywords: Keywords: Artisanal Fishing. Ethnology. Changes. Cooperativism. 

Introdução 

 
O presente trabalho consiste na apresentação das atividades realizadas no plano de 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1283 

 

estudo percepção das comunidades de pescadores do litoral Potiguar, sob a orientação 
da professora Francisca de Souza Miller. Além disso, a pesquisa expõe as atividades e 
resultados envolvendo a memória e mudança da pesca artesanal, tendo como objeto de 
estudo o município de Caiçara do Norte. 
 
Quanto ao município de Caiçara do Norte, se encontra no Litoral Norte do Rio Grande 
do Norte. Seu território compreende uma área de 297,2km² e uma população de 6.317 
habitantes, representando uma densidade demográfica de 21,3 hab/km². (IDEMA, 
2000). Tem como principal base econômica a pesca artesanal em pequenas 
embarcações, um dos principais produtos de pesca é o peixe voador. Há também no 
que se refere a base economia produção agrícola com a castanha de caju, pecuária, 
Polo Salineiro e artesanato. (PORTO, 2018). 
 
O pescador, um dos maiores produtores do mundo, precisa para obtenção de seu 
gênero, o domínio da natureza que o circunda. As técnicas desenvolvidas a longas 
gerações constituem-se como traços culturais daquelas comunidades. No entanto, vem 
sendo observado à substituição gradual de tais técnicas, em decorrência do processo 
de modernização da pesca, onde se observa desde mudanças nos instrumentos de 
trabalho, até nas próprias relações trabalhistas. Tidos como trabalhadores livres, devido 
à competição desleal com a indústria pesqueira, os pescadores artesanais estão se 
filiando a pesca industrial ou até mesmo abandonando a pesca artesanal para tentar a 
vida nos grandes centros urbanos. Devido a incentivos governamentais, a atividade 
turística e em conseqüência, a especulação imobiliária e os projetos de políticas 
públicas vem ocupando os espaços da colônia e alterando o comportamento dos 
pescadores, que se frustram ao tentar ostentar um padrão de vida semelhante ao dos 
novos vizinhos. 
 
Os objetivos específicos do plano de trabalho são: realizar entrevistas sobre a 
percepção das comunidades do litoral potiguar; calcular os danos naturais e culturais 
dos projetos da indústria da pesca e do turismo sobre as comunidades de pesca; realizar 
levantamento bibliográfico; realizar transcrição das entrevistas de campo e organizar o 
banco de dados junto ao Grupo de Pesquisa ETAPA. 
 
A importância da temática está envolvida com os impactos das atividades pesqueiras 
sobre a disponibilidade dos recursos marinhos, além de a atividade pesqueira ser um 
atrativo para as massas urbanas, salientando que a zona costeira está em uma 
localização estratégica para o intercâmbio comercial. Contudo, estudos científicos 
(MILLER, 2012; 2014) têm sinalizado que a tecnologia simples da pesca artesanal causa 
menor impacto do ponto de vista social ecológico. 
 
A problemática do estudo esta associada ao desconhecimento dos valores de trabalho 
e dos aspectos culturais dos pescadores e pescadoras artesanais, além do desinteresse 
(falta de subsídios para a pesca artesanal) por parte dos órgãos estaduais e federais 
(MILLER JR,1988). Desse modo, espera-se que o presente estudo contribua para a 
superação desses problemas estruturais e socioambientais. 
 
Face ao exposto, passaremos a descrever as atividades relacionadas aos objetivos do 
Plano de trabalho, realizadas no período de novembro de 2018 (atividades realizadas 
por Lucas) e as nossas ações realizadas a partir período do dia 08 de agosto de 2019 
a março de 2020. As ações descritas neste relatório foram desenvolvidas dentro da linha 
de pesquisa: estudos de comunidades, meio ambiente e conflitos do grupo: Etnologia, 
Tradição, Ambiente e Pesca Artesanal (ETAPA), com o objetivo de reunir os atraídos 
pela temática, em discutir as culturas, sua relação com o meio ambiente e seus 
potenciais. Nesse sentido, o grupo de pesquisa proporciona uma maior discussão 
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teórico-metodológica, focando na atividade pesqueira artesanal. 
 

 
Metodologia 

 

Iniciamos a pesquisa realizando um levantamento bibliográfico relacionado a temática 
abordada, como afirma Gil (2008, pg 50) “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir 
de um material já elaborado, constituído principalmente por livros e artigos científicos.” 
Em campo, nossa metodologia irá abranger documentação fotográfica, entrevistas 
semi-estruturadas e aplicação de questionários. 

Na busca de entender sobre a temática, foram feitas leituras sobre a pesca artesanal e 
seus aspectos (MILLER JR, 1988; SILVA, 2014; RODRIGUES e Et al, 2016), a pesca 
artesanal e a sua relação com o território, identidade e significado cultural (SILVA, 2010; 
CARDOSO, 2005;), além de leituras acerca de populações tradicionais ( PIMENTEL e 
RIBEIRO, 2016). 

É oportuno frisar que as leituras contribuíram para um entendimento maior sobre a 
pesca e o pescador artesanal e seus desafios, principalmente no que se refere às 
políticas públicas de incentivo já que a pesca industrial nesse sentido é mais 
beneficiada. Esse fator resulta em algumas transformações sócio - econômicas na 

realidade do pescador artesanal, como a falta de condições de se sustentar da pesca. 

Dessa forma, entender que as comunidades pesqueiras são suscetíveis à impactos 
externos, é compreender que estão expostas as mudanças socioeconômicas e 
ambientais. Essas transformações são oriundas dos impactos ambientais, falta de 
interesse por parte dos órgãos políticos, da modernização da pesca, ou seja, a pesca 
industrial voltada para a acumulação capitalista. Contudo os pescadores artesanais são 
testemunhas de todos esses processos dinâmicos de transformações sócioeconômicos 
e culturais. 

Diante dessas considerações, pesquisar e estudar sobre a história politica – gerencial 
da pesca artesanal nos fez entender para além da temática. Ainda que a atividade da 
pesca artesanal se encontre historicamente obsoleta, em relação a tecnologias, 
planejamento e política de incentivos econômicos, a pesca realizada de forma artesanal 
é considerado um indicador de qualidade ambiental, se comparada a pesca industrial. 
É nesse sentido que ao longo das leituras foi percebido que diante dos desafios 
enfrentados pela pesca artesanal a descaracterização das comunidades se dá em 
decorrência desses inúmeros entraves que a atividade encara, a exemplo disso o 
abandono da profissão pela falta de subsídios (SILVA, 2014). 

Sobretudo, além de entender como funciona a pesca artesanal e seu descompasso de 
ordem econômica, cultural e política, as leituras foram de extrema importância. Nesse 
sentido, pesquisar sobre a temática e ler os trabalhos fizeram entender sobre o 
significado cultural da pesca e dos pescadores. A relação do pescador com a natureza 
proporciona um sentimento de pertencimento, expressada de maneira simbólica e 
abstrata, porém é originária de experiências cotidianas na relação com o coletivo. 
(SILVA, 2010). 

 

Resultados e Discussões 
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Com o objetivo de aproximar-se da temática, foi realizado uma pesquisa bibliográfica 
sobre a pesca artesanal em escala nacional e regional, considerando os aspectos 
históricos, políticos e culturais. Partindo das leituras, apreendemos que a pesca 
artesanal se difere da pesca industrial nos seguintes aspectos: os instrumentos são 
manuais dentro do processo de trabalho, pois abarca etapas que vai desde a fabricação 
da rede à pesca em si; há uma divisão do trabalho por sexo e por idade (MILLER,2012) 
entre homens e mulheres; a pesca artesanal consiste em um trabalho familiar e/ou 
individual; a comercialização está envolvida em um aspecto ecológico. (RODRIGUES e 
ARAÚJO, 2016) 

Nesse contexto, quando falamos de pesca artesanal dentro do Estado do Rio Grande 
do Norte, a atividade representa cerca de 80% da produção pesqueira. Dentre os 
municípios costeiros podemos citar Tibau, Areia Branca, Macau, Caiçara do Norte, São 
Miguel do Gostoso, Touros, Rio do Fogo, Maxaranguape, Natal, Tibau do Sul e Baia 

Formosa. 

Baseado nas leituras referente à temática, a pesca artesanal pensando não só no RN, 
mas em uma escala nacional, vem sofrendo fortes mudanças decorrente de outras 
atividades, como a expansão do turismo e energias renováveis (eólica, principalmente). 
Além dos desafios enfrentados paralelos às mudanças climáticas e impactos no 
ambiente, como poluição industrial e urbana, carcinicultura (MILLER, 2012) ocupação 
desordenada da orla marítima, destruição de matas ciliares e etc. (SILVA, 2014) 

Os recentes trabalhos sobre a percepção dos pescadores e os impactos ambientais no 
Nordeste e, mais especificamente no RN, foram investigados na fase inicial da pesquisa. 
Um levantamento bibliográfico inicial permitiu coletar dados sobre os atuais processos 
de mudanças e como os pescadores estão percebendo os impactos sociais e 
ambientais. Atualmente o RN conta com 76 colônias de pesca localizadas no litoral e no 
continente. Para os fins da presente pesquisa optamos em realizar um estudo em 
profundidade com os pescadores artesanais de Caiçara do Norte (colônia Z1) localizada 
no município do mesmo nome, no Litoral Norte do RN. Em seguida passaremos a relatar 
alguns impactos sociais e ambientais presentes nas narrativas dos informantes de 

Caiçara do Norte. 

Partindo das nossas visitas e entrevistas (transcrições feitas por Lucas) diagnosticamos 
um quadro de problemas e mudanças sociais, como a desvalorização da pesca 
artesanal em detrimento da inserção da pesca industrial, uma vez que causam mais 
impactos ambientais e consequentemente uma concorrência injusta, visto que existe 
uma falta de incentivos financeiros e técnico referente à prática pesqueira artesanal. 
Nesse sentido, percebemos que a desvalorização da pesca artesanal está associada 
com a modernização e a chegada de empresas nas comunidades pesqueiras. 

Diante dessa situação, A desvalorização da pesca artesanal acabou fazendo com que 
muitos pescadores da região fossem coagidos a procurar outras(s) fonte de renda. 
Apesar de apoio para o desenvolvimento econômico local, como a instalação do parque 
eólico, é perceptível a falta de um olha mais holístico para a problemática, não só nas 

comunidades pesqueiras, mas no que se refere a saúde, educação e segurança. 

Partindo desses pressupostos, a pesca artesanal não é só uma profissão. É um modo 
de viver, de se relacionar com a natureza. A identificação da natureza faz parte da 
memória coletiva do pescador artesanal, faz parte de sua identidade cultural, pois é 
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nesse espaço da terra que dissemina suas práticas sociais e culturais, ou seja, o 
território sustenta a identidade do individuo/grupo. 

No que se refere ao significado cultural, a pesca artesanal está envolvida com a prática 
sociocultural, proporcionando as comunidades pesqueiras a reproduzir no seu espaço 
a sua cultura e identidade, adquirindo assim um valor social e cultural na vida dos 
pescadores. 

 
Conclusão 

 

Face ao exposto, através das leituras e discussões foi possível compreender sobre a 
problemática exposta no projeto de pesquisa. Visto que de fato há uma falta de 
preocupação por parte dos órgãos públicos, com relação às comunidades de pesca 
artesanal, resultando no esquecimento da atividade e gerando crescimento da pesca 
industrial. É nesse sentido que a problemática do presente estudo caminha. Diante dos 
estudos realizados, existe uma falta de uma gestão apropriada de infraestrutura e 
recursos, em consequência disso a pesca vive um descompasso de ordem econômica, 
cultural e política. 

É importante ressaltar, que a atividade de campo tornará o estudo mais completo, pois 
irá permitir o contato direto com o território da pesca artesanal e contribuir para um futuro 
trabalho científico. Onde vai ser possível refletir para além da temática, ou seja, analisar 
sobre o espaço apropriado pelos pescadores, um território onde desenvolve suas 
atividades para garantir sua sobrevivência. Transparecendo sua relação com a 
natureza, através do trabalho. 

Além da atividade de campo, a coleta de dados sobre a pesca junto com órgãos como 
IDEMA e IBAMA, como descrito no cronograma do plano de trabalho do nosso projeto, 
será produtivo para auxiliar na obtenção de dados. Nesse sentido, todas essas ações 
que não foram possíveis realizar dentro do plano de trabalho, irá contribuir para a 
produção de trabalho científico, com o objetivo de dar continuidade na discussão acerca 

da realidade socioambiental da pesca artesanal. 

Nesse sentido, a intervenção do grupo de pesquisas no local pode trazer um 
desenvolvimento para a comunidade por meio de práticas educacionais, auxílio para lhe 
dar com setores burocráticos e pensar juntamente com as populações pesqueiras em 

formas de melhorias de qualidade de vida, empregos, sustentabilidade, dentre outros. 

É preciso ressaltar que diante dos resultados e leituras, fica evidente a carência que 
existe na atividade da pesca artesanal, no que diz a respeito a políticas públicas. Diante 
de tudo que já foi pesquisado e analisado na bibliografia, os resultados evidenciam o 
impacto da globalização e consequentemente da modernização sob a pesca artesanal, 
pois é com a valorização da pesca industrial que a pesca artesanal fica esquecida. No 
entanto, com o inserção de outras atividades como o comércio, o turismo e mais 
recentemente a energia eólica nas comunidades do litoral potiguar que cada a vez mais 
o pescador artesanal fica sem subsídios e vulnerável a migrar para outros ramos de 
atividade, a fim de obter sua sobrevivência. 

A pesca artesanal tem um significado cultural e principalmente como atividade geradora 
de trabalho e renda. Para concluir, refletir no espaço da atividade pesqueira é pensar 
no espaço geográfico produzido pela sociedade e suas relações, é pensar em um 
espaço social, do homem. 
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TÍTULO: Avaliação das estratégias de enfrentamento em crianças portadoras de doença 

renal crônica. 

Resumo 

A doença renal crônica consiste na progressiva perda da função renal ao longo do 
tempo, e é atualmente considerada um problema de saúde pública. Essa enfermidade, 
em especial quando acomete o público infantil, gera grande sofrimento físico, mediante 
a perda gradual da função renal, e psicológico, tendo em vista as limitações e alterações 
no cotidiano do infante e de suas famílias; e por conseguinte, das práticas de educação 
e formação familiares, definidas como estilos parentais. O adoecimento e a 
hospitalização operam como agentes estressores para a criança e sua família, e 
requerem recursos internos e externos para o enfrentamento desse problema de saúde, 
sendo esses recursos conhecidos como estratégias de enfrentamento. Nesse sentido, 
o objetivo desse estudo de caráter quantitativo foi avaliar se o estilo parental exercido 
na criação dos filhos influencia as estratégias de enfrentamento adotadas pelas crianças 
portadoras de doença renal crônica, para o manejo de sua doença. Para tal, foram 
utilizados o Questionário Sociodemográfico, o Inventário de Estilos Parentais e o 
Kidcope, para a avaliação das estratégias de enfrentamento desses pacientes. Espera-
se encontrar como resultado, a mediação das práticas parentais positivas acarretando 
na adesão de estratégias positivas e mais adaptativas por parte de seus filhos. 
 
Palavras-chave: Infância;Coping;Estilo Parental;Doença Renal Crônica;Saúde da 

Criança. 

TITLE: Evaluation of coping strategies in children with chronic kidney disease 

Abstract 

 

Chronic kidney disease consists of progressive loss of renal function over time, and is 
currently considered a public health problem. This disease, especially when it affects the 
child's public, generates great physical suffering, through the gradual loss of renal and 
psychological function, in view of the limitations and changes in the daily life of the infant 
and their families; and therefore family education and training practices, defined as 
parenting styles. Illness and hospitalization operate as stressing agents for children and 
their families, and require internal and external resources to cope with this health 
problem, and these resources are known as coping strategies. In this sense, the 
objective of this quantitative study was to evaluate whether the parental style exercised 
in the creation of children influences the coping strategies adopted by children with 
chronic kidney disease for the management of their disease. For this, the 
Sociodemographic Questionnaire, the Parental Styles Inventory and Kidcope were used 
to evaluate the coping strategies of these patients. It is expected to find as a result, the 
mediation of positive parental practices resulting in the adoption of positive and more 
adaptive strategies on the part of their children. 
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Keywords: Childhood;Coping; Parental Style; Chronic Kidney Disease;Child Health. 

Introdução 

A Doença Renal Crônica (DRC) é considerada um problema de saúde pública mundial, 
uma vez que apresenta porcentagem elevada na população mundial (National Kidney 
Foundation, 2002). Tal enfermidade exige uma alta complexidade de recursos 
terapêuticos, e altos custos de tratamento. No contexto infantil, esse tipo de 
adoecimento apresenta, para além das complicações clínicas, particularidades 
inerentes ao desenvolvimento e crescimento neurológico, psicológico e social da criança 
(Soares et al., 2008). No adoecimento sob o contexto da DRC, o infante e sua família 
vivenciam uma série de mudanças, demandas e redefinições. A criança passa a 
conviver com rígidas restrições alimentares, como o consumo de alimentos 
hipossódicos e a ingesta hídrica regulada (Erbs, Luz, Deboni, Vieira & Silva, 2011). Para 
além disso, ainda há a preocupação com medicações, a interrupção das atividades da 
vida cotidiana e a preocupação com a progressão da doença. 

Nesse contexto, o suporte da família é primordial, sobretudo dos pais, que constituem o 
primeiro núcleo social da criança, e influenciam de maneira significativa seu processo 
de desenvolvimento global (Salvador & Weber, 2005). Desse modo, a família possui um 
papel imprescindível para o desenvolvimento de atitudes, valores e crenças frente ao 
processo de adoecimento (Salgado, Branco & Machado, 2017). Entende-se por estilo 
parental, o conjunto de práticas utilizadas pelos pais na interação com seus filhos, tendo 
em vista a influência dos pais em aspectos comportamentais, emocionais e intelectuais 
de seus filhos (Weber, Viezzer & Brandenburg, 2004). Para Gomide (2003), o estilo 
parental é composto por sete práticas, divididas entre estratégias educacionais 
negativas e positivas. Quanto às estratégias negativas, tem-se as práticas de abuso 
físico, punição inconsistente, disciplina relaxada, monitoria negativa e negligência. Já o 
segundo grupo engloba duas práticas: a monitoria positiva e o comportamento moral. 
Para Sakuramoto, Squassoni e Matsukura (2014), as práticas positivas podem atuar 
como fator de proteção para a criança em situações de vulnerabilidade e risco, de 
maneira que quanto melhor o estilo parental adotado, menor os problemas de saúde 
mental apresentados pelos filhos. 

Nesse sentido, faz-se necessário compreender mais a fundo, as formas como o 
indivíduo pode ser afetado positiva ou negativamente, durante o seu desenvolvimento, 
por situações de risco e vulnerabilidade (Skinner, Edge, Altman, & Sherwood, 2003). As 
estratégias e tentativas de superar as adversidades são entendidas como coping. Para 
Lazarus e Folkman (1984), o coping é definido enquanto “esforços cognitivos e 
comportamentais, em constante mudança, para enfrentar as exigências específicas 
externas e/ou internas, que são avaliadas como desafiando ou excedendo os recursos 
da pessoa” (p. 141). 

Em crianças, essas estratégias de enfrentamento necessitam ser estudadas sob o 
espectro desenvolvimentista, uma vez que tratam-se de etapas do desenvolvimento 
sensibilizadas por mudanças significativas nos aspectos físicos, psicossociais e 
cognitivos. É preciso também considerar que as mudanças sofridas devido ao 
adoecimento, durante o desenvolvimento infantil influenciam a maneira como as 
crianças vivenciam o estresse e avaliam subjetivamente a situação em que se 
encontram, e quais recursos disponíveis para enfrentá-la, assim como a escolha de 
estratégias de enfrentamento (Aldwin, 2011). 
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Nesse contexto permeado de estressores, que envolve a hospitalização, a realização 
de procedimentos invasivos, restrições e mudanças no cotidiano da criança, ela faz uso 
de diversas estratégias a fim de autorregular seu comportamento, almejando alterar ou 
diminuir as fontes de estresse (Motta et al., 2015), que podem ser compreendidas 
enquanto facilitadoras ou não facilitadoras, e que interferem no seu desenvolvimento 
emocional e social. 

 
Metodologia 

 

Trata-se de um estudo exploratório quantitativo, transversal e correlacional. Os 
participantes foram crianças entre 8 a 12 anos de idade, internadas na enfermaria 
pediátrica do HUOL, sob tratamento de doença renal crônica, que aceitaram fazer parte 
do estudo mediante aceite do Termo de Assentimento Livre Esclarecido (TALE) e que 
os pais concordaram com a participação do infante conforme assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A pesquisa será realizada na Unidade de 
Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente (UASCA) mais especificamente, na 
enfermaria pediátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), situado em Natal 
no estado do Rio Grande do Norte, que faz parte do complexo hospitalar da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A instituição conta com 31 leitos 
pediátricos, sendo 30 de enfermaria e 1 de isolamento. É credenciado pelo SUS e é o 
centro de referência em Nefrologia na Rede Estadual de Saúde (Prefeitura Municipal de 
Natal, 2007). 

Questionário Clínico e Sociodemográfico 

Inclui dados como idade, sexo, naturalidade, escolaridade, religião, endereço e renda 
familiar. Além das características clínicas, como o tempo de diagnóstico, dados de 
saúde e tratamento, comorbidades e números de internações. 

Kidcope 

Trata-se de uma medida de autorrelato, criada por Spirito et al. (1988), adaptado no 
Brasil por Pereira, Maia, Hazin e Maia (2016). É indicada para crianças com idades entre 
7 a 12 anos e avalia as estratégias de enfrentamento adotadas por crianças e 
adolescentes. Contém 15 itens que abrangem 10 estratégias de caráter cognitivo e 
comportamental, designados em três grupos: (a) estratégias de enfrentamento de 
evitação (distração, isolamento social, pensamento mágico e resignação); (b) 
estratégias de enfrentamento negativo (autocrítica e culpar os outros); e, (c) estratégias 
de enfrentamento ativo (reestruturação cognitiva, resolução de problemas, regulação 
emocional e suporte social). (Spirito, 1999). 

Inventário de Estilos Parentais 

O Inventário de Estilos Parentais (IEP): É um instrumento criado e validado no Brasil por 
Gomide (2004) que avalia as práticas educativas utilizadas pelos pais com seus filhos. 
Conta com 42 questões que abordam sete práticas educativas do modelo, que são 
classificadas em positivas e negativas, o primeiro abarca duas práticas que são: (a) 
monitoria Positiva e (b) comportamento moral, e o segundo, cinco práticas negativas: 
(c) punição inconsistente, (d) negligência, (e) disciplina relaxada (f) monitoria negativa 
e (g) abuso físico. 
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Resultados e Discussões 

 

Em razão das restrições inerentes à pandemia do COVID-19, os resultados coletados 
para a execução da pesquisa não foram suficientes para a exposição de resultados 
conclusivos. No entanto, a partir da análise de estudos anteriores, é possível confirmar 
alguns resultados esperados, e ainda, observa-se a relevância desse estudo para a 
compreensão da influência dos estilos parentais nas estratégias de enfrentamento 
utilizadas por crianças com Doença Renal Crônica. 

Apesar dos avanços da medicina nos últimos tempos, as crianças que apresentam o 
quadro de Doença Renal Crônica enfrentam diversos desafios, sendo possível haver 
comprometimento emocional e também maiores dificuldades de ajustamento (Bernstein 
et al., 2011; Verhoof et al., 2012). Os vínculos e métodos educativos estabelecidos pelos 
pais, ou seja, os estilos parentais, exercem larga influência sobre o comportamento da 
criança, na sua socialização e atitudes (Camacho, 2009; Soares, 2012). 

Portanto, os estilos parentais quando positivos, podem atuar como facilitadores no 
desenvolvimento de estratégias de enfrentamento positivas, em face do adoecimento 
crônico (Braconnier & Marcelli, 2000). Para Shorer et al..(2011), estilos parentais 
descritos por práticas positivas, estão associados a um melhor controle sobre a doença, 
contribuindo para a elaboração de melhores estratégias de enfrentamento e menores 
níveis de sofrimento entre os infantes, o que beneficia o funcionamento do conjunto 
familiar como um todo (Monaghan et al., 2012). 

 
Conclusão 

 

Em razão das restrições inerentes à pandemia do COVID-19, os resultados coletados 
para a execução da pesquisa não foram suficientes para a exposição de resultados 
conclusivos. No entanto, a partir da análise de estudos anteriores, é possível confirmar 
alguns resultados esperados, e ainda, observa-se a relevância desse estudo para a 
compreensão da influência dos estilos parentais nas estratégias de enfrentamento 
utilizadas por crianças com Doença Renal Crônica. 

Apesar dos avanços da medicina nos últimos tempos, as crianças que apresentam o 
quadro de Doença Renal Crônica enfrentam diversos desafios, sendo possível haver 
comprometimento emocional e também maiores dificuldades de ajustamento (Bernstein 
et al., 2011; Verhoof et al., 2012). Os vínculos e métodos educativos estabelecidos pelos 
pais, ou seja, os estilos parentais, exercem larga influência sobre o comportamento da 
criança, na sua socialização e atitudes (Camacho, 2009; Soares, 2012). 

Portanto, os estilos parentais quando positivos, podem atuar como facilitadores no 
desenvolvimento de estratégias de enfrentamento positivas, em face do adoecimento 
crônico (Braconnier & Marcelli, 2000). Para Shorer et al..(2011), estilos parentais 
descritos por práticas positivas, estão associados a um melhor controle sobre a doença, 
contribuindo para a elaboração de melhores estratégias de enfrentamento e menores 
níveis de sofrimento entre os infantes, o que beneficia o funcionamento do conjunto 
familiar como um todo (Monaghan et al., 2012). 
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TÍTULO: A mitigação das mudanças climáticas por fontes renováveis de energia na 

visão de estudantes de Enfermagem 

Resumo 

      Este estudo objetivou investigar se estudantes universitários/as, do curso de 
Enfermagem, identificam alguma relação de mitigação das mudanças climáticas (MCs) 
por fontes renováveis de energia (FREs) e, se sim, como elaboram essa relação. Para 
isto, foi aplicado um questionário contendo uma pergunta aberta para duas turmas, uma 
do segundo e outra do nono período que totalizaram 75 participantes. As respostas 
foram transcritas e analisadas por análise de conteúdo e evidenciamos que a maioria 
dos/as participantes não identificava a relação. Demonstraram conhecer mais sobre as 
FREs do que sobre as MCs e expressaram diferentes perspectivas de futuro. 
 
  
 
Palavras-chave: Relação MCs-FREs. Relações pessoa-ambiente. Perspectiva de 

futuro. 

TITLE:  

Abstract 

      This study aimed to investigate whether university students from the nursing course 
identify any mitigation relationship of climate change (CC) by means of renewable 
sources of energy (RSEs) and, if so, how they elaborate this relationship. For this, a 
questionnaire with an open question was applied to two classes, one of the second and 
the other of the ninth period. The answers were transcribed and analyzed by content 
analysis and we evidenced that the majority did not identify the relationship. They 
demonstrated to know more about RSEs than about CC and expressed different 
perspectives of future. 
 
  
 
Keywords: Relation CCs-REs. Person-environment relations. Future perspective. 

Introdução 

      Este relatório é fruto da minha atividade como bolsista de iniciação científica no 
projeto de pesquisa intitulado: Percepção da energia renovável do vento e relações com 
conectividade com a natureza, perspectiva temporal de futuro e mudanças 
climáticas(PVC13190-2016). Originalmente, o título do Plano de Trabalho era: 
<Sustentabilidade ambiental e compromisso social no setor de fontes renováveis de 
energia: o que alunos egressos têm a nos dizer?>; mas demandas surgidas no decorrer 
do período de bolsa impuseram mudanças. 
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      Desde a Revolução Industrial a temperatura do planeta vem aumentando, fenômeno 
que vem sendo ainda mais acelerado nos últimos anos. Tal fator é acentuado 
principalmente pelo aumento da concentração na atmosfera de determinados gases 
(gases do efeito estufa, ou GEEs), como o dióxido de carbono (CO2) e o metano 
(CH4),emitidos em grande parte pela ação humana - em indústrias, automóveis, 
aerossóis, e na agropecuária, por exemplo (Barros & Pinheiro, 2013). Essa 
concentração de gases na atmosfera impede a liberação para o espaço do calor emitido, 
assemelhando-se a uma estufa, o que contribui para o aumento da temperatura 
terrestre. O resultado desse processo é o que conhecemos como mudanças climáticas 
(MCs). 

   

      Com base no relatório de 2020 do Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC), um dos principais órgãos que investiga a temática das MCs em nível global, as 
consequências do problema vão além do aumento da temperatura do ar e dos oceanos, 
gerando também o degelo generalizado de regiões de neve e de geleiras, o aumento do 
nível do mar, a desertificação de extensas áreas de terra (impossibilitando o cultivo 
nessas áreas). No Brasil, antecipa-se que grandes áreas de plantações serão perdidas, 
aumentará o risco de extinção de espécies, assim como a erosão costeira e a alteração 
dos padrões de chuvas. A saúde da população será prejudicada não só pelo estresse 
de aumento do calor, mas também por problemas respiratórios e pela dispersão do 
Aedes aegypti (Nobre et al., 2016; PBMC, 2014). 

   

      Considerando a dimensão e complexidade deste problema, diversos autores 
apontam como um dos principais meios de mitigação das MCs, a mudança das nossas 
fontes energéticas - majoritariamente oriundas do carbono - por fontes renováveis de 
energia (FREs). Além do fato de serem inesgotáveis, a emissão de gases poluentes por 

essas fontes é mínima em comparação às que se utilizam do carbono. 

   

      Tal fator demonstra como estes temas - MCs e FREs - andam imbricados, por 
configurarem-se como problema e uma das possíveis soluções. Devine-Wright (2011) 
considera que, para solucionar um problema, o primeiro estágio seria a aquisição da 
consciência do problema para, só em seguida, interpretarmos, avaliarmos, nos 
adaptarmos e enfim, agirmos frente a este. É neste cenário que surge a motivação desta 
investigação: entender como estudantes universitários (considerados parte importante 
da comunidade intelectual da sociedade) compreendem a relação entre MCs e FREs. 
Com isso, saberemos se eles já adquiriram a consciência dessas relações ou se já 
avançaram para o estágio de agir frente a elas, que é o que uma sociedade 
comprometida pró-ecologicamente necessita efetivamente. 

   

      O projeto de pesquisa havia sido pensado para ser realizado com estudantes de 
vários cursos, como: ecologia, enfermagem, gestão ambiental, ciências biológicas, 
engenharia ambiental e engenharia florestal. Elaboramos um questionário investigativo 
presencial para ser aplicado nesses cursos, mas infelizmente a aplicação foi 
interrompida devido à paralisação (necessária) das atividades presenciais pela 
pandemia da COVID-19. 
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Metodologia 

 

Participantes 

      Planejávamos que o questionário fosse aplicado presencialmente e não 
virtualmente, pois acreditamos que nuances valiosíssimas para a pesquisa são perdidas 
quando não conseguimos estar presentes integralmente desde o princípio. Como fomos 
surpreeendidos/aspela suspensão de atividades na UFRN devido a necessidade do 
distanciamento social pela pandemia, a aplicação só chegou a ser realizada em duas 
turmas do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), sendo uma do segundo período(Enf. 2), com 36 participantes, e outra, do nono 
período (Enf. 9), com 39 participantes. Assim, este relatório trata dos conteúdos que 
obtivemos dos questionários aplicados a estas duas turmas. 

   

Instrumentos 

      O questionário continha inicialmente questões de cunho sociodemográfico com 
informações como: curso, período que o/a participante estava cursando, idade, gênero, 
tipo de escolaem que estudou (pública ou privada), quantos irmãos e filhos tem e o grau 
de instrução da mãe e do pai. Após esse mapeamento de características do/a 
respondente, as demais questões buscavam investigar se este/a pratica ações de 
cuidado ambiental; se consegue identificar alguma relação entre as MCs e as FREs; 
sua perspectiva temporal de futuro; o quão solidário/a é com as gerações futuras e o 
quão conectado/a com a natureza este/a se sente. 

   

      Neste relato, considero nas análises apenas os resultados que obtivemos da questão 
relativa à percepção das relações entre MCs e FREs por parte dos/as participantes. As 
respostas sobre a prática de cuidado ambiental fazem parte do trabalho da outra bolsista 
do projeto e os demais conteúdos são analisados em outras comunicações do projeto 
de pesquisa mais amplo. 

   

      O enunciado da questãoaqui considerada era: <Suponha que você precisa explicar 
para um/a colega que uma boa forma de amenizar (mitigar) as mudanças climáticas é 
por meio da substituição das atuais fontes de energia fóssil (baseadas no carbono) por 
fontes renováveis de energia. O que você diria para esse/essa colega?>. O texto da 
questão já sugeria uma possível relação entre as MCs e as FREs, mas o nosso objetivo 

era analisar a elaboração dessa relação pelos/as participantes. 

   

Procedimentos (incluindo forma de análise dos dados) 
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      Inicialmente, obtivemos a concordância e a autorização dos(as) responsáveis pelo 
curso para a aplicação do questionário e depois entregamos uma carta explicativa sobre 
o projeto às professoras das turmas, como parte do processo de coleta de dados. 
Comparecemos à sala de aula no horário combinado e apresentamos nossos objetivos 
com o estudo e instruções gerais para a aplicação, explicitando que a participação dos 
alunos era totalmente voluntária e que em nada influenciaria na avaliação do 
desempenho acadêmico no curso ou disciplina. As eventuais dúvidas foram sanadas e 
demos início ao preenchimento individual dos questionários, recolhidos ao final da 
aplicação, cuja duração variou entre 22 e 25 minutos. 

   

      As respostas dos participantes à questão foram transcritas na íntegra e analisadas 
com base na análise de conteúdo temática (Bardin, 1977; Bauer, 2002), e os 
eixos/categorias resultantes foram pensados para melhor organização e análise dos 
conteúdos obtidos, conforme apresento mais detalhadamente na próxima seção. 

  

 
Resultados e Discussões 

 

      Como mencionado anteriormente, o meu objetivo com a questão era investigar se 
estudantes universitários identificam ou não alguma relação entre as MCs e as FREs. 
Sendo assim, para uma melhor organização e visualização dos dados obtidos, criamos 
3 eixos (ou blocos) para análise. 

   

      O primeiro eixo refere-se ao objetivo central da questão, ou seja a <Relação MCs-
FREs>. Este eixo foi dividido em cinco categorias complementares entre si, ou seja, o 
somatório das ocorrências de cada uma corresponde ao total de respondentes (N = 75). 
As categoriasdo primeiro eixo e suas respectivas frequências foram: 

   

1.1. Identifica explicitamente relação entre as MCs e as FREs [23%]; 

1.2. Não identifica explicitamente relação entre as MCs e as FREs [57%]; 

1.3. Resposta <vaga> - respostas pouco explicativas ou confusas. Exemplo: <Diria que 
são alternativas viáveis e por meio de evidência científica tentaria convencê-lo de qual 

seria a melhor fonte a depender do ambiente ao qual está inserido.> [11%]; 

1.4. Assumiu não ter conhecimento sobre o assunto [7%]; 

1.5. Não responderam [3%]. 

   

      Os resultados obtidos ratificam nossa expectativa de que somente uma minoria dos 
respondentes identificariam alguma relação entre as MCs e FREs, reiterando os 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1299 

 

resultados obtidos por Silva, em 2014. Apenas 23% do total de participantes identificou 
explicitamente alguma relação entre as temáticas investigadas (contempladas na 
categoria 1.1), elaborando suas justificativas em torno do entendimento de que as FREs 
são fontes energéticas menos poluidoras que as oriundas do carbono e, portanto, 
importantes para combater as MCs. Vale salientar que nesta categoria houve uma 
diferença quantitativa discreta, mas que merece ser considerada, em Enf. 2 e Enf. 9, 

sendo 17% (considerando N = 36) e 28% (considerando N = 39), respectivamente. 

   

      No quese refere ao restante, 11% teve sua resposta classificada como <vaga> por 
ter se expressado de forma confusa; apenas 7% tiveram a coragem de assumir não ter 
conhecimento sobre o assunto (indo contra a expectativa social de que saibamos de 
tudo) e apenas 3% não respondeu a pergunta. Não houve diferenças quantitativas 
consideráveis entre osdois períodos de 1.2 a 1.5. 

   

      Observei que, independentemente da resposta do participante tratar da relação 
MCs-FREs, ou não, havia muita informação sobre as FREs nas respostas, o que levou 
à criação deste eixo de categorias, para abarcar a elaboração dos/as respondentes 
sobre as FREs, especificamente. Apenas 2 respostas do total (N = 75) fizeram menções 
específicas sobre as MCs, e por terem sido tão poucas as respostas que fizeram esta 
menção, não achei necessária a criação de um eixo específico para tratar delas. Ambas 
as respostas são de Enf. 9 e os conteúdos que emergiram em relação às MCs tratavam 
de suas consequências, dos efeitos negativos que esta teria para a fauna e a flora e das 

catástrofes e desconfortos que poderiam emergir desse problema. 

   

      A necessidade de ter sido criado um eixo específico para os conteúdos que 
emergiram sobre as FREs e o fato de não ter acontecido o mesmo com as MCs, pelo 
pouco número de ocorrências, talvez demonstre que as pessoas sabem alguma coisa 
sobre as FREs, mas não sobre as MCs, ao menos como menção espontânea no 
contexto da pergunta apresentada no questionário. 

   

      Sendo assim, o segundo eixo para análise corresponde ao <Conteúdo relativo às 
FREs> ou, simplesmente, como estas são percebidas. Diferentemente do eixo anterior, 
as ocorrências de cada categoria aqui não são complementares entre si, pois houve 
respostas que se adequaram a mais de uma dessas categorias, ou seja, no primeiro 
eixo – que tratava da relação MCs-FREs – uma resposta só poderia ser classificada em 
uma única categoria; mas neste eixo, a resposta de um mesmo respondente poderia 
acabar classificada em mais de uma categoria. Criei quatro sub-divisões que sintetizam 
as principais características que emergiram sobre as FREs. As categorias e suas 
respectivas frequências, considerando as ocorrências de categorias neste eixo (N = 96), 
foram: 

   

2.1. Entende as FREs como forma de cuidado ambiental [48%]; 

2.2. Faz menção às fontes de energia solar e eólica [10%]; 
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2.3. Compreende as FREs como fontes inesgotáveis [7%]; 

2.4. Fator econômico - melhor custo-benefício das FREs a longo prazo [13%]; 

2.5. Não menciona FREs na resposta [21%]. 

   

      Na categoria 2.1, relativa à percepção das FREs como forma de cuidado ambiental, 
a escolha do termo "cuidado" foi uma tentativa de abranger uma gama de outras 
palavras que se associam com esta e que foram bastante citadas, por exemplo: 
preservação ambiental; alternativa menos agressiva ao ambiente; menos poluidora; 
preservação dos recursos naturais; energia limpa; sustentável. Portanto, era esperado 
que fosse a categoria com maior ocorrência, além do fato de se ter já bastante firmado 
no imaginário social a relação das FREs como uma alternativa mais interessante para 
o meio ambiente. 

   

      A categoria 2.2, <Faz menção às fontes de energia solar e eólica>, foi criada para 
condensar respostas que basicamente focaram sua argumentação nessas duas fontes 
energéticas como alternativa às fontes mais utilizadas atualmente, como nesta resposta: 
<Investe em energia solar!>. Além disso, reforça o fato de que talvez as fontes 
renováveis de energia solar e eólica ainda sejam as mais conhecidas pelos 
respondentes. Convém lembrar que o Rio Grande do Norte é o primeiro lugar em 
energia eólica no país e a população local já convive há alguns anos com a existência 
de mais de 150 parques eólicos em funcionamento no estado. 

   

      A categoria 2.3 <Compreende as FREs como fontes inesgotáveis>, com frequência 
de 7% em relação ao total, compreende aquelas respostas que argumentaram a favor 
das FREs como fontes que não se acabariam, em detrimento das fontes oriundas do 
carbono, que teriam um fim previsto. 

   

      Algumas respostas falavam sobre as FREs terem um melhor custo-benefício a longo 
prazo, levando a criação da categoria 2.4, com um total de 13% de ocorrências. Aqui, 
houve uma diferença considerável entre Enf. 2 e Enf. 9. Da ocorrência total de 
categorias em Enf. 2 (N = 41), 4,88% reconheceu o melhor custo-benefício das FREs a 
longo prazo; em Enf. 9, a ocorrência total de categorias foi de N = 55, e desse total, 20% 
citou este fator econômico sobre as FREs. Poderia supor que os/as participantes de Enf. 
9 tiveram algum contato no curso com esta informação, tendo em vista que não é algo 
comum de aparecer no discurso de quem não está realmente inteirado com essas 
discussões. 

   

      Do total de ocorrências (N = 96), 21% não mencionou as FREs na resposta. Uma 
resposta que ilustrou bem esta categoria, foi <A gente precisa entender que tudo em 
escala global está conectado à cada uma de nossas atitudes, pois para cada uma delas 
existe uma ou mais consequências. Tendo isso em mente é mais fácil entender que 
cuidando do meio ambiente estaremos nos cuidando em mesma proporção.>. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1301 

 

   

      Em relação às ocorrências conjuntas de categorias, a primeira categoria desse eixo 
que trata das FREs como forma de <cuidado> ambiental foi a que mais esteve 
associada às demais, o que já era esperado devido a abrangência do termo “cuidado”, 
como mencionado anteriormente. Além disso, houve mais respostas com sobreposição 
de categorias em Enf. 9 do que em Enf. 2, totalizando 16 e 5, respectivamente. Tal fator, 
demonstra uma elaboração mais rica em conteúdo por parte dos/as respondentes da 
turma do 9º período. 

   

      As categorias 2.3 - <Compreende as FREs como fontes inesgotáveis> e 2.4 - Fator 
econômico - melhor custo-benefício das FREs a longo prazo, se relacionam fortemente 
com o próximo eixo de análise, referente à menção do futuro na resposta. Existe algo 
anterior à reflexão sobre a relação MCs-FREs, que é o pensamento sobre o futuro. Para 
se pensar essa relação, necessariamente precisamos ter alguma perspectiva de futuro, 
pois as consequências das ações frente a essas questões não são percebidas de 
imediato. 

 

      Deste modo, o terceiro eixo, referente à menção do futuro na resposta, contém 3 
categorias, apresentadas abaixo com suas respectivas frequências percentuais, 
considerando o total de respondentes (N = 75): 

   

3.1. Futuro humano - demonstra preocupação em relação ao futuro dos seres humanos 

[11%]; 

3.2. Futuro ambiental - demonstra preocupação com o futuro do meio ambiente, 
natureza ou planeta [7%]; 

3.3. Futuro humano e ambiental - demonstra preocupação em relação ao futuro dos 

seres humanos e do meio ambiente [4%]; 

3.4. Não menciona futuro na resposta [79%]. 

   

      Mesmo não sendo o foco da nossa investigação, considero a relação do futuro com 
essas temáticas muito interessante, pois o mesmo foi identificado no trabalho feito por 
Silva, em 2014 - por isso utilizo aqui os mesmos termos usados por ele, <futuro 
humano> e <futuro ambiental>. 

   

      O futuro é um importante componente do compromisso pró-ecológico e geralmente 
é uma temática esquecida ou pouco estudada, segundo Gurgel & Pinheiro (2011). O 
compromisso pró-ecológico constitui uma predisposição cognitiva e/ou afetiva que 
algumas pessoas desenvolvem, a depender da sua história de vida, em relação ao meio 
ambiente, responsabilizando-se e interessando-se por ele. Para Schultz (2001), há 
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diferentes maneiras de expressar compromisso com o ambiente, sendo estas de tipo 
egoístico, altruístico ou biosférico. Estes três conceitos se relacionam fortemente com 

os termos aqui utilizados: futuro humano e futuro ambiental. 

   

      O futuro humano seria como o compromisso de tipo egoístico e altruístico, pois o 
foco da preservação envolve a própria pessoa e outras semelhantes a ela (neste caso 
a espécie humana), outras nações, próximas gerações etc., que teriam os mesmos 
direitos de usufruir dos recursos (Gurgel & Pinheiro, 2011). Uma resposta que ilustra 
bem esta categoria, foi: <As fontes utilizadas atualmente interferem diretamente no 
nosso futuro e qualidade de vida, tornando as mudanças/desequilíbrios climáticos algo 

prejudicial e de total responsabilidade nossa>. 

   

      O futuro humano e ambiental seria como o compromisso biosférico, em que as 
pessoas se importariam com aquilo que não faz parte de sua vida cotidiana, possuindo 
uma escala macrodimensional ou global, pois entende que a preservação precisa incluir 
não apenas a espécie humana, mas a fauna, a flora, a atmosfera e o planeta em que 
vivemos, ou seja, todo o ambiente (Gurgel & Pinheiro, 2011). Esta perspectiva ecológica 
de futuro é essencial para se pensar a relação MCs-FREs, tendo em vista que as MCs 
afetariam não só os seres humanos, mas todas as formas de vida na Terra. Sendo 
assim, nãosetrata de pensar apenas nos nossos filhos, netos, bisnetos, enfim, nas 
gerações futuras de um modo geral, mas sim, em todas as espécies habitantes do 
planeta. 

   

      A análise das respostas nos permitiu evidenciar que a grande maioria (79%) dos 
respondentes não mencionou a temática do futuro em suas respostas. Do total que 
mencionou (somatório das três primeiras categorias = 22%), metade (11%) traz uma 
perspectiva de futuro ainda focalizada nos seres humanos, demonstrando um 
compromisso pró-ambiental não tão integral e abrangente. 

   

      Neste eixo, houve uma diferença considerável entre Enf. 2 e Enf. 9, estando a grande 
maioria das respostas presentes na turma do nono período. Em Enf. 2, 89% não 
mencionou a temática do futuro em sua resposta e em Enf. 9 este número cai para 69%. 
Talvez tal fator tenha ocorrido pelo fato de Enf. 9 estar mais inclinada a pensar no futuro, 
por estar no final do curso, ou mesmo por talvez terem recebido algum treinamento em 

temas ambientais em alguma disciplina de sua formação profissional. 

  

 
Conclusão 

 

      A análise realizada nos permitiu reafirmar dados encontrados anteriormente em 
outros estudos e conhecer novas características sobre a relação MCs-FREs. Posto que 
nosso objetivo com o estudo era entender como estudantes universitários 
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compreendem esta relação, constatamos que poucos sequer a identificaram, compondo 
23% do total de respondentes (N = 75). Se os dadosse mostraram frustrantes com 
estudantes universitários/as,parece razoável supor que com a população como um todo 
não seria diferente. Isto demonstra a urgente necessidade de políticas educacionais e 
forças midiáticas para que esta discussão seja conhecida pelas pessoas. A própria 
comunidade científica deve agir para que seus conhecimentos não permaneçam retidos 
aos muros acadêmicos, pois na realidade, dentro da própria academia não obtivemos 
dados satisfatórios, assim como Silva, em 2014. Não há como pensar nas FREs como 
meio de combate às MCs se as pessoas não chegam a identificá-las como um problema. 

   

      Meu interesse com o estudo era prioritariamente a relação entre as MCs-FREs, mas 
secundariamente também a percepção das MCs e das FREs pelos/as participantes. 
Portanto, é interessante observar que a grande maioria abordou em suas respostas 
características sobre as FREs e que houve pouquíssimos casos em que abordaram 
características sobre as MCs. Talvez um fator a se considerar seja o fato de que 
perceber/saber sobre FREs não exige posicionamentos mais profundos, por ser um 
tema “técnico”, mas para saber/perceber sobre MCs pressupõe aceitá-las (e não negá-
las, por exemplo). Esta última hipótese mereceria uma análise mais aprofundada em 
estudos posteriores, para melhor compreensão dos motivos que levaram a estas 
ocorrências. 

   

      Identificamos também uma relação muito forte das MCs-FREs com a temática do 
futuro, ainda que poucos participantes tenham mencionado ambos em suas respostas. 
Isto mostra como o imediatismo da sociedade ocidental em que vivemos atualmente 
influencia no descaso em torno das questões ambientais, já que as práticas de 
enfrentamento às MCs e os impactos positivos das FREs só são percebidos a longo 

prazo. 
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TÍTULO: Profissionais de saúde e a pós-epidemia do zika vírus: atendimento as mães 

de microcéfalos no Centro de Saúde Anita Garibaldi em Macaíba/RN 

Resumo 

Em um contexto de desigualdade social, o Rio Grande do Norte foi o quarto Estado 
brasileiro com mais casos de microcefalia no país. Dessa forma, observamos um surto 
de Zika Vírus, dengue e febre Chikungunya que atinge as populações mais vulneráveis 
agora sobre nova circunstância: a afetação direta a saúde reprodutiva das mulheres 
nordestinas. Embora as manifestações clínicas do zika sejam consideradas brandas e 
autolimitativas, observou-se uma capacidade de dispersão ilimitada, tornando-se uma 
epidemia nacional e internacional, trazendo quadros preocupantes que comprometem 
gravemente o sistema nervoso central (PORTO e COSTA, 2017). Nessa direção, 
surgem outras síndromes neurológicas congênitas, como a microcefalia, condição rara 
neurológica em que a cabeça e o cérebro da criança são significantemente menores do 
que os de outras da mesma idade e sexo. Sob esse viés, esse projeto tem como objetivo 
analisar as representações dos profissionais de saúde que acompanham as crianças 
microcéfalas afetadas pelo Zika Vírus no centro de saúde Anita Garibaldi em Macaíba, 
pós-epidemia. Observando como os usuários e profissionais de saúde lidam com as 
ocorrências de doenças consideradas endêmicas, e como vivenciam essas 
enfermidades no âmbito do trabalho e da família. Para tanto, buscamos acompanhar o 
itinerário terapêutico adotado por essas mulheres cuja assistência pública é deficitária 
levando em consideração que se tratam de populações vulneráveis a situações 
epidêmicas e endêmicas. 
 
Palavras-chave: Saúde Reprodutiva. Gênero. Microcefalia. Doenças Endêmicas. 

TITLE: Health professionals and the post-Zika virus epidemic: care for mothers of 

microcephalics at the Anita Garibaldi Health Center in Macaíba / RN 

Abstract 

In a context of social inequality, Rio Grande do Norte was the fourth Brazilian state with 
the most cases of microcephaly in the country. Thus, we observed an outbreak of Zika 
Virus, dengue and Chikungunya fever that affects the most vulnerable populations now 
under a new circumstance: the direct affect on the reproductive health of women in the 
Northeast. Although the clinical manifestations of Zika are considered mild and self-
limiting, there was an unlimited dispersion capacity, becoming a national and 
international epidemic, bringing worrisome conditions that seriously compromise the 
central nervous system (PORTO and COSTA, 2017). In this direction, other congenital 
neurological syndromes appear, such as microcephaly, a rare neurological condition in 
which the child's head and brain are significantly smaller than those of the same age and 
sex. Under this bias, this project aims to analyze the representations of health 
professionals who accompany microcephalic children affected by the Zika Virus at the 
Anita Garibaldi health center in Macaíba, post-epidemic. Observing how users and 
health professionals deal with the occurrences of diseases considered endemic, and 
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how they experience these diseases in the context of work and family. To this end, we 
seek to follow the therapeutic itinerary adopted by these women whose public assistance 
is deficient, taking into account that they are populations vulnerable to epidemic and 
endemic situations. 
 
Keywords: Reproductive Health. Genre. Microcephaly. Endemic Diseases. 

Introdução 

É imprescindível assinalar o aumento acelerado do zika vírus atingindo principalmente 
o nordeste brasileiro em finais de 2014. Grandes surtos em seres humanos foram 
relatados pela primeira vez na Micronésia em 2007 e na Polinésia Francesa em 2013, 
sendo que em 2014, casos de erupção cutânea provocados pelo zika surgiram em 
vários municípios do Nordeste. Em abril de 2015, o vírus já se espalhava por vários 
municípios do Nordeste brasileiro e o Ministério da Saúde estimou que entre 500 mil e 
1,5 milhão de pessoas haviam sido infectadas (LESSERI e KITRON, 2016). Do Brasil, 
o vírus migrou para outras partes das Américas, com surtos dignos de nota na América 
Central, Caribe e partes tropicais da região andina (MARTINES, BHATNAGAR, 
KEATING, et al, 2016). Embora as manifestações clínicas do zika sejam de modo geral 
consideradas brandas e autolimitativas, observou-se uma capacidade de dispersão 
ilimitada, tornando-se uma epidemia nacional e internacional, trazendo em seu imbróglio 
novos, suspeitos e preocupantes quadros nosológicos que comprometeram gravemente 
o sistema nervoso central, a exemplo da síndrome Guillain-Barré (VASCONCELOS, 
2015). Nessa direção, surgem outras síndromes neurológicas congênitas do Zika, como 
a microcefalia, que é uma rara condição neurológica em que a cabeça e o cérebro da 
criança são significantemente menores do que os de outras da mesma idade e sexo. A 
partir do momento em que se notou um aumento de casos de microcefalia em recém-
nascidos, suspeitou-se que as mães haviam sido previamente infectadas com o vírus 
zika. Fato observado e comprovado por cientistas do nordeste brasileiro que isolaram o 
zika vírus no líquido amniótico de duas mulheres sertanejas, comprovando que o vírus 
atravessava a barreira placentária e afetava os fetos. Em consequência disso, a atenção 
mundial voltou-se para esse vírus que passou a ser visto como uma grande ameaça a 
saúde pública, a mulheres grávidas e seus bebês recém-nascidos. Para a antropóloga 
Débora Diniz, a epidemia da “síndrome congênita do Zika” que engloba casos de 
microcefalia e/ou outras alterações do Sistema Nervoso Central, associados à infecção 
pelo vírus, “tem geografia e classe no Brasil: são mulheres pobres e nordestinas as 
principais afetadas pela nova doença” (DINIZ, 2016b: 01). Esse trabalho tem como 
justificativa o aumento acelerado do zika vírus nos últimos meses de 2014. Propomos 
aqui um estudo aprofundado sobre práticas de saúde num contexto específico, 
considerado como exemplar, aquele onde a temática se faz especialmente urgente, 
sobretudo em relação a saúde reprodutiva das mulheres, por acreditar que esse tema é 
assunto da maior relevância. Como apresentado nas propagandas e campanhas de 
forma geral, o Estado, por si só não consegue combater doenças como dengue, zika e 
chikungunya sem que a população assuma e se engaje nas campanhas em suas 
comunidades. Daí a importância de entender o significado, as consequências e as ações 
no combate a essas doenças no âmbito local. Dessa forma, além de investigar os 
itinerários terapêuticos (LANGDON,1994) de mulheres que frequentam o centro de 
saúde Anita Garibaldi em Macaíba/RN com o objetivo de observar como lidam com 
doenças consideradas endêmicas – dengue, febre chikungunya e zika vírus, e como 
vivenciam essas enfermidades no âmbito do trabalho e da família. Pretendemos 
também, a partir dos profissionais de saúde, compreender os desafios do atendimento 
as crianças e a mães no contexto pós-epidêmico, onde os investimentos para 
reabilitação são diminuídos. Dessa forma, analisaremos o cotidiano da instituição onde 
ocorre os atendimentos e a relação entre profissionais de saúde (médicos, 
fisioterapeutas, enfermeiras/os, etc.) e pacientes, observando as práticas de cuidado e 
de estímulo para com as crianças e suas famílias. 
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Metodologia 

 
Em nosso terceiro ano de pesquisa, optamos por focar o plano de pesquisa etnográfica 
no acompanhamento dos profissionais de saúde (médicos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, residentes, etc) que trabalham no Centro de Saúde Anita Garibaldi. 
Essa escolha é decorrente da forte relação médico-paciente que foi observada no nosso 
primeiro ano em campo. Nessa etapa, buscamos acompanhar o cotidiano desses 
profissionais nos espaços de terapias, de consultas e pelos corredores, no intuito de 
analisar as práticas de cuidado e de estímulo com as crianças e a relação dos 
profissionais com as mães, visto que essas sempre são as responsáveis pelo processo 
de reabilitação das crianças. Na referência metodológica do campo, é importante levar 
em conta que esses discursos foram analisados através de entrevistas e dados obtidos 
por meio do processo etnográfico (MALINOWSKI, 1978) e descritos através de diários 
de campo que escrevemos durante a passagem pela instituição, onde observamos o 
cotidiano do Centro de Saúde, dos profissionais e das mulheres. Assim, foram 
realizadas essas entrevistas semi-estruturadas com os profissionais de saúde e 
conversas informais (FONSECA, 1998) com as famílias que frequentam o Anita 
Garibaldi. Para conseguir os dados necessários, utilizamos a observação participante, 
entrevistas, contatos e conversas informais com estes e outros sujeitos que estão 
inseridos nesse campo. Paralelamente ao trabalho de campo, uma parte adicional da 
pesquisa é a referência teórica, que foi muito importante no contexto de isolamento 
social propiciado pelo COVID-19, onde encontramos o trabalho de diversos autores que 
discutem desde gênero, saúde e deficiência aos conceitos antropológicos e opções 
metodológicas que se encaixam ou se fazem necessários para compor o trabalho final. 
Nesse sentido, autores que discutem as características sociais da população afetada 
(DINIZ, 2016) e a sociabilidade e dificuldades que envolvem o cotidiano dessas crianças 
com microcefalia (VALIM, 2017), se mostram muito úteis e passíveis de serem revisadas 
durante o período de campo. Além disso, é sempre interessante inteirar-se a respeito 
da atual situação das mulheres, ou seja, em qual situação estão essas mulheres frente 
ao Estado e a população civil, ao mesmo tempo que monitoramos os novos casos de 
microcefalia a medida que o Ministério de Saúde nos permite, para isso utilizamos os 
meios de comunicação e de informação, como o facebook, sites de notícia, canais de 
televisão e etc. O uso alternado de metodologias variadas com a finalidade de investigar 
a diversidade de práticas culturais, tais como entrevistas estruturadas ou semi 
estruturada, observação participante, pesquisa bibliográfica, etc, vem sendo validada 
por pesquisadores (MOTTA, 1997/1998; TORNQUIST, 2003; PEDRO, 2003; ROHDEN, 
2003; PORTO, 2009; 2014). Essa diversidade mostra-se importante na pesquisa de 
determinadas endemias/epidemias que fogem do controle estatal, gerando alta 
vulnerabilidade e pouca assistência à saúde. Nessa pesquisa, utilizamos do conceito de 
Itinerários Terapêuticos (LANGDON,1994) como uma modalidade de avaliação 
centrada, nesse caso, nas usuárias focando nas possibilidades de cuidado encontradas 
na relação desses indivíduos na sua rede de sociabilidade, que tendem a ir além das 
estruturas de serviços de saúde (LOFEGO; SILVEIRA; PINHEIRO, 2011). Ainda sobre 
os itinerários terapêuticos, estes foram analisados priorizando os discursos sobre os 
cuidados que as usuárias, diante de doenças ou sentimentos de aflição e sofrimentos, 
utilizam ao recorrerem ao repertório de estratégias que aliviem ou eliminem sua 
adversidade, a partir de suas redes de relações pessoais. 
 
Resultados e Discussões 

 
Durante o último ano em campo, investimos muito de nosso tempo para conhecer o 
campo e etnografar os espaços e os primeiros contatos com os sujeitos de pesquisa. A 
princípio, focamos nosso olhar sobre as mães que frequentavam o Centro de Saúde 
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Anita Garibaldi, conhecido como Anita, buscamos observar os itinerários terapêuticos 
das crianças com microcefalia decorrente do Zika Vírus que passam pela instituição, 
além de conhecer as mães e ter a oportunidade de conversar um pouco com elas, boa 
parte do trabalho teve foco em cima dos profissionais de saúde. Esses agentes têm um 
importante papel no processo de reabilitação das crianças e no acolhimento das 
famílias, principalmente no contexto interiorano do município de Macaíba, onde não há 
tantas instituições de saúde e apoio quanto na cidade de Natal. Diante desse contexto, 
do ano de 2019 a início de 2020, nosso maior foco foi compreender como os 
profissionais de saúde se relacionam com as crianças deficientes e as famílias, 
acompanhando o cotidiano de atendimentos clínico e de reabilitação. Nesse sentido, a 
experiência que obtivemos com os profissionais no atendimento foi sobre uma 
perspectiva humanizadora e acolhedora, onde eles/elas buscavam escutar as mães 
durante a consulta e a terapia, perguntando sobre o cotidiano da criança e o que elas 
notam de evoluções e regressões na reabilitação era proporcionado pela terapia. Além 
disso, os profissionais também prestavam bastante atenção a resposta das crianças a 
terapia, se elas estavam desconfortáveis, ou tristes, ou pareciam doentes, assim diante 
das respostas eles adaptavam a terapia para qualquer que seja a necessidade da 
criança naquele momento. Essas práticas humanizam o atendimento a partir do 
momento que propõem visibilidade para essas famílias, e principalmente para as mães. 
Em um contexto de invisibilização de uma epidemia que agora já não parece tão 
ameaçadora, o Estado não repassa um investimento significativo para que haja acesso 
democrático a terapias intensivas, especialmente para as mulheres que moram no 
interior do Rio Grande do Norte. Tendo em vista essa invisibilização, o trabalho de 
humanização é um símbolo que diferencia e destaca o atendimento do Anita da 
realidade de muitos outros espaços de saúde. Proporcionando um ambiente acolhedor 
para as crianças com deficiência e as mães, o Anita atua como um espaço de conforto 
para a família diferenciando-se apenas de uma instituição de atendimento. Em 
consequência disso, as mães sentem-se mais à vontade para compartilhar angústia, 
dúvidas e problemas que elas possam estar sofrendo, e confiar seus/suas filhos/filhas 
sobre responsabilidade de outras pessoas, o que não é comum para mães de crianças 
com deficiência. No segundo semestre, no entanto, a bolsista anterior concluiu a sua 
graduação apresentando um trabalho de conclusão de curso sobre os profissionais de 
saúde e as experiências de atendimento no Centro de Saúde Anita Garibaldi. A bolsista 
que entrou como substituta iniciou um trabalho bibliográfico de contextualização sobre 
o tema para, mais a frente, avançar no trabalho etnográfico de campo. Infelizmente, 
devido ao cenário epidêmico de isolamento social consequente da COVID-19, não 
chegamos a voltar a campo para continuar nossa pesquisa. No entanto, direcionamos 
nosso foco de pesquisa para o contexto atual de pandemia, buscando realizar mais 
leituras, pesquisas bibliográficas, acompanhar lives de profissionais e mães ativistas 
que discutem a situação das crianças com microcefalia nesse cenário, além da 
utilização de outras ferramentas na web, em especial as redes sociais. A partir desses 
novos métodos de pesquisa, podemos continuar acompanhando as discussões que 
perpassam os campos de estudos da deficiência, gênero, Zika vírus, pandemia, 
epidemias e endemias. Nesse sentido, as pesquisas realizadas na/através da internet 
conquistam mais adeptos e torna-se, durante a pandemia, mas provavelmente 
continuará sendo, uma forma de pesquisa legitimada e necessária. Das construções 
bibliográficas realizadas acerca do tema Zika, podemos citar o artigo da Débora Diniz, 
“Vírus Zika e mulheres” (2016) que discute o esquecimento do Estado diante das 
mulheres afetadas pelo Zika vírus, tanto as da primeira como as da segunda geração. 
Seguindo na leitura de artigos, o texto “Biopolíticas e poder sobre os corpos das 
mulheres na epidemia zika” (2018), se refere aos discursos usados pelo Estado repletos 
de culpabilização e de inobservância sobre a dignidade sexual e reprodutivas das 
mulheres infectadas pelo arbovírus, essas condutas foram observadas através de 
discursos misóginos e estratégias biopolíticas que serviam apenas para estigmatizar os 
corpos femininos que foram acometidos pelo vírus violando seus direitos reprodutivos e 
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sexuais. Desde a associação do vírus Zika aos casos de microcefalia, o Estado mudou 
a forma de prevenção no combate ao mosquito Aedes Aegypti, o foco deixou de ser a 
conscientização sobre a água parada e passou a ser a tentativa de controle do corpo e 
da sexualidade femininas. Essas mudanças, observadas na fala das autoridades, no 
padrão de controle da doença consiste em direcionar a responsabilidade exclusiva de 
métodos contraceptivos apenas para as mulheres, iniciando um processo de 
culpabilização e de inobservância. No artigo “A estimulação precoce como evento 
cotidiano de sociabilidade de bebês nascidos com a Síndrome Congênita do Zika em 
Recife/PE”, escrito pela antropóloga Thais Valim é discutido uma visão histórica do início 
do surto de microcefalia que envolveu o Brasil em meados de 2015. Foi nesse período 
que médica neonatologista Adriana Melo suspeitou da relação do arbovirus ZIKV com 
os casos de microcefalia. Através disso, foi constatado a relação do vírus com a 
epidemia dando início ao plano nacional de enfrentamento à microcefalia. Dentre essas 
estratégias, a terapia de estimulação precoce foi a que a mais se evidenciou, devido às 
grandes chances dela produzir efeitos. A terapia tinha papel central no tratamento, mas, 
havia outros fatores (afetivo, simbólico e ambientais) que corroboram com o 
desenvolvimento do indivíduo afetado. O artigo se baseia em estudos etnográficos 
realizados por um grupo de pesquisadoras que acompanharam a rotina de uma família 
na terapia de estimulação precoce e em outros ambientes. Nessas seções, elas 
perceberam que o trabalho realizado consistia em atingir um "grau de normalidade", 
conceito utilizado como régua na reabilitação. Mas, essa concepção no ambiente 
terapêutico é ressignificado a partir do conceito de normalidade do indivíduo em 
específico. Para além do conceito de normalidade, foi observado que esse universo é 
repleto de socialização, estimulando a construção social da identidade dos bebês, 
evidenciando as relações sociais entre as mães e estimulando a socialização das 
crianças. A autora K. Eliza Williamson, no artigo “O presente precário das mulheres do 
zika: temporalidade nas narrativas de mães de crianças com síndrome congênita do 
zika vírus na Bahia” (2017), esclarece que mesmo que o Ministério da Saúde tenha 
decretado o fim da emergência de saúde pública, o Zika ainda está presente nas classes 
menos abastadas. O texto evidencia também o papel fundamental das mães que cuidam 
integralmente dos filhos e filhas vítimas da síndrome relatando a importância do tempo 
para essas mulheres. Esse tempo foi denominado de “presente tenso” indicando a 
aflição das mães sobre os cuidados com seus filhos e o quanto o tempo presente é 
eterno e o futuro incerto. Essas mulheres pretas, pobres e periféricas convivem com a 
dureza da vida e as incertezas do amanhã desde sempre, mas a partir da SCZV elas 
abdicaram de suas individualidades para se dedicarem aos filhos. Elas, na maioria das 
vezes, são responsáveis integralmente pelos cuidados dos filhos, mesmo tendo 
companheiros, convivem com a incerteza constante sobre eles. Além do medo do 
abandono marital, elas relataram suas angústias sobre a autonomia das crianças e 
revelaram o temor da morte precoce. Diante dessas leituras para a construção de uma 
acervo bibliográfico para o tema Zika, e que ainda atuarão como base para as próximas 
experiências em campo, utilizamos outras ferramentas para maior consistência de 
ideias e discussões, como as pesquisas nas redes sociais e sites de notícias, e as lives 
realizadas nas redes sociais como: Facebook, Instagram, You tube etc. Das pesquisas 
feitas na web, podemos destacar a matéria do jornal O Globo intitulada "Em meio à 
pandemia de coronavírus, nova linhagem do zika é descoberta no Brasil", que traz uma 
nova preocupação, para além da pandemia do coronavírus, uma nova linhagem do vírus 
no Brasil. Pesquisadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para 
Saúde (Cidacs) da Fiocruz Bahia, descobriram a existência de uma nova linhagem do 
vírus de origem africana, a que era conhecida no mundo acadêmico é de origem 
asiática, portanto, essa descoberta para a comunidade científica denota cautela, pois 
se desconhece suas características e consequências. As lives que foram assistidas 
abordam a SCZV sobre uma nova perspectiva de pesquisa, pois tornam o tema mais 
palpável, principalmente os vídeos exibidos pela UMA (União mães de anjos), grupo de 
apoio à mães e as crianças com microcefalia e síndrome congênita do Zika vírus. 
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Divulgadas através do Instagram, são um total de três lives que relatam os medos e 
anseios vividos por famílias que se deparam com uma segunda epidemia, os avanços 
decorrentes das alternativas pensadas para continuar a assistir essas crianças e as 
cuidadoras, as dificuldades financeiras intensificadas com o isolamento social etc. 
Trazendo uma série de convidados, a presidente da entidade Germana Soares conduz 
as entrevistas com pessoas ligadas a área de saúde, militantes da causa de pessoas 
com deficiência, agentes públicos da secretaria Estadual de Pernambuco, etc. Para 
além dessas pesquisas, que auxiliam no conhecimento do tema, estamos realizando o 
mapeamento dos boletins epidemiológicos do Estado do Rio Grande do Norte, eles têm 
como objetivo mapear, através de dados coletados, informações sobre epidemias com 
intuito de controlar e/ou prevenir doenças. Divulgados pela Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (SESAP) esses boletins monitoram e informam sobre o comportamento 
da arbovirose do Zika durante as semanas epidemiológicas. 
 

Conclusão 

 
A problematização da pós epidemia de Zika Vírus vem ganhando cada vez mais 
questões para pesquisa. Com o advento da pandemia, pelas nossas pesquisas através 
das redes sociais, constatamos que as mães estão tendo diversas dificuldades com a 
reabilitação, questões financeiras, invisibilização do seu papel como cuidado e, por cima 
disso, durante o isolamento social estamos presenciando uma marginalização das 
discussões de gênero que tem como consequência altos índices de violência doméstica 
e uma sobrecarga dos papéis sociais ligados ao gênero feminino. Isso significa que as 
mães estão assumindo diversos papéis durante esse contexto, além de mães, elas são 
cuidadoras, professoras, esposas e empregadas domésticas. Tendo em vista esse 
cenário, estamos no processo de direcionamento da nossa pesquisa para 
compreendermos os efeitos sociais da pandemia de Covid-19 na realidade das famílias 
e, principalmente das crianças com microcefalia, que foram atingidas pela epidemia de 
Zika Vírus em 2015/2016. Buscamos compreender as situações sociais de 
vulnerabilidade que afetam as famílias no contexto do isolamento social, recortando um 
olhar mais preciso para as questões que perpassam os estudos de gênero, maternidade 
e deficiência. 
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TÍTULO: ESPACIALIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MERCANTILIZAÇÃO DO 

AUDIOVISUAL POTIGUAR 

Resumo 

 

Este artigo apresenta os resultados parciais da pesquisa “Mercado Audiovisual no Rio 
Grande do Norte” desenvolvida entre agosto de 2019 e julho de 2020. A proposta 
buscou elaborar um panorama das relações de produção, de distribuição e de consumo 
do audiovisual. A partir do escopo teórico da Economia Política da Comunicação, a 
metodologia desenvolveu a coleta e a análise de dados de empresas, de realizadores e 
de produções com o intuito de contemplar a espacialização, a estruturação e a 
mercantilização da cadeia produtiva do setor. Analisa-se as características gerais de 88 
empresas e de 90 produções audiovisuais desenvolvidas na última década. Os 
resultados da investigação formam um banco de dados do setor que alicerçou a criação 
do projeto de extensão Observatório do Audiovisual Potiguar. 

 
 
Palavras-chave: Cadeia Produtiva;Economia Política da Comunicação;Audiovisual 

Potiguar 

TITLE: SPATIALIZATION, STRUCTURING AND COMMODIFICATION OF POTIGUAR 

AUDIOVISUAL PRODUCTION 

Abstract 

 

This paper presents the partial results of the survey “The Audiovisual Market in Rio 
Grande do Norte” conducted between August 2019 and July 2020. We sought to develop 
a panorama of the relations of audiovisual production, distribution and consumption. 
Based on the theoretical framework of the Political Economy of Communications, the 
methodology carried out the collection and analysis of data from companies, producers 
and productions in order to contemplate the spatialization, structuring and 
commodification of the productive chain of the sector. We analyzed the general 
characteristics of 88 companies and 90 audiovisual productions developed in the past 
decade. The results of this investigation comprise a database of the sector which has 
served as ground for creating the extension project Observatório do Audiovisual 
Potiguar. 
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Introdução 

A cultura é fundamental para o desenvolvimento social e humano de uma nação e no 
caso brasileiro, o audiovisual é especialmente importante. O setor tem papel 
fundamental para a manutenção do fluxo de consumo que alimenta as engrenagens de 
nossa economia. Todavia, muito além de seu papel econômico, trata-se da principal 
fonte de entretenimento e de informação do brasileiro e de um locus em que parte do 

imaginário social se forma. 

Nesse sentido, entendemos que as políticas públicas para o audiovisual potencializam 
não somente uma indústria, sua infraestrutura e seus agentes, mas uma cadeia de 
ressignificação simbólica de nossa identidade, impulsionando a educação de qualidade, 
a redução das desigualdades e alimentando o sonho coletivo de uma sociedade plural, 
sem pobreza e com igualdade de gênero. Por isso, a característica intermitente de nossa 
cinematografia, marcada por tímidos crescimentos e intensas crises, ou mesmo as 
marcas da concentração de nossa produção audiovisual, não são problemas 

econômicos somente, mas uma questão social urgente. 

Essas assimetrias precisam ser rompidas e urge que as diferentes regiões acessem e 
produzam as suas próprias histórias. Não há, no Brasil, um estado em que esta questão 
esteja bem resolvida. Isto porque, de um lado, o cinema nacional não consegue espaço 
nas poucas salas de exibição. A aposta conservadora reserva ao nacional brechas que 
sobram das inúmeras sessões das bilionárias produções americanas. De outro, a 
concentração da produção audiovisual no eixo Rio de Janeiro - São Paulo, associada à 
alta importação de conteúdo estrangeiro, reduz ainda mais o acesso da produção 

audiovisual regional às telas. As assimetrias são globais e locais também. 

Nossa pesquisa, busca investigar um cenário em que invisibilidade da produção regional 
se destaca: o Rio Grande do Norte. Dentre os 167 municípios que formam o estado, 
apenas dois têm sala de cinema, o que representa pouco mais de 1%. Em 2016, foram 
produzidas apenas 4 obras audiovisuais não publicitárias veiculadas em circuitos 
comerciais. Dados mais recentes apontam para um crescimento ainda tímido do 
emprego formal no setor. Em 2017, a Ancine registrou crescimento de 0,9% para 1,6% 
entre 2007 e 2015 do emprego formal no setor audiovisual local. 

Um ambiente de profundos desafios como este não é uma exclusividade potiguar. O 
setor audiovisual brasileiro no geral é caracterizado por empresas atomizadas em sua 
maioria com estrutura familiar, com significativas dificuldades na busca por inovação e 
por competitividade (Ikeda, 2015, p.62). O mesmo se verifica na radiodifusão, central 
para cultura audiovisual brasileira, mas que está cada vez mais concentrada nas mãos 
de políticos e de religiosos, na contramão global (Santos, 2015). 

Os dados nos levam a sugerir que a produção audiovisual norte-riograndense está 
orientada sob outras variáveis para além destas apreensíveis através das fontes oficiais. 
Foi a curiosidade sobre a dinâmica em que o audiovisual local se orienta que nos 
motivou o desenvolvimento dessa pesquisa: quem produz? como produz? para quem 
produz o audiovisual potiguar? para onde vamos quando nos tornarmos também 
realizadores e realizadoras? 
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Reconhecer os atores e sua dinâmica econômica e política é fundamental para o 
desenvolvimento de posturas estratégicas que transformem o cenário de concentração 
e invisibilidade que descrevemos. Tal intuito implicará também na criação de uma 
metodologia de pesquisa e de análise capaz de ser aplicada em outros arranjos 
produtivos de estados brasileiros. Nosso escopo teórico está baseado na Economia 
Política da Comunicação, que para Vincent Mosco (2009), alicerça seu olhar em três 
pontos iniciais: a espacialização, a estruturação e a mercantilização. É a partir deles que 
estruturamos este artigo, que apresenta os resultados da primeira fase de nossa 
pesquisa. 

 

Metodologia 

 

A Economia Política é a corrente teórica que analisa os fenômenos da comunicação a 
partir das relações sociais, especialmente as relações de poder, que constituem a 
produção, a distribuição e o consumo de recursos comunicacionais (Mosco, 2009). O 
conceito de indústria cultural é central para o entendimento da cultura em contextos 
capitalistas (Adorno, 2009), a partir dele podemos identificar não somente a dinâmica 
econômica de reprodutibilidade técnica da produção artística massiva, mas sobretudo 
refletir sobre os impactos sociais de sua instrumentalização e de sua padronização. 

Apropriação deste referencial teórico para a análise do caso brasileiro impõe uma série 
de desafios, já que a indústria cultural de nosso país, apesar de capitalista, é em grande 
medida subsidiada pelo Estado (Santos, 2015, Simis, 2015; Bahia, 2012). A análise, 
portanto, precisa identificar as especificidades de nossa região provocadas pela 
dependência da verba pública e o cenário de sazonalidade das receitas dos grupos de 

produção audiovisuais. 

Inicialmente, planejamos considerar como integrantes do setor audiovisual as empresas 
identificadas em apenas seis atividades econômicas do setor1. No entanto, ao 
consultarmos o Sistema Ancine Digital observamos que estavam registradas na 
plataforma todas as empresas que indicavam oferecer serviços em atividades diversas 
da produção audiovisual. O registro e a investigação sobre este universo de empresas 
nos fornecem caminhos de análise frutíferos e um panorama mais completo. Por isso, 
optamos por incorporar todas as empresas norte-rio-grandenses que estivessem 

registradas na Ancine até abril de 2020 em nosso banco de dados. 

Conforme já anunciamos, ao todo 88 empresas audiovisuais estão registradas 
oficialmente no sistema da agência reguladora. Tal fonte não registra as experiências 
independentes organizadas em coletivos não formalizados institucionalmente, por 
exemplo. A primeira fase da pesquisa consistiu na identificação e no mapeamento dos 
empreendimentos. E a segunda fase previa a identificação do modelo de negócios e de 
organização das produtoras, através de pesquisa de campo. As exigências de 
isolamento social inviabilizaram as visitas, previstas para 2021 apenas. Por isso, neste 
artigo analisam-se os resultados da primeira fase de nossa pesquisa que balizaram o 
processo de investigação subsequente. 

Organizamos nosso levantamento em dois bancos de dados. O primeiro cruza as 
informações da Ancine com os dados da Receita Federal e reúne os informações de 
identificação (nome fantasia, razão social, cnpj e data de fundação), de classificação 
(registro ancine, atividades declaradas, capital social, porte), de propriedade (sócios) e 
de comunicação (endereço físico e endereços eletrônicos) de todas as empresas em 
atuação no estado. Os dados foram compilados e organizados (Aires; Almeida; Dantas; 
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Fernandes; Lazaro; Ribeiro; Souza, 2020a). Também desenvolvemos nesta etapa a 
geolocalização de cada uma que nos permitiu ter um mapa de todas as empresas do 
estado e extraímos a identificação dos proprietários para então classificá-los de acordo 
com o gênero. 

Depois deste levantamento, passamos a investigar as produções desenvolvidas por 
estes empreendimentos, através da identificação das obras no portfólio declarado nas 
redes sociais e nos sites oficiais. Foi através deste procedimento que montamos nosso 
segundo banco de dados, neste caso compilando apenas as obras classificadas como 
“Obras não publicitárias”. Incorporamos ao levantamento também obras citadas em 
artigos científicos, dissertações e teses sobre a produção audiovisual potiguar. As obras 
foram organizadas por ano de lançamento e devidamente identificadas a partir do 
levantamento das seguintes informações: Título; CPB/ROE; Direção; Formato; 
Episódios (caso obra seriada), Tempo; Tipo; Ficha Técnica; Sinopse; Produtora; 
Festivais; Prêmios; Cartaz; Link para arquivo completo e/ou trailler (Aires; Almeida; 
Dantas; Fernandes; Lazaro; Ribeiro; Souza, 2020b). São estes dados que subsidiam a 
nossa análise, que neste artigo nos conduzirão a apresentar um panorama geral dos 
resultados encontrados pelos planos de trabalho individuais. 

1A saber: Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de 
televisão; Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de 
televisão; Distribuição cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão; 
Atividades de exibição cinematográfica; Atividades de Televisão Aberta; Programadoras 
e atividades relacionadas à televisão por assinatura. 

 
Resultados e Discussões 

 

A produção cinematográfica é fundamental para projeção e difusão do audiovisual 
através de longas-metragem e curtas-metragem, entretendo e formando público por 
meio dos filmes. Mas o setor nacional ainda é instável em suas produções, que muitas 
não tem os devidos investimentos públicos e privados e, consequentemente, não 
alcançam seu público. Para entendermos as características gerais da produção 
cinematográfica no Brasil hoje, temos que fazer uma reflexão sobre seu histórico desde 
sua formação. 

A história do cinema brasileiro é de picos e de declínios, sempre passando por um 
enfrentamento para sua manutenção e crescimento. Ainda em seu início foi realizado 
um investimento do governo para impulsionar seu desenvolvimento, mas essa 
estratégia não foi mantida, pois tornou o setor dependente para produção, distribuição 
e exibição. Além disso, os interesses de grandes grupos internacionais e da televisão 
aberta afetaram a independência da produção cinematográfica, conforme destaca Lia 
Bahia no trecho a seguir: 

[...]O Brasil não inseriu a atividade de audiovisual em seu projeto desenvolvimentista 
porque fazê-lo significa intervir e, para tanto, os grandes interesses do cinema 
americano e da televisão aberta teriam de ser domesticados e administrados. 
Constatamos ainda que o cinema brasileiro contemporâneo torna-se dependente da 
vertente internacional (majors e salas de exibição) para se constituir e se desenvolver. 

(BAHIA, 2012, p. 188). 

Assim, segundo a perspectiva de Bahia, sempre existiu uma relação entre estado e a 
industrialização do cinema no Brasil. Passando por suas fases, podemos considerar que 
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apesar das transições, não se conseguiu estabelecer uma indústria de fato no campo 
cinematográfico brasileiro. No governo Vargas, foi atribuído ao cinema uma função 
pedagógica, para a veiculação de valores do nacionalismo, criando-se um público 
massivo e passivo, característica que corrobora para a indústria cultural, mas que não 
é suficiente para isso. 

O campo cinematográfico ganhou novas configurações através da construção de uma 
indústria cinematográfica com a consolidação de grandes estúdios e o investimento de 
capital privado desvinculado do Estado, como Atlântida Cinematográfica. As iniciativas, 
no entanto, o que não duraram muito. Já na década de 1960 o cinema se tornou uma 
questão de Estado novamente, o que foi então percebido como a salvação do cinema 
brasileiro e principal agente para a concretização da industrialização do setor, mas não 
tinha o apoio verdadeiro para o desenvolvimento do cinema comercial, e sim novamente 
uma reprodução de uma ideia nacionalista, de educação e de cultura (BAHIA, 2012). 

Portanto, podemos observar que o cinema não se desenvolveu comercialmente, não 
podendo ser encaixado em uma indústria cultural. A perspectiva industrial do cinema só 
vai ser implantada por meio da participação estatal, o cinema brasileiro não se sustenta 
sozinho. Como afirma a autora: 

A partir dos anos 1930, o Estado brasileiro estabeleceu marcos regulatórios para a 
atividade cinematográfica. A criação da Embrafilme representou o projeto de realização 
das demandas industriais da classe cinematográfica. Porém, a atuação do poder estatal 
não se deu de maneira continuada e, em 1990, se obteve uma crise. Uma característica, 
entretanto, atravessou todas as iniciativas estatais para a economia da atividade: sua 

ancoragem no projeto de nação e cultura brasileiras. (BAHIA, 2012, p.188) 

Levando em consideração o panorama histórico da construção do cinema brasileiro foi 
possível observar que as características vistas lá no começo interferem diretamente na 
produção, na distribuição e no acesso ao cinema hoje e algumas dessas características 
que fazem com que o cinema não seja acessível a todos como deveria. Apesar dos 
inúmeros avanços, é possível falar que o setor cinematográfico brasileiro ainda não é 
consolidado, uma vez que as produções são dependentes de investimento do Estado e 
a falta de espaço para exibição interfere diretamente para que ele não se torne de fato 

um mercado e gere lucro, se mantendo muitas vezes a margem. 

Quando a realidade do setor é analisada em âmbito regional, a fragilidade ainda é maior. 
Se no meio nacional o investimento não é prioridade, consequentemente na esfera 
estadual e municipal também não é. O panorama do Rio Grande do Norte, nesse 
sentido, é representativo das condições de produção audiovisual que estão fora do eixo 
Rio de Janeiro – São Paulo e se baseia especialmente na produção independente 
(Coelho, 2019). 

Através da análise de dados disponíveis no Observatório Brasileiro do Cinema e do 
Audiovisual, identifica-se que o Rio Grande do Norte está em uma posição muito 
delicada em comparação aos outros estados do Brasil. Desta forma, é fundamental 
considerar que a espacialização do mercado local é determinada também pelo conjunto 
de assimetrias regionais que caracterizam o mercado brasileiro e pelos profundos 
constrangimentos que o contexto de dependência nacional com relação ao contexto 
global de hegemonia do mercado norte-americano. 

Nosso trabalho, buscou identificar especialmente a espacialização das empresas locais 
considerando, conforme já destacamos, as organizações registradas no sistema Ancine 

Digital. 
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Esta característica de nossa amostra não nos permitirá identificar os elementos 
informais do setor, já que não são absorvidos pela fonte oficial. A base de dados 
utilizadas para alimentar o mapeamento cruzamos informações do Sistema Ancine 
Digital, da Receita Federal e associamos às latitudes e longitudes dos endereços 
indicados nestas bases de dados. A partir da geolocalização, buscamos elaborar um 
mapeamento através Google Maps por ser a ferramenta mais acessível de pesquisa e 

visualização de mapas. 

Segundo a base de dados disponível no site da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), 
o estado do Rio Grande do Norte conta com 88 empresas do setor audiovisual 
cadastradas, sendo 28% (25 empresas) delas localizadas em interiores do estado. Das 
empresas localizadas no interior do estado, 13 estão no município de Mossoró, 3 em 
Parnamirim, 3 em Currais Novos, 2 em Assú, 1 em Areia Branca, 1 em São Gonçalo, 1 
em Caicó, e 1 no município São Miguel do Gostoso. 

Das empresas localizadas na capital do Estado, 58,73% (37 empresas) estão 
localizadas na região sul; 23,80% (15 empresas) na região leste; na região norte temos 
3,17% (2 empresas) e a região oeste conta com 1,58% (1 empresa) de empresas 
cadastradas na base de dados da Ancine. Das empresas localizadas em Natal, 12,69% 
não foram localizadas no mapa devido ao não acesso ou erro nas informações de 
latitude e longitude nas bases oficiais de registro, sendo possível apenas observar que 
estas operam na capital. As características de espacialização do mercado audiovisual 
potiguar indicam também que 45% das empresas estão localizados em logradouros 
residenciais, o que corresponde a 40 empreendimentos. Sendo 10 destas empresas 

localizadas em apartamentos. 

Em meio de tantos questionamentos sobre o papel do cinema e os meios que ele é 
propagado, investigar como essa arte é aplicada em regiões onde o acesso à cultura é 
mais difícil é de fundamental importância. Nos interiores do estado do Rio Grande do 
Norte percebe-se, através dos dados do Observatório Brasileiro do Cinema e do 
Audiovisual e da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), que o audiovisual é uma 
bandeira levantada por poucos gestores da cultura. 

Com 166 municípios que fazem parte do interior do estado, somente Mossoró tem sala 
de cinema, com cinco salas de exibição, que representa 16,12% do total de salas de 
exibição no Rio Grande do Norte. Embora o cenário seja caótico, existem algumas 
formas de mobilização que promovem o cinema para a população, são eles: festivais, 
mostras de filmes, oficinas e, com tudo isso, envolvendo a educação como uma função 

de formar indivíduos capacitados para fazer e pensar cinema. 

Apesar de entender que existe um certo crescimento no setor audiovisual do estado, no 
momento que se compara a outros estados do Brasil, a partir de dados coletados pelo 
Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, o Rio Grande do Norte está muito 
longe do ideal no que se refere a quantidade de salas de exibição, as estratégias de 
fomento e ao investimento público e privado. 

Se comparar o Rio Grande do Norte com estados como São Paulo e Rio de Janeiro, a 
disparidade é gritante. Enquanto temos duas cidades com salas de exibição, quatro 
empresas exibidoras e 41.122 sessões, o Rio de Janeiro tem 29 cidades com sala de 
exibição, 20 empresas exibidoras e 480.304 sessões. Já em São Paulo chega a ter 100 
cidades com salas de exibição, 31 empresas exibidoras e 1.385.358 sessões, como 
mostra o painel interativo do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (2019). 
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Por isso, é importante analisar os dados a partir da afirmação que a falta de investimento 
na área é um problema histórico e político e que o cinema potiguar sofre as 
consequências de toda a falta de conhecimento sobre os meios ideais para a 
propagação da sua cultura. Entender que o cinema vai além do lazer e justificar sua 
existência como meio de formação da identidade é um passo importante para o 
desenvolvimento social. Para isso, é de fundamental observar o grau de 
desenvolvimento de um setor produtivo no processo de formulação de políticas públicas 
e mesmo para o estabelecimento de estratégias de cooperação e de concorrência. 

Apesar das poucas ferramentas de transparência, é possível identificar que o setor 
audiovisual no Rio Grande do Norte ainda apresenta bastante fragilidade. Uma das 
variáveis que podem indicar caminhos de análise é o capital social declarado na 
formalização dos negócios. Trata-se da soma em reais do investimento financeiro no 
momento de criação de uma empresa por seus proprietários e acionistas. No caso em 
análise, identificou-se que 42% das empresas do estado, o que corresponde a 34 
empresas do universo analisado, têm capital social inferior a 20.000 reais. Esta 
informação considerando a estrutura mínima de equipamentos, de registros legais e de 
pessoal necessárias para a instalação de uma empresa no setor indica que é baixíssimo 
o volume de investimento. 

A partir desta informação, é possível traçar uma série de inferências. A primeira é que 
a maior parte dos empreendimentos neste campo não surgem, portanto, de iniciativas 
que se motivam pelo lucro, já que não se insere no montante inicial nem mesmo os 
custos básicos de infraestrutura, como por exemplo um computador. A associação 
destas duas inferências guia nosso raciocínio ao terceiro ponto que é a fragilização 
também dos vínculos laborais. Considerando que a proximidade entre as 
personalidades jurídicas e o patrimônio particular dos sócios da empresa pode fragilizar 
garantias de direitos trabalhistas coletivos. O mapeamento do setor audiovisual 
brasileiro desenvolvido pela APRO (Associação Brasileira da Produção de Obras 
Audiovisuais) e pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas) indica que o processo de formação das empresas produtoras do conteúdo 
audiovisual é caracterizado pelo que se denomina como conceito de “autoemprego” 
(2016, p. 289). Para que possam produzir seus próprios projetos, profissionais do setor 
criam suas próprias empresas para se auto empregar, de tal forma que as equipes fixas 
coincidem com o quadro de sócios e suas estratégias de remuneração podem se 
constituir como rendimentos não tributados, já se originariam da parcela de lucros de 

sociedade. 

A falta de transparência nos dados sobre lucros de entidades privadas impõe sérias 
dificuldades para pesquisas como a que relatamos aqui. Não é possível conhecer o 
volume exato de arrecadação anual dos empreendimentos analisados. No entanto, 
através de um levantamento das informações públicas oferecidas pela receita federal 
de cada uma das empresas estudadas, constata-se que 80% tem porte de 
microempresa, o que significa que têm faturamento anual de até R$ 360 mil, 10% são 
Empresas de Pequeno Porte, isto é, faturam anualmente entre 360 mil e R$ 4,8 milhões. 

E 10% podem ser classificadas como empresas de médio e grande porte. 

Podemos considerar que a estrutura do setor audiovisual enquanto uma grande 
indústria no que diz respeito a empregabilidade, pode nos refletir um quantitativo de 
participação em que o mercado audiovisual potiguar está submetido em âmbito 
nacional. Desta forma, percebemos a disparidade e, consequentemente inferiorização 
do cenário audiovisual potiguar, se comparado com diversos outros estados federativos 
do Brasil, principalmente quando a lógica de poder está concentrada na região sudeste, 
mais especificamente no eixo Rio-São paulo. A geração de empregos formais no 
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audiovisual no Brasil em 2016 foi de 91.834 novos trabalhadores, porém a região 
nordeste teve apenas 6%, enquanto a região sudeste obteve 62% deste total (Ancine, 
2018.). Ainda segundo o estudo, entre 2007 e 2016 existiu pouca variação na 
participação relativa no quantitativo de empregos no Estado do Rio Grande do Norte. 
Durante 2007 e 2009, obteve 0,9% em cada ano; De 2010 a 2015, um resultado de 
1,6%; e em 2016, 1,7%, ou seja, uma variação pouco expressiva e de apenas 0,8%. 

Entendemos que o audiovisual é uma manifestação cultural que possibilita uma 
identificação e construção do imaginário popular, com isso a questão da 
representatividade se torna importante tendo em vista um ideal de igualdade de 
oportunidades e visibilidade entre indivíduos de diferentes gêneros e raças. Assim 
sendo, nessa primeira fase da pesquisa na qual podemos identificar e mapear 88 
empresas de audiovisual, todas com o registro na Ancine, lançando o olhar sobre a 
questão de gênero chegamos ao seguinte percentual entre os sócios e/ou proprietários 
63% são homens e 37% são mulheres. 

Dentro das produções audiovisuais realizadas na última década temos os seguintes 
números: 52 obras realizadas com direção masculina, 19 obras com direção feminina e 
08 obras com direção mista. A atuação masculina ainda é majoritária dentro do mercado 
audiovisual, sendo as áreas de arte e produção ocupadas em sua maioria por mulheres. 
O estudo de Rafaela Berdanazzi e Vanessa Trigueiro (2019) identifica uma diferença na 
formação de equipes quando a direção é masculina ou feminina. Quando dirigida por 
mulheres as obras tendem a contratar mais mulheres para cargos de responsabilidade 
técnica (Berdarnazzi; Trigueiro 2019). 

Na continuação desta pesquisa, iremos realizar entrevistas estruturadas e semi-
estruturadas junto aos empreendimentos coletados para aprofundar o entendimento 
sobre quem está à frente do mercado potiguar, dentro de uma perspectiva de gênero e 
raça, com intuito de perceber as relações de poder construídas, pois compreendemos 
que diferenças de gênero e raça são questões políticas, que devem ser analisadas, 
questionadas e reconstruídas. 

No que se refere a mercantilização, observa-se que em geral, as empresas declaram 
como atividades econômicas serviços amplos no campo do audiovisual, o que pode 
indicar um baixo nível de especialização. Porém, a partir das atividades econômicas 
declaradas, é possível observar que a maior parte das empresas, 51 delas o que 
corresponde a 57%, atendem à atividade econômica de produção de filmes para 
publicidade, conforme destacamos no quadro 1. 

A partir dos dados dos Certificado de Produto Brasileiro (CPB) e do Certificado de 
Registro de Título (CRT) da Ancine concedidos para as obras nacionais, é possível 
identificar a preponderância da produção publicitária. O CPB foi criado em 2004 e é um 
selo que prova a titularidade da obra audiovisual brasileira. Já o CRT é um documento 
conclusivo de cadastro em que a obra audiovisual não publicitária e publicitária está 
habilitada para ser comercializada. Na tabela 01 a seguir reúne-se a quantidade e a 
porcentagem dos CPBs e CRTs emitidos por estado no Brasil, buscamos organizar os 
dados considerando os CRTs não publicitários como parâmetro para elaborar o ranking 

de produção audiovisual comercial entre os estados brasileiros. 

Observa-se que a preponderância das produções publicitárias não é uma exclusividade 
do Rio Grande do Norte, em geral em todos os estados brasileiros a publicidade tem um 
número maior de registros justamente pela natureza dos produtos e seus regimes de 
veiculação. No entanto, número de CRT não publicitário indica a produção audiovisual 
não publicitária que é comercializada. Uma discrepância entre CPB e CRT não 
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publicitário pode sugerir que as produções audiovisuais são veiculadas em circuitos não 
comerciais ou não são comercializadas. 

A concentração geográfica também se revela nestes dados, já que São Paulo lidera a 
produção audiovisual brasileira tanto do ponto de vista das obras audiovisuais não 
publicitárias e das obras audiovisuais publicitárias, seguido pelo Rio de Janeiro. Já o 
Rio Grande Norte ocupa a 20ª posição considerando as produções audiovisuais não 
publicitárias comercializadas. Observa-se também que a produção audiovisual 
comercial de nosso estado supera apenas os estados do Alagoas, Sergipe, Tocantins, 
Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. 

 

Conclusão 

 

Este artigo buscou elaborar um panorama das relações de produção, de distribuição e 
de consumo do audiovisual norte riograndense, contemplando a espacialização, a 
mercantilização e a estruturação da cadeia produtiva do setor, construindo como 

resultado da pesquisa o projeto de extensão Observatório do Audiovisual Potiguar. 

Nessa primeira etapa identificamos e mapeamos 88 empresas audiovisuais registradas 
oficialmente no sistema da Ancine, organizando as informações coletadas em dois 
bancos de dados. Constatou-se que o mercado audiovisual ainda é bastante fragilizado 
e dependente de ações de investimento do Estado e com uma concentração de 
empresas na capital, o que torna a interiorização uma questão a ser desenvolvida. Vale 
ressaltar que existem ações importantes acontecendo no interior do estado, que 
promovem oficinas, exibições, mostras, festivais, ainda que em uma quantidade ínfima 
diante da extensão dos 167 municípios que fazem parte do Rio Grande do Norte. 

Segundo os dados coletados percebemos que o setor ainda está em uma fase 
rudimentar de profissionalização, pois a grande parte das empresas de audiovisual são 
localizadas em logradouros residenciais, possuem um capital social declarado inferior a 
20.000 reais e se encaixam no conceito, segundo a APRO e o SEBRAE, como 
autoemprego. Pontuamos também que o cenário mercadológico ainda possui uma 
maioria como sócios e proprietários do gênero masculino. 

Percebemos que o setor tem grandes questões a serem desenvolvidas e desafios a 
superar, no entanto existe um empenho dos profissionais envolvidos e um movimento 
de crescimento notório que revela que o cinema potiguar existe e tem potencial para se 
tornar uma potente indústria nacional. 
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Quadro 01 - Atividades Econômicas do Audiovisual declaradas pelas Empresas do Rio 
Grande do Norte 
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Tabela 1 – CPBs E CRTs emitidos por estado UF 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1324 

 

CÓDIGO: HS1264 

AUTOR: LARISSA SARMENTO DE ALMEIDA CELESTINO 

ORIENTADOR: TANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 

 

 

TÍTULO: O ARQUIPÉLAGO DA POESIA EM CONCEIÇÃO LIMA - DIÁLOGOS 

INSULARES COM INOCÊNCIA MATA 

Resumo 

Lócus de inúmeras manifestações culturais, São Tomé e Príncipe, na condição de 
arquipélago, insere-se em um contexto peculiar de construção de um sistema literário. 
Observa-se, ainda, as vozes-mulheres que revisitam esse espaço e tecem seus 
discursos na Literatura ao repensar o lugar insular a partir das raízes da memória 
cultural, mas também da exploração colonial. Diante dessas circunstâncias, o presente 
estudo pretende analisar as representações da afroinsularidade nas obras O útero da 
casa, A dolorosa raiz do Micondó e O país de Akendenguê, da poeta são-tomense 
Conceição Lima, sob a luz dos ponderamentos (sugestão: apontamentos da crítica pós-
colonial) teóricos pós-coloniais de Inocência Mata. 
 

Palavras-chave: Literaturas são-tomese. Afroinsularidade. Conceição Lima 

TITLE: THE ARCHIPELAGO OF POETRY IN CONCEIÇÃO LIMA - INSULAR 

DIALOGUES WITH INOCÊNCIA MATA 

Abstract 

Site of elevated cultural manifestations, São Tomé and Príncipe, as an archipelago, is 
inserted in a peculiar context of construction of a literary system. It is also observed the 
voices-women who revisit this space and weave their discourses in Literature by 
rethinking the island place from the roots of cultural memory, but also from colonial 
exploration. In view of these connections, the present study intends to analyze the 
representations of afroinsularity in the works O utero da casa, The painful root of 
Micondó and O País de Akendenguê, by São Toméan poet Conceição Lima, in the light 
of the considerations (suggestion: critical notes post-colonial) post-colonial theorists of 
Inocência Mata. 
 

Keywords: São Tomese literature. Afroinsularity. Conceição Lima 

Introdução 

Maria Conceição de Deus Lima, conhecida pelo codinome Conceição Lima, é uma 
poetisa e jornalista santomense. Ao longo de décadas dedicou-se a publicar poemas 
em periódicos e antologias. Até que em 2004 editou e organizou o seu primeiro livro, "O 
útero de casa". Em seguida foram publicados "A dolorosa raiz do micondó" (2014) e 
"Um país de Akendeguêé" (2016). 

Contemporânea ao período pós-colonial do arquipélago, a poetisa lança um olhar para 
as ilhas a partir desse locus de recém-independência, haja vista que a libertação foi 
alcançada por volta de 50 anos. Esse contexto nos leva à inquietação: o que Conceição 
Lima teria para nos contar sobre a afroinsularidade? Como a afroinsuaridade é 
representada em sua poética? Nesse sentido, movido muito mais pela intenção de 
alcançar um diálogo com o insular, do que pelo desejo de encontrar respostas exatas, 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1325 

 

o presente estudo, intitulado O arquipélago da poesia em Conceição Lima - Diálogos 
Insulares com Inocência Mata, tem por objetivo investigar a presença e a construção da 
afroinsularidade nas seguintes obras da poetisa Maria Conceição de Deus Lima: O útero 
de casa (2006) e A dolorosa raiz de Micondó (2014), em consonância com a crítica 
literária de Inocência da Mata. 

Não por acaso adotou-se os ponderamentos teóricos pós-coloniais da professora-
pesquisadora Inocência Mata, professora da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa e tem uma vasta produção acerca das literaturas africanas, sobretudo a 
santomense. Também natural das ilhas, o seu olhar sobre o arquipélago não é de 
estrangeira, mas de quem atravessa o espaço insular como nativa. 

Acrescento que após o andamento da pesquisa, notou-se que o terceiro livro não tem 
presentificado com tanta força o recorte temático deste projeto, o que justifica a escolha 
das obras que irão ser analisadas. 

 

Metodologia 

 

Enquanto procedimentos metodológicos, este trabalho desenvolveu-se diante dos 
estudos pós-coloniais. Para Santos (2013), esta epistemologia consiste em um método 
analítico que assume a continuidade das relações coloniais, a decolonialidade. Ou seja, 
as literaturas que perpassam a colonialidade interligam-se à dinâmica histórica-cultural 
estabelecida entre colono e colonizado. Propomos, nesse sentido, uma leitura anti-
colonial. 

Na voz de Mata (2006), a literatura, enquanto representação estética da cultura, implica 
na construção da imagem das sociedades, principalmente as pós-coloniais, sendo 
assim um caminho possível para se alcançar a História. Logo, se faz necessário que o 
crítico não desconsidere em sua análise o contexto espácio-temporal da obra. Por esse 
ângulo, entendemos que o texto literário que perpassa a condição pós-colonial aponta 
para o diálogo entre estética e conteúdo. O que justifica a relevância de trazer esses 

elementos para o centro da análise. 

Ademais, os procedimentos metodológicos referenciados a seguir insere esta pesquisa 
na esfera dos estudos de caráter bibliográficos e qualitativos. Partimos do entendimento 
de que a obra literária não pode estar a serviço da crítica. Nesse sentido, iniciamos a 
pesquisa lendo os poemas presentificados nas obras de Conceição Lima, fichando os 
que abraçavam à categoria temática presente nos textos poéticos, a insularidade. Em 
seguida, iniciamos as leituras orientadas dos aportes teóricos (os pré estabelecidos no 
presente plano de pesquisa e os que vieram após a continuidade das investigações 
sobre a insularidade), que foram compartilhadas e discutidas mediante encontros nos 
espaços da Universidade, como a Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), e espaços 
remotos, em virtude da pandemia do COVID-19. Esses diálogos possibilitaram um 
melhor entendimento acerca da trajetória teórica percorrida, bem como ampliou os 
horizontes individuais através da imersão em outros olhares. Concomitantemente às 
leituras, era feito fichamentos. 

Após esse momento de linearidade metodológica, iniciamos a análise literária e a 
produção escrita. Fase do estudo que mobilizou, simultaneamente, os textos já lidos e 

a necessidade de novas discussões e leituras. 
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Resultados e Discussões 

 

O arquipélago de São Tomé e Príncipe alcançou o fim da administração colonial apenas 
em 1975. Com o passado ainda recente, podemos ver as marcas da ditadura colonial 
portuguesa não só na história, mas na contemporaneidade. O processo de colonização 
silencia as diferenças, cala as vozes identitárias a fim de prover a manutenção do status 
de superioridade dos colonos. Não por acaso as ilhas foram o último país de língua 
portuguesa a publicar um livro. Através da literatura o povo se rebela e grita a anti-
história. A literatura se faz combatente à ideologia colonial. 

Isso posto, recordo imediatamente da fala de Inocência da Mata em Reconfigurando o 
especto da nação (2008), a qual transponho para o universo afro-insular: 

[...] torna-se necessário situar a escrita da história no contexto de uma literatura que, 
por razões exteriores ao texto, continua a escrita da nação, embora não já numa 
perspectiva nacionalista. Porém, fazendo implodir a “higiénica” (imagem da) nação e da 
identidade, com o objectivo de propor um outro modelo que busca nas margens e nos 

loci fixados pela ideologia nacionalista uma nação mais plural. (MATA, 2008, p. 3) 

Nesse sentido, está presentificado nas literaturas santomenses a representação da 
afroinsularidade. A imagem da nação plural é percebida nas relações rizomáticas das 
ilhas com o diverso. 

E nas ilhas ficaram 

incisivas arrogantes estátuas nas esquinas 

cento e tal igrejas e capelas 

para mil quilómetros quadrados 

e o insurrecto sincretismo dos paços natalícios. 

E ficou a cadência palaciana da ússua 

o aroma do alho e do zêtê d'óchi 

no tempi e na ubaga téla 

e no calulu o louro misturado ao óleo de palma 

e o perfume do alecrim 

e do mlajincon nos quintais dos luchans 

(LIMA, 2012, p. 38) 

O sujeito poético fala em várias línguas. Isso revela não só pluralidade identitária, mas 
implica em assumir as identidades, consoante ao apontamento de Fanon (2008, p.33) 
“Falar é estar em condições de empregar uma certa sintaxe, possuir a morfologia de tal 
ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma 
civilização.” 
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Assim, o arquipélago não se constrói no isolamento, é alheio a ele. A procura de 
entender essa dinâmica insular, trago a voz de Gissant ( 1981, p. 249) “[...] cada ilha é 
uma abertura”. Isso quer dizer que as ilhas vão de encontro a outras raízes identitárias, 
portanto, crioulizam-se. 

 
Conclusão 

 

Trago como ponto de partida para a discussão o poema Ilha, que compõe o livro O útero 
da casa, de Conceição Lima: 

Ilha 

Em ti me projeto 

para decifrar do sonho 

o começo e a consequência 

Em ti me firmo 

para rasgar sobre o pranto 

o grito da imanência. (LIMA, 2004, p.26) 

O sujeito poético se lança no espaço-tempo da história a partir de um olhar dúbio, 
relacionando passado e presente (ou seria "o começo e a consequência"?) para 
reconhecer-se. É uma viagem íntima que toca a construção da nação e a sua identidade. 

O arquipélago de São Tomé e Príncipe tem a história permeada pela opressão do 
regime colonial, como já explicitado neste trabalho. Os mares nos contam a história da 
diáspora forçada, de interesses comerciais. O mar é espaço de separação. Mas também 
há uma contra-história revelada pela próprias ilhas, que foram por muito tempo 
silenciadas. Nesse sentido, implode gritos, no poema, de imagens identitárias e da 

recém-nação. 

Os gritos continuam a ecoar em Espanto, poema inserido na segunda obra de 
Conceição, apesar da tentativas de fazer-se calar. Como essa clausura é posta em 
palavras? Como se resiste a ela? 

  

Espanto 

E no mar foi recluso, escoltado caminhante 

De todo mar apenas foi onda silente 

De marfim os dentes, imperscrutável os deuses 

Nenhuma trombeta amparou a mudez 
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de sua voz sem doutrina. 

Com seu nome e sua língua morreram colinas 

A ocidente se abriu vanguarda de tumbas 

que expande do deserto a metamorfose 

em novos hinos, outros abismos chamados ilhas. 

E nem estrela nem astro, nenhuma chama 

Da própria sombra foi a sombra que o amou 

quando impassível marchou a infernal engrenagem 

e o mundo emergiu - seu destino e sua casa. (LIMA,2012, p.21) 

No regime colonial não há espaço para outro. Contudo, os povos subaternos 
transgridem as imposições autocráticas para alcançar a libertação. No caso de São 
Tomé e Príncipe, a "vanguarda de tumbas", é o combate silencioso à própria morte 
identitária, ao passo que implica no surgimento do povo santomense. Consoante a 
Fanon (1983, p.20-21), “a descolonização realmente é a criação de homens novos. Mas 
essa criação não recebe sua legitimidade de nenhuma potência sobrenatural: a “coisa” 
colonizada se converte em homem no próprio processo que é inserido”. 

Com base no que foi exposto, podemos inferir que o olhar de Conceição Lima é 
movença, se articula na história tal qual as ondas - em um indo e vindo - para defender 
a identidade insular. Se ainda hoje é preciso defender a identidade, estamos vivendo 
uma ditadura. O processo de colonização não se encerra no fim da administração 
colonial, mas expande-se para a contemporaneidade. 

Nesse sentido, o ritual memorialístico que abraça os poemas é uma estratégia de 
resistência anticolonial. Construir a memória nacional através da reescrita a história 
contrapõe-se à máquina colonial. 
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TÍTULO: Corporalidades e educação superior pública: temporalidades, perspectivas e 

demandas de mulheres-mães estudantes universitárias 

Resumo 

As universidades públicas brasileiras passaram por mudanças sociais de ritmo diverso 
desde a sua concepção, especialmente a partir de políticas públicas que visam a 
inclusão de discentes que possuem realidades sociais diversas. A partir disso, 
pesquisas empíricas que problematizem a educação superior e a permanência 
estudantil, de forma a contribuir com a comunidade acadêmica e com a construção de 
uma educação superior progressivamente mais plural e democrática, são cada vez mais 
latentes. Nesse sentido, a pesquisa, que tem como campo a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, campus Natal, objetiva compreender vivências e experimentações 
de mulheres universitárias que são mães, sob a luz dos conceitos teóricos 
antropológicos e sociológicos de ordem social, interseccionalidade e maternagem para 
problematizar o acesso aos direitos nas universidades brasileiras. Para tanto, são 
realizadas pesquisas em três eixos: bibliográfico (revisão de literaturas sobre a 
temática), qualitativa (através de entrevistas e narrativas com mulheres-mães) e 
quantitativa (construída com base em um questionário diagnóstico realizado a 
comunidade acadêmica), em uma triangulação de dados que resulta na 
problematização de direitos. A pesquisa culmina em artigos científicos e na 
apresentação em eventos de caráter latino-americano e equatorial nas áreas do 
conhecimento as quais se refere, além de ser catalizadora na geração de um horizonte 
de debate ímpar sobre a democratização da educação superior. 
 
Palavras-chave: antropologia urbana; maternagens; educação; direitos; permanência. 

TITLE: Corporalities and public higher education: temporalities, perspectives and 

demands of women-mothers university students 

Abstract 

Brazilian public universities have undergone social changes at a different pace since its 
conception, especially from public policies that aim to include students who have different 
social realities. From this, empirical research that problematizes higher education and 
student permanence, in order to contribute to the academic community and to the 
construction of a progressively more plural and democratic higher education, are 
increasingly latent. In this sense, the research, which has as its field the Federal 
University of Rio Grande do Norte, Natal campus, aims to understand the experiences 
and experiments of university women who are mothers, in the light of the anthropological 
and sociological theoretical concepts of social order, intersectionality and mothering to 
problematize access to rights in Brazilian universities. To this end, research is carried 
out on three axes: bibliographic (literature review on the theme), qualitative (through 
interviews and narratives with women-mothers) and quantitative (constructed based on 
a diagnostic questionnaire conducted with the academic community), in a triangulation 
of data that results in problematizing rights. The research culminates in scientific articles 
and presentation at events of a Latin American and equatorial nature in the areas of 
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knowledge to which it refers, in addition to being a catalyst in generating a unique debate 
horizon on the democratization of higher education. 

 
Keywords: urban anthropology; maternities; education; rights; permanence. 

Introdução 

Segundo Durkheim (1999), a divisão social do trabalho funciona enquanto gerador de 
solidariedade, mas, além disso, ela supera apenas uma utilidade econômica 
(especialmente no sistema capitalista), pois forma uma ordem social (a qual consiste 
nas normas, regras, costumes que determinam as relações sociais) e moral sui generis. 
A partir disso, as instituições, numa relação dialético-histórica, constroem e são 
construídas historicamente por aspectos morais que caracterizam a ordem social 
influenciada pelas relações de hierarquização, poder, dominação e resistência dos 
sujeitos estigmatizados por fugir a ordem social presente nesse ambiente, a exemplo do 

espaço universitário público. 

No decorrer dos anos, segundo Boaventura Santos (2003), ocorreu uma falha da 
democratização do acesso às universidades, aspecto fundamentado em mérito e 
privilégio. A constituição histórica e social do Brasil, nesse sentido, contribuiu para a 
formação de estruturas sociais que materializam formas diversas de dominação e 
violência nas universidades do país, já que esse também é um ambiente social pautado 
em código morais e éticos que corroboram hierarquias sociais. 

Principalmente com o advento dos anos 2000, ocorreram mudanças estruturais e sociais 
nas universidades públicas, as quais se referem particularmente ao público que passa 
a (r)existir nesse espaço a partir do fomento a políticas públicas sociais de inclusão. 
Nessa perspectiva, são criadas inúmeras bolsas e programas de auxílios, que visam 
atender esse público e suas demandas. Tomando como base esse recorte social amplo, 
a pesquisa problematiza a (r)existência no ensino universitário público das mulheres 
universitárias que são mães e de pessoas que cuidam de crianças, exercendo a 
maternagem e o cuidado de si/do outro sob a luz de diversas interseccionalidades. 

A partir do inciso VIII do artigo 3º do PNAES (Programa Nacional de Assistência 
Estudantil), regulamentado em 2010, está a obrigatoriedade do desenvolvimento da 
área “creche”. Na UFRN, instituição campo da pesquisa, a resolução Nº 169/2008, 
referente aos programas de auxílio estudantil, inclui diversos programas na 
universidade, contudo, o auxílio creche é institucionalizado apenas quatro anos depois, 
pela resolução Nº 027/2012. O auxílio creche na instituição possui o valor mensal atual 
de R$200 para crianças até 6 anos e conta com critérios determinados de participação. 

A distinção entre maternidade e maternagem permeia todo o trabalho. A maternidade é 
entendida aqui como um conceito cunhado pelo patriarcado, o qual segundo Gayle 
Rubin (1993) é uma instituição social de dominação masculina e que remete ao Velho 
Testamento. Simone de Beauvoir aponta que o cuidado doméstico é responsabilidade 
quase que total da mulher, e “disso resulta que a mulher pode mais dificilmente do que 
o homem conciliar a vida familiar com o papel de trabalhadora. No caso em que tal 
esforço é exigido dela pela sociedade.” (BEAUVOIR, 1970, p. 173). A ordem social é de 
que as mulheres são as responsáveis a partir de quase uma vocação pelas crianças, 
nesse sentido, enquanto ambiente social, a universidade se defronta com dilemas 
perante o fato de que mulheres mães estão nesse ambiente, inicialmente não projetado 

para elas e suas crias. 
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Além da problematização das políticas sociais de permanência estudantil, a construção 
dessa é analisada no trabalho para além da presença física no ambiente, mas no que 
se refere às vivências saudáveis e à existência afetividades que não culminem na 
violência ou marginalização. A partir dessas análises e do conceito de cidades 
cuidadoras (Rico & Segovia, 2010), emerge no trabalho o de universidades cuidadoras, 
pautadas na pesquisa como universidades públicas que no caminho rumo à 
democratização social do conhecimento, constroem a sua parcela de cuidado com 
mulheres mães e suas crias, especialmente ao levar em consideração as narrativas 
diversas desse grupo social. 

 

Metodologia 

 

A metodologia inicial do trabalho se construiu com uma pesquisa de caráter bibliográfico, 
visando gerar um apoderamento teórico da temática. Foram realizadas discussões de 
leituras que objetivaram gerar um embasamento teórico no que se refere ao tema das 
maternagens, interseccionalidades e cuidados, assim como leituras de cunho 
essencialmente metodológico que discutiam a ética na pesquisa científica, o método de 
entrevistas, itinerários e pesquisas em modo online. 

O trabalho faz uso da etnografia e entrevistas para além do método, mas como 
construção/compreensão dessas narrativas, ponderando o perfil das mães, sua 
assistência por políticas, vivências de maternagem e estratégias de (r)existência na 
universidade. A partir do conceito metodológico embasado na concepção de usuário-
guia (JORGE; MOEBUS; SILVA, 2016), o que representa um sujeito caracterizado por 
cuidados e limites de caráter icástico que proporcionam uma abordagem por vertentes 
sociais diferentes, a pesquisa discute sujeitas-guia com distintas experimentações das 
maternagens. 

O conceito, advindo da área da saúde, foi abstraído e utilizado numa perspectiva mais 
ampla que visa contemplar diversas intersecções sociais a partir da análise das 
maternagens, de forma a construir narrativas embasadas pelos recortes geracionais, de 
classe, renda e raça. A abordagem teórica interseccional foi cunhada nos anos 80 pela 
advogada e feminista negra estadunidense Kimberlé Crenshaw e é pautada na 
compreensão para além do gênero como categoria individual e única de opressão, mas 

que se relaciona com aspectos como idade, gênero, raça, classe e etc: 

[...] uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e 
dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata 
especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e 
outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as 
posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a 
interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões 
que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do 

desempoderamento. (CRENSHAW, 2002, p. 177). 

A interseccionalidade é fator fundamental de análise para construção de uma 
interpretação antropológica bem embasada, mais próxima de incertezas e que consiste 
em buscar significações para apreender experiências e vivências de outras pessoas 
(ALVES; SOUZA, 1999). Levando em consideração esses aspectos, foram realizadas 
cinco entrevistas semiestruturadas com as contribuidoras que visam construir o passo 
a passo mais natural possível em uma entrevista: aquele gerado através do dialogar. A 
estruturação de perguntas surge como necessária, por dar centralidade teórica na 
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discussão empírica e guiar a entrevista, contudo, a partir das diferentes vivências e 
intersecções colocadas pelas sujeitas-guia, as perguntas foram adaptadas, assim como 

outras foram acrescentadas ou eliminadas. 

A presença desses corpos e de suas crias nesse espaço, resistindo e reinventando o 
cuidado de si e do outro, são aspectos fundamentais para apreensão da abordagem 
metodológica, pois ela é baseada nos corpos enquanto aspectos metodológicos: 
dotados de vivências, sensações e afetos fundamentais para se pensar a ética da 
pesquisa e o desenrolar metodológico com base numa ética do cuidado, conceito 
discutido por Carol Gilligan: 

A ética do cuidado nos guia para atuar com cuidado no mundo humano e enfatiza o 
preço que supõe a falta de cuidado: não prestar atenção, não escutar, estar ausente em 
vez de presente, não responder com integridade e respeito. (GILLIGAN, 2013, p. 34, 
tradução da autora). 

Nas entrevistas, o cuidado ético se inicia pela utilização de termos de consentimento 
livres e esclarecidos (TLCE) com as sujeitas-guia. Para além do termo, discutimos uma 
problematização ética que compreenda as maternagens como fenômenos de estudo 
social, mas que paute a existência do caráter subjetivo e afetivo como essencial para 
construção de uma abordagem que não constranja ou seja um gatilho psicológico nas 
mulheres. O anonimato, garantido no TLCE, é utilizado para resguardar a privacidade 
das discentes, dessa forma, são utilizados nomes que seguem as intersccionalidades 
das estudantes, de forma a representar uma alusão às suas vivências e (r)existências. 

Para compreender as narrativas das maternagens das mulheres mães universitárias a 
partir da temporalidade, foram selecionadas 5 sujeitas-guia que foram entrevistadas: 3 
dessas estudantes mães atualmente da UFRN (duas da graduação e uma doutoranda) 
e 2 que foram discentes mães na instituição (uma graduanda e outra mestranda). As 
sujeitas constroem maternagens urbanas conflituosas socialmente, na medida em que 
a competitividade do capital entra em conflito com a altruísmo presente na lógica da 
maternagem (HAYS, 1996, citada por MENDONÇA, 2014). As narrativas das 
maternagens se encontram em diversos aspectos e afetividades, mas assim como as 
complexidades e experimentações das maternagens, são diversas entre si. 

Além disso, na parte final do projeto, foi realizado um survey diagnóstico, o qual 
objetivou debater a partir de uma análise quantitativa, como mulheres-mães e os 
diversos sujeitos/as do ambiente universitários analisavam ou vivenciavam questões 
referentes às maternagens universitárias. Dessa forma, foi realizada uma triangulação 

de métodos de pesquisa para debater da forma mais abrangente possível a temática. 

 
Resultados e Discussões 

 

LÉLIA 

Uma mulher negra de 58 anos, militante de movimento negro do estado, mãe de dois 
filhos e casada, Lélia tinha os filhos respectivamente nas idades de 6 e 1 ano no seu 
período de mestrado da UFRN na década de 90. A intersecção representada por uma 
mulher negra ocupando o espaço universitário surge de forma enfática e transborda a 
semelhança com Lélia Gonzalez: acadêmica, professora e uma das fundadoras do MNU 

(Movimento Negro Unificado) no Brasil. 
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Na sua vivência de maternagem, Lélia afirma que foi mãe quando quis e achava que 
daria conta desse papel. Ela aponta que se direcionou para o aborto duas vezes quando 
engravidou anteriormente, uma medida comum as mulheres de classe popular, em 
especial negras. Muitas delas morrem nesse processo, aqui, a morte não é entendida 
apenas no seu aspecto físico e material, mas como estado afetivo, moral, espiritual e 
psicológico que oprime essas mulheres. Se sobrevivem, lidam com as consequências 

de fazer um aborto criminalizado num país que religiosamente também o condena. 

A sujeita aponta que contava com a rede de apoio apenas da parte feminina da família, 
o que afirma os aspectos de cuidado e responsabilidade das crias referente às 
mulheres: “Eu tenho uma família bem extensa assim, extensa de homens, mas só seria 
minha mãe e minha irmã, e muitas vezes eu fui deixar na casa delas e depois eu ia 
pegar, tudo de busão né.” (Lélia, entrevista, 20/11/2019, Natal). 

Nesse sentido, ela aponta para semelhanças da sua experiência de maternagem com 
mães universitárias atualmente, desde dificuldades até recortes de classe “Você tinha 
que dispor de grana, quem não tem, não tem como, tem que carregar (o filho)” (Lélia, 
entrevista, 20/11/2019, Natal). Lélia disserta sobre semelhanças entre o ser mãe 
universitária hoje e naquela época, principalmente no que tange às dificuldades: 

Eu acho assim, eu acho... vamo pensar que as dificuldades que a gente tinha de não 
ter creche, não ter isso era a mesma, embora isso tenha (na minha época) um pouco 
mais… mas as dificuldades são as mesmas, principalmente para as mães de origem 
popular que elas acabam de ter que contar com essa rede de solidariedade, o serviço 
de creche se você for pensar é durante o dia, e mãe que estuda a noite faz o que? 
Porque grande parte dos nossos estudantes de origem popular tão aqui nos cursos 
noturnos, você faz o que?. (Lélia, entrevista, 20/11/2019, Natal). 

CAMILA 

Atualmente com 43 anos, Camila tem o nome inspirado na música “Camila, Camila” da 
banda “Nenhum de Nós”, que narra o enxergar do outro perante uma mulher que sofre 
violência. Ela teve 2 filhos antes de entrar numa graduação em 2004 na UFRN: um filho 
aos 21 anos e a segunda com 23. Camila coloca que ser mãe para ela foi um projeto de 
vida, formação de família, o que se relaciona à aspetos religiosos: “Ser mãe pra mim 
era... ser mãe pra mim foi um sonho que eu pedi a Deus que me concedesse até porque 
eu tinha feito esses dois abortos e me sentia muito culpada e ser mãe... eu precisava 
ser mãe pra tirar essa culpa da minha frente” (Camila, entrevista, 25/11/2019, Natal). O 
ideal de família colocado por Maria Kehl (2008, apud Mendonça, 2014) é relacionado ao 
sentimento de busca seguido por Camila, aumentado pelo sentimento de culpa por ter 
feito abortos em um país que criminaliza e marginaliza a temática. 

Camila trabalhava num hotel da cidade quando engravidou do primeiro filho, decidindo 
em conjunto com o companheiro que pararia de trabalhar para cuidar da família. Ao ser 
questionada sobre como se deu esse processo de mudança de decisão, primeiro pelo 
trabalho doméstico e depois por fazer uma faculdade, a colaboradora narra esse 
processo e aponta para as dificuldades financeiras que viveu na época enquanto mãe 
de classe popular: 

Quando se é mãe a gente pensa muito nos filhos, então eu pensava muito. Eu já não 
tinha uma relação muito boa com meu antigo marido, então eu pensava assim o que 
seria do meu futuro, e quem geralmente fica com os filhos e cuida, e tem 
responsabilidade é a mãe [...]. Nós morávamos num local em que só tinha 2 vãos, não 
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tinha água, não tinha banheiro, não tinha pia, não tinha água, não tinha infraestrutura. 
(Camila, entrevista, 25/11/2019, Natal). 

O marido, por trabalhar em regime de escala (dias e horários de trabalhos alternados), 
ficava com as crias, ou ela levava os filhos para faculdade. Ela aponta, nesse sentido, 
para existência do medo ao levar as crias para esse espaço: 

Eu confesso que me sentia mal, não sei se vai perguntar isso… eu me sentia mal porque 
eu tinha medo, eu tinha medo primeiro da reação das professoras de imediato, de ver 
uma criança em sala. E em segundo eu tinha medo que eu geralmente levava minha 
filha, que ela atrapalhasse. Quando eu levava eu sentava lá atrás pra procurar 
atrapalhar o menos possível e como ela já era mocinha, acho que ela tinha uns 4 anos, 
eu levava material escolar, papel, lápis de cor, então assim, ela até que gostava, ela 
ficava prestando atenção da aula. (Camila, entrevista, 25/11/2019, Natal). 

Camila coloca sua experiência de maternagem em paralelo à de mães atualmente e na 
sua época, narrando a existência de uma rede de apoio na sua família, condições de 
pagar uma escola para ambos os filhos pelo fato de o marido trabalhar muito e o cenário 
de apoio dos seus pais, fatos que segundo ela, não são universais para todas as 
mulheres mães estudantes: 

Se eu não tivesse tido esse apoio seria muito complicado eu ter dado continuidade ao 
curso uma vez que na UFRN não dá esse apoio. Então assim, eu acredito que muitas 
mulheres passaram muita dificuldade além do que eu passei e eu me solidarizo com 
elas nesse sentido e faço votos que algum dia tenha um equipamento pra receber os 
filhos das estudantes da UFRN. (Camila, entrevista, 25/11/2019, Natal). 

MARIELLE 

Nascida no Rio de Janeiro, mas morando no Rio grande do Norte a 12 anos, Marielle 
tem nome inspirado na vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, socióloga e política 
assassinada em 2018. A estudante da UFRN que denomino de forma fictícia de Marielle, 
tem 25 anos e é uma mulher negra e mora junto com o companheiro há quase 2 anos, 
tem como fonte de renda uma bolsa de pesquisa na UFRN, o auxílio alimentação 
ofertado pela faculdade e a pensão que o pai da filha manda no valor de 250 reais, que 
segundo ela, só paga a escola da criança. A colaborado narra que vivenciou uma 

gravidez extremamente difícil: 

Eu literalmente estava sozinha, não tinha ninguém pra me apoiar [...]. Eu passei fome 
durante a gravidez, de tipo realmente não ter nada pra comer, e comer na casa dos 
outros [...] então eu pegava, comprava as coisas do enxoval e meio que ficava sem 

dinheiro nenhum fazer nada pra comer. (Marielle, entrevista, 18/11/2019, Natal). 

A colaboradora coloca que na sua maternagem passou por uma depressão, influenciada 
também pelo racismo que sofria na cidade “Eu tive depressão, eu já tinha tido depressão 
antes e voltou, eu passei por umas situações barra de racismo na cidade [...] e aí eu 
fiquei muito deprimida” (Marielle, entrevista, 18/11/2019, Natal). Marielle aponta as 
especificidades de ser uma mulher mãe universitária em gerações distintas, que na sua 
perspectiva continuam as mesmas independente da geração: 

Então eu acho que não mudou muita coisa pras mães de antes pra hoje, o que mudou 
é que hoje tem uma bolsa que dão pra gente e que não paga nada, porque com 200 [...] 
era 100 conto, com 100 conto eu não pago nada, eu não pago uma pessoa, eu não 
pago uma creche, eu não pago nada, com 100 conto eu pago a merenda pra ela ir pra 
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creche. 200 conto ajuda ok, tem creche que você paga com 200 conto, mas mesmo 
assim, e aí a universidade se exime totalmente de todo o resto [...] eles dão uma bolsa 
que pra mim é um tapa boca ‘eu tô te dando isso aqui, cala a boca, você não pode 
reclamar mais, eu já tô te dando isso aqui’ e ai você não pode reivindicar outras coisas 
de ter tido uma coisa mais atenciosa pras mães, de ter um espaço pra essas crianças 
ficarem, um acompanhamento diferente. (Marielle, entrevista, 18/11/2019, Natal). 

Ela coloca também obstáculos de ser mãe e universitária, como o de fazer viagens 
acadêmicas, tanto de campo quanto apresentação de trabalhos em eventos com as 
crias, que não podem ser transportados mesmo que essas mães já tenham absoluta e 
total responsabilidade pelos filhos. Como alternativa, ela coloca medidas mais simples 

no sentido de utilização do espaço da universidade: 

Tinham muitas coisas que podiam ser feitas com pouca grana só bastava ter vontade, 
só bastava enxergar que a gente tá aqui, enxergar para além das polêmicas, enxergar 
que são pessoas que elas não precisam só estar aqui, elas precisam permanecer, que 
entrar é fácil, passar é fácil, difícil é você ficar e passar por essa realidade durante 4, 5 
anos passando por isso e não ter vontade de desistir ou não desistir no meio do 
caminho. (Marielle, entrevista, 18/11/2019, Natal). 

LÍLIA 

Uma mulher de 29 anos, Lília é bolsista em um doutorado iniciado esse ano na 
instituição, já tendo experiência na sua área em projetos e como professora federal. Seu 
nome é inspirado em Lília Schwarcz, antropóloga e historiadora brasileira branca que 
discute temáticas como gênero e raça no Brasil. A colaboradora é casada e possui uma 
filha de 2 anos que nunca chegou a trazer para universidade por ela frequentar creche 
desde os 7 meses. Pelo fato de não trazer seus filhos para universidade, a sujeita traz 
o recorte de mulheres mães que não trazem seus filhos para esse espaço, mas 
continuam existindo com suas particularidades. 

Ela narra que apesar da maternagem e do ideal de formar a família com o marido ser 
um sonho, sempre pensou em ter filhos só depois do mestrado ou do doutorado, ideia 
que mudou após uma doença do marido, culminando numa gravidez planejada. Lília 
enxerga o ser mãe numa relação com aspectos biológicos e praticamente como um 
chamado natural/primitivo para a maternagem, apesar de realizar brevemente um 
contraponto das mães que não desejam ser mães, ela coloca que crê no ser mãe como 
uma questão biológica: 

Eu acho que ser mãe pra mim é uma… é uma realização, eu enxergo quase que como 
um chamado natural, assim uma coisa biológica, eu respeito, mas eu confesso que eu 
não entendo quando a mulher diz que pelo menos bioló… eu entendo quando ela faz 
aquela decisão social de pensar ‘eu não quero ter filhos’, mas eu acho que existe uma 
demanda biológica assim… dessa coisa bem primitiva mesmo, eu enxergo como isso. 
Pra mim é uma realização, uma necessidade biologicamente falando, é uma 
responsabilidade, um desafio. (Lília, entrevista, 31/10/2019, Natal). 

Sobre a sua afetividade, ela coloca ainda o sentimento de culpa “Eu acho até que nasce 
um bebê, nasce uma mãe, nasce um eterno senso de culpa” (Lília, entrevista, 
31/10/2019, Natal), a culpa de ser uma mãe negligente por separar um tempo para si. 
Ela aponta para o questionamento constante acerca da sua motivação na carreira e da 
preocupação em ser egoísta. 
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Lília narra que apesar da sua realidade social e cultural, que influenciam desde aspectos 
de renda que a permitem pagar uma escola particular para filha desde bebê, até na 
presença de uma rede de apoio e de um marido com um horário mais flexível e que 
assume as suas responsabilidade nos cuidados do dia-a-dia com a mulher, mesmo 
assim atravessou diversas dificuldades em relação a sua maternagem, o que a faz 
repensar esses aspectos: 

Eu reconheço que eu tenho uma realidade muito privilegiada, desde o fato do meu 
esposo me apoiar, de eu ter uma rede de apoio, de eu ter uma condição financeira boa, 
então eu sei que tudo isso influencia, mas eu fico imaginando que se mesmo com tudo 
isso, a maternidade mexeu tanto comigo, principalmente do ponto de vista psicológico, 
quer dizer, as condições materiais não são suficientes pra garantir uma maternidade 
tranquila, óbvio que elas pesam muito, mas imagine pra quem né… vivencia isso sem 
ter. (Lília, entrevista, 31/10/2019, Natal). 

KAROL 

Karol, de nome que alude à cantora negra brasileira Karol Conká, é uma mulher negra 
graduanda da UFRN, tem 29 anos e está concluindo o curso, ela trabalha atualmente 
numa escola estadual no horário da tarde, atividade exercida enquanto bolsista do 
Programa Residência Pedagógica. Ela possui um filho de 1 ano e 4 meses e se separou 
do marido/pai da criança há 9 meses. Karol coloca que o filho vai para a universidade 
com ela de forma recorrente. Tendo uma rede de apoio composta principalmente por 
familiares, Karol coloca que apesar de ficar bem com familiares, o filho não fica muito 
com o pai. A sujeita-guia teve uma gravidez não planejada, na medida em que por saúde 

pessoal parou de tomar o anticoncepcional: 

Eu não tinha vontade nenhuma de ser mãe, eu era aquela pessoa que dizia ‘eu não 
quero ter filho’, porque eu não queria sentir o amor de uma mãe por um filho. [...] Eu 
sempre dizia isso: já basta os amores que eu tenho na vida, eu não quero sentir o amor 
de uma mãe por um filho, porque é um amor que eu acho que causa muita dependência 
e eu não me vejo tão dependente de um filho por exemplo, eu quero fazer outras coisas, 
não quero ser mãe. (Karol, entrevista, 19/11/2019, Natal). 

Karol passou o processo de gravidez, amamentação e o período atual cuidando do filho 
na UFRN desde o nascimento dele, que não frequenta creche ou escola, e aponta na 
entrevista que a maternagem é para ela uma transformação de si desde o processo 
construído na gestação, no qual ela vai se tornando outra mulher. Ela narra a vergonha 
como sentimento presente na sua vivência universitária enquanto mulher mãe, pela 
reação dos professores à atenção dada por colegas de classe ao seu filho, mas segundo 
a colaboradora, no geral ela sempre foi bem recebida por professores e colegas de sala. 

A mãe-guia aponta que ser uma mulher mãe universitária é muito desafiador, já que ser 
mulher, mãe e trabalhar traz um peso/desgaste na maternagem e na própria vida 
universitária, na medida em que ela, por exemplo, não consegue se dedicar da forma 
que gostaria enquanto estudante mesmo com o apoio que tem da família 
(essencialmente exercido por mulheres). Sobre possíveis medidas de auxílio à sua 
vivência e de outras mulheres mães, ela coloca: 

Sabe o que seria bom? Curso pra gestante, eu tentei fazer aqui na universidade, mas 
era só pra servidor, eu queria muito ter feito [...] uma mulher pegou meu número e falou 
comigo e fez ‘você é servidora?’, aí eu fiz ‘não, sou aluna’, e ela disse que era só pra 
servidora. Eu acho muito bom [...] atividades pra gestantes, eu quis fazer aquele da 
bola… esqueci o nome, pilates, acho que é pilates, e é super caro e aqui a gente tem 
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cursos que podia abrir por exemplo, estar voltado pra esse público porque é muita gente, 
e pra aluno né? que só servidor só servidor… mães gestantes que tem matricula ativa, 

até pra comunidade. (Karol, entrevista, 19/11/2019, Natal). 

A DISCUSSÃO DAS NARRATIVAS E DO SURVEY 

A análise de cinco sujeitas-guia revela aspectos muitos próprios em cada uma das 
narrativas: o recorte temporal presente em Lélia e Camila reflete uma maternagem 
diferente das de Marielle, Lília e Karol. Com exceção de Lília, as demais sujeitas 
colocam que exercem/ram praticamente toda a responsabilidade com as crias enquanto 
mulheres universitárias, fato que gerou uma crise de identidade nessas mulheres. 
Segundo Elisabeth Batinder (1985, p. 205): “A mulher se apaga em favor da boa mãe 
que, doravante, terá suas responsabilidades cada vez mais ampliadas”. Essa 
sobrecarga de papéis e interseccionalidades sociais geram dificuldades de permanência 
no âmbito universitário na medida em que essas mulheres têm que tomar posse de 
diversos sentidos do “eu”. 

No sentido da natureza e identidade do que é ser mãe, Adrienne Rich aponta: “Primeiro, 
essa mãe “natural” é uma pessoa sem identidade adicional, uma pessoa que pode 
encontrar sua principal gratificação em estar o dia todo com crianças pequenas, vivendo 
em um ritmo sintonizado com o delas” (RICH, 1986, p. 22, tradução da autora). As 
entrevistas apontam para a existência de aspectos afetivos experimentados de formas 
não lineares nas maternagens, já que elas são distintas. É justamente na distinção e na 
fuga à esse ideal existente no imaginário social, mas inexistente nas práticas de 
cuidado, que as maternagens se encontram e dialogam entre si: o ideal de mãe na 
prática não cabe nas realidades dessas mulheres, as suas realidades são dotadas de 
intersecções e afetividades que constroem as suas formas de cuidado. 

Lélia, Marielle e Karol apresentam também uma intersecção de raça que influencia as 
suas vivências e consequentemente as suas maternagens. Já Marielle e Camila, 
apresentam de forma mais nítida o recorte de pobreza e dificuldades no cuidado com 
os filhos em virtude das condições econômicas. Em todas as sujeitas-guia, contudo, é 
possível perceber que existem sentimentos e dificuldades compartilhadas nas 
maternagens universitárias: a culpa, vergonha e o medo nas suas experimentações de 

maternagens na UFRN, e nos espaços além dela. 

No survey, realizado com outras sujeitas, nas respostas, 60% das colaboradoras 
consideram a UFRN um lugar nada acolhedor para mulheres-mães e pessoas que 
cuidam de crianças. A questão do sentir-se acolhida remonta para experiências afetivas, 
psicológicas, culturais, inter-relacionais e sociais que possibilitam determinado grau de 
pertencimento no ambiente universitário, para apreender esse aspecto, foram 
realizadas questões a serem discorridas neste tópico. No questionário, 90% das 
mulheres coloca como problema a pouca sensibilização social sobre a temática, 85% 
considerou a impossibilidade de assistir a eventos com a criança e a impossibilidade de 
assistir às aulas regulares com a cria. 

A respeito da mobilidade e acolhimento, 75% das mulheres marcou a impossibilidade 
de realizar viagens de campo com as “crias”, escassez de auxílios específicos e a pouca 
oferta de vagas em creches. No que se refere à sua performance subjetiva em relação 
à de pessoas que não cuidam de crianças, uma colaboradora aponta: “Me esforço, 
porém é claro que talvez não possa competir com não mães”. A competição social em 
um contexto neoliberal afeta especialmente as mulheres (e ainda mais particularmente 
as mulheres negras), pois é socialmente exigido que essas conciliem a vida familiar e 
de trabalho (Beauvoir, 1970). Na vivência universitária, as mulheres-mães conciliam: a 
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busca pelo capital cultural (Bourdieu, 1979), da vida familiar sob a luz do ideal de mãe 
(Badinter, 1985/2009) e muitas vezes o papel de trabalhadora, o que faz com que elas 

possuam especificidades nas experimentações da universidade. 

Em relação ao acolhimento desse grupo dentro do ambiente acadêmico, uma 
colaboradora coloca: “Os espaços no geral não são feitos para mães, somos esquecidas 
o tempo todo. Auxílio Creche não suficiente”. Ambientes de aprendizados podem 
objetivar gerar disciplina e docilidade na medida em que controlam as operações dos 
corpos (Foucault, 2012). A ausência de espaços físicos que acolham, gera uma 
exclusão espacial de mulheres-mães e pessoas que cuidam de crianças, além da 
exclusão por falta de condições econômicas para estar e permanecer nesse espaço. 

Na referida questão, outra interlocutora também narra sua vivência de acolhimento: “Eu 
dei sorte de encontrar amigos e professoras que me acolheram, mas isso não acontece 
com todo mundo. E depender da sorte para ser acolhida é a prova que as políticas de 
assistência e permanência universitárias são falhas”. A construção de uma universidade 
que acolha essas corporalidades e as compreenda como indicadoras de 
questões/tensionamentos (Butler, 2015) espaciais/sociais é essencial para construção 
de uma universidade cuidadora (Rico & Segovia, 2017) e saudável, a qual seja geradora 
ativa de pertencimento acadêmico e social. 

 
Conclusão 

 

Na pesquisa, as maternagens demonstram algumas das facetas das suas diversidades, 
contudo, aparece como comum o sentimento de culpa e de vergonha, assim como é 
preponderante a importância de uma rede de apoio para que a prática do cuidado seja 
exercida de forma saudável. Ofertar auxílios na universidade é fundamental para 
permanência os estudantes, e a oferta de um auxílio creche é essencial para renda de 
diversas mães universitárias vindas das classes populares, esses aspectos devem ter 
a sua importância fundamental reconhecida. Contudo, a permanência digna dessas 
mães é repleta de outros valores e morais para além do valor monetário que são 
preponderantes para a vivência dessas mulheres mães no espaço do ensino superior 
público. 

A partir do conceito de cidades cuidadoras, emerge no trabalho o de universidades 
cuidadoras, que seriam universidades que assumem a sua parcela de cuidado com 
mulheres mães e suas crias, especialmente ao levar em consideração as narrativas de 
mulheres mães que não possuem uma rede de apoio ampla. Reconhecer e escutar os 
grupos que rompem diariamente com a ordem social é o primeiro passo para uma 
existência realmente democrática e plural na universidade. Segundo María Nieves Rico 
e Olga Segovia, na discussão sobre cidades cuidadoras: 

Isso implica considerar a situação de mulheres e homens, seus distintos interesses, 
necessidades e demandas, assim como os efeitos que determinadas ações dos 
governos locais podem ter sobre o fechamento das lacunas ou na reprodução da 
desigualdade socioeconômica e da cultura de privilégios na cidade. (RICO; SEGOVIA, 
2010, p. 195, tradução da autora). 

Nesse contexto, a universidade, enquanto agente social possivelmente cuidador, 
precisa se incluir na rede de apoio dessas estudantes, tanto no que tange aos aspectos 
físicos como espaços adequados e possibilidade de transporte das crias, mas também 
na redefinição dos valores e formas de auxílio à essas mães, além da propagação da 
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discussão das pautas das intersecções citadas e para além delas, em um debate com 
a comunidade universitária. 

Apesar de fazer diversos recortes, não foram discutidas as maternagens presentes em 
mães universitárias indígenas, quilombolas, pertencentes à religiões de matrizes 
africanas, de cidades do interior, moradoras de zonas mais periféricas na cidade, 
maternagens LGBTQ+ e diversos outras intersecções essenciais para discorrer sobre a 
complexidade das maternagens perante as mudanças no ambiente universitário. 
Reafirmo, por fim, a sua existência dissidente e a necessidade de discorrer sobre essas 
narrativas de forma contínua a partir das maternagens nas suas distintas intersecções, 
para um debate acadêmico que problematize e contribua em instâncias sociais para 

construção de uma maternagem plural e que seja acolhida em todos os espaços sociais. 
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TÍTULO: Parentalidades em intersecção. 

Resumo 

Este trabalho tem como objetivo principal questionar as concepções 
burguesas/capitalistas/ocidentais sobre a maternidade e a parentalidade hegemônica 
enquanto vocação (natural)/heterossexual compulsória. Surgindo como parte do projeto 
de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte: “Itinerários de mulheres-
mães e pessoas que cuidam crianças dentro e fora da universidade: o acesso a direitos 
desde um olhar interseccional” que tem como intuito principal levantar dados quali-
quantitativos, inicialmente a respeito das mães-universitárias – numa perspectiva 
interseccional. 
 

Palavras-chave: maternagem. interseccionalidade. homoparentalidade. sexualidade. 

TITLE: Intersecting parenting. 

Abstract 

This work has as main objective to question the bourgeois/capitalist/western conceptions 
about motherhood and the hegemonic parenting as a compulsory (natural)/heterosexual 
vocation. Being part of the research project of the Federal University of Rio Grande do 
Norte: “Itineraries of women-mothers and people who care for children inside and outside 
the university: access to rights from an intersectional perspective”, which has as purpose 
to collect quali-quantitative data, initially about university mothers - in an intersectional 
perspective. 
 
Keywords: mothering. intersectionality. homoparenting. sexuality. 

Introdução 

O relatório aqui exposto é resultado das atividades realizadas enquanto bolsista 
voluntário na modalidade iniciação científica (IC) sob a orientação da professora Dra. 
Ana Gretel Echazú no projeto “Itinerários de mulheres-mães e pessoas que cuidam 
crianças dentro e fora da Universidade: o acesso a direitos desde um olhar 
interseccional”. O presente trabalho surge como parte do projeto de pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN: Itinerários de mulheres-mães e 
pessoas que cuidam crianças dentro e fora da universidade: o acesso a direitos desde 
um olhar interseccional, que tem como intuito principal levantar dados quali-
quantitativos, inicialmente a respeito das mães-universitárias – numa perspectiva 
interseccional – questionando as políticas acadêmicas bem como as noções 
(expectativas) sociais, sobre a ocupação desse público no espaço acadêmico. Sob a 
ótica antropológica/sociológica da interseccionalidade (COLLINS, 2015), o projeto 
busca localizar os indivíduos em torno de sua raça, classe, gênero, orientação sexual, 
religião... A fim de considera-los enquanto completos e subjetivos. Considerando os 
engendramentos das formas de opressão, relacionando as relações macro e micro 
estruturais. O projeto surge também da seguinte inquietação: “por que não vemos mães 
universitárias?”, questionando uma realidade antes ignorada. Revelando que estes 
indivíduos estão dentro das fronteiras acadêmicas, mas não são completamente 
percebidos. Passando a indagar não somente sua existência, mas também as 
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condições de sua permanência. Segundo o Retrato das Desigualdades de Gênero e 
Raça, divulgado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), as mulheres 
trabalham 46,1 horas por semana, contando trabalho remunerado e não remunerado. 
Sendo 7,5 horas a mais que os homens no mesmo período. Parte desse trabalho deve-
se às responsabilidades da maternagem. Logo facilmente observa-se que mulheres-
mães possuem uma rotina extenuante dividida em trabalho remunerado e trabalho 
doméstico, quando somado os afazeres acadêmicos – especialmente para mães solo – 
há uma disparidade em relação a homens e pessoas que não cuidam de crianças ou 
dependentes imediatos. Mostrando-se de fundamental importância pensar mulheres-
mães e cuidadores enquanto ocupantes do espaço universitário, para então inclui-las 
também nas políticas de permanência estudantil. A fim de não só denunciar essa 
desigualdade, mas também provocar mudanças. 
 
Metodologia 

 
Dentro do projeto participei como bolsista voluntário – juntamente com outras três 
bolsistas – somando esforços, compartilhando conhecimentos e dividindo experiências, 
para explorar mais amplamente os estudos propostos e conseguir alcançar resultados. 
Durante nossa estadia no projeto, recebemos visitas e pensamos juntamente com 
convidados e interessados de diversas áreas do conhecimento. Contudo os 
pesquisadores eram os mesmos: Lucas Paulino Marinho (o escritor deste relatório), 
Natalia Yolanda de Carvalho Araújo, Mikaelle Thaisa da Costa e Waleska Maria Lopes 
Farias – além da professora orientadora. O projeto foi dividido em diversas etapas de 
estudo e de pesquisa de campo, a fim de facilitar a aplicabilidade e compreensão dos 
temas, bem como não sobrecarregar os pesquisadores. Dividindo entre estudos 
teóricos, estudos metodológicos, pesquisa de campo, levantamento de dados, 
socializam dos dados pesquisados e finalmente construção de artigos/propostas de 
pesquisa. Os textos eram discutidos nas reuniões que ocorriam toda quarta-feira às 
14:30. Inicialmente tivemos leituras teóricas clássicas e contemporâneas, que muito nos 
foi útil para apropriar-se da discussão e elaboração da crítica. Perpassamos entre os 
temas da maternagem, do cuidado, da interseccionalidade, da maternidade; em seguida 
investigamos também textos essencialmente metodológicos, sobre a pesquisa 
científica, etnografias, entrevistas, itinerários e surveys (pesquisas online). A discussão 
metodológica para concepção do trabalho fundamentou-se firmemente na perspectiva 
dos itinerários terapêuticos (ALVEZ; SOUZA, 1999) (JORGE, 2016), aproveitando as 
noções sobre o trato do pesquisado enquanto agente e atuante, ou seja, não-estático 
ou passivo. Bem como a respeito de aspectos subjetivos que se demonstram no falar 
do pesquisado, que revelam noções a respeito do que a interação (na entrevista) 
representa para o indivíduo. Procurou-se sempre respeitar a noção que o sujeito possui 
sobre sua experiência e a forma de descrevê-la, sem perder de foco a relação destas 
com as estruturas sociais maiores (onde entram os conceitos teóricos). Foram 
construídos também termos de consentimento livre e esclarecido, em discussão com o 
grupo do projeto de pesquisa, focando em assegurar os direitos do entrevistado sob 
suas contribuições gravadas em áudio durante a entrevista. Visando respeitar além de 
possíveis dores existentes em seus discursos, assegurar-lhes legalmente dos seus 
direitos sob o material produzido. No que diz respeito a pesquisa de campo a orientadora 
Ana Gretel sugeriu as entrevistas presenciais, e além destas também fizemos em 
conjunto formulários online, numa perspectiva quali-quantitativa. Também tentamos 
solicitar institucionalmente da UFRN dados sobre as mães, mulheres mãe, ou se havia 
algum tipo de registro quantitativo destas. A equipe de bolsistas do projeto também 
desenvolveu pesquisas autônomas dentro do recorte de tema, neste relatório irei me 
debruçar sobre as minhas contribuições e resultados obtidos de minha pesquisa, que 
teve como fruto o artigo chamado: “Homoparentalidade: maternagem sob a perspectiva 
interseccional da sexualidade”. Apresentado na VI Reunião Equatorial de Antropologia 
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que aconteceu entre 8 e 12 de dezembro de 2019 na cidade de Salvador – Bahia. O 
artigo supracitado fez uso de entrevistas presenciais semiestruturadas guiadas por um 
questionário aberto, de maneira que as entrevistas serviram de base para construção 
do trabalho. Sendo feitas também perguntas baseadas nas respostas que os 
entrevistados falavam ao longo da entrevista. Procurou-se debater e questionar as 
concepções hegemônicas burguesas/capitalistas/ocidentais sobre a maternidade e a 
parentalidade enquanto vocação (natural)/heterossexual compulsória – observando a 
situação de casais homoparentais que possuem crias (biológicas ou não) e a relação 
entre estes. Abordando essas constituições familiares, antes invisibilizadas, enquanto 
que potenciais espaços de democratização dos cuidados – sob um olhar interseccional 
que envolve a localização dos sujeitos em torno da sua raça, gênero, orientação sexual 
e classe. Além disso, a proposta contesta a criação homoparental enquanto alienante, 
na tentativa de desmistificá-la. 
 

Resultados e Discussões 

 
A pesquisa que desenvolvi teve dois interlocutores que eram respectivamente dois 
homens homossexuais pais, casados, da mesma faixa etária, emprego... Contudo ainda 
se diferenciavam quando o assunto cuidar e cuidado era posto em debate. Um número 
de interlocutores pequeno, contudo, um universo de informações a serem discutidas. 
Planejava entrevistar mais duas cuidadoras, mulheres lésbicas mães, contudo ambas 
preferiram não participar. Se mostraram desconfortáveis, logo não insisti na 
aproximação, mesmo que soubesse o quanto agregaria a pesquisa. Entre os 
entrevistados o fator raça também foi um aspecto a ser observado, um dos entrevistados 
era negro, o outro era branco, e tentei apurar o olhar nesse viés me utilizando da autora 
bell hooks (2004) que descreve no capítulo “esperando o papai chegar em casa 
parentalidade do homem negro” (tradução minha) sobre certas características da 
relação que muito se baseia no prover, no tempo junto, no distanciamento físico e 
emocional, e numa forma diferente de amor. Fiz uso de pseudônimos (um nome fictício 
a fim de preservar as identidades dos entrevistados) chamando-os de Quintas e Caicó, 
utilizando as localidades onde haviam nascido/crescido para representa-los. O primeiro 
entrevistado foi Quintas, atual residente de Lagoa Nova (bairro nobre da zona sul de 
Natal – Rio Grande do Norte), 47 anos de idade, trabalha como professor universitário, 
se locomove até o trabalho com carro próprio – levando cerca de 10 minutos até o 
trabalho, casado a 7 anos, mora com seus dois filhos e seu marido, homossexual, negro 
e espírita. Quintas fala sobre maternagem de maneira pessoal, sua noção circunda 
também sobre sua inquietação com o próprio termo, tendo questionado durante a 
entrevista dizendo: “[...] ainda se associa muito, infelizmente [...] maternagem ao 
feminino, à mulher”. Ele se mostrava inquieto com o fato de que a discussão de cuidado 
possuía o nome de maternagem, estando associada às mulheres. E mesmo 
contestando a atribuição feminina à maternagem reconhece que este é um papel 
exercido majoritariamente por mulheres. Sua inquietação é muito importante para 
perceber como os papéis sociais estão enraizados na consciência coletiva, e quando 
não se consegue corresponde-lo há a inquietação. O entrevistado ressalta diversas 
vezes que também pode exercer sua maternagem nos afazeres, no trato com as 
crianças, no dia-a-dia, sem necessariamente precisar corresponder a um estereótipo 
feminino, “melhor do que qualquer pessoa” (QUINTAS, 2019) – alegando que homens 
podem cuidar. O que rompe com o ideal naturalista de que cuidado é uma característica 
biológica do feminino, usando seu próprio exemplo. Por que eu tenho todo esse cuidado 
de saber lidar tão bem? Por que eu fui muito bem cuidado. Fui criado nesse ambiente 
feminino, de cuidado, de todo mundo se cuidar um do outro [...] (Quintas, 2019). Caicó 
foi o segundo entrevistado, também residente em Lagoa Nova. Possui 46 anos de idade, 
trabalha como professor universitário, se locomove até o trabalho com carro próprio – 
levando cerca de 5 minutos. Homossexual, branco e espírita. Reside com o filho de oito 
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anos e seu marido. Durante a entrevista o entrevistado expressa diversos pontos 
subjetivos da relação parental a respeito do afeto, do amor entre os cuidadores e sua(s) 
cria(s). Ressaltando sempre a importância do respeito, elencando como função ideal do 
pai a proteção. Envolvendo respeito a autoridade de pai por parte da cria, e 
compreensão às dificuldades da cria por parte do cuidador. Comenta também sobre o 
que foi se tornar pai (citado também por Quintas), pois quando se adota uma criança 
acontece uma espécie de “gravidez quase que psicológica” (CAICÓ, 2019), referindo-
se ao processo judicial, desde conhecer a criança até a chegada desta. Gerando um 
bebê de seis anos (como foi no seu caso) tornando-se pai imediatamente. Caicó relata 
que aprendeu a ser pai durante o processo de cuidar de sua cria, e questionava-se: 
“Será que eu estou fazendo tudo que um pai [...] precisa fazer?” (2019). Aproximando-
se da realidade de algumas cuidadoras, mas diferente destas a cobrança social não é 
a mesma, e os homens cuidadores se vem menos obrigado a “saber ser pai”, enquanto 
cuidadoras mulheres precisam ter esse conhecimento, mesmo que – assim como os 
cuidadores – nunca tenham cuidado de ninguém. Parecendo recorrer às expectativas 
hegemônicas do que é ser pai, para conseguir assim exercer esse papel, somado aos 
seus próprios valores referentes ao que é ser pai que assimilou durante sua vida. 
Mesmo que tenha dito que não tente corresponder aos papéis (referindo-se aos papéis 
de pai e mãe), pelo menos não conscientemente. O que também é revelador desse ideal 
preliminar de cria enquanto biológica, que por sua vez (esse vínculo biológico) passa a 
legitimar uma família antes estigmatizada – por meio de uma aproximação à família 
hegemônica ideal. Talvez daí se dê a importância para alguns casais homoparentais 
das reafirmações das expectativas das famílias hegemônicas. 
 
Conclusão 

 
Observando todo o decorrer do projeto foi possível alcançar diversas conclusões, muito 
embora nem todas encerravam as discussões (mas esse não é o único o objetivo), pelo 
contrário deram início a outras. Mas sem dúvidas reconhece-se a importância da 
discussão e de que ela deve ser levada adiante. Pode-se concluir que as formas de 
cuidado são diversificadas, assim como as cuidadoras e cuidadores são diversos, o que 
deveria ser óbvio. A maternagem não pode ser uma só, uma experiência estagnada, 
assim como os cuidadores deve ser única. Quanto ao meu artigo produzido, os 
entrevistados indagaram a respeito do termo mater de maternagem, que põe a figura 
feminina em centralidade, mesmo que saibamos que as mulheres-mães são cobradas 
e quem fazem (majoritariamente) o trabalho do trato das crias, o colaborador questiona 
também a naturalidade desse termo. A discussão da maternagem tenta de diversas 
maneiras romper com o vínculo biológico e biologizante, que obriga e oprime a mulher, 
tentando desnaturalizar e mostrar o caráter “social” da relação entre cria e cuidador. 
Todavia arranjos homoparentais não são vistos como naturais inicialmente, dessa forma 
esses arranjos tentam antes se aproximar o máximo possível do hegemônico. Se afastar 
desses vínculos e dessas noções pode causar um estigma ainda maior a esta família. 
Bem como as famílias homoparentais não são só mais uma família, são um tipo 
diferente, com especificidades, maneiras de cuidar e afetos distintos – como são as 
todas famílias reais. Ser “mais uma família” tenta tornar homogêneo algo que nunca foi, 
nenhuma família é igual, mesmo que todas muitas vezes tentem corresponder à tal 
instituição. Porém para famílias homoparentais, ser “igual” a faz legítima. E legitimidade 
é um aspecto importante para famílias homoparentais, surgindo notadamente no 
discurso de ambos os entrevistados. No sentido de que tornar a família mais próxima 
do ideal hegemônico, a faz ganhar mais legitimidade, tornando-a menos questionável. 
E nesse sentido Quintas faz um questionamento muito válido e que me fez observar a 
discussão de maternagem (quando pensando arranjos homoparentais) de uma maneira 
diferente. Conclui-se de diversas maneiras que a maternagem e a sexualidade de 
diversos modos se interpelam, que a discussão de cuidado precisa levar em 
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consideração a maior quantidade possível de interseccionalidades: raça, localidade, 
religião e etc. Ressaltando a importância de abandonar a lente que romantiza os 
aspectos opressivos do cuidado, sem torna-lo indesejável – somente tratando-o como 
se deve. Entendendo as necessidades e as especificidades de cada família, 
enxergando-as enquanto completas e concretas. Sem as colocar numa posição inferior 
ou de “faltante”. Pondo em debate qual família se deseja alcançar e qual família é a 
ideal, assim revelando as famílias reais e possíveis.  
 
Referências 

 
ALVES, Paulo César B.; SOUZA, Iara Maria. Escolha e avaliação de tratamento para 
problemas de saúde: considerações sobre o itinerário terapêutico. Experiência de 
doença e narrativa. Rio de Janeiro: Fiocruz, p. 125-138, 1999.  
BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1985.  
COLLINS, Patricia Hill. Em direção a uma nova visão: raça, classe e gênero como 
categorias de análise e conexão. Reflexões e práticas de transformação feminista. São 
Paulo: SOF, p. 13-42, 2015.  
CRENSHAW, Kimberlé. Traduzido por Santigo D’Almeida Ferreira. Porque é que a 
interseccionalidade não pode esperar. Esta é a minha identidade. 27 de setembro de 
2015 Disponível em: <https://apidentidade.wordpress.com/2015/09/27/porque-e-que-a-
interseccionalidade-nao-pode-esperar-kimberle-crenshaw/> Acesso em 19 de junho de 
2020.  
DONZELOT, Jacques. A polícia das famílias. Rio de Janeiro, editora Graal, 1980.  
FONSECA, Claudia. Homoparentalidade: novas luzes sobre o parentesco. Estudos 
Feministas, p. 769-783, 2008.  
GILLIGAN, Carol. La ética del cuidado. Ed. Fundació Victor Grifols i Lucas, Barcelona, 
2013. 
 GROSSI, Miriam Pillar. Gênero e parentesco: famílias gays e lésbicas nos Brasil. 
cadernos pagu, n. 21, p. 261-280, 2003.  
HOOKS, bell. We real cool: Black men and masculinity. Psychology Press, 2004.  
JORGE, Alzira de Oliveira, Et al. Nas trilhas da usuária-guia Gil. Avaliação 
compartilhada do cuidado em saúde: surpreendendo o instituído nas redes. Rio de 
Janeiro: Hexis, p. 318-329, 2016.  
MARINHO, Lucas. 2019. “Homoparentalidade: maternagem sob a perspectiva 
interseccional da sexualidade”. Trabalho apresentado na VI REA - Reunião Equatorial 
de Antropologia - 09 a 12 de dezembro de 2019 - UFBA - Salvador/BA. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1347 

 

CÓDIGO: HS1302 

AUTOR: IAGO FRANCISCO DE LACERDA MOREIRA MARTINS 

ORIENTADOR: ANA KARENINA DE MELO ARRAES AMORIM 

 

 

TÍTULO: Saúde Mental, Participação Social e Cuidado: experiências em gestão 

autônoma de medicação no RN 

Resumo 

Este trabalho teve como proposta de construir uma pesquisa intervenção no campo da 
Rede de Atenção Psicossocial de Natal RN, junto ao Centro de convivência e cultura da 
cidade do Natal em conexão com o coletivo Plural de saúde mental. Ancorado pelas 
bases da análise institucional, a pesquisa se propôs a estudar e se aproximar de 
experiências com a estratégia da Gestão Autônoma de medicação (GAM) para que, em 
seguida, fosse implementada no campo. O trabalho, contudo, não pôde ir a campo em 
decorrência da pandemia da Covid-19 e da impossibilidade de se produzir 
presencialmente grupos coletivos, como se propõe a GAM. 
 
Palavras-chave: GAM. Análise Institucional. Autonomia. Cogestão. 

TITLE: Mental Health, Social Participation and Care: experiences in autonomous 

medication management in RN 

Abstract 

This work had as a proposal to build an intervention research in the field of the 
Psychosocial Care Network of Natal RN, next to the conviviality and culture center of the 
city of Natal in connection with the collective Plural of mental health. Anchored by the 
bases of institutional analysis, the research set out to study and approach experiences 
with the Autonomous Medication Management (GAM) strategy so that it could then be 
implemented in the field. The work, however, could not go into the field due to the Covid-
19 pandemic and the impossibility of producing collective groups in person, as proposed 
by GAM. 
 
Keywords: GAM. Institutional analysis. Autonomy. Co-management. 

Introdução 

As formas como o campo da saúde lidou e operou com as pessoas que sofrem 
transtornos mentais graves e persistentes e ou com problemas de álcool e outras 
drogas, são, ao longo da sua história, fortemente marcadas por situações de 
discriminação e violação de direitos dos usuários. Ainda que tenham tido grandes 
avanços nas últimas décadas pelo movimento da reforma psiquiátrica e pela 
implementação da Rede de atenção psicossocial (RAPS), os cuidados em saúde mental 
aindas são influenciados pelo biopoder; exercido, na maioria das vezes, por meio de 
estruturas hierárquicas do saber biomédico sob os usuários da RAPS (JORGE et al. 
2012). Desta forma, a rede acaba, muitas das vezes, por ainda deixar de lado toda a 
multiplicidade de fatores que determinam a saúde mental de um sujeito ou de um 
território, o que, na maioria das vezes, direciona o cuidado para uma lógica de 
diagnósticos seguidos de prescrição medicamentosa (prioritariamente fármaco-
química). 
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Nesse sentido, são pensados e organizados diversos dispositivos (internos e externos 
às políticas públicas) que tentem fugir dessa lógica (como preconiza as próprias 
diretrizes da RAPS), focando na autonomia do sujeito, na formação de vínculos em rede 
e no seu protagonismo em todo o processo de cuidado. Dentre eles, a estratégia GAM 
(Gestão Autônoma da Medicação) surge como uma ferramenta coletiva (Guia GAM) de 
construção de autonomia e cogestão. Surgida em Quebec (Canadá), a GAM tem como 
estratégia alterar as relações de poder para garantir aos usuários efetiva participação 
nas decisões relativas aos seus tratamentos, de forma que os usuários tenham acesso 
a informação sobre seus tratamentos e assim possam reivindicar seus direitos, 
dialogando sobre o lugar que a medicação e outras práticas ocupam nas suas vidas 
(ONOCKO CAMPOS, 2012). Chegada no Brasil, a GAM se depara com contextos 
totalmente diferentes e ganha uma versão brasileira, o Guia GAM-BR. Aqui, o guia 
descentraliza um pouco a questão referente aos medicamentos psiquiátricos e amplia 
as possibilidades na construção do cuidado, por meio da cogestão, em uma tentativa de 
compatibilizar o exercício da autonomia, o direito dos usuários e seu protagonismo com 
o funcionamento das instituições de saúde mental e a cultura organizacional desses 
equipamentos (PASSOS, 2013). O Guia é organizado por passos que são construídos 
pelos próprios usuários, em encontros coletivos, de forma que seja possível o 
compartilhamento de informações e experiências, em um espaço em que seja possível 
conhecer melhor as suas redes (tanto as redes pessoais de afeto quanto a RAPS), os 
seus medicamentos, o seus direitos, os territórios e os aspectos da qualidade de vida 
de modo geral. 

Este trabalho teve como objetivo participar das atividades de estudo e sistematização 
do conhecimento produzido a partir das experiências já em desenvolvimento com GAM 
em Natal/RN e em Currais Novos, nos diferentes ciclos de pesquisa em que se 
encontram para, em seguida, fazer uso da estratégia GAM junto ao coletivo Plural e com 
o Centro de Convivência e cultura de Natal/RN (CeCCO) e, por final, colaborar com o 
banco de dados da Rede Internacional de práticas GAM. A primeira parte, que consistia 
no estudo do conhecimento de experiências em andamento ou já finalizadas aconteceu 
com êxito no segundo semestre mas as demais partes não tiveram andamento devido 

a pandemia do Covid-19 que impossibilitou o contato com o campo. 

 
Metodologia 

 

A Análise Institucional e a pesquisa intervenção foram os alicerces teóricos que guiaram 
a realização deste estudo. A análise institucional, nos caminhos de Berembiit, (1996), 
forneceu as bases para poder pensar como há um emaranhado de forças institucionais 
que atravessam o sujeito e que influenciam a forma como ele se relaciona com o mundo, 
dentro de uma multiplicidade de fatores que correspondem ao seu contexto de vida. 
Com ela, também foi possível aprender que o conhecimento acerca do funcionamento 
dessas forças institucionais e dos contextos do território que o sujeito habita não está 
nos livros da academia ou no conhecimento dos professores universitários e sim está 
presente na vida e na fala daqueles que vivenciam essas coisas no seu dia a dia e no 
seu território. 

Foi a pesquisa intervenção, então, que fornecera as ferramentas necessárias para que 
pudéssemos alcançar esses saberes junto do Guia GAM-BR. Nas palavras de Da Rocha 
e Aguiar (2003), as experiências da pesquisa intervenção caminham para um sentido 
de uma “articulação entre teoria/prática e sujeito/objeto, na medida em que o 
conhecimento e a ação sobre a realidade se fará na investigação das necessidades e 
interesses locais, na produção de formas organizativas e de uma atuação efetiva sobre 
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essa realidade, podendo levar a transformações sociais e políticas, dando às 
populações excluídas uma presença ativa na História”. Desse modo, essa pesquisa não 
se propõe a pensar previamente em uma intervenção no campo ou nos objetos de 
pesquisa como normalmente é feito nas pesquisas de cunho interventivo, mas sim 
construir de forma coletiva, junto àqueles que vivenciam os processos dos contextos em 
questão, meios e dispositivos para intervir naquilo que se encontrar como demanda. 

Aqui, a proposta é de transformar para conhecer, e não conhecer para transformar. 

A ideia, então, assim como foram feitas em outras experiências GAM no Brasil com o 
suporte da pesquisa intervenção, foi de registrar as narrativas que apareciam nas falas 
e nas vivências dos usuários nos encontros por meio de gravações que seriam 
transcritas e posteriormente apresentadas no encontro seguinte, para que eles 
pudessem acrescentar ou diminuir informações, e dizer se aquelas narrativas faziam 
sentido. Vale salientar, como nos lembra De Araujo (1996), que a narrativa não se 
resume à fala, ao que é dito; ela também se faz presente no linguajar, nas formas de 
expressão, nas tensões que emergem no diálogo e nos afetos que a observação de 
campo confere relevo. 

De forma paralela à produção de narrativas, o pesquisadores se incumbiriam da tarefa 
de produzir diários de campo com o intuito de colocar as suas afetações no campo da 
pesquisa, uma vez que eles também fazem parte dos encontros coletivos. O encontro 
do pesquisador com o campo e com seus sujeitos faz emergir uma série de afetos e 
tensões que evidenciam muito a forma como as instituições atravessam as experiências 
daquele contexto. O registro desses afetos, por parte do pesquisador, não só o registro 
das estratégias metodológicas da pesquisa e do campo, mas também se constitui em 
um modo de compreender o objeto de estudo em suas múltiplas dimensões e inter-
relações. 

A partir da aglutinação dessas estratégias, o resultado esperado seria a fomentação de 
processos de auto análise nos participantes junto aos passos do Guia GAM-BR, para 
que, em seguida, de forma coletiva, construir autonomia e redes cogestivas de apoio 
mútuo. 

 

Resultados e Discussões 

 

Apesar de não ter sido possível ir a campo e ter uma vivência com um grupo GAM de 
fato, o encontro com os registros de outras experiências GAM e com as literaturas dos 
arcabouços metodológicos escolhidos nos trouxeram outras maneiras de pensar uma 
pesquisa e novas formas de se produzir conhecimento e intervenção, dentro e fora do 
contexto universitário. Graças a análise institucional, foi possível vislumbrar outros 
meios de se fazer ciência além do modelo hegemônico que se pauta em uma hierarquia 
de saberes. Tanto a pesquisa intervenção como a GAM conseguem materializar um 
terreno fértil para mitigar essa hierarquia, tornando o campo e seus sujeitos os 

protagonistas daquilo que se pretende enquanto transformação e intervenção. 

 
Conclusão 

 

O encontro com literaturas que traziam os registros de experiências GAM mostrou a 
potência transformadora que a construção coletiva do guia pode trazer aos 
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participantes, como uma aposta coletiva de se construir cuidado diferente do paradigma 
individualizante. A estratégia GAM, materializada aqui no Brasil com o Guia-GAM BR, 
se mostra como uma potente alternativa às hierarquias de poder que atravessam a 
instituição saúde e seus dispositivos, contemplando o saber do usuário e a 
multifatoriedade de fenômenos que atravessam o seu adoecimento no contexto em que 
vive. Apesar de não ter conseguido ter sido colocado em prática devido as 
impossibilidades ocasionadas pela pandemia do Covid-19, o grupo de pesquisa segue 
se encontrando para pensar e discutir sobre o tema, no aguardo de que encontros e 
composições grupais, de forma ao vivo e presencial, sejam possíveis novamente. 
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Resumo 

Esta pesquisa propõe uma análise de proposições legislativas no período de 1946 a 
1964, em específico duas propostas de normatização nacional. Utilizo literaturas das 
políticas públicas e ciência política para entender qual o motivo de, à época, Projetos de 
Lei basilares frente ao analfabetismo brasileiro, que alcançava a triste marca de 50% 
dos adultos, não foram aprovados. Esta análise é chave para entender discursos e 
contextos prejudiciais para a educação brasileira do Século XX e trazer proposições 
mais assertivas que deveriam ser adotadas no período. 
 
Palavras-chave: Políticas Educacionais; Políticas Públicas; Ciência Política. 

TITLE: Education as a Priority? Evidence on the pre- and post-Constitution periods of 

1988 

Abstract 

This research proposes an analysis of legislative proposals in the period from 1946 to 
1964, in particular two proposals of national standardization. I use public policy literature 
and political science to understand why basic Law Projects, at the time, in the face of 
Brazilian illiteracy, which reached the sad mark of 50% of adults, were not approved. 
This analysis is key to understanding harmful discourses and contexts for Brazilian 
education in the 20th century and to bring more assertive propositions that should be 
adopted in the period. 
 

Keywords: Educational Policies; Public Policies; Political science. 

Introdução 

Encarei um desafio em Agosto de 2019 de fazer uma análise de todas as proposições 
normativas educacionais dos anos 1946 a 2018, testando dois fatores explicativos 
presentes na literatura: o papel da configuração institucional e o tipo de regime político, 
isto é, se democracia ou autoritarismo afetam a formação da agenda de políticas dos 
governos. Quando nos deparamos com a literatura que estuda a educação brasileira no 
Século XX, é notório a imensidão de pesquisadores dispostos a analisar por exemplo, 
a composição, criação e contexto do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 
1932, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961 ou mesmo o Direito 
Público Subjetivo à Educação presente na Constituição de 1988. Porém, no que tange 
à totalidade das políticas públicas educacionais aprovadas ou tentadas nos períodos 
anteriores à CF1988, os estudos são bastante escassos e pouquíssimas são as análises 
sistemáticas de casos “desconhecidos” pela sociedade, tornando este trabalho o foco 
central de atenção nesse estudo. Depois de confrontar essa realidade de pesquisa, 
decidimos - eu e minha orientadora - fazer um levantamento original, organizando um 
banco de dados com todas as proposições legislativas e executivas educacionais, que 
foram aprovadas ou não, no período de 1946 a 2018 e fazendo uma classificação 
temática destas. Neste artigo, analisarei o período de 1946 a 1964, isto é, a partir de um 
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olhar sobre esse período democrático do país. Aqui, além de trazer estudos das políticas 
públicas e da ciência política, selecionaremos 2 tipos de propostas legislativas. Para 
este artigo, utilizaremos dois estudos de proposições realizados a partir de uma seleção 
de casos do banco de dados organizado. Dessa forma, com um caráter esclarecedor, 
duas propostas foram escolhidas por possuírem características de normatização 
nacional muito parecida com o que vemos no pós CF/1988. Apesar de serem iniciativas 
com esse intuito na educação, nenhuma delas foram aprovadas (transformadas em 
norma jurídica). O salto qualitativo nos direitos à educação na Constituição de 1988 é 
considerado como um produto de uma conjuntura política favorável para tais expansões. 
Assusta-me, entretanto, o quão demorado se deu esse processo constitucional. O 
conceito de universalização do ensino é bem recente, haja vista à menção da palavra 
“educação” apenas a partir da CF de 1934 (UNESCO, 2018), claro, de maneira tímida 
e apenas teórica. Corrobora a ideia de que, a ruptura no padrão das políticas sociais na 
atual Carta Magna Brasileira em relação as anteriores constituições (MENICUCCI e 
GOMES, 2018), fossem como uma confluência de diversos fatores. Surge, no final do 
século, perspectivas universalizantes do Estado de Bem Estar Social no Brasil como, 
por exemplo, o Direito Público Subjetivo previsto no Art. 208, § 1º da CF de 1988 que 
possibilitou a reivindicação do cidadão brasileiro ao direito à educação. Fundiu-se 
também, à primeira ideia da possibilidade de acesso ao ensino público e gratuito, tem-
se não apenas o direito (formal) à educação, mas também, o acesso a mesma (na 
prática). Em ascensão, a educação passa a ser um direito social e é também - 
“obrigatória e gratuita dos 7 (sete) aos 14 (quatorze) anos de idade, assegurada 
inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria” 
(BRASIL, 1988) - ou seja, anteriormente às pessoas que não tiveram acesso na idade 
própria a educação era um mito, agora, passa-se a ser um ideal, uma meta, uma visão 
de sociedade com o intuito de virar uma realidade, palpável e tangível. A partir de 2009, 
a obrigatoriedade de frequência à escola é ampliada para 4 a 17 anos de idade. 
 
Metodologia 

 
Para visualizar as proposições de 1946-1964, em específico as escolhidas, duas fontes 
de dados foram utilizadas: o banco de dados legislativos do Centro Brasileiro de Análise 
e Planejamento (CEBRAP) e consultas complementares ao site da Câmara dos 
Deputados. O banco contém, assim, todas as propostas legislativas apresentadas no 
período, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Em seguida, um trabalho de 
identificação das propostas relacionadas à educação, classificação e limpeza dos dados 
foram feitas de modo a construir variáveis específicas para as análises da educação. O 
total de casos deste banco de dados é de 23.017 proposições apresentadas. Deste 
universo, 3.321 propostas foram identificadas como tratando de algum aspecto da 
educação em temáticas variadas (ensino, magistério, cursos, diretrizes, créditos 
orçamentários etc.). Assim, além do levantamento de dados, também classificamos e 
estratificamos as proposições para uma melhor visualização e análise. O próximo passo 
foi fazer a classificação dos tipos de proposições escolhidas. Para poder responder as 
questões do artigo, adotamos uma classificação do conteúdo das proposições com foco 
na identificação de propostas que tinham como objetivo regular a educação nacional, 
como, por exemplo, viabilizar apoios à expansão das redes estaduais e municipais de 
ensino, promover a universalização, regulação do ensino privado dentre outros itens. 
Iniciamos com as leis aprovadas, mas, ao longo desse levantamento, percebemos que 
havia várias propostas não aprovadas, que, justamente, eram tentativas de 
normatização da educação. Após a identificação deste tipo de proposição, queremos 
fazer análises um pouco mais aprofundadas dos debates envolvidos, pois acreditamos 
que essas propostas não aprovadas podem iluminar disputas políticas centrais no 
período e nos nortear do porquê pautas urgentes como a normatização nacional não 
foram levadas adiante. 
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Resultados e Discussões 

 
Essa junção de fatores para políticas mais redistributivas e redutoras de desigualdade 
ficou clara a partir de 1988. Sabemos que tradicionalmente, a oferta de educação básica 
é feita de modo descentralizado, por Estados e municípios. Por isso, o nosso interesse 
analítico de verificar se há ou não tentativas de coordenação nacional nesses períodos 
estudados. Identificarmos quais debates geraram inconformismo para leis normativas 
nacionais, coordenação entre os entes e proposições mais assertivas à época, infere o 
período específico analisado como um pilar comparativo aos dias atuais, não apenas 
pela conjuntura política presente mas, também, pelos tipos de propostas normativas. 
Para Ansell (2009), o ensino primário e secundário possuem efeitos redistributivos, 
enquanto o ensino superior pode ocasionar efeitos regressivos reversos se, por 
exemplo, as massas populacionais não tenham tido o devido acesso aos anos 
anteriores. Dessa forma, no aspecto do tipo de regime político, as democracias de 
massa com sufrágio universal tenderiam a ser mais responsivas aos pobres, enquanto 
regimes totalitários às elites de acordo com a assertiva do autor. Procuraremos elucidar 
quais direcionamentos (pensamentos) o Estado Brasileiro manteve ou mudou durante 
esses 18 anos (1946- 1964) a partir dos PL’s estudados. O Projeto de Lei nº 502 e 
também PL nº 455, ambos correlatos propondo o restabelecimento da Divisão de Ensino 
Primário e o Fundo Nacional de Ensino Primário, respectivamente ambos foram 
escolhidos porque possuem um caráter normativo na oferta da educação básica 
brasileira. Os dois PLs, correlatos, de autoria do Executivo, tratam de uma questão 
basilar que permanecia no ideário dos educadores brasileiros. Desde a criação da 
Associação Brasileira de Educação, esses objetivos pairavam logo na primeira CF do 
século XX, de 1934, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, antecedente 
a ela foi um marco àquela época, prevendo e deliberando em sociedade pautas como 
universalização do ensino e principalmente, uma normatização nacional da educação. 
A qual, “(...) enfatizava a necessidade de oferta da educação para todos, (...) ressaltando 
a sua função social e pública, o dever do Estado em sua oferta e financiamento”. 
(UNESCO, 2018, p.21). O PL nº455-A dispunha sobre novos usos do Fundo Nacional 
de Ensino Primário, sendo este, correlato e anexado mediante o Ofício n.º 51-56 da 
Comissão de Educação e Cultura ao PL n.º 502 que dispunha sobre o Restabelecimento 
da Divisão de Ensino Primário. Deliberação chefiada pelo professor e advogado, 
Menezes Pimentel, PSD, presidente da Comissão. O primeiro Projeto de Lei tende a 
uma discussão bastante debatida na literatura da ciência política, correspondendo ao 
gasto em educação a partir de um Fundo Nacional, este, coordenado pela União a partir 
de diretrizes e bases normativas, conforme art.5, inciso XV, alínea “d” da CF de 1946 e, 
mediante auxílio pecuniário conforme art. 171, parágrafo único da Constituição. Além 
de contar com restrições orçamentárias àquelas unidades da federação que não 
atingissem um número mínimo de gastos. Art. 11. Não poderão receber auxílio, à conta 
do Fundo Nacional de Ensino Primário, as Unidades da Federação que, no exercício 
anterior, não tenham aplicado pelo menos 20 % da receita tributária na manutenção ou 
desenvolvimento do ensino ou tenham deixado de observar dispositivos do Convênio 
Nacional de Ensino Primário ou de Acordos Especiais. (PL nº455-A, 1955, p.2) Ao todo, 
foram inscritos 25 motivos pelo Ministério da Educação e Cultura, chefiados pelo à 
época Ministro Cândido Motta Filho, Partido Republicano (PR), advogado, professor, 
jornalista, ensaísta e político (LETRAS, 2016), que discorriam sobre a realidade do 
ensino nacional. O primeiro motivo retrata todo o contexto que se passava a educação 
brasileira na década de 50. Os dados estatísticos referentes ao ano de 1954 revelam-
nos que a matrícula na escola elementar atingiu aproximadamente 4.700.000 alunos e 
que, por conseguinte, dos oito milhões de crianças em idade escolar; cerca de 40% não 
recebem instrução primária. (PL nº455-A, 1955, p.3) Nesse prisma, a Constituição, que 
previa um acesso universal, não apenas falhava enquanto normatização, mas também 
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perpetuava, na prática, as desigualdades educacionais no País. Essa realidade 
elucidada por Filho estava enraizada. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, em 1940, menos de um terço das pessoas entre 7 e 14 
anos frequentava a escola, o baixo nível de escolarização da década de 1940 era 
revelado por taxas que oscilavam entre 9,7%, para o Tocantins, e 54,3%, para o Rio de 
Janeiro. Ou seja, não existia apenas uma desigualdade, mas também existiam 
desigualdades regionais/estaduais. E mesmo quatorze anos depois, as coisas não 
haviam mudado como esperado, nem em termos de alfabetização e de maneira ínfima 
em matrículas. Assim, Filho continua sua exposição demonstrando que, além das 
deficiências quantitativas, os déficits qualitativos no ensino, perpassando os ínfimos dias 
letivos à acentuada evasão escolar revelando um impressionante dado: de cada cem 
alunos matriculados na primeira série, apenas 16 atingiam a quarta série de ensino. 
Além dos equipamentos das salas de aula estarem escassos e vexatórios, os 
professores também se viam vulneráveis nesse cenário com currículos simples não 
estando ajustados às condições da época vigente, pelo menos às condições 
necessárias ao ensino continua o registro do Ministro da Educação justificando a 
necessidade da elaboração de um Fundo Nacional. A participação financeira da União, 
segundo Filho, e normativamente, está vinculada à participação no Fundo Nacional de 
Ensino Primário, de 1942, regulamentado pelo Decreto Lei 4.958 do mesmo ano. Porém, 
essa participação, ao ver do Ministério da Educação, teria tido pouca efetividade. O 
orçamento destinado do Governo Federal para as unidades federativas era bastante 
questionável, representou de 1945 a 1955 um pouco mais de 1.300 milhões de 
cruzeiros. Ficará perceptível adiante que a principal crítica do Ministério era a 
disparidade do gasto se comparado aos anos posteriores de ensino, pela União. 
Conforme figura abaixo. Figura 1 - Distribuição dos gastos por nível de ensino no Brasil, 
de 1947 a 1955. Fonte: Executivo Federal, 1955. Como se observa na figura 1, o Ensino 
Primário não era o principal destino dos gastos das políticas públicas educacionais. 
Estaria o Estado, conforme Ansell (2009), mais responsivo às elites em normativas 
educacionais? No ano de 1955, ano do PL, se comparado aos outros níveis de ensino, 
apenas 10% dos recursos da União foram aplicados nos anos iniciais de ensino. Algo 
no mínimo contraditório, se o principal problema àquela época era o analfabetismo, 
como era sabido pelos próprios parlamentares, por que os anos que combatem 
diretamente essas taxas são os mais negligenciados? Antes de adentrarmos nessa 
discussão, é necessário entender o contexto e o agente que ocupava o principal cargo 
do Executivo Federal à época desse PL. O Presidente Interino, meu conterrâneo, João 
Café Filho, tomado posse logo após o emblemático suicídio de Getúlio Vargas em 24 
de Agosto, ocupou o cargo de presidente até o início de Novembro de 1955, quando 
Nereu Ramos, vice-presidente do Senado em exercício assumiu de forma questionável 
o cargo do Executivo Federal (FGV, 2001). Café Filho assume o Governo consciente 
dos seus 14/15 meses de mandato restantes. Não podia mudar muita coisa 
estruturalmente, mas à época, podia imbuir um imaginário de justiça social, esta, voltada 
ao cerne da discussão, da erradicação do analfabetismo. Sua fala no dia 12 de outubro 
de 1954, no programa radiofônico “A voz do Brasil”, da Agência Nacional, pôde deixar 
explícita essa vontade de mudança e o caráter de melhoramento das políticas 
educacionais anteriores. Referindo-se sempre aos seus poucos meses de mandato, 
Filho queria deixar um legado, naquilo que ele encarava como o principal problema 
nacional, o analfabetismo, mesmo nesse curto período, “os lances de onipotência e 
grandeza não podem figurar no programa de um governo a quem incube apenas realizar 
uma obra de transição” (CPDOC, 1954, p.33). Suas falas ainda mais enfáticas 
distribuem acenos à políticas educacionais e, sem perceber, convergem em 
pensamentos críticos do Cientista Político Ben Ansell. Segue mais um trecho de seu 
discurso. Vou explicar por que, a meu ver, hoje mais do que nunca, a educação constitui 
um problema sem cuja solução não será possível enfrentar com bom êxito a crise geral 
em que se debate o País. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que, sem mudar a 
mentalidade das elites e do povo, todas as tentativas de solução dos grandes problemas 
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nacionais serão infrutíferas. Urge remover toda uma montanha de erros, tendências, 
vícios e falsas noções, que se acumularam através dos anos. (Casa Civil, 1954, p. 34) 
As palavras “elite e povo” já estavam no imaginário da classe política na década de 50, 
essa dissociação era nítida e encarada pela sociedade. Para Ansell (2009), a educação 
é, essencialmente, uma decisão política, por isso, sendo democrático ou autoritário o 
regime político, sua influência é basilar nas proposições normativas. A premissa é que 
democracias de massa com sufrágio universal tendem a ser mais responsivas aos 
pobres, enquanto regimes totalitários tendem às elites. O Brasil à época não era um 
regime autoritário mas também, não possuía um sufrágio universal propriamente dito, 
segundo o art. 132, inciso I, da Constituição Federal de 1946, os analfabetos eram 
proibidos de votar. Perceba que em meados da década de 1950 a população adulta 
analfabeta no Brasil era de quase 50%, (UNESCO, 2018), ou seja, àqueles que as 
políticas educacionais seriam mais efetivas para solucionar o problema nacional dito por 
Filho, não podiam participar ativamente da escolha de seus representantes e, assim, 
não teriam poder de influenciar a agenda de políticas com seu voto. O discurso de Filho 
é chave para entender como era a teorização da ala política e como era a práxis 
brasileira educacional. Dizeres como qualidade e oferta de ensino público são evidentes, 
vinculados também à um anseio pelo barateamento do ensino, haja vista sua não 
universalidade gratuita, principalmente no ensino secundário, onde a maioria dele era 
concedido por iniciativa particular, é discursado por Filho uma parceria público privada, 
“é preciso que o Governo e a iniciativa privada conjuguem esforços no sentido de criar 
as condições sociais e econômicas em que o direito à educação seja uma realidade e 
não apenas uma bonita ficção constitucional”. (CASA CIVIL, p.39, 1954) E, um parecer 
bastante autêntico e preciso nesta pesquisa: O Governo considera que não é possível 
promover a redenção nacional enquanto mais da metade dos brasileiros permanecer no 
cativeiro do analfabetismo. Devemos considerar como um imperativo de honra nacional 
e sensibilidade humana a incorporação de cerca de trinta milhões de brasileiros à 
civilização, ao progresso e à cultura. Deve ser encarada como um motivo de vergonha 
e amargura para cada um de nós a existência de tantos patrícios a quem a falta da mais 
rudimentar instrução priva de participar realmente de um padrão de vida compatível com 
a dignidade humana. (República, p.39, 1954) É nítido o descontentamento do então 
Presidente diante do cenário brasileiro e sua chamada para que todos possam lutar 
nessa guerra contra o analfabetismo. A alfabetização, para ele, é um indicador de 
dignidade humana e a sua privação é incompatível ao Estado democrático incorporado 
na Constituição de 1946. Como disse o Deputado Federal Chagas Rodrigues, no PL 
455-A, “os recursos destinados à educação devem, sobretudo, libertar nosso povo do 
analfabetismo. Já é tempo de gastarmos menos com Universidades e um pouco mais 
com a Escola Primária”. (Deputados, 1955, p.3) Dito isso, vamos agora analisar como o 
próprio Governo agiu frente à essas disparidades e desigualdades educacionais tão 
inflamadas pelos representantes do povo e/ou elite. Conforme figura 1, os gastos da 
União no ensino foram bastante controversos como dito pelos parlamentares. À épocas 
de taxas elevadíssimas de analfabetismo não surtiram em políticas públicas 
educacionais nas esferas do ensino primário, responsável essencialmente pela 
alfabetização. Vejamos, a porcentagem dos gastos com o ensino primário em relação 
ao total de gastos com ensinos médio e superior têm um decréscimo elevadíssimo de 
1947 a 1955, data dos PL’s, isso é justamente o contrário daquilo que se prega e difunde 
pelos próprios parlamentares. Claro, à época dos Projetos de Lei essa percepção pode 
ter sido mudada, obviamente, e isso transparece, por exemplo, na evolução das taxas 
de matrícula entre 1940 e 1960, “ Cerca de um quarto (25,5 por cento) da população 
entre cinco a quatorze anos estava matriculada em escolas em 1940. Esse número 
diminuiu para 24,1 por cento em 1950, mas aumentou para 41,9 por cento em 1960”. 
(Kang, 2017, p.37) Esse imaginário pode ter influenciado nessa tímida mudança, (falo 
imaginário pela não aprovação dos PL’s) mas não deixa de ser preocupante mais da 
metade das crianças fora da escola nesse período levantado. O ponto central aqui não 
é culpabilizar uma esfera de governo ou mesmo representantes específicos, educação 
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sempre foi e sempre será uma pauta compartilhada dentre várias competências. Neste 
período estudado, o Ensino Primário, por exemplo, era na ponta financiado por estados 
e municípios, mas o maior detentor de recursos para subsidiá-lo era a União a partir de 
Leis e destinação orçamentária. Porém, segundo Kang (2017), as políticas 
implementadas a nível federal tenderam desproporcionalmente às elites. O PL 455-A 
não apenas previa a alfabetização àqueles recém inseridos na educação básica, como 
também, aos jovens e adultos. Não adiantava sanar um problema atual que possuía um 
legado e uma marca histórica. “70% da verba destinada a é construções, reconstruções 
de prédios escolares e à aquisição de equipamentos: 25% aplicada na educação 
primária de adolescentes e adultos analfabetos e 50% na concessão de Bôlsas de 
Estudo, na manutenção de cursos destinados à formação e aperfeiçoamento de pessoal 
docente e técnico-especializado, de ensino primário e normal e no funcionamento de 
classes de ensino primário destinadas à demonstração de prática pedagógica”. (PL 
nº455-A, 1955, p.1) 
 
Conclusão 

 
Mesmo com discursos aflorados, o Presidente não tinha poder legislativo para pedir 
urgência como na CF 1988. A tramitação, assim, era ordinária e foi muito demorada. Só 
em 1964, meados do início do Regime Militar, a proposição é arquivada com o 
argumento que, àquela altura, a LDB já regulava o fundo. A proposição teria, portanto, 
perdido a validade. A educação brasileira, acerca do trabalho estudado, era muito 
complexa e reprodutora de desigualdades desde sua formação, desde nossa primeira 
constituição em 1824, o Estado Brasileiro beneficiava uma elite e negligenciava um povo 
(UNESCO, 2018). Este povo, mesmo com sufrágio “parcial”, não obteve o êxito 
mensurado de sua prerrogativa de massas, à luz de Ansell (2009). Esta pesquisa é 
chave de abertura para uma nova forma de enxergar as análises de políticas públicas 
educacionais. Seu caráter identificador dos agentes que propunham, discursavam e 
traziam proposições pertinentes à época permite visualizar quais anseios e gargalos 
eram mais notórios naquele período. É uma agenda inicial que pretendo aprofundar nas 
próximas pesquisas e artigos. Os principais Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) correlacionados à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, presentes 
no trabalho, consistem nos ODS 4 “Educação de Qualidade”, 10 “Redução das 
Desigualdades” e 16 “Paz, Justiça e instituições eficazes”. Em suma, o cerne da 
pesquisa traz um mapeamento do tipo de educação proposta no contexto temporal 
analisado, como a mesma perpetuava desigualdades e deturpava a eficácia das 
instituições públicas brasileiras. A partir desse mapeamento, podemos traçar 
propositivamente políticas mais justas, redutoras de desigualdades e com a qualidade 
que a população necessita. 
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TÍTULO: Uso e ocupação do solo dos conjuntos de Habitação social no RN 

Resumo 

 

O BNH foi um órgão que impulsionou as políticas habitacionais no Brasil entre as 
décadas de 1960 e 1980 e foi responsável pela criação de agências como as Cohabs, 
que proporcionou o sonho da moradia para muitas pessoas, inclusive as que viviam em 
estado de vulnerabilidade, e em 2009 o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foi 
criado com objetivos semelhantes e principalmente para proporcionar moradia social. 
Neste trabalho vamos analisar o processo de mudança de uso e ocupação do solo dos 
conjuntos habitacionais dos programas da Cohab/RN e PMCMV nos municípios de 
Mossoró e Açu no Rio Grande do Norte. 

 
 
Palavras-chave: Cohab/RN. PMCMV. Mudanças de uso 

TITLE: Land use and occupation of social housing estates in the RN 

Abstract 

 
The BNH was a body that promoted housing policies in Brazil between the 1960s and 
1980s and was responsible for creating agencies such as the Cohabs, which provided 
the dream of housing for many people, including those living in vulnerable states, and in 
2009 the Minha Casa Minha Vida Program (PMCMV) was created with similar objectives 
and mainly to provide social housing. In this work we will analyze the process of land use 
change and land occupation of the housing units of the Cohab/RN and PMCMV 
programs in the municipalities of Mossoró and Açu in Rio Grande do Norte. 

  

 
 
Keywords: Cohab/RN. PMCMV. Use Changes 

Introdução 

 
A moradia é um sonho de consumo dos cidadãos brasileiros, principalmente para 
aqueles que estão em estado de vulnerabilidade. As ações do poder público na questão 
habitacional ocorrem na provisão de melhorias habitacionais e/ou construções de novas 
unidades, que podem ser agrupadas em conjuntos residenciais. 

O BNH (Banco Nacional de Habitação), foi um dos órgãos que impulsionou a realização 
desses empreendimentos. Criado a partir da Lei n°4.380, de 21 de agosto de 1964, 
sendo responsável pela criação de um sistema de financiamento que adotou a captação 
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de recursos, proporcionando o investimento habitacional. Foi responsável pela criação 
e operacionalização de programas habitacionais que ajudaram na criação dos 
conjuntos; por uma agenda que determinou a redistribuição de recursos; e por uma rede 
de agências locais que foram responsáveis pela operação da política. As Cohabs 
(Companhias de Habitação Estadual) foram os agentes empreendedores do BNH 
responsáveis diretamente pela construção das unidades habitacionais de cada estado. 
Extinto em 1986, o BNH deixou uma herança de concepções homogêneas (LUCIO, 
2006) no formato da política habitacional. 

Após esse marco a política habitacional passou um longo tempo sem recursos e 
priorização, apenas em 2003 um novo formato de política habitacional começou a ser 
desenhado com base nos princípios de participação popular, planejamento e 
incorporação de políticas urbanas, e nesse espaço de tempo houve a criação do 
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS). Com a chegada da crise 
econômica internacional, houve investimentos em áreas que estavam sendo afetadas 
por essa crise, como a área de construção civil e estrutural, que influenciou na criação 
do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), consolidada pela Lei n° 11.977, de 7 
de julho de 2009. O PMCMV foi dividido em três faixas, que são de acordo com a renda 
familiar, a primeira faixa, que é a que vamos trabalhar, é de 0 a 3 salários-mínimos. 

De acordo com o trabalho proporcionado pelas políticas habitacionais que foram 
estabelecidas ao longo das décadas, este relatório vai analisar as mudanças no uso e 
ocupação do solo dos conjuntos habitacionais construídos pela Cohab/RN e pelos do 
PMCMV – faixa 1 nos municípios de Mossoró e Açu, no Rio Grande do Norte, e as 
dinâmicas urbanas e populacionais desses conjuntos. Em Açu analisamos dois 
conjuntos, o Residencial Irmã Lindalva (PMCMV) e o conjunto habitacional Janduís 
(Cohab/RN); e em Mossoró foram sete analisados os residenciais Monsenhor Américo 
Simonetti, Jardim das Palmeiras, Maria Odete e Santa Júlia (PMCMV), e os conjuntos 

habitacionais Liberdade, Santa Delmira e Monsenhor Walfredo Gurgel (Cohab/RN). 

  

 
Metodologia 

 

A pesquisa foi elaborada em quatro momentos. O primeiro foi a pesquisa qualitativa, na 
qual, foram retiradas informações sobre os conjuntos habitacionais presentes da região, 
através dos jornais do Tribuna do Norte e órgãos municipais e estaduais, onde filtramos 
notícias e os fatos mais importantes. Foi utilizado o PowerPoint para colocar as notícias 
encontradas para uma melhor visualização da pesquisa, para discussão dos dados no 

grupo e desenho do trabalho de campo. 

Segunda etapa – desenho do campo - Foram reproduzidos os desenhos dos partidos 
urbanísticos de cada residencial através das ferramentas Google Earth Pro e Autocad, 
permitindo uma melhor visualização dos lotes e do empreendimento, dando suporte 
para as próximas fases. Foi utilizada a tabela de uso e ocupação do solo, utilizada pelo 
grupo de pesquisa Estúdio Conceito, para onze diferentes tipologias: 1- residencial 
simples; 2- residencial duplex (dois ou mais pavimentos); 3- misto simples (mais de um 
tipo de uso); 4- misto duplex (mais de um tipo de uso e com dois ou mais pavimentos); 
5- Kitnet horizontal; 6- Kitnet vertical; 7- comercial; 8- serviço público; 9- serviço privado; 
10- igreja; e 11- sem uso 
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No terceiro momento – visita ao campo – houve o mapeamento de uso e ocupação do 
solo dos empreendimentos da Cohab/RN e PMCMV - Faixa 1 nos municípios de Açu e 
Mossoró, possibilitado pelos desenhos dos partidos urbanísticos. O procedimento se 
realizou pela identificação das unidades habitacionais, indicando as diversas utilizações 
encontradas nas moradias. Acrescido de registro fotográfico de usos e ocupações que 
apresentavam peculiaridades. 

A quarta etapa – laboratório de pesquisa – as informações foram dispostas em mapas 
temáticos por meio do Arcgis. Essa etapa não foi concluída em virtude da pandemia da 
Covid-19, que inviabilizou a permanência na sala do Grupo de Pesquisa. 

Esse relatório explora o conjunto dos dados das três etapas da pesquisa, detendo-se 
por menores das imagens coletadas, que revelam singularidades na apropriação da 
moradia e dos espaços coletivos nos empreendimentos. 

 
Resultados e Discussões 

 

A Cohab no Rio Grande do Norte foi uma das primeiras a trabalhar com 
empreendimentos para uma população de mais vulnerabilidade, mas em contrapartida 
houve grandes críticas ao órgão no uso do clientelismo na distribuição dos imóveis e 
sua inserção na maioria dos casos em áreas economicamente desenvolvidas. No 
interior do estado a Cohab/RN chegou com sua maior força entre os anos de 1979 e 
1983 com um modelo de pulverização, um número menor de empreendimentos e uma 
faixa de renda mais acessível, enquanto o Inocoop/RN estava atendendo a capital com 
uma faixa de renda de mais de 5 salários-mínimos (MEDEIROS, 2018) 

Mossoró é o segundo maior município do Rio Grande do Norte com 237.241 habitantes 
e fica localizado no interior do RN, entre Natal e Fortaleza. No final dos anos 1960 
Mossoró passou a ser alvo de programas nacionais de desenvolvimento urbano, sendo 
incluído no Programa Nacional de Desenvolvimento Urbano para Cidades de Porte 
Médio, em razão de ter sido constituído como um centro regional consolidado. Em 1967 
foi entregue o primeiro conjunto habitacional construído pela Cohab/RN no município, o 
conjunto Monsenhor Walfredo Gurgel com 500 unidades, que é visto na figura 1 abaixo. 
Na época ele era considerado umas das grandes obras do governo do estado e o 
segundo maior conjunto habitacional do RN. Em seu projeto havia um planejamento de 
uma grande infraestrutura e equipamentos públicos, porém, alguns anos após a sua 
entrega estava em estado de abandono e deficiente de equipamentos. Abaixo Pequeno 
e Elias (2010) citam a ligação da carência de equipamentos com a área que estão 
localizados os conjuntos habitacionais em Mossoró. 

Em decorrência da implantação desses conjuntos habitacionais, a cidade passou a 
vivenciar um processo de crescimento descontínuo. Entretanto, devemos destacar que 
a localização majoritariamente periférica levou a um quadro de disparidades sócio 
espaciais no acesso aos equipamentos sociais, predominantemente concentrados no 
centro e bairros vizinhos. Tratando-se de cidade média, onde os serviços públicos de 
transporte ainda não se faziam presentes, os moradores desses novos setores 
passaram a enfrentar problemas cotidianos de mobilidade. Vale aqui ressaltar que os 
problemas da mobilidade urbana remanescem ainda hoje como desafios para os 

gestores municipais. (PEQUENO; ELIAS; 2010; p.452) (figura 1) 

Nos anos de 1980 novos conjuntos foram entregues pela Cohab/RN a Mossoró, como 
o conjunto Liberdade que foi dividido em duas etapas, com um total de 1.137 unidades; 
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e o conjunto Santa Delmira que também foi dividido em duas etapas e foi entregue 1.649 
unidades habitacionais, diferente dos outros conjuntos a primeira etapa do Santa 
Delmira foi construída pelo PROMORAR (Programa de Erradicação de Subhabitação), 
foi um programa de remoção de favelas do BNH. (figura 2, 3, 4 e 5) 

Os primeiros residenciais do PMCMV chegaram em Mossoró em 2011, os Residenciais 
Monsenhor Américo Simonetti I e II com 401 unidades habitacionais cada; em 2016 
foram entregues o Residencial Jardim das Palmeiras e o Santa Júlia com 
consecutivamente 410 e 376 empreendimentos; e em 2017 foi entregue o mais novo 
Residencial do programa, o Maria Odete Gois Rosado com 844 unidades. A tipologia 
dos empreendimentos habitacionais do PMCMV em Mossoró são casas. Podemos ver 
esses empreendimentos nas figuras 4 e 5 acima, na qual ainda há resíduos das 
configurações originais, mas com peculiaridades de cada morador. 

Açu é um município do interior do Rio Grande do Norte com 58.384 habitantes. Ele 
recebeu o primeiro conjunto habitacional pela Cohab/RN na década de 1980 com 456 
unidades, o conjunto Janduís que foi dividido em quatro etapas. O PMCMV chegou no 
município em 2012, o Residencial Irmã Lindalva que foi entregue com 406 unidades. 

Quando foram entregues os conjuntos habitacionais da Cohab/RN houve muitas críticas 
no que se diz respeito aos equipamentos públicos, infraestrutura local e serviços 
essenciais, que são fatores essenciais para o bem-estar de conjunto, bairros e cidades. 
Todos esses problemas eram derivados da localização onde foram construídos os 
empreendimentos, eles estavam localizados em áreas periféricas e no lado oposto de 
onde estava ocorrendo o processo do desenvolvimento sócio espacial. Pela distância 
dos conjuntos do centro urbano e pela carência dos equipamentos e serviços, os 
moradores tinham a necessidade de se transportar para outras áreas onde poderiam 
usufruir desses equipamentos. Moraes; Gourdad e Oliveira discutem sobre a 
importância dos equipamentos para o bem-estar social de um bairro. 

Os equipamentos urbanos, a infraestrutura e os edifícios industriais, comerciais e de 
moradias constituem os componentes físicos básicos para a existência de um bairro ou 
de uma cidade. A existência destes componentes físicos é considerada como um fator 
importante de bem estar social e de apoio ao desenvolvimento econômico, bem como 
de ordenação territorial e de estruturação dos aglomerados humanos. (MORAES; 
GOURDAD e OLIVEIRA, 2008, p. 99) (figura 6 e 7) 

Analisando os conjuntos habitacionais da Cohab/RN observamos que ao passar dos 
anos eles passaram pelo processo sócio espacial e atualmente fazem parte do centro 
urbano de Mossoró. Além disso, houve grandes configurações na estrutura dos 
empreendimentos. Esse processo ocorre pela deficiência de serviços na área, fazendo 
com que os moradores buscassem se reinventar no uso misto de suas casas diminuindo 
suas necessidades, desenvolvendo esse território e economicamente a área, afetando 

o aumento da renda das famílias desses conjuntos e o valor dos imóveis. 

Na figura 6 mostra um imóvel do conjunto Liberdade (Cohab/RN), entregue na década 
de 1980, bastante modificado e com dois pavimentos; e ao lado a figura 7 que é um 
imóvel do Residencial Maria Odete, entregue em 2017, o mais novo residencial do 
PMCV em Mossoró, ainda com as configurações originais, mas com pequenas 
alterações e tendo o formato de uso misto simples. Podemos observar que o 
empreendimento do Maria Odete está sendo usado de forma mista simples, por ser uma 
casa e uma mercearia. Isso indica que da mesma forma que os conjuntos habitacionais 
da Cohab/RN, os residenciais do PMCMV foram entregues com as mesmas carências, 
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o diferencial é que o processo sócio espacial está sendo mais rápido no segundo 
empreendimento. (figura 8 e 9) 

Como em Mossoró, em Açu não foi diferente, na figura 8 vemos o conjunto habitacional 
Janduís que também foi entregue na década de 1980 e ao lado, na figura 9, temos o 
empreendimento do PMCMV, o Residencial Irmã Lindalva, entregue em 2012. Pela 
inviabilidade da conclusão dos mapas, apresentamos a Tabela 1, com um resumo dos 
uso e ocupação do solo dos conjuntos habitacionais de Açu e Mossoró que mostra 
essas mudanças desde sua entrega. E ao analisar os dados podemos responder como 
está o processo de desenvolvimento sócio espacial de cada conjunto. (tabela 1) 

Esta tabela mostra o mapeamento de uso e ocupação de solo nos empreendimentos da 
Cohab/RN e PMCMV, em Açu e Mossoró, em formato de porcentagem mediante a 
quantidade de residenciais. De acordo com os dados dos residenciais construídos pelo 
PMCMV, o Américo Simonetti e o Maria Odete são os únicos que tem uma certa 
porcentagem de comércio dentro dos residenciais, porém, ainda é uma quantidade 
muito inferior em relação aos conjuntos habitacionais da Cohab; nos conjuntos Irmã 
Lindalva, Jardim das Palmeiras e Santa Júlia não há comércio dentro desses 
residenciais. 

Entretanto, quando observamos os dados do uso misto simples dos empreendimentos 
do PMCMV, percebemos uma grande mudança de uso e ocupação do solo em relação 
aos conjuntos da Cohab/RN. Comparando os dados de Açu, o Residencial Irmã 
Lindalva, que foi entregue em 2012, tem 7,88% de uso misto simples nos residenciais; 
o conjunto Janduís da Cohab/RN, entregue na década de 1980, tem 7,68% de uso misto 
simples. No caso, em Açu a mais empreendimentos do PMCMV de uso misto simples 
do que nos conjuntos da Cohab/RN. Em Mossoró os dados não diferem tanto. O 
conjunto Liberdade (L.U), entregue também na década de 1980, tem 13,71% de uso 
misto simples, sendo a maior porcentagem dessa categoria entre os conjuntos, o Jardim 
das Palmeiras, entregue em 2016, tem 9,30% de uso misto. E quando olhamos para o 
conjunto mais antigo e para o mais novo de Mossoró os resultados não são tão distintos, 
o Monsenhor Walfredo Gurgel, foi entregue em 1967, e tem apenas 5,40% de uso misto 
simples, o Maria Odete entregue em 2017, tem 4,40% de misto simples. Com esses 
dados podemos concluir que os conjuntos mais novos que são do PMCMV, estão tendo 
um processo sócio espacial mais rápido que os conjuntos construídos pela Cohab/RN. 

Em relação aos serviços públicos os dados apresentam pouca diferença, os únicos 
conjuntos que tem em sua estrutura esses serviços são o Liberdade com 0,10% e o 
Santa Delmira com 0,15%, os dois estão localizados em Mossoró. Os demais conjuntos 
tanto da Cohab/RN, como do PMCMV em Mossoró e Açu não há existência de serviços 
públicos, sendo que os conjuntos do PMCMV não houve planejamento no espaço para 
o requerimento de equipamentos públicos. A partir desses dados podemos concluir que 
para esses moradores que residem nesses conjuntos onde não existem serviços 
públicos, para ter acesso a eles, os residentes têm que se locomover para outros 
conjuntos ou cidades que tenham disponíveis esses equipamentos, podendo provocar 
um aumento excessivo da capacidade prejudicando a execução de certos serviços e 

diminuindo seus resultados. (gráfico 1 e 2) 

Nessa etapa da metodologia não concluímos o conjunto habitacional da Cohab/RN 
Santa Delmira, de Mossoró. A partir da análise dos dados do mapeamento de serviço 
que fizemos pelo Google Maps, resultou que os conjuntos habitacionais construídos 
pela COHAB/RN têm mais equipamentos que os residenciais construídos pelo PMCMV, 
sendo que o segundo há uma grande deficiência desses mesmos serviços. Uma 
hipnotize dessa carência de equipamentos, pode ser em razão dos residenciais do 
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PMCMV serem mais novos, como outros fatores; a distância do centro urbano dos 
residenciais; e também a falta de projetos estruturais para serem implantados nesses 

conjuntos. 

Entretanto, mesmo com a escassez desses equipamentos os proprietários de alguns 
imóveis se mobilizam modificando seu empreendimento para minimizar as 
necessidades dos conjuntos e consequentemente, provindo uma nova renda para o 
proprietário do imóvel. Observando os dois gráficos vemos que entre os residenciais do 
PMCMV, o Residencial Monsenhor Américo Simonetti é o que mais disponibiliza de 
serviços, porém, quando há uma comparação com os conjuntos habitacionais da 
Cohab/RN que tem mais equipamentos, o Monsenhor Walfredo Gurgel, percebemos 
que há uma grande carência desses serviços nos residenciais do PMCMV. Alguns dos 
serviços inexistentes nos residenciais do PMCMV é de Unidades Educacionais e 
Unidades de Saúde Básica; comércio e religiosidade todos os residenciais oferecem, 
menos o Maria Odete, que não há nenhum templo religioso. Diferente dos conjuntos da 

Cohab/RN, que em quase todos há existência de todas as categorias. (figura 10 e 11) 

 
Conclusão 

 

Ao analisar todos os dados chegamos a uma conclusão que a mudança de uso e 
ocupação do solo está sendo mais rápida nos novos conjuntos habitacionais, 
construídos pelo PMCMV, do que pelos da Cohab/RN. Definimos e concluímos a partir 
do contexto histórico da construção dos conjuntos e pelo mapeamento de uso e 
ocupação de solo e de serviços. 

Em Açu a categoria de uso misto simples e uso misto duplex é maior no Residencial 
Irmã Lindalva com 7,88% e 0,74%, do que no Conjunto habitacional Janduís com 7,68% 
e 0,66% consecutivamente. Isso implica que na falta de equipamentos e serviços, os 
residentes desses empreendimentos estão procurando desenvolver esses espaços 
para minimizar a carência dos serviços. Serviços públicos, privados, kitnet vertical ainda 
não chegaram nesses residenciais, porém não houve planejamento para inserção de 
serviços públicos. O comércio está começando a ser inserido, mas com um percentual 
muito baixo nos empreendimentos do PMCMV Américo Simonetti e Maria Odete, mas 
em sua maioria no formato de uso misto simples. Os templos religiosos chegam numa 
proporção abaixo da categoria de uso misto, mas é perceptível como é um dos primeiros 
serviços a chegarem nesses residenciais, que destaca sua importância para a 
localidade. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Atual estrutura do Conjunto Monsenhor Walfredo Gurgel em Mossoró 
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Figura 2: Imóveis convertidos a redes educacionais no Conjunto Santa Delmira em 
Mossoró 

 

 

Figura 3: Transformações nos empreendimentos do Conjunto Santa Delmira em 
Mossoró, casas duplex e mudança de uso dos imóveis 
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Figura 4: Formas de ocupação no Residencial Maria Odete/PMCMV em Mossoró 

 

 

Figura 5: Configurações originais do Residencial Monsenhor Américo Simonetti em 
Mossoró 
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Figura 6: Um imóvel de alto padrão no Conjunto habitacional Liberdade em Mossoró 

 

 

Figura 7: Uso misto simples de um imóvel do Residencial Maria Odete/PMCMV em 
Mossoró 
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Figura 8: Um imóvel de alto padrão no Conjunto habitacional Junduís em Açu 

 

 

Figura 9: Imóvel de uso misto simples no Residencial Irmão Lindalva/PMCMV em Açu 
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Tabela 1: Mapeamento de uso e ocupação nos empreendimentos da Cohab/RN e 
PMCMV 

 

 

Gráfico 1: Mapeamento de serviços do PMCMV 

 

 

Gráfico 2: Mapeamento de serviços da Cohab/RN 
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TÍTULO: etnografia audiovisual: narrativas e memórias 

Resumo 

Esta pesquisa justifica-se pela necessidade propor desafios e novas possibilidades aos 
alunos, educadores e comunidade para utilização dos recursos audiovisuais no 
processo de educação e sensibilização para compreensão do outro e de si mesmo. Faz 
parte também de uma proposta mais ampla que visa discutir temas relacionados à 
identidade, à cidadania e desigualdade social. Nesse sentido, soma-se a um projeto 
maior de construção de um novo modelo de conhecimento. A ciência, nesse sentido, 
precisa aproximar-se do conhecimento vulgar ou do senso comum e deve ser capaz de 
valorizar diferentes tipos de saberes (prudentes e decentes), bem como ser capaz de 
revelar outras perspectivas críticas sobre o mundo (Boaventura dos Santos, 2004). 
 
Palavras-chave: Antropologia Urbana. Etnografia audiovisual. Itinerários urbanos. 

TITLE: Audiovisual ethnography: narratives, memories and urban itineraries. 

Abstract 

This research is justified by the need to propose challenges and new possibilities to 
students, educators and the community for the use of audiovisual resources in the 
process of education and raising awareness to understand others and oneself. It is also 
part of a broader proposal that aims to discuss issues related to identity, citizenship and 
social inequality. In this sense, it is added to a larger project to build a new knowledge 
model. In this sense, science needs to come close to common knowledge or common 
sense and must be able to value different types of knowledge (prudent and decent), as 
well as be able to reveal other critical perspectives on the world (Boaventura dos Santos, 
2004). 
 
Keywords: Urban Anthropology. Audiovisual ethnography. Urban itineraries. 

Introdução 

Utilizamos para este trabalho o método da etnografia para captação de imagens e a 
construção do entorno dos indivíduos entrevistados. Para isso buscamos sempre em 
nossas ações a manutenção dos ensinamentos do educador Paulo Freire (1979) e no 
antropólogo cineasta Jean Rouch (1995) porque acreditamos na força da entrevista em 
profundidade desenvolvida ao longo do tempo. A noção de etnografia de rua com o uso 
da fotografia faz do contexto de pesquisa um evento híbrido em contextos urbanos, cuja 
influência da imagem na narratividade dialoga com impressões únicas do campo, para 
além da escrita e relato do diário de campo, sobretudo o quanto a experiência de 
caminhar (CORADINI, 2016; FERNANDES, 2016), conversar, escutar os interlocutores 
é algo que nos afeta na medida em que essa convivência traz em si uma marca de 
pessoalidade muito comum dos cenários comunitários. Nos perguntamos de onde vem 
aquelas pessoas, que otras atividades exercem em suas vidas quando não estão 
cuidando de seus bares, cantando e dançando nas festas, vendendo seus produtos nas 
calçadas e que caminhos seguem uma vez que os eventos se encerram. A familiaridade 
entre os sujeitos de determinado grupo social revela o quanto a noção de pessoa e a 
ideia de pessoalidade faz funcionar relações de proximidade (HOLANDA, 1995) que 
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demarcam determinada forma de caminhar e ocupar o espaço público do espaço 
urbano, em diálogos marcados por afetividade que ocorrem nos apertados corredores 
povoados pelos mais variados tipos humanos e suas trajetórias. O valor pela amizade 
entre as pessoas e uma certa aversão à objetividade e impessoalidade imbricados 
nessas trocas (GONÇALVES & ADBALA, 2013; DAMATTA, 1997), chama atenção para 
a relevância em trazermos para a análise o papel da informalidade e das relações de 
pessoalidade como um dado fundamental de nossa sociedade, na medida que essa 
ética sensível se afasta do indivíduo objetivo e das leis gerais do Estado, cujas 
regulamentações e estatutos não reconhecem as comunidades de sangue, de lugar ou 
de espírito (TÖNNIES, 2002), pois temos que os dispositivos sociais de controle 
substituem os laços de solidariedade tradicionais pelo declínio da família e a diluição 
dos vínculos de parentesco que resultam no individualismo do modo de vida urbano. 
(AGIER, 2011; WIRTH, 1973 [1938]). De que forma as subjetividades se acomodam 
numa zona de conflito em relação às forças externas, e as condições psicológicas que 
o panorama urbano cria em seus espaços? A paisagem urbana transmite sua marca, 
que além de encontros, desencontros e conflitos, também é caracterizado pela 
diversidade de tipos e pessoas, que oferecem a possibilidade de construir um 
conhecimento da vida citadina na e pela imagem que compartilhamos com outras 
pessoas (ECKERT & ROCHA, 2013). Trata-se de uma experiência coletiva, um 
exercício de deslocamento, que promove novas estéticas para se ocupar o meio urbano, 
maneira que a caminhada por espaços da cidade produz novas experimentações e 
novos questionamentos sobre os sentidos e lógicas articulados nessas trajetórias de 
encontros e desencontros, um caminhar “à deriva”, potencializador de reinvenções e 
produções da imagem fotográfica e documental como narrativa específica da 
construção desses cenários. Logo, é nessa lógica colaborativa em que escrevemos 
essas narrativas, tomadas aqui enquanto trajetórias, memórias, emoções, sabedorias 
de experiência (INGOLD, 2015) e acervos culturais envolvidos nesses processos 
simbólicos de troca. Essas imagens de vida, ao se estenderem ao longo de múltiplas 
linhas e corredores, deixam para trás inúmeras “pontas soltas” nas periferias, nesse 
caso, as vidas que transbordam das imagens, têm em si o caráter fluido de processos 
vitais, onde os limites são sustentados graças ao fluxo de vida através deles. (INGOLD, 
2012). Nossa reflexão leva em conta um entendimento a respeito das identidades e 
memórias passadas e recentes para resgatar a história local com o objetivo de preservar 
a sua cultura. 
 
Metodologia 

 
O procedimento de investigação proposto neste projeto comporta uma abordagem 
qualitativa, considerando representações, práticas, discursos e imagens como 
caminhos complementares na busca de significados articulados pelos sujeitos. Destarte, 
o processo de pesquisa envolve interlocuções propiciadas pela observação direta, 
realização de entrevistas, documentação fílmica e fotográfica, bem como diálogos de 
tais dados com informações contidas em diferentes registros documentais sobre a 
cidade do Natal. As entrevistas são importantes para acessar as histórias de vida dos/as 
interlocutores/as (VELHO, 2003; 2010); elas são feitas de duas maneiras, sob a 
pretensão de estabelecer os primeiros contatos com os/as interlocutores/as: entrevistas 
e registros audiovisuais. Com isso, temos o cuidado de problematizar dois aspectos: 
primeiro, o de não impor aos interlocutores categorias que lhes sejam externas ou que 
partem do pesquisador, no intuito de tencionar determinadas categorias e mapeá-las na 
vivência dos/as interlocutores/as nas interações com a cidade e seus sujeitos, bem 
como permitir que as conversas/entrevistas ocorram numa dinâmica livre que possibilite 
ao entrevistado levar o pesquisador a outras dimensões que ainda não foram 
visualizadas ou problematizadas e que passam despercebidos, os “imponderáveis” nos 
termos de Malinowski (1978), buscando estabelecer um movimento em que o 
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conhecimento antropológico reflita sobre a relação entre pesquisador e sujeitos 
estudados além da problemática de pesquisa em questão. Na busca em situar os 
sujeitos para compreender a produção de suas histórias de vida (GARRIDO, 1998), com 
suas respectivas biografias e trajetórias, a pesquisa compreende três fases: a) 
incremento da rede metodológica, ou seja, o mapeamento de redes de sociabilidades, 
na articulação de conexão entre os sujeitos frente às relações de pessoalidade; b) 
etnografia das sociabilidades ; c) entrevistas/conversas mediadas e presenciais com 
caráter de histórias de vida fazendo uso de perguntas abertas e de um roteiro 
semiestruturado; além da realização de um acompanhamento da vida pessoal no que 
concerne a sua experiência cotidiana em seus itinerários urbanos. Através da 
abordagem etnográfica (MALINOWSKI, 1978; MAGNANI, 1996; EVANS– PRITCHARD, 
2005) buscamos observar, descrever, mapear, sistematizar e produzir um arcabouço 
das representações manuseadas pelos interlocutores, próprias destes espaços e das 
categorias acessadas no espaço público do Beco da Lama e da Feira e Roda de Samba 
das Rocas. Num primeiro momento, realizamos um mapeamento das relações com a 
utilização do registro audiovisual do espaço da rua como forma de construção de um 
acervo documental, identificando possíveis redes de contato entre os/as 
interoculares/as. Em segundo, por meio da observação participante (FOOTE-WHYTE, 
1975), acompanhamos os interlocutores nas atividades dos dias dos acontecimentos, 
etnografando as formas de sociabilidades e suas práticas de vida. Em terceiro, 
buscamos lançar pistas no que tange às categorias de pessoalidade construídas pelos 
comerciantes e fregueses, a partir de discursos e das interações estabelecidas por 
esses sujeitos imersos nos contextos de fluxo da cidade; obtendo, desse modo, um 
mapeamento das representações articuladas por esses sujeitos e de suas imagens 
construídas associadas aos seus grupos e aos seus espaços de circulação. Na 
etnografia de rua o contato e toda a interação tem origem num consentimento do qual 
decorrem quaisquer diálogos e possíveis trocas que se seguem ao reconhecimento dos 
movimentos, olhares, ruídos locais, códigos e etiquetas a serem observadas e à 
aceitação da comunicação solicitada. Entretanto, o pesquisador que vivencia a 
dramática da rua está sujeito a conhecer uma diversidade de micro eventos de interação 
a qual ele próprio interage ou reage conforme a situação experienciada. (ECKERT & 
ROCHA, 2003). Pois o contato tem na reciprocidade, sem dúvida, a razão de ser e existir 
da qual depende a compreensão da existência manifesta do outro, na atenção aos sons 
e suas entonações, dos olhares e dos silêncios, dos não-ditos e recusas. Sem dúvida, 
o contato nasce desse processo de ritualização do estar na rua cotidianamente em que 
os personagens, em sua complexidade, diversidade e um caráter de multinarrativas 
reproduzem assimetrias e hierarquias de poderes e saberes nas estruturas urbanas 
entre os sujeitos posicionados na estrutura social da cidade e de suas redes e sistemas 
cuja funcionalidade define papéis sociais e seus recursos materiais e simbólicos. Nestas 
formatações de possibilidades de intercâmbio entre os atores, os vínculos e laços 
sociais individuais e coletivos se estabelecem, reproduzindo a cidade enquanto redes 
de recursos simbólicos e materiais em fluxo (HANNERZ, 2005). Os fluxos incidem, 
definitivamente, na produção e reelaboração dos meios materiais e simbólicos que 
influenciam nos estilos de vida e na circulação dos sujeitos, colaborando para a 
produção e reprodução de seus respectivos códigos e preferências de consumo, 
fregueses, feirantes e toda uma variedade de coisas envolvidas em trocas informais 
enquanto protagonistas de tais processos e suas estéticas de vida (CARERI, 2013). 
Outro eixo metodológico fundamental dessa pesquisa se apoia nas narrativas 
fotográficas e fílmicas enquanto cartografias audiovisuais, enquanto manifestos de 
olhares, de trajetórias de vida, produzidas como resultado de tensões, marcas e 
vivências, caminhadas mapeadas no cotidiano do espaço urbano, experimentações do 
mundo na instabilidade de seu movimento em um processo plural, aberto e 
multidimensional. Refiro-me aqui à cartografia trabalhada por Deleuze e Guattari (1995), 
enquanto apropriação das perspectivas metodológicas de Foucault: arqueologia do 
saber, genealogia do poder e genealogia da ética. Em “Mil platôs” os autores 
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apresentam a perspectiva cartográfica nos princípios do conceito de rizoma para tratar 
do processo de construção de subjetividades. 
 
Resultados e Discussões 

 
Partimos do objetivo de compreender as trajetórias e estratégias de vida dos sujeitos 
em espaços públicos da cidade do Natal. Nesse sentido, a pesquisa desdobra-se nos 
seguintes objetivos específicos: a) entender as especificidades da tradição e sua 
ocupação da paisagem urbana por meio de registros audiovisuais no intuito de construir 
um acervo de memórias; b) compreender os marcadores sociais da diferença nas 
imagens das sociabilidades urbanas; c) identificar e analisar as construções de 
paisagens de subjetividades relacionadas às identidades e suas famílias no conflito com 
os dispositivos burocráticos de regulamentação da prefeitura e órgãos dependentes; d) 
entender as trajetórias e projetos socioeconômicos dos interlocutores; e) acompanhar, 
e com isso, observar a inserção urbana da imagem de personagens e suas práticas na 
construção de uma permanência de seus espaços. Um dos aspectos tratados é a da 
ênfase na biografia dos sujeitos enquanto produto constituinte das identidades e das 
personalidades (BOURDIEU, 1996), no esteio da problematização do contexto de 
origem e as vivências na cidade, pois muitos são os motivos que impulsionam os 
sujeitos a deslocarem-se de seus itinerários cotidianos e irem frequentar os espaços 
comunitários como o Beco da Lama (Cidade Alta, Natal/RN) ou a Feira das Rocas 
(Rocas, Natal/RN). Diante das múltiplas possibilidades que os motivam, quais as 
principais? Preço, qualidade, amizade, confiança e familiaridade com os feirantes, 
donos de bares restaurantes e demais vendedores? Por meio de leituras realizadas 
através da memória desses relatos, de forma que aspectos do passado são valorizados 
em função de imagens e idéias do presente, tais dimensões de suas vidas são 
assinaladas como propiciadoras da reflexão sobre a construção de um estilo de vida 
(SCHWADE, 2011) de pessoa, coisas e mercadorias ao representarem um significante 
fluxo de contato do meio rural com o urbano, por exemplo, sob diversas formas tais 
como consumo e construção de práticas que permanecem aparentemente inalteradas 
ao longo do tempo. Diante da questão implicada na construção de hipóteses de 
pesquisa, ou apenas um tensionamento que possibilite refletir a possibilidade dos 
hábitos de vida e rotinas tradicionais alimentares, lazer e tradições de consumo cultural 
promoverem o deslocamento dos sujeitos e como estas são contextualizadas pelos 
próprios sujeitos, surge a questão de como se dá a relação das tradições hereditárias 
nessas práticas. Como a pessoalidade constrói redes de fidelidade e laços de amizade 
que orientam códigos comuns em suas redes? Como funciona a dicotomia campo-
cidade na construção do caráter psicológico dos sujeitos na paisagem urbana? Como a 
“arte de fazer” e a “malandragem” envolvidos na pechincha, na negociação, na 
“camaradagem” ou nas formas de anunciar as mercadorias e eventos que expõem os 
sujeitos em suas relações de proximidade? Que cenas de privilégios se estabelecem 
quando os comerciantes guardam os melhores produtos ou cobrem os melhores preços 
para “amigos fregueses”, permitindo até mesmo que estes “pendurem” a conta do dia 
para posteriormente? Que princípios estruturantes de tais formas de sociabilidade e de 
que forma a indiferença sentida pelo pesquisador faz perceber a importância desse 
sistema de relações pessoais? De que maneira as relações sociais que se estabelecem 
no espaço público, mais do que separar contextos e configurar atitudes, conferem visões 
de mundo e éticas particulares? Que possíveis conflitos são gerados por se confundir 
os códigos da casa e da rua (DAMATTA, 1997) no espaço urbano? Buscamos promover 
a pesquisa ação para o desenvolvimento de metodologias participativas e interativas 
voltadas para a educação em valores democráticos, atitudes e práticas coletivas que 
promovam os direitos humanos, observamos e fotografamos a estética urbana particular 
do bairro, pautada no movimento das ruas, nas feiras, no mercado, nos lugares de 
convivência, nas socialidades das esquinas, que conferem diferentes ritmos-sentidos ao 
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bairro, realizamos uma etnografia nos bairros as Rocas e Cidade Alta, tendo como eixo 
central: as memórias, histórias de vida, sociabilidades, estéticas urbanas, realizamos e 
produzimos etnodocumentários e microdocumentários com o objetivo de recolher e 
documentar as histórias de vida e práticas cotidianas de indivíduos e grupos que 
constroem a cidade do Natal. Construir interlocuções junto aos moradores da cidade do 
Natal, RN, mapeamos histórias não contadas de uma população que vive na fronteira 
entre o mar, dunas e rio. Entre eles as histórias das comunidades das Rocas 
(pescadores, sambistas e remadores) e da Cidade Alta, no espaço cultural do Beco da 
Lama em eventos festivos como Carnaval do Beco e Samba no Beco, muito embora, 
devido à Pandemia do Novo Covid-19, tivemos nossas atividades de campo 
interrompidas e fomos impedidos de realizar espaços de formação, minicursos, reuniões 
e workshops, tanto no espaço acadêmico como nas comunidades envolvidas em nossa 
pesquisa. 
 

Conclusão 

 
Por meio do desenvolvimento de metodologias de levantamento de dados em campo e 
pesquisas bibliográficas, fomos capacitados para uso das tecnologias audiovisuais e 
digitais, elaborando produtos que irão compor o acervo e exposições itinerantes. 
Aprimoramos e discutimos a respeito da necessidade do fomento de mais ações 
educativas por meio do uso da imagem na pesquisa etnográfica. A imagem fugiu sempre 
da característica única e limitadora de ‘objeto disciplinar’ e exigiu um tratamento nos 
limites alargados da transdisciplinaridade. A busca de novas perspectivas teórico-
metodológicas, para tanto faz-se através de um questionamento da tendência de 
construir o conhecimento coletivo e de utilizar a dimensão imagética como documento 
da “realidade objetiva” ou como mera ilustração de textos verbais. Ao invés do simples 
registro e da documentação visual do “instantâneo da experiência”. 
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TÍTULO: Exposição Anatomia Comparada: coleta, tratamento e análise de dados para 

implementação de ações inclusivas no Museu Câmara Cascudo 

Resumo 

Este artigo apresenta e discute a primeira fase de pesquisa para a produção de artefatos 
gráficos voltados para inclusão de visitantes com deficiência visual em museus de 
ciências. Defende-se que a representação tátil possa ser um caminho para qualificar a 
ação educativa em espaços não formais de ensino, reduzindo a barreira comunicacional 
do visitante cego e com baixa visão. A produção de imagens e artefatos táteis no Brasil 
está limitada às ações individualizadas em instituições culturais ou assistencialistas. 
Diante da importância do papel dos museus na divulgação do conhecimento, esta 
pesquisa objetiva coletar, tratar e analisar dados sobre a exposição "Anatomia 
Comparada" do Museu Câmara Cascudo da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte para elencar parâmetros de projeto que serão utilizados na implementação de 
ações inclusivas. O embasamento metodológico ampara-se nas abordagens de Secchi 
(2011), Duarte (2011), Lupton (2013) e Baxter (2000), em que a pesquisa de design 
envolve o público-alvo no processo de criação. Ademais, empregou-se técnicas de 
observação participativa para caracterizar e compreender as experiências do público 
com deficiência perante representações táteis. Desta maneira, almeja-se obter 
procedimentos e diretrizes, que orientem a concepção e a construção de materiais 
inclusivos para uso em ações educativas nos museus. Espera-se também que a 
sistematização desses dados possa contribuir para futuros estudos sobre a temática. 
 

Palavras-chave: Acessibilidade cultural. Museu. Inclusão. Design. Deficiência visual 

TITLE: Anatomia Comparada exhibition: collection, treatment and analysis of data for 

the implementation of inclusive initiatives at the Câmara Cascudo Museum 

Abstract 

This article presents and discusses the first research phase for the production of graphic 
artifacts targeted at the inclusion of visually impaired visitors in science museums. It 
argues that tactile representation can be a way to qualify the education department’s 
work in non-formal teaching environments, reducing communication barriers to blind and 
low vision visitors. The production of tactile pictures and artifacts in Brazil is limited to 
individualized actions from cultural and assistentialist institutions. In view of the 
importance of the role of museums in disseminating knowledge, this research aims to 
collect, treat and analyse data from the Anatomia Comparada exhibition from the 
Câmara Cascudo Museum of the Federal University of Rio Grande do Norte, in order to 
elicit design parameters that will be used to implement inclusive initiatives. The 
methodology is based on the approaches of Secchi (2011), Duarte (2011), Lupton (2013) 
and Baxter (2000), in which the design research involves the target audience in the 
creation process. Furthermore, techniques for participatory observation were used to 
categorize and comprehend the experiences of the disabled public with tactile 
representation. Thus, the aim is to obtain procedures and guidelines that orient the 
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conception and construction of inclusive materials for use in educational initiatives in 
museums. It is also expected that the data systematization can contribute to future 
studies on the subject. 
 
Keywords: Cultural accessibility. Museum. Inclusion. Design. Visual Impairment 

Introdução 

Este artigo discute a primeira fase de uma pesquisa que investiga as potencialidades da 
representação tátil e sua aplicação em diferentes artefatos de comunicação para 
pessoas com deficiência visual, sejam elas cegas ou pessoas com baixa visão, 
especialmente aqueles direcionados para transmissão de conhecimento nos museus de 
ciências. Instituições culturais devem considerar novas abordagens inclusivas e se 
dedicar aos processos que tornem o conhecimento acessível a todos, independente da 
sua condição. Tal preocupação é recente no Brasil; é somente em meados da década 
de 1980 que se começa a discutir a acessibilidade em ambientes culturais no país. Hoje 
admite-se que o caráter assistencialista vigente em décadas anteriores deva ser 
substituído por uma política efetiva de formação e de inclusão. Nesse contexto, na Lei 
no 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que institui o Estatuto de Museus, no inciso V do 
Art. 2º é possível observar um dos princípios fundamentais destas instituições culturais, 
“a universalidade do acesso, o respeito e a valorização à diversidade cultural” (BRASIL, 
2009; LEGISLAÇÃO SOBRE MUSEUS, 2013). A norma estabelece igualmente no Art. 
2º, outros princípios fundamentais, como valorização da dignidade humana, promoção 
da cidadania e realização da função social destas instituições, que garantem a aplicação 
do Art. 42º “Os museus facilitarão o acesso à imagem e à reprodução de seus bens 
culturais e documentos conforme os procedimentos estabelecidos na legislação vigente 
e nos regimentos internos de cada museu” (BRASIL, 2009). 
Dessa maneira, entende-se que espaços culturais têm responsabilidade no processo de 
inclusão sociocultural, que vai além da transposição de barreiras físicas e arquitetônicas 
e inclui permitir o acesso à informação e ao acervo. Embora existam anteparos legais e 
orientadores para a constituição de propostas acessíveis para museus, o que se verifica 
é uma realidade ainda incipiente na aplicação dessas normas. No contexto brasileiro, a 
acessibilidade cultural está sendo aos poucos discutida e incorporada pelos diversos 
espaços expositivos. A discussão aqui proposta se apoia nas análises das 
recomendações existentes e na dimensão política e ética da acessibilidade, como afirma 
a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 06 de julho de 
2015. 
No Rio Grande do Norte, a acessibilidade em espaços culturais é um processo ainda 
incipiente, restringindo-se a algumas propostas pontuais. É em prol da acessibilidade 
nos espaços culturais e da difusão cultural democrática e inclusiva, que este projeto de 
pesquisa propõe estudar e viabilizar a produção de artefatos gráficos inclusivos para 
qualificar as ações educativas nos museus. Para tanto, optou-se por desenvolver um 
projeto piloto no Museu Câmara Cascudo [MCC] da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte [UFRN]. O museu selecionado é um espaço público que objetiva a 
divulgação científica e o despertar do interesse dos estudantes da rede básica de ensino 
pela área científica, o que justifica a emergência do projeto. 
Diante da motivação exposta, esta primeira fase da pesquisa tem como objetivo geral 
coletar, tratar e analisar dados sobre a exposição "Anatomia Comparada" do MCC para 
possibilitar a  construção de parâmetros de projeto que serão utilizados na 
implementação de ações inclusivas, especialmente artefatos gráficos inclusivos 
destinados ao Setor Educativo do museu. Pretende-se, ainda, investigar quais os 
conteúdos essenciais para a experiência do visitante cego. Ademais, são objetivos 
secundários: elencar as barreiras arquitetônicas da sala escolhida para o visitante com 
deficiência; levantar as dificuldades encontradas para a transmissão de informação para 
o visitante com deficiência visual; pesquisar artefatos reais ou simulação tridimensionais 
que possam ser utilizados em museus de ciências para transmissão de conhecimento; 
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e por fim, observar a experiência do público com deficiência visual durante visita 
mediada. 
 
Metodologia 

 

Os artefatos utilizados durante uma mediação no museu são de responsabilidade do 
Setor Educativo de cada espaço, assim como os projetos de acessibilidade cultural. 
Dessa maneira, cada espaço cultural promove a inclusão diante dos seus recursos 
materiais e pessoais, porém, os procedimentos metodológicos adotados para criação 
desses artefatos educativos são pouco divulgados no meio científico. O Setor Educativo 
do MCC, local escolhido para desenvolver a pesquisa, está em processo de 
reestruturação e, por esse motivo, não apresenta parâmetros consolidados para receber 
o visitante com deficiência. Dessa maneira, considerou-se o caráter exploratório de 
outros estudos para fundamentação dos métodos aplicados nesta investigação. 

Diante do exposto, o embasamento metodológico amparou-se nas abordagens de 
Secchi (2011) para compreender o processo de leitura háptica da representação tátil e 
Duarte (2011) para entender estratégias aplicadas no ensino do desenho para cegos. 
Além disso, tomou-se as ferramentas de criação no campo de design, sistematizadas 
por Lupton (2013) e Baxter (2000). Desta maneira são empregadas as técnicas de 
observação participativa para caracterizar e assimilar as experiências do público com 
deficiência. Para atingir objetivos de coleta, tratamento e análise de dados sobre uma 
exposição de ciência no MCC, estipulou-se os seguintes métodos e atividades: 

(1) Visita técnica e identificação do acervo do museu 

A primeira etapa da pesquisa teve o propósito de compreender o contexto atual da 
acessibilidade no Museu Câmara Cascudo e os tipos de exposições vigentes. Para 
alcançar tal objetivo, foram realizadas visitas técnicas acompanhadas por mediadores 
do museu e, em alguns momentos, pelos curadores das exposições. Após análise das 
sete exposições, foi selecionada a exposição de longa duração "Anatomia Comparada" 

para o estudo sistemático. 

(2) Levantamento fotográfico e dimensional da sala 

Após a seleção da exposição, foi realizado um levantamento fotográfico e dimensional 
da sala para posterior diagnóstico da acessibilidade física e comunicacional. Para os 
registros fotográficos foi utilizada a câmera fotográfica de um smartphone Samsung J5 
Prime. Já o levantamento dimensional foi executado com uma trena e instrumentos para 
desenho. As medidas, então, foram transferidas para o computador com uso do software 
de modelagem 3D, SketchUp, para desenhar o layout da sala e do mobiliário, e do 
software LayOut para produção das plantas do espaço. Nessa fase também foram 
analisados os obstáculos, especialmente, para o visitante com deficiência visual, 
utilizando como parâmetro a NBR 9050 (ABNT, 2015). As informações coletadas foram 
sistematizadas numa Ficha de Diagnóstico construída a partir do trabalho de Silva, 

Cardoso e Costa (2012). 

(3) Levantamento de informações sobre o processo de mediação 

O levantamento de informações sobre o processo de transmissão do conteúdo da 
exposição "Anatomia Comparada" foi realizado por meio de questionários com os 
monitores que atuam nas ações educativas do museu. Participaram no total sete 
bolsistas e um curador da exposição. Essa fase foi importante para compreender como 
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é realizada a condução das visitas mediadas e a relevância do conteúdo exposto para 
cada um dos mediadores, tendo em vista que é uma atividade ainda não sistematizada 
pelo Setor Educativo. Cabe destacar que a entrevista teve também o propósito de 
verificar se os mediadores já haviam tido experiência prévia em conduzir algum visitante 
com deficiência. Os dados foram organizados num quadro para facilitar o acesso para 
a fase em que serão determinados os requisitos do projeto de design. 

(4) Visita técnica com o público-alvo 

A participação do público-alvo na pesquisa é fundamental para compreender o processo 
de codificação da imagem tátil, bem como para validação das propostas que serão 
desenvolvidas. Foram aplicadas duas ferramentas embasadas em Stickdorn e 
Schneider (2014), Mapa de Jornada do Usuário e Entrevista Contextual (semi-
estruturada), com o objetivo de coletar dados para serem utilizados na confecção de 
materiais de acessibilidade para a exposição "Anatomia Comparada". Nesse momento, 
foram convidados dois cegos e uma pessoa com baixa visão para observar a 
experiência deles durante uma visita guiada por um mediador do museu, previamente 
orientado para essa atividade. Para tal propósito, foram selecionadas duas salas 
expositivas do MCC, "Aves e Evolução" e "Anatomia Comparada", no entanto, essa 
última não foi possível de ser percorrida pelo cansaço dos participantes. A visita técnica 
permitiu coletar algumas percepções sobre a condução do percurso expositivo e o 
material disponível para o toque. 

(5) Pesquisa de artefatos gráficos e simulações tridimensionais 

A pesquisa de artefatos gráficos e tridimensionais de similares ajudou na verificação de 
como museus de ciências podem se utilizar de objetos para a comunicação acessível. 
Além da pesquisa de artefatos que representem o conteúdo do museu, foi realizada uma 
observação comparativa sobre os produtos a partir da ferramenta de análise 
paramétrica embasada em Baxter (2000). 

 
Resultados e Discussões 

 

Ao longo de um ano de pesquisa, foram realizadas visitas técnicas acompanhadas dos 
colaboradores do MCC, com a finalidade de conhecer todas as exposições vigentes. 
Após compreender as limitações físicas e de transmissão do conhecimento em cada 
uma das salas expositivas, a exposição de longa duração “Anatomia Comparada” foi 
escolhida como estudo piloto. Para a seleção da exposição, adotaram-se os seguintes 
critérios: relevância da sala para o contexto da cidade, conteúdo proposto pelos 
curadores, interesse do visitante e tipo de acervo exposto. Cabe destacar que o 
processo de escolha incluiu as demandas do Setor Educativo do MCC, ao considerar 
que é uma exposição complexa para o visitante cego e por não apresentar nenhum 
material de apoio para a condução das visitas. 

O estudo de acessibilidade da sala expositiva foi iniciado com o levantamento 
arquitetônico e fotográfico. Foram coletadas as dimensões gerais da sala, dos 
expositores e suas respectivas localizações, além de registrar, por meio da fotografia, 
pontos de iluminação e o comportamento da luz nas superfícies dos expositores e das 
legendas. Observou-se também se a luminosidade geral da sala atende os pontos que 
possuem legenda e peça do acervo exposta. Dessa forma, foi possível obter uma 
representação visual e analítica mais precisa sobre as condições físicas do espaço, com 
o intuito de compreender as condições ergonômicas e de acessibilidade. Ao desenhar 
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o layout da sala com o mobiliário existente, observou-se que as representações gráficas 
e arquitetônicas evidenciaram a não conformidade do espaço de circulação, segundo 
as normas técnicas de acessibilidade NBR 9050 (ABNT, 2015) (Figura 5). Nesse 
sentido, segundo a norma técnica, a largura mínima para circulação com um 
acompanhante é de 1,20 m, entretanto, na sala expositiva existem alguns corredores 
que medem aproximadamente 1 m. Cabe salientar que além da norma, o 
dimensionamento da circulação deve considerar o fluxo de visitantes simultâneos dentro 
de cada espaço expositivo. Segundo os dados de agendamento de visitas monitoradas, 
fornecidos pelo Setor Educativo, o Museu Câmara Cascudo recebe grupos de, em 
média, quarenta pessoas por horário de visitação, considerando, também, que grande 
parte do público visitante do museu são escolas do ensino básico e médio. Assim, 
durante uma visita cada bolsista ficou responsável por mediar um grupo com, em média, 
vinte pessoas. 

Por esse motivo, identificou-se a necessidade de mapear o percurso que o mediador 
faz diante de um grupo de vinte visitantes, com o intuito de registrar como ele se 
posiciona frente ao acervo e ao grupo e por onde é o deslocamento do grupo dentro da 
sala, e por fim, quais painéis e peças do acervo exposto são mais utilizados. Essas 
informações também fornecem os pontos ociosos da exposição, ou seja, aqueles que 
não são utilizados com frequência para as mediações, e pontos críticos na circulação 
em que o visitante com baixa visão teria sua visualização do acervo e/ou do mediador 
impossibilitada ou dificultada. Para coletar esses dados, foi utilizada uma ferramenta 
adaptada de Stickdorn e Schneider (2014), Mapa de Jornada do Usuário, que serve 
para identificar os pontos de contato do usuário com um serviço e registrar como se dá 
sua interação com eles ao longo da experiência. Para os fins desta pesquisa, a 
ferramenta foi utilizada como forma de identificar os pontos de contato do mediador com 
o acervo e com os painéis expositivos ao longo do percurso conduzido por cada 
mediador. Os cinco mediadores participantes receberam um mapa da sala expositiva 
impresso em formato A4, com as devidas marcações dos expositores, das vitrines e dos 
painéis. Diante desse material, os mediadores receberam a orientação para desenhar 
sua posição na sala e indicar com setas a sequência do seu percurso ao longo de uma 

visita mediada. 

A partir da aplicação dessa ferramenta, foi observado que existem quatro painéis que 
não estão sendo utilizados pelos mediadores. Apesar do conteúdo ser trabalhado na 
explicação oral, os mediadores não fazem uso deles durante o percurso, visto que a 
visibilidade desses é prejudicada por estarem localizados em espaços de difícil 
circulação e encobertos pelos esqueletos expostos. Também percebeu-se que existem 
dois pontos de aglomeração principais na sala, e que nestes pontos a circulação é 
precária e a disposição das pessoas na sala não facilita a visualização do mediador e 

do acervo pelo público (Figura 6). 

Diante das informações levantadas, foi possível aferir problemas no espaço destinado 
à circulação dos visitantes, inconsistências do mobiliário e outros elementos da 
exposição incompatíveis com a norma técnica NBR 9050 (ABNT, 2015). Os dados 
coletados foram sistematizados na Ficha de Diagnóstico para Avaliação de 
Acessibilidade para Ambientes Culturais adaptado de Silva, Cardoso e Costa (2012). A 
ficha construída priorizou os aspectos pertinentes ao local do estudo, de modo que as 
informações foram organizadas nas seguintes categorias de avaliação: vitrines, mesas 
e expositores; elementos interativos; etiquetas e textos; catálogos; conteúdo da 
exposição; material audiovisual; e serviços de acesso. Algumas observações 
importantes foram feitas com base nessa sistematização, tais como: mobiliários como 
vitrines, mesas e expositores não estão sinalizados com piso tátil de alerta, nem 
possuem cantos arredondados; a altura a partir do chão e o vão abaixo das mesas são 
menores do que o exigido pela norma técnica (respectivamente 90cm de altura a partir 
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do chão; e 75cm de altura, 90 cm de largura e 40 cm de profundidade); não há distância 
de circulação mínima de 1,10 m entre os obstáculos; e expositores que avançam mais 
de 5 cm da parede não se prolongam até o chão (Tabela 1). Dessa forma, conclui-se 
que o mobiliário existente se apresenta como obstáculo, dificultando ou impossibilitando 
a circulação segura da pessoa com deficiência. Quanto aos textos, não existem versões 
em braille nem traduções para outras línguas, além das etiquetas estarem posicionadas 
em altura menor que 1,25 cm do chão. Além disso, na exposição, não há recursos 
interativos, catálogos, nem material audiovisual. Por fim, cabe destacar que a exposição 
não possui serviços ou artefatos que permitam o acesso comunicacional para o público 
com deficiência, como por exemplo, representações táteis, audioguia ou 

audiodescrição. 

O próximo passo foi compreender como os curadores e os mediadores trabalham o 
conteúdo da exposição. Para tal, foram aplicados dois roteiros de questionário. O 
primeiro foi direcionado aos gestores, Setor Educativo e curadores, com intuito de 
levantar informações sobre o conceito da exposição, os objetivos, o histórico da 
montagem, o projeto expográfico, o público-alvo, o conteúdo essencial, a relação da 
mediação com o acervo exposto, e aspectos positivos, tendo em vista que é uma 
exposição de longa duração. O segundo foi direcionado aos mediadores e teve o 
objetivo de reunir informações sobre as percepções do mediador diante do conteúdo 
exposto, o processo de treinamento para exercer a função no museu, a duração de uma 
visita mediada, às dificuldades encontradas para a transmissão do conhecimento, a 
utilização do acervo e o uso de algum material de apoio. Os dois questionários também 
possuíam questões referentes à acessibilidade de pessoas com deficiência visual e 
surdos, com a finalidade de aferir o nível de familiaridade de tais agentes com o tema, 
bem como coletar sugestões de alterações voltadas à acessibilidade que julgaram ser 
importantes ou que poderiam auxiliar o processo de fruição do conteúdo. 

O questionário foi respondido por sete mediadores, bolsistas do MCC, pelo diretor e por 
um dos curadores. A sistematização das respostas revelou que, dentre todo o acervo 
exposto, os materiais mais utilizados na mediação se resumem a um conjunto de 
esqueletos que estão posicionados ao centro da sala (elefante, baleia, cachorro, cavalo, 
vaca, leão, chimpanzé e humano) e um cladograma adesivado na parede sobre 
evolução humana. O conteúdo que desperta maior interesse dos visitantes consiste 
nesses mesmos esqueletos citados, além de comparações de aspectos anatômicos e 
evolutivos entre os animais representados na sala. Quanto aos pontos positivos da 
exposição, as respostas são quase unânimes em indicar a diversidade do acervo. Por 
outro lado, as dificuldades se relacionam com o espaço de circulação reduzido, 
quantidade de conteúdo a ser exposto pelos mediadores, falta de proteção do acervo 
ao toque e a concentração inconsistente dos visitantes na explanação (Tabela 2). 

Em seguida, foi realizada a etapa de pesquisa de artefatos gráficos e simulações 
tridimensionais, na qual optou-se por aplicar a ferramenta de análise sincrônica (ou 
paramétrica), definida por Baxter (2000), que estabelece comparações entre produtos 
existentes no mercado com o intuito de relacionar seus aspectos formais, produtivos e 
de aplicação. Esse tipo de análise leva em conta parâmetros qualitativos (subjetivos, 
referentes ao uso e performance), quantitativos (que podem ser medidos 
numericamente) e de classificação (características específicas, dentro de um leque de 
possibilidade, que um produto pode ou não ter). A listagem e, posterior, estudo desses 
aspectos auxilia a tomada de decisão do designer, indicando qual caminho projetual é 
melhor seguir ou quais aspectos do seu projeto podem ser melhorados. Para aplicá-la, 
fez-se primeiramente o levantamento de referências visuais de artefatos táteis e 
tridimensionais que estão sendo utilizados para ensino, principalmente, de ciências em 
museus ou ambientes educativos. Tendo em vista que o Rio Grande do Norte não 
possui nenhuma iniciativa consolidada de uso de artefatos táteis para ensino de ciência, 
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todas as referências colhidas foram desenvolvidas por instituições de outros Estados. 
Isto posto, foram selecionados artefatos dos seguintes espaços culturais (Figura 7): 
Museu do Amanhã (RJ), Museu de Ciências Morfológicas (MG), Pinacoteca do Estado 
de São Paulo (SP), Cais do Sertão (PE) e Universidade Estadual de Santa Cruz, pelo 
projeto Caminhão com Ciência (BA). Na sequência, foram estabelecidos os parâmetros 
de análise para organizar a pesquisa visual. Neste caso, foram estabelecidos os 
seguintes parâmetros, considerando o público-alvo: material, processo de fabricação, 
cor, textura, conteúdo, ambiente, dimensões e conteúdo de apoio (Tabela 3). 

No momento da análise dos dados, foram encontradas algumas barreiras. Nenhuma 
das fontes pesquisadas possuía informações detalhadas sobre os artefatos 
selecionados. A ausência de dados técnicos de cada artefato associada à 
impossibilidade de visitas técnicas aos locais, impediram a aplicação da ferramenta de 
análise em sua plenitude. Diante desse cenário, a descrição das peças foi visual, a partir 
de conhecimentos prévios das pesquisadoras sobre processos produtivos de obtenção 
da imagem tátil. Das informações que foram possíveis de ser analisadas, observou-se 
que existem processos já consolidados de produção de maquetes táteis, mas que 
envolvem maquinário específico, como a termoformagem e corte a laser; ou que 
dependem de processos artesanais para a produção tridimensional das peças. Além 
disso, não existe uma padronização de formas ou possibilidades de representação 
gráfica, o que resulta em uma grande variedade de materiais, uso de texturas e cores. 
Por último, se percebe que não são todos os artefatos táteis que possuem material de 
apoio para ampliar o alcance da comunicação, como áudio descrição, legenda em braille 

e legenda ampliada em tinta. 

Por fim, a participação do público-alvo na pesquisa teve dois propósitos principais: 
compreender o processo de codificação da imagem tátil durante uma visita técnica e 
avaliar o desempenho de materiais de baixo custo aplicados na confecção de pranchas 
táteis. Desse modo, foram convidados três consultores com deficiência visual para 
realizar uma visita mediada no MCC. No grupo de consultores, havia dois cegos (um 
com cegueira congênita e outro com cegueira adquirida na fase adulta) e uma pessoa 
com baixa visão (Figuras 8 e 9). Cabe salientar que dos três, apenas o cego congênito 
sabe ler o alfabeto braille. A visita foi agendada com previsão de 2 horas de duração, 
com a participação das pesquisadoras da pesquisa e da bolsista do MCC. A exposição 
"Aves e Evolução" foi escolhida para iniciar a discussão sobre a acessibilidade em 
museus, em virtude de ser a única sala com representações táteis disponíveis no MCC. 
Esses materiais foram produzidos no componente curricular optativo "Design Inclusivo", 
do Bacharelado em Design da UFRN, com o objetivo de auxiliar a ação educativa do 
visitante com deficiência. Em detrimento do caráter exploratório dos materiais, a visita 
também objetivou avaliar esses protótipos produzidos de maneira artesanal e aplicar 
ferramentas participativas para coletar informações que serão utilizadas na 
acessibilidade da exposição "Anatomia Comparada". 

Os consultores realizaram, antes de entrar na sala expositiva, o toque mediado do mapa 
tátil da sala (Figura 10) produzido em E.V.A., M.D.F. e contendo texto em dupla leitura. 
Foi possível observar que o consultor com cegueira congênita realizou o toque com 
maior desenvoltura, visto que já possui mais familiaridade com materiais táteis e o 
sistema braille. Foi apenas necessário indicar que haviam legendas na parte superior 
do mapa. O consultor com cegueira adquirida precisou de auxílio para compreender o 
mapa, além disso ele também não tem familiaridade com peças táteis bidimensionais. 
Já o consultor com baixa visão conseguiu identificar os blocos espaciais que 
compunham a sala no mapa, precisando de auxílio da mediação apenas para identificar 
as cores e seu significado. Em face das habilidades de reconhecimento da 
representação tátil, somente o cego congênito defendeu a utilidade do mapa tátil para 

orientação da exposição. 
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A visita, então, foi mediada pela bolsista, previamente orientada sobre como conduzir 
pessoas com deficiência visual, e foram feitas interferências pontuais pelas 
pesquisadoras durante a leitura da representação tátil. O toque da réplica do fóssil 
Archeoptéryx (Figura 11), produzido em biscuit, madeira compensada e texto em dupla 
leitura (em tinta e em braille), teve dois momentos de avaliação: leitura autônoma do 
consultor (sem interferência) e leitura mediada pelas pesquisadoras. O consultor cego 
congênito não conseguiu compreender a representação durante a leitura autônoma, 
sendo necessário a condução das pesquisadoras. O mesmo procedimento foi adotado 
para as pranchas táteis de aves (Figura 12), produzidas em E.V.A., P.V.C. e legenda 
em braille. Nesses protótipos, diferente da réplica do fóssil, apresentam-se imagens 
planificadas de aves expostas, com uma escala humana para compreender o tamanho 
da ave. O fato de serem aves mais próximas da nossa realidade contribuiu com o 
sucesso no reconhecimento das imagens representadas, de maneira que a mediação 
teve a função principal de esclarecer as características das aves desconhecidas pelos 

consultores. 

Ao fim da mediação, que durou um pouco mais de uma hora, o grupo seguiu para a sala 
destinada a Ação Educativa para dar seguimento à entrevista semi-estruturada sobre a 
experiência. Devido à duração da atividade, não foi possível realizar a etapa prevista 
para a exposição "Anatomia Comparada". A partir da observação participativa e das 
críticas relatadas pelos consultores, concluiu-se que: o mapa tátil deve ser um elemento 
opcional para os visitantes cegos, pois para alguns, não fornece informação relevante; 
o toque das representações tridimensionais deve ser sempre guiado, principalmente 
para os cegos que não têm familiaridade com esse tipo de material; é ideal que as 
representações planificadas sejam complementadas com artefatos tridimensionais, para 
ampliar a experiência do visitante; as representações táteis devem ser sempre 
acompanhadas de outras possibilidades para aquisição da informação, pois houve 
resistência ao toque de parte das peças pelo consultor com cegueira adquirida, o que 
pode derivar da falta de treinamento de seu toque, falta de interesse por esse tipo de 
material, ou questões que não foram possíveis de mensurar durante a visita. Por fim, 
cabe salientar que a experiência mediada com artefatos táteis permitiu aumentar o 
interesse do visitante com deficiência visual no conteúdo exposto, uma vez que o toque 
amplia as possibilidades de percepção daquele conhecimento. 

 
Conclusão 

 

Nesta primeira fase da pesquisa, foram coletadas e analisadas informações sobre as 
sete exposições em vigência no MCC, elegendo a exposição de longa duração 
“Anatomia Comparada” para o estudo piloto. A seleção da exposição partiu dos 
seguintes critérios: relevância da sala para o contexto da cidade, conteúdo proposto 
pelos curadores, interesse do visitante e tipo de acervo exposto. Para alcançar os 
objetivos gerais de coletar, tratar e analisar dados sobre a exposição, foram realizados 
questionários com gestores, curadores, colaboradores do Setor Educativo e bolsistas, 
além do levantamento dimensional e fotográfico das salas. Além disso, foi realizada uma 
visita mediada com o público-alvo para que pudessem ser identificados os pontos 

críticos no processo de aquisição do conhecimento. 

O fechamento do MCC, em março de 2020, como medida preventiva para conter o 
avanço do novo Coronavírus no Estado, impediu que fossem realizadas mais de uma 
visita com o público-alvo. Além do acesso restrito ao museu, o fechamento do 
Laboratório Oficina de Design da UFRN impediu o progresso dos primeiros estudos para 
o desenvolvimento de modelos táteis. Também não foi possível averiguar a fundo todos 
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os aspectos elencados para o estudo dos artefatos táteis similares, o que pode ser 
solucionado em futuros contatos com as instituições citadas para melhor inspeção e 
coleta de informações. Entretanto, os parâmetros de projeto, que serão desenvolvidos 
na continuidade dessa pesquisa, foram elaborados a partir das informações levantadas 
nessa etapa inicial. Assim, espera-se que os resultados sistematizados possam orientar 
a concepção e a construção de imagens táteis. 

Desta maneira, almeja-se obter procedimentos e diretrizes, que orientem a construção 
de materiais inclusivos, tornando a exposição "Anatomia Comparada" acessível ao 
visitante com deficiência visual. As reproduções táteis, desenvolvidas no projeto, 
deverão promover a melhor compreensão de elementos gráficos que compõem uma 
representação tátil. A sistematização desses dados e a consolidação de diretrizes para 
configuração das imagens táteis contribuirão para futuros estudos sobre a temática. 

Ademais, a partir das informações coletadas nos questionários e na identificação das 
barreiras arquitetônicas e comunicacionais, almeja-se que os resultados sistematizados 
possam qualificar a experiência do visitante com deficiência, num primeiro momento 
com a produção de materiais inclusivos para o Educativo do MCC e, num segundo 
momento, com o desenvolvimento de um novo projeto expográfico que contemple a 
acessibilidade e considere os preceitos do desenho universal. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Sala de Anatomia Comparada. Fonte: A autora 
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Figura 2 - Sala de Anatomia Comparada. Fonte: A autora 

 

 

Figura 3 - Sala de Anatomia Comparada. Fonte: A autora 
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Figura 4 - Sala de Anatomia Comparada. Fonte: A autora 

 

 

Figura 5 - Planta de análise de circulação. Fonte: A autora 
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Figura 6 - Planta de resultado do mapa de jornada do usuário. Fonte: A autora 
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Figura 7 - Painel de similares. Fonte: A autora 

 

 

Figura 8 - Consultor cego fazendo leitura do mapa tátil. Fonte: A autora 
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Figura 9 - Consultor com baixa visão fazendo leitura de réplica de Archeoptéryx. Fonte: 
A autora 
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Figura 10 - Mapa tátil. Fonte: A autora 
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Figura 11 - Réplica tátil de fóssil de Archeoptéryx. Fonte: A autora 

 

 

Figura 12 - Pranchas táteis de aves. Fonte: A autora 
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Tabela 1 - Ambientes culturais. Fonte: Adaptação de Silva, Cardoso e Costa (2012) 

 

 

Tabela 2 - Sistematização das respostas dos mediadores. Fonte: A autora 

 

 

Tabela 3 - Análise sincrônica. Fonte: Adaptação de Baxter (2000) 
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TÍTULO: O subjetivismo na ética cirenaica 

Resumo 

 

O presente trabalho expõe os resultados da execução do plano de pesquisa “O 
hedonismo grego antigo: O vocabulário do prazer nos cirenaicos e em Epicuro”, o qual 
têm como objetivo a investigação e discussão sobre a filosofia hedonista e os conceitos 
nela empreendidos. Para a melhor compreensão das mudanças e aprimoramento no 
hedonismo, foi preciso investigar a perspectiva da escola cirenaica, utilizando de 
registros doxográficos e relatos tardios visto que não existem textos diretos destes 
filósofos, principalmente do Aristipo de Cirene, o fundador. Nessa filosofia encontramos 
o prazer como afecção (páthe), como um movimento suave no corpo, e no centro da 
ética, visto que passa a ser o fim último de nossas vidas, guia para nossas ações e 
escolhas morais. Entretanto, colocar o critério das escolhas e recusas sobre uma 
afecção demonstra a ausência de critério racional, caindo no subjetivismo, já que as 
afecções são individuais e intransferíveis. Por fim, demonstramos que esta subjetividade 
na ética cirenaica se sustenta na indeterminação das coisas do mundo, ou seja, não 
podemos conhecer o substrato das coisas, somente aquilo que percebemos, por isso 
nossas afecções são o critério para nossas ações. 

 
 

Palavras-chave: ética.hedonismo.cirenaicos.prazer.indeterminação.conhecimento. 

TITLE: The subjectivism in cyrenaic ethics 

Abstract 

 

The present work results of the execution of the research plan “Ancient Greek hedonism: 
The vocabulary of pleasure in the Cyrenaics and Epicurus”, which aims to investigate 
and discuss hedonistic philosophy and the concepts undertaken. For a better 
understanding of the changes and improvement in hedonism, it was necessary to 
investigate the perspective of the Cyrenaic school, using doxographic records and late 
reports since there are no direct texts by these philosophers, specially by Aristipo de 
Cirene, the founder. In this philosophy we find pleasure as an affection (páthe), as a 
smooth movement in the body, and in the center of ethics, since it becomes the ultimate 
end of our lives, as a guide for our actions and moral choices. However, placing the 
criterion of choices and avoidances on an affection demonstrates the absence of a 
rational criterion, falling into subjectivism, since the affections are individual and non-
transferable. Finally, we demonstrate that this subjectivity in Cyrenaic ethics is sustained 
by the indeterminacy of the things in the world, that is, we cannot know the substrate of 
things, only what we perceive, that is why our affections are the criterion for our actions. 
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Keywords: ethics.hedonism.cyrenaics.pleasure.indeterminacy.knowledge. 

Introdução 

O plano de trabalho desenvolvido possui como motivação a investigação e discussão 
sobre os conceitos e problemas relacionados ao hedonismo filosófico presente na 
antiguidade, colocando como base as escolas epicurista e cirenaica. Em termos gerais, 
podemos apresentar o pensamento hedonista enquanto uma reflexão acerca do prazer 
(hedoné) e as implicações referentes a sua definição, como sua relação e posição como 
fim último da vida, ou seja, aquilo pelo qual almejamos em nossas ações, assim 
possuindo uma dimensão ética. Ademais, nota-se a discussão acerca do prazer 
aparecendo nas exposições junto a noção de felicidade (eudaimonia), a qual é elemento 
central ao longo da antiguidade devido a influência socrática, o que nos leva a 
apresentar o que há de conexão entre ambos os conceitos no plano da ética. 

Embora o hedonismo seja mais conhecido a partir das definições de Epicuro de Samus 
e os seguidores de sua escola e modo de vida, exteriorizada na comunidade filosófica 
do Jardim, os pensamentos filosóficos acerca do prazer não podem ser resumidos a 
esta definição específica. A busca por uma compreensão em torno do hedonismo como 
um todo perpassa a análise e reconstrução das linhas gerais da escola cirenaica, cuja 
visão sobre o prazer influenciou os epicuristas possibilitando o aprimoramento do 
pensamento hedonista antigo. Todavia, o pensamento cirenaico não deve ser tratado 
apenas com o objetivo de uma melhor compreensão sobre o sentido do prazer nos seus 
sucessores, e sim como um modo de vida fundamentado em elementos que, por si só, 
apresentam uma rica argumentação não só sobre a discussão ética, mas também 
acerca do conhecimento e a realidade, incluindo como o ser humano se relaciona com 
o mundo. 

Com o objetivo de ser uma continuidade da pesquisa apresentada no congresso de 
2018, se fez necessário retomar alguns pontos acerca do que foi a Escola Cirenaica e 
seu principal representante para, então, reapresentar o conceito do prazer de maneira 
que algumas questões se tornem mais claras para darmos prosseguimento à 
problemática iniciada na conclusão sobre a relação da ética cirenaica com o seu 
pensamento epistemológico. Resumidamente fora colocado a questão da subjetividade 
como percebível na discussão sobre a disposição dos sentidos e o caráter particular das 
percepções, as quais são o único objeto que conhecemos inegavelmente e, 
consequentemente, único critério para nossas escolhas morais. Portanto, com base 
neste ponto será preciso colocar em que se sustenta uma ética hedonista que não se 
propõe a estabelecer um critério racional, isto é, com base em juízos e cálculos 
hedonistas, como posto pelos epicuristas. 

 
Metodologia 

 

O objetivo geral do plano de pesquisa é o de reconstruir em linhas gerais o pensamento 
hedonista da Escola Cirenaica para aprofundar as reflexões acerca deste tema 
comumente instigado pelas construções e noções epicuristas, além de trazer outros 
elementos, como a problemática acerca do conhecimento e subjetividade. Como 
instrumento para futuras comparações e debates entre as duas filosofias está sendo 
construído um glossário, no qual destacamos a localização de cada termo central 
encontrados nas passagens da bibliografia consultada, alguns sinalizados entre 
parênteses na discussão do relatório. Ademais, se encontram comentários breves para 
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apresentar o contexto em que determinado termo foi utilizado, o que possibilitou uma 
melhor busca dos fragmentos para a construção do presente trabalho. 

Para a realização da comparação de traduções e a organização do glossário em si, foi 
preciso o auxílio de dicionários e léxicos, sendo o principal o léxico inglês-grego de 
Liddell e Scott, o qual fora publicado pela Oxford University, e o uso do Historical 
Dictionary of Ancient Greek Philosophy do Anthony Preus para melhor compreensão 
dos termos vistos. Além da consulta a comentadores para a investigação e reflexão das 
problemáticas presentes na filosofia cirenaica e livros que tratam do hedonismo de 
forma não direcionada a escola. 

É preciso, contudo, sempre enfatizar o problema comum aos estudos envolvendo 
períodos mais antigos da filosofia, o qual é lidar com a ausência de obras completas, 
restando apenas fragmentos, pois muitas escolas e filósofos não tiveram seus escritos 
salvos da ação do tempo. Especificamente no caso dos cirenaicos não restou nada do 
que possa ter sido escrito por seus membros, logo não temos acesso direto às suas 
exposições filosóficas, restando-nos a recorrer a obras que apontem brevemente 
elementos e defesas atribuídas a este grupo de filósofos. Nesse sentido, sendo possível 
o acesso a filosofia cirenaica por meio de relatos doxográficos posteriores, sempre 
sujeitos a leituras enviesadas ou precipitadas do texto original, temos em mente a 

possibilidade de certas atribuições serem incertas. 

A fonte inicial para o contato com o pensamento cirenaico foi a obra Vidas e Doutrinas 
dos Filósofos Ilustres do Diógenes Laércio, autor que especula-se ter vivido entre o 
século II e o século IV d.C., cuja obra se propõe a realizar uma história da filosofia, 
sendo muito cara para aqueles que pesquisam sobre os pensadores da antiguidade. 
Mesmo com a possibilidade de existirem problemas nos relatos, os pontos apresentados 
na obra de Laércio seguiam, de forma geral, com citações de outros autores que 
poderíamos investigar. Logo, com a leitura base do Livro II do Vidas e Doutrinas (DL II) 
na tradução de Gama Kury, comparamos traduções de diferentes editoras, sendo a 
espanhola da Alianza Editorial com tradução do García Gual e a italiana da Bompiani, a 
qual fornece o texto grego possibilitando a comparação entre as traduções e o original. 

A mesma metodologia de comparação entre o original e traduções foi realizada com as 
obras de Sexto Empírico, as quais são Outlines of Pyrrhonism (Hipotiposes Pirronianas 
= HP) e Adversus Mathematicos (M), a qual se divide em Against the Dogmatists, 
composto pelos Against the logicians (M VII-VIII), Against the physicists (M IX-X) e 
Against the ethicists (M XI); e o Against the Professors (M I-VI), formado por seis livros. 
Essas obras, as quais fornecem mais informações sobre a epistemologia cirenaica, 
foram consultadas por meio dos quatro volumes publicados pela Cambridge, com 
tradução para o inglês do R. G. Bury, além de ser acompanhada do texto original. 

Utilizamos também o texto On Choices and Avoidances, editado com traduções e 
comentários de Giovanni Indelli e Voula Tsouna-McKirahan, que corresponde ao Papiro 
de Herculano 1251 (PHerc. 1251) desenrolado em meados de 1800, cuja parte 
preservada, consistindo em 23 colunas provavelmente formava a conclusão do texto 
original, infelizmente perdido. Tanto as partes superiores e inferiores das colunas se 
encontram desaparecidas, nos restando apenas suas partes do meio que, em média, 
possuem de 19 a 21 linhas cada. Não há uma identificação sobre o título da obra ou do 
autor desta, mas o assunto central do que foi encontrado é a ética epicurista, possuindo 
um cuidado em apresentar as linhas gerais da doutrina, citando axiomas éticos dessa 
filosofia. Tratando principalmente da escolha moral, o que deve ser escolhido (aireseis) 
e o que deve ser evitado (psygai), Filodemo de Gádara é posto como o autor mais 
provável, considerando seus outros tratados. 
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Resultados e Discussões 

 

A investigação preliminar a respeito da questão colocada anteriormente sobre no que 
se sustentaria a ética cirenaica, isto é, a discussão em torno do critério das escolhas e 
recusas morais constituída com base na centralidade do prazer (hedoné), não 
apresentando um critério racional com base em juízos, como o expresso na economia 
dos prazeres epicurista, depende, primeiramente, do retorno às bases gerais do 
pensamento cirenaico. Nesse sentido, retomamos a exposição presente no escrito 
Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres do Diógenes Laércio, localizada no capítulo oito 
do Livro II, acerca da Escola Cirenaica e as narrativas sobre o filósofo Aristipo. 
Inicialmente, já observamos a escola situada como parte dos socráticos menores, 
estando junto dos cínicos e megáricos, convergindo com a afirmação de Sexto Empírico 
(M VII 190) de que esta teria emergido do discurso socrático. 

Contudo, esta relação pode parecer como simples decorrência de que Aristipo de Cirene 
fora contemporâneo de Platão e possuíra uma ligação com Sócrates, como se expressa 
no diálogo escrito por Xenofonte (Mem. II 1.1-34). Nele o filósofo cirenaico rebate a 
colocação de que seu modo de vida seria irrestrito referente aos prazeres sensuais ao 
apontar que, entre a vida cheia de regras e a de escravidão, há a da liberdade, a qual 
possibilita um viver mais fácil e prazeroso (II. 1.9). Acusado de possuir uma natureza 
luxuriosa ao gozar dos prazeres advindos das circunstâncias presentes, sem empenhar-
se ao não presente (DL II 66), Aristipo, entretanto, não desconsidera o autodomínio e a 
racionalidade para a fruição destes. Como colocado na anedota sobre suas relações 
com a hetaira Laís, o importante não é se abster dos prazeres, mas sim dominá-los (II 
75), apontando a valorização de uma mente livre de perturbações por meio do 
abastecimento regular dos prazeres. 

Para além dos casos na doxografia indicando a preocupação com o autodomínio e a 
educação, como observamos no relato sobre a educação como fator para tornar o 
homem em homem e mantê-lo longe dos excessos (II 69, 70 e 72), se pode afirmar a 
existência de uma linha socrática dentro do pensamento cirenaico devido a ênfase na 
discussão sobre a ética. Esta se desenvolve com base na noção de prazer, o qual ao 
ser colocado como o Bem significa “atribuir à sensação o primado sobre a compreensão 
da realidade e, mais ainda, definir o prazer como medida plena de realização do homem 
no mundo” (SILVA, 2017, p.86). Dessa forma, embora as maneiras como são atribuídas 
a influência socrática nesta escola possam parecer e ser reducionistas, é certo a 
centralidade do prazer em sua ética e modo de viver (agogé), indissociáveis na filosofia 
antiga, claramente expressa na anedota em que Tímon se refere ao fundador como 
“aquele que gozava o prazer presente” (DL II 66). 

Embora não existam provas suficientes sobre Aristipo ser o fundador da escola, existe 
na bibliografia uma forte atribuição a este enquanto figura central e responsável por 
formular o pensamento cirenaico, além dos seguidores do seu modo de vida serem 
nomeados com base em sua cidade natal. Entretanto, se defende que a sistematização 
da filosofia cirenaica foi realizada por seu neto, o qual carrega o mesmo nome, sendo 
citado como Aristipo O Jovem na bibliografia consultada. Este, filho de sua filha e 
também filósofa Arete, com a qual nos esbarramos em um rápido relato sobre sua 
educação envolver a recusa do excesso (DL II 72), provavelmente sistematizou os 
ensinamentos e reflexões do avô na segunda metade do século IV a.C. Possuindo um 
número considerável de seguidores entre os anos 330 a 270 a.C., podemos dizer, com 
base no que expõe Sexto Empírico (M VII 11, 14-15), que a escola, para além de uma 
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parte lógica e física em sua filosofia, tem sua ética tratando acerca da questão da 
escolha e aversão, sobre as afecções, as ações e causas, assim como crenças. 

Portanto, considerando aquilo que fora colocado sobre o prazer estar na centralidade 
da construção de sua ética, precisamos investigar no que consiste e como há uma 
mudança sobre o fim último (télos), que significa o objetivo de toda deliberação e ação, 
em contraponto ao eudaimonismo grego, ou seja, o pensamento ético sobre a felicidade 
(eudaimonia) ser o télos do homem. Para tanto voltemos à Diógenes Laércio, o qual traz 
como tese basilar construída por Aristipo a afirmação de que o fim supremo é o 
movimento suave que resulta em sensação (DL II 85). Em seguida, temos a defesa da 
existência de dois estados da alma (páthe), ambos movimento, sendo a dor um 
movimento áspero e o prazer, suave (II 86). Logo, o movimento suave (leían kinesin) 
posto como fim da vida dos homens é o prazer, tese reforçada por outras fontes, como 
em Sexto Empírico (PH 215) ao estabelecer a diferença entre o pensamento cirenaico 
e o ceticismo, sendo o último defensor da imperturbabilidade da alma (ataraxia) 

enquanto fim. 

Com a definição do prazer, como também da dor (pónos), enquanto movimento, temos 
como consequência o não reconhecimento da remoção da dor (algountos hypexaíresis) 
como forma de obtenção de prazer, assim como a ausência de dor (aponía) não significa 
prazer e a ausência de prazer (aedonínan) não corresponde à dor. Tais noções são 
apresentadas como condições intermédias (DL II 89-90) e aparecem na exposição de 
Sexto Empírico quando este analisa a relação entre os fins e as afecções entre os 
corpos. Segundo Sexto (M VII 199), os cirenaicos teriam afirmado a existência de 
afecções agradáveis, dolorosas e as intermédias. As agradáveis teriam como fim o 
prazer e por isso são entendidas como boas, as dolorosas seriam más visto que 
promovem a dor; já as intermédias (ta de metaxu) não seriam boas como também não 
seriam más, pois não teriam como resultado o prazer muito menos a dor. 

Assim exposta a relação entre as percepções, isto é, as afecções entre os corpos com 
aquilo nas quais resultam, seja prazer seja dor, Sexto Empírico demonstra a questão 
cirenaica do prazer ser correspondente ao bem (agathós). Neste sentido, por ser um 
bem, é desejável por si mesmo e aceitável por todos enquanto que a dor é naturalmente 
rejeitada, pontos que possuem como base argumentativa o fato de ser facilmente 
percebível desde a infância a nossa busca pelo prazer em todas as nossas experiências, 
sem mesmo existir uma deliberação anterior para tal, ocorrendo instintivamente (DL II 
88). Em outros termos, podemos dizer que as percepções são o critério e o fim de todas 
as coisas que existem e, portanto, possuindo o prazer e a dor como parâmetro, 
buscamos as experiências simples e o prazer resultante destas (M VII 200), pois, ainda 
que este tenha origem em atos vergonhosos, sempre será um bem (DL II 88). 

A leitura do prazer como simplesmente advindo do corpo pode ser visto enquanto 
consequência da definição dada anteriormente de que é uma páthe, ou seja, resulta de 
uma alteração física, no caso o movimento suave como vimos em Diógenes (II 85-86) e 
encontramos em Sexto Empírico (PH 215). Além do mais, ao afirmar que os cirenaicos 
defendiam não qualquer prazer como o fim último, mas o prazer isolado, sendo 
preferível os somáticos em detrimento dos psíquicos, uma vez que as dores somáticas 
são piores e, por isso, usadas como forma de punição, o trecho presente em Laércio (II 
90) pode nos levar a compreender o fim último como o prazer corpóreo e, 
principalmente, vê-lo como o único digno de ser procurado enquanto resultado de 

nossas ações ao longo da vida. 

Contudo, considerando o prazer como páthe, temos a presença de uma parte física, a 
alteração no corpo expresso pelo movimento, e uma mental, no caso a consciência 
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dessa alteração. Decorre-se disso dizermos que todo prazer tem início no corpo, visto 
que é movimento, mas só será compreendido como fim ao perpassar um nível de 
consciência, isto é, no momento em que o indivíduo “percebe” ser afetado por um 
movimento suave – ou áspero se pensarmos sobre a dor (ZILIOLI, 2012, p.150). Por 
isso alguns podem até não experienciar o prazer (DL II 89), como se a percepção sobre 
a alteração não fosse possível. O central, portanto, é que não há um prazer 
simplesmente “corpóreo”, sem algum nível de consciência, ou mesmo a recusa sobre o 
efeito que as crenças e expectativas possam ter em relação às nossas experiências. Há 
apenas formas diferentes de participação mental a depender do prazer, como, por 
exemplo, se compararmos o prazer simples envolvendo o saciar da fome com o prazer 
sexual, este último complexo por ser transpassado por crenças, as quais afetam a forma 
como experimentamos as sensações (ZILIOLI, 2012, p.151). 

Compreendida a ideia de que o prazer para os cirenaicos tem seu início no corpo e não 
exclui a participação da consciência, e sim a tem como elemento significativo, mesmo 
que limitado, para a colocação deste como fim último, retomemos ao ponto exposto por 
Laércio (II 90) sobre os prazeres somáticos serem os mais preferíveis. Ao ter início em 
uma alteração física, o que por si só é limitado temporalmente, é de se seguir que os 
prazeres somáticos, reconhecendo aqui aqueles não enquadrados como “mentais” 
como a expectativa futura e a memória de situações prazerosas, sejam preferíveis posto 
que retêm de modo mais perspicaz a parte física do prazer. Partindo de uma passagem 
de Ateneu, Zilioli (2012) apresenta o prazer como ocupante de uma unidade temporal, 
monochronon, ou seja, o tempo no qual a sensação de prazer dura antes de 
desaparecer, afirmando a limitação temporal como fator determinante para a colocação 
deste enquanto fim. 

Por esse motivo, encontramos Diógenes destacando como o fim último para os 
cirenaicos o chamado prazer particular (merikos), além de enfatizar o movimento da 
alma como algo que se exaure com o tempo ao apontar a preferência pelos prazeres 
somáticos (DL II 88 e 90). Entretanto, é preciso enfatizar que os prazeres passados, 
relacionados à memória, e os futuros, no caso a expectativa de percepções prazerosas, 
não têm sua existência negada no pensamento cirenaico. Eles podem não se encontrar 
no momento do gozo de um prazer presente, mas surgem quando falamos em 
felicidade, pois a eudaimonia é explicada como um todo constituído por prazeres 
particulares do passado, os presentes e também os futuros. A eudaimonia, mesmo não 
sendo um bem porque só é desejada por causa de suas partes e compreendida como 
uma coleção imperfeita de percepções transitórias de prazer, aparece nos seguidores 
de Aníceris enquanto uma possibilidade para o sábio, ainda que sofra aflições ao longo 
da vida (DL II 96). 

Na suposta obra de Filodemo sobre as escolhas morais (PHerc. 1251), na qual se 
propõe apresentar elementos centrais da ética epicurista e os dispositivos destes para 
a racionalização do comportamento moral, encontramos nas três primeiras colunas as 
críticas dos epicuristas para diversos grupos de filósofos, desde aqueles que negam a 
filosofia como útil para ações práticas (col. I 10-13) até os ataques acerca do critério 
pelo qual nós realizamos nossas escolhas e recusas, principalmente acerca do cálculo 
dos prazeres (cols. II e III). Com o intuito de apresentarmos as bases da ética que fomos 
delineando até o momento, iremos partir deste último ponto, o único em que 
encontramos possíveis referências aos cirenaicos, no que concerne ao critério das 

nossas escolhas. 

Na coluna II encontramos a tese de que nenhum juízo tem precedência sobre outro e 
as escolhas morais são ditadas pelas afecções (páthos), principalmente as que se 
relacionam com a dor. Estas afirmações convergem com a colocação de Diógenes 
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Laércio (II 87) sobre não existir um prazer melhor que outro, assim como em Sexto 
Empírico (M 191) em sua afirmação clara das afecções como o único critério para 
nossas escolhas. O trecho segue colocando a falta de explicação de como isto ocorre, 
mas de ser certo, para essa determinada filosofia, que os afetos nos levam a agir e é 
muito provável que assim o façam sem existir qualquer tipo de justificação racional. A 
seguir, ainda na mesma coluna, encontramos uma crítica contra a tese epicurista de 
que o prazer mental inclui a expectativa de prazeres futuros, assim como do cálculo 
envolver os prazeres passados e a antecipação dos futuros, os quais nos referimos 
anteriormente como prazeres pouco significantes para o fim último dos cirenaicos. 

É provável que entre as colunas II e III um argumento anti-racionalista acerca das 
escolhas morais tenha se construído, no entanto os trechos sobreviventes apontam a 
construção do argumento da seguinte maneira: se não há um juízo mais credível do que 
outro, já que fazem referências a coisas que estão no mundo e nele nada é evidente, 
então temos como consequência, uma vez que nada é passível de ser conhecido, a falta 
de critério racional como guia para nossa ação. Portanto, defendendo a indeterminação 
das coisas e, consequentemente, que somente as afecções podem ser percebidas de 
forma infalível, a escolha moral não pode ser fundamentada por conhecimento algum, 
pois nada no mundo é evidente. Todavia, esta afirmação de que as afecções são nossos 
guias para a efetivação de escolhas no campo moral não foi colocada de maneira a 
julgar se são boas ou más, elas, então, apenas são os únicos que temos para agir. 

Portanto, o sujeito cirenaico se encontra em um mundo no qual se confronta com coisas 
externas inapreensíveis no sentido de não haver um confronto com a essência, restando 
somente o conhecimento sobre como fora afetado por esse outro e o que constituiria 
suas qualidades secundárias (ZILIOLI, 2012, p.120). Nesse sentido, somente nossas 
afecções são aparentes (phainomena) enquanto os objetos nos escapam visto que 
nossa alma é fraca para discernir sobre a realidade (M VII 195), por isso só podemos 
dizer verdadeiramente que, por exemplo, fomos afetados de forma branca 
(leuikanometha) e não que o objeto, em si, é branco (VII 191). Assim posto, o sujeito 
passa a ser a autoridade epistemológica dado que é o único a ter acesso as suas 
próprias percepções, as quais são infalíveis e intransferíveis, e nenhum outro pode 
afirmar como alguém, além de si mesmo, foi afetado. Logo, com o sujeito no centro da 
epistemologia, conectando com a possibilidade de sermos afetados de maneiras 
diferentes devido a disposição de nossos sentidos serem diferentes (VII 198), o 
subjetivismo epistemológico tem como decorrência na filosofia cirenaica um relativismo. 

 
Conclusão 

 

A Escola Cirenaica construiu sua filosofia hedonista em uma noção de prazer enquanto 
movimento suave resultante na sensação, isto é, como alteração no corpo do sujeito 
causada por algo de fora, resultando em diversos pontos que ao longo de sua existência 
enquanto escola alimentou diferentes debates, nos restando apenas possíveis citações 
em textos como o de Filodemo e, ainda que não utilizados para o presente relatório, os 
diálogos Filebo e Teeteto do filósofo Platão. Vimos que esta concepção de prazer como 
movimento acarreta em um limite temporal para o prazer, por isso a defesa dos 
somáticos como os preferíveis visto que retêm de forma mais aguçada a alteração 
prazerosa do corpo. Embora possa parecer que se sustente a impossibilidade de obter 
prazer pela memória ou expectativa, assim como ambos terem algum nível de influência 
em nossas experiências, a limitação temporal influi na necessidade de um 
abastecimento regular dos prazeres e, portanto, o foco nos momentos presentes para o 
seu alcance. 
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Procurando obter nas experiências simples, evitando a dor, os chamados prazeres 
isolados, temos como guia para nossas escolhas e recusas as chamadas páthe, as 
percepções resultantes dos contatos com aquilo externo à nós. A ausência de critério 
racional para a ética cirenaica é consequência da maneira como estes observaram o 
mundo e construíram sua perspectiva acerca de como este se estrutura e é conhecido 
por nós. Portanto, no pensamento cirenaico podemos afirmar que estamos certos 
apenas sobre as nossas percepções uma vez que o mundo e suas coisas são 
indetermináveis, como se nossa mente não fosse capaz de alcançar o que constitui a 
essência das coisas. Dessa forma, ao nos chocarmos com o externo temos apenas o 
confronto com qualidades secundárias, não podendo afirmar que determinada coisa é 
realmente branca, por exemplo, mas que a percebemos como tal, surgindo a discussão 
sobre a linguagem e de como essa, na verdade, coloca o sentido de “fui afetada de 
forma branca”. 

Logo, encontramos no centro da epistemologia cirenaica o sujeito enquanto a autoridade 
visto que é o único a ter acesso a forma como percebe as coisas do mundo, pois as 
percepções são intransferíveis e dependem da disposição dos sentidos de cada um. 
Podemos colocar, então, o sujeito cirenaico como concebido por um grupo de afetos, 
os quais se relacionam com o tempo enquanto transitórios, que são conectados 
interiormente para que seja possível realizar elaborações sobre as quais se afirme algo. 
Com base nas percepções, por exemplo, produzimos e elaboramos aquilo considerado 
para além da afecção, as crenças das quais influenciam nossas próximas experiências, 
o que, por exemplo, vai desde a afirmação de que a parede é azul até o caso mais 
complexo de relacionar as percepções prazerosas presentes, passadas e futuras, 
mesmo de forma imperfeita, para afirmar a felicidade. 
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TÍTULO: Os meios digitais e as mulheres negras: Como as pautas dos povos 

subalternos se popularizam através internet? 

Resumo 

A internet, que historicamente foi uma máquina de luta e guerra, pode ser considerada, 
nos dias atuais, uma ferramenta de comunicação distribuída. Essa comunicação 
compartilhada ocasionou uma série de ativismos, até a articulação de ações coletivas 
contra sistemas totalitários, tornando a comunicação, assim como os ativismos, mais 
democráticos e permitindo que pautas sobre povos historicamente subalterniazdos 
fossem levantadas. Tendo em vista este cenário, a presente pesquisa possui o objetivo 
de investigar, através de uma análise de conteúdo da página do Instagram @thinkolga, 
se as manifestações sociais das mulheres no cenário digital atual contribuem para 
universalização do feminismo branco e invisibilização das mulheres negras, partindo da 
hipótese que a colonialidade historicamente estruturou as relações de poder e saber e 
desencadeou um apagamento de pautas, lutas, pensamentos e prioridades das 
mulheres feministas negras nas expressões feministas, com o objetivo de vericar as 
mudanças ocasionadas pela comunicação nos meios digitais. 
 

Palavras-chave: Internet. Comunicação. Ativismo. Feminismo. Colonialidade. 

TITLE: Digital media and black women: How do the agendas of subordinate peoples 

become popular through the internet? 

Abstract 

The internet, which historically was a machine of struggle and war, can now be 
considered a distributed communication tool. This shared communication caused a 
series of activisms, even the articulation of collective actions against totalitarian systems, 
making communication, as well as activisms, more democratic and allowing the agendas 
on historically subordinated peoples raised. In view of this scenario, this research aims 
to investigate, through a content analysis of the Instagram page @thinkolga, whether the 
social manifestations of women in the current digital scenario contribute to the 
universalization of white feminism and the invisibility of black women, starting from the 
hypothesis that coloniality historically structured as relations of power and knowledge 
and triggered an erasure of the agendas, struggles, thoughts and priorities of black 
feminist women in feminist expressions, with the objective of verifying how changes 
caused by communication in digital media. 
 
Keywords: Internet. Communication. Activism. Feminism. Coloniality. 

Introdução 

O regime democrático em que o Brasil se encontra desde 1985 não se mostra eficaz 
quando atribuído a detenção dos meios de comunicação e ao direito à liberdade de 
expressão. Consoante Coutinho e Paiva (2007), assim como na maioria dos países da 
América Latina, o poder da mídia no Brasil está concentrado nas mãos das elites, que 
fazem uso dela para defender seus próprios interesses e manter seus privilégios. Além 
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de ter controle sobre a política e moldarem a opinião pública, os detentores dos meios 
de comunicação são responsáveis também pela falta isegoria, ou seja, desigualdade de 

direito de fala. 

Dentro deste cenário, Gramsci (2002) desenvolveu o conceito de hegemonia, que 
consiste no consenso e liderança cultural e político-ideológica de uma determinada 
classe sobre as outras, incluindo aspectos econômicos, percepções, valores e 
princípios. Esta hegemonia é adquirida e fortalecida no plano ético-cultural, na 
expressão dos saberes, modos de representar, práticas e modelos de autoridade que 
buscam a superioridade. 

Este percurso hegemônico e elitista da comunicação começou a ser transformado em 
1984 com a invenção do ciberespaço – um território virtual de trocas, ação coletiva e 
produção comum, proporcionado pela rede mundial de computadores. A internet, que 
anteriormente era usada como uma máquina de luta e guerra, passou a ser usada como 
uma ferramenta de comunicação distribuída. Com a emergência do ciberespaço, essa 
comunicação distribuída ocasionou uma série de ativismos, até a articulação de ações 
coletivas contra sistemas totalitários. Através do midialivrismo ciberativista, segundo 
Malini e Antoun (2013), são reunidas experiências singulares de construção de 
dispositivos digitais, tecnologias e processos compartilhados de comunicação, a partir 
de um processo de colaboração social em rede e de tecnologias informáticas, cujo 
principal resultado é a produção de um mundo sem intermediários da cultura, baseada 
na produção livre e incessante do comum, sem quaisquer níveis de hierarquia que 
reproduza exclusivamente a dinâmica de comunicação um-todos. 

Tendo em vista este cenário, entende-se que o advento da internet e das redes sociais 
desenvolvido ao longo dos últimos anos mostra-se como uma potencial ferramenta para 
o processo de contra-hegemonia. Através da Cibercultura, o percurso da comunicação 
deixa de ser individual, objetivo, passivo e elitista, para uma atmosfera mais coletiva, 
contextual e ativa. Em outras palavras, a comunicação deixa de ser um processo linear 
que vai do emissor para o receptor, e passa a ser rizomática, de todos para todos. 

Acredita-se que este cenário transformou e se manifesta em diversos tipos de contextos 
e narrativas, inclusive na militância e no ativismo. A exemplo, o feminismo, fundado 
conceitualmente em uma perspectiva branca, passa a poder ser explorado e 
manifestado a partir de diferentes lugares de opressão e da pluralidade das mulheres, 
que agora podem expressar suas demandas pessoais e serem ouvidas em um espaço 
mais amplo e, teoricamente, democrático. 

Deste modo, esta pesquisa tem como recorte o feminismo, com o objetivo de investigar 
se as manifestações das mulheres no cenário digital atual contribuem para 
universalização do feminismo branco e invisibilização das mulheres negras, partindo da 
hipótese que a colonialidade historicamente estruturou as relações de poder e saber e 
desencadeou um apagamento de pautas, lutas, pensamentos e prioridades das 
mulheres feministas negras nas expressões feministas. 

 
Metodologia 

 
 
Para analisar a hipótese proposta por essa pesquisa e, portanto, entender como e com 
que frequência as pautas dos povos subalternizados são colocadas nos meios digitais 
e no ciberespaço, foi proposta a realização de uma investigação, através de um estudo 
de caso com análise de conteúdo. 
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Antes de expor a análise é importante destacar que, segundo Yin (2001), o estudo de 
caso é “uma inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 
um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é 
claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidências são utilizadas”. É através do 
objeto de estudo escolhido que serão sugeridas conclusões a respeito não só dele, mas 
do todo. 

Além disso, dentro do recorte escolhido, análise de conteúdo (AC) faz parte da pesquisa 
qualitativa, para organização e análise de dados. A partir dela é possível tanto descrever 
as mensagens, atitudes atreladas ao contexto da enunciação, como as inferências sobre 
os dados coletados. Para Calixto e Pinheiro (2014), a análise ultrapassa as incertezas 
propostas pelas hipóteses e revela processos sociais ainda pouco conhecidos, referente 
a grupo particulares, com modelo de entendimento profundo. 

A análise desta pesquisa foi realizada tendo o perfil do Instagram @thinkolga, de modo 
quantificar e qualificar as postagens que levantaram pautas do feminismo negro e 
interseccional dentro do período escolhido. Para tanto, foram escolhidos dois recortes 
temporais que incluem todo o conteúdo do mês de junho de 2018, assim como todo 
conteúdo de junho de 2020, de modo a se estabelecer uma comparação. 

A Think Olga é uma organização que possui o objetivo de sensibilizar a sociedade para 
questões de gênero, educando e instrumentalizando pessoas que se identificam como 
agentes de mudanças na vida das mulheres, segundo consta no site da organização. A 
ONG tem a comunicação como principal ferramenta aliada à tecnologia e a educação, 
para impactar a vida das mulheres do Brasil e do mundo. É comunicando que a Think 
Olga busca conectar pessoas e desenvolver narrativas e ferramentas para um mundo 
mais justo, humano e seguro para todas e todos. 

Atualmente a página do Instagram da organização conta com mais de 83 mil seguidores 
e possui postagens frequentes. Esses foram fatores relevantes e decisivos para escolha 

do objeto. 

  

 
Resultados e Discussões 

 

Realizando uma análise de conteúdo dentro dos recortes de tempo estabelecidos para 
os fins desta pesquisa, observou-se que no mês de junho de 2018 a página @thinkolga 
contou com o total de 22 postagens, que pautaram 3 temas principais: a violência 
sexual, a presença das mulheres nos esportes e a divulgação da campanha chega de 
fiu fiu. Dos 22 posts, 5 foram relacionados ao tema mulher no esporte, através de 
diversas abordagens, 10 foram sobre violência sexual e 5 sobre a campanha 
mencionada, lançada pela think Olga em 2013 com o objetivo de combater o assédio 
sexual em espaços públicos. Além disso, identificou-se uma postagem em alusão a 
morte da vereadora Marielle Franco e outro post com uma notícia sobre o caso de 
Janaína Aparecida Quirino, uma mulher negra em situação de rua que foi submetida a 
uma laqueadura sem consentimento. Dos posts mencionados, apenas os dois últimos 
apresentaram um recorte explícito de raça, representando uma porcentagem de 9% do 
total. Todas as outras postagens foram pautadas através da ótica do feminismo branco, 
colocando a categoria mulheres como universal, sem considerar as outras opressões 
sofridas por mulheres que não se enquadram no padrão branco e cisheteronormativo. 
Quando se apresenta as dificuldades que as mulheres encontram no meio esportivo, 
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por exemplo, é necessário também que haja um entendimento sobre como esses 
obstáculos se aplicam ou se transformam quando a mulher a qual nos referimos é negra, 
indígena, lésbica, transsexual, de classe baixa ou vive em uma cultura ditadora. O 
mesmo se aplica para as questões de violência sexual e assédios abordadas nas 
postagens. 

Já no mês de junho de 2020 foram feitas 12 postagens, uma quantidade significamente 
menor do que no mesmo período do ano de 2018. Entretanto, 3 delas pautaram a 
situação das mulheres durante o período de pandemia e as outras 9 pautaram 
nitidamente um recorte de raça com predominância da mulher negra em todas elas. Em 
termos de porcentagem, tem-se um total de 75% das postagens pautadas a partir de 
perspectivas do feminismos negro. Os conteúdos com recorte de raça pautaram 
demandas de mulheres que não se enquadram na categoria universal e indicaram 
páginas, eventos, historiadoras, artistas, pesquisadoras, comunicadoras, jornalistas e 
podcasts que levantam pautas sobre a negritude, induzindo que os seguidores e 
seguidoras da página se aprofundar nesses assuntos e reconheçam as demandas 
exclusivas da vida negra. 

Para entender e importância do assunto levantado é necessário fazer um resgate sobre 
a luta das mulheres por equidade. Segundo a autora feminista Maria Amélia Teles, em 
Breve História do Feminismo no Brasil,” o feminismo é uma filosofia universal que 
considera a existência de uma opressão específica a todas as mulheres”. Para tanto, 
esse modo de opressão se manifesta tanto de maneira estrutural, como superestrutural, 
através das ideologias, culturas e políticas. Além disso, ele assume diferentes formas 
de acordo com as classes e camadas sociais, nos diferentes grupos étnicos e culturas. 
Este movimento político questiona as relações de poder, a opressão e a exploração de 
grupos de pessoas, se contrapondo ao poder patriarcal. A transformação social proposta 
pelo movimento inclui economia, política e ideologia da sociedade. 

No Brasil, ainda segundo Teles (1993), as origens do feminismo podem ser localizadas 
em lutas que foram travadas, tanto de forma consciente como inconsciente, por 
mulheres intelectuais e por grupos de mulheres de origem popular, como quilombolas, 
trabalhadoras do mercado de trabalho ou, ainda, aquelas que participavam 

individualmente de movimentos políticos. 

Consoante Djamila Ribeiro (2014), no país o movimento início no século XIX, com a 
primeira onda, onde as reivindicações pontuaram o direito ao voto e à vida pública. Em 
1922 nasce a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que objetivava a luta pelo 
sufrágio feminino e o direito ao trabalho sem que fosse necessário a autorização do 
marido. 

Já a segunda onda teve seu início em 1970, momento em que o país enfrentava uma 
crise na democracia, com lutas pela valorização do trabalho da mulher, direito ao prazer 
e contra a violência sexual. Essa geração foi responsável também por combater a 
ditadura militar. 

A terceira onda, alavancada em 1990 por Judith Butler, teve início a discussão sobre os 
paradigmas dos períodos anteriores. Algumas feministas começaram a abrir seus olhos 
para a exclusão do discurso universal, atentando-se para o fato de que as mulheres são 
oprimidas de diferentes maneiras, tornando necessários discutir as questões de gênero 
com recorte de raça e classe. 

Nessa história, o feminismo negro começou a ganhar força a partir da segunda onda 
entre 1960 e 1980, com a criação da National Black Feminist, em 1973 nos Estados 
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Unidos. Durante o período, feministas negras passaram a escrever sobre o tema, 
proporcionando uma literatura feminista negra. 

No Brasil, o feminismo negro começou a ganhar sua força no fim dos anos 1970 e no 
início dos anos 1980, reivindicando que as mulheres negras fossem vistas como sujeitos 
políticos. Segundo Núbia Moreira (2007), o movimento das mulheres negras no Brasil 
amadureceu na década de 80 como fruto de uma intersecção entre o movimento 
feminista e o movimento negro. A relação desse grupo de mulheres com o movimento 
feminista se estabelece em 1985, a partir do III Encontro Feminista Latino-americano 
ocorrido em Bertioga. Foi neste contexto que emergiu a organização atual de mulheres 
negras com expressão coletiva com o intuito de adquirir visibilidade política no campo 

feminista, dando espaço para o surgimento dos primeiros coletivos de mulheres negras. 

O movimento pautava a maneira como as questões colocadas pelo feminismo e pela 
ação do movimento feminista são de difícil compreensão para grande parte das 
mulheres negras, principalmente por levantar debates correspondentes aos setores 
médios da população, sem considerar os setores mais desfavorecidos, local onde se 
encontra a maioria das mulheres negras. 

Para Moreira, mesmo que as conquistas dos movimentos feministas sejam benéficas 
para todas as mulheres, ainda há a necessidade de se olhar para as questões que se 
referem às mulheres negras. Neste processo, é possível observar uma dualidade: por 
uma lado, as mulheres negras não conseguem compreender de forma integral o que 
seja feminismo; do outro, as mulheres brancas não conseguem compreender as 
questões específicas das mulheres negras. 

Para Djamila Ribeiro (2018), a universalização da categoria “mulheres”, no sentido da 
representação política, foi criada a partir da mulher branca de classe média, assim, urge 
a necessidade de pensar uma reconfiguração do mundo a partir de diferentes olhares e 
de uma linguagem eurocêntrica. Trabalhar fora sem a necessidade de autorização do 
marido, por exemplo, nunca foi uma das pautas das mulheres negras. E, ainda, se essa 
universalização não for combatida, as reivindicações feministas continuarão deixando 
alimentando as estruturas de poder, deixando diversos grupos de mulheres de fora e 
mantendo a invisibilidade daquelas que entrecruzam opressões. Sempre que o assunto 

for “mulheres”, é importante questionar de que mulheres estamos falando. 

As pautas do feminismos negro por muito tempo se mantiveram apagadas pelas classes 
soberanas e pela comunicação hegemônica. Segundo Gramsci (2004), o processo de 
hegemonia é extenso e é preparado por classes dominantes, que modificam valores e 
pontos de vista, gerando consensos que contribuem para que estas se afirmarem 
perante a sociedade (GRAMSCI, 2004 apud MORAES, 2010). Para Moraes (2010), o 
controle ideológico é um empecilho à participação de outros segmentos no debate 
coletivo, de modo a neutralizar visões alternativas, induzindo a opinião pública a 

acreditar que somente tem relevância aquilo que os veículos divulgam. 

Entretanto, frente à situação de dominação, o filósofo e jornalista italiano destaca os 
recursos contra-hegemônicos, que criam uma nova maneira ético-política, denunciando 
com o objetivo de reverter a marginalização e exclusão propostas pelo modo de 
produção capitalista. A contra-hegemonia, consiste em apresentar argumentos 
alternativos que enfrentam o senso comum, possibilitando o conhecimento crítico da 
realidade para transformá-la (GRAMSCI, 1999 apud MORAES, 2010). Para reconfigurar 
o cenário de dominação, as classes subalternas precisam se transformar em uma força 

política efetiva que proporcione a coordenação de iniciativas e princípios ideológicos. 
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Neste sentido, o o digital possui o potencial de proporcionar a mediação de informação 
a partir de indivíduos que visam transformações sociais, relacionando-se intensamente 
com o conceito de intelectual orgânico desenvolvido também Gramsci. Ao contrário do 
intelectual tradicional, o intelectual orgânico é aquele que se encontra entrelaçado nas 
relações sociais pertencentes à sua classe, vinculados a determinado modo de 
produção e conectados às lutas políticas das minorias. (GRAMSCI, 1975 apud 

SEMERARO, 2006). 

 
Conclusão 

 

Embora seja nítido o aumento da frequência com que as pautas referentes aos grupos 
subalternizados, em especial das mulheres e do feminismo negro, foram levantadas nos 
últimos anos, tanto de modo empírico como apontado pelos dados da análise desta 
pesquisa, é certo de que ainda há a necessidade de uma visão crítica sobre o modo 
comos esses povos sao vistos e representados tanto pelos grupos ativistas, no que se 

refere acomunicação, quanto para a sociedade em geral. 

Em um cenário ideal, os ativismos digitais devem olhar de maneira atenta e coerente 
para as pautas dos subalternizados, não se rendendo a casos pontuais e incidentes. 
Ainda dentro do ciberespaço, o feminismo negro muitas vezes é visto como assunto 
alheio as outras pautas feministas, principalmente pelo fato das mulheres subalternas 
não estarem ocupando o lugar de enunciação e protagonismo, principalmente dentro de 
um sistema de comunicao que se mantem atraves da manutencao da hegemonia. 

Segundo a ONU, 50% da população mundial ainda está offline, em uma realidade onde 
meninas e mulheres estão mais sujeitas a não terem acesso a tecnologia. Em algumas 
partes do mundo até 70% das meninas e mulheres não possuem aparelhos celulares, 
internet e alfabetização digital, o que revela que mesmo em um cenário de comunicação 
facilitada e mais democratico, muitas ainda possuem o direito de comunicar tolhido. 
Como colocado por Djamila Ribeiro em seu livro Quem tem medo do feminismo negro? 
(2018), todo tipo de manifestação ou campanha feita no mundo online, envolvendo as 
pautas aqui mencionadas, são válidas e necessárias. Entretanto, é necessário também 
se pensar além, a partir de um olhar interseccional, para que seja possível contemplar 
pessoas de maior vulnerabilidade: “Onde campanhas com hashtag não as alcançam, 

quem vai impedir que caiam no esquecimento?”. 
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TÍTULO: Práticas Tradutórias na tradução do livro The Clarinete por 

Resumo 

O livro The Clarinet, fornece um vasto conjunto de conhecimentos sobre o instrumento 
para aprendizes, a qual me incluo. A metodologia mostrada neste livro, faz o aprendiz 
perceber o quanto este material didático para a área de atuação e seu crescimento como 
instrumentalista. Portanto, o objetivo desta pesquisa foi a tradução (inglês-português) 
deste material que existe só em uma versão inglesa, a luz da importância dessa 
tradução para futuras aulas e estudos do mesmo. O primeiro rascunho da tradução do 
livro The Clarinet, traduzido por nós como, O Clarinete, foi realizada em seis meses de 
encontros com profissionais da área e com o instrumento de um software de tradução, 
iTranslatePro. Sucessivas revisões estão em andamento.  Além do produto final – a 
tradução do livro – a pesquisa gerou outros resultados: um maior conhecimento tanto 
da língua inglesa e práticas tradutórias quanto aos conteúdos musicais, uma vez que 
tradução requer a mais profunda leitura de um texto. Assim ampliei meu conhecimento 
sobre a criação e o desenvolvimento do instrumento do início dele até técnicas em 
diversas áreas da música, como o comportamento de um músico profissional, o clarinete 
na música clássica, no Jazz e em outros meios. Constatamos também que quando usar 
ferramentas computacionais para tradução, muitas revisões são necessárias uma vez 
que o software não localiza a linguagem para o contexto alvo. Com essa pesquisa 
ajudaremos o curso de clarinete de uma escola de musica do RN. 
 
Palavras-chave: Pratica tradutórias, clarinete, manual de musica. 

TITLE: Translational practices in the translation of a clarinet textbook 

Abstract 

The book The Clarinet, provides a wide range of knowledge about the instrument for 
learners, which I include. The methodology shown in this book, makes the apprentice 
realize how much this didactic material for the area of activity and its growth as an 
instrumentalist. Therefore, the objective of this research was the translation (English-
Portuguese) of this material that exists only in an English version, in light of the 
importance of this translation for future classes and studies. The first draft of the 
translation of the book The Clarinet, translated by us as, The Clarinet, was carried out in 
six months of meetings with professionals in the field and with the instrument of a 
translation software, iTranslatePro. Successive reviews are in progress. In addition to 
the final product - the translation of the book - the research generated other results: 
greater knowledge of both the English language and translation practices, as well as 
musical content, since translation requires the deepest reading of a text. So I expanded 
my knowledge about the creation and development of the instrument from the beginning 
of it to techniques in several areas of music, such as the behavior of a professional 
musician, the clarinet in classical music, jazz and other media. We also found that when 
using computational tools for translation, many revisions are necessary since the 
software does not find the language for the target context. With this research clarinet 
course of a music school in RN. 
 
Keywords: Practice translating, clarinet, music manual. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1412 

 

Introdução 

Ao começar no projeto de pesquisa com esse tema de tradução eu gostei muito, sendo 
uma aprendiz do clarinete em uma escola de música no qual há muitos materiais para 
Clarinete que não tem tradução para língua portuguesa. Isso dificulta o melhor 
entendimento de alguns alunos e até mesmo de alguns professores e logo junto com a 
minha orientadora e outros alunos do grupo de pesquisa decidimos traduzir o livro The 
Clarinet, devido a sua importância central no primeiro ano do curso. Isso fez com que 
me empenhasse mais com o intuito de ajudar os alunos do curso e a mim também em 
um material na língua portuguesa para melhor aprendizado no curso de Clarinete em 
uma Universidade Federal do Rio Grande do Norte e em uma Escola de Música do Rio 
Grande do Norte. Além do mais poderia até um dia ser divulgado para outras 

universidades e para outros alunos. 

 
Metodologia 

 

Uma vez que escolhemos esse livro para traduzir, devido a importância do material no 
curso de clarinete na escola em questão e pelo fato dele só existir na versão inglês 
resolvemos dividir o livro em capítulos e por assim começar o desenvolvimento da 
tradução. Como uma parte do grupo de pesquisa se concentrava na tradução de um 
outro manual de clarinete, este ficou sob a minha responsabilidade. Por questões de 
palavras chaves, em primeiro lugar, decidimos buscar a ajuda de uma ferramenta 
específica para nós auxiliar na tradução, perante o tamanho do livro (300 páginas) e 
para melhor aprimoramento. Essa ferramenta é o iTranslatePro 2020. Ao mesmo tempo, 
também pedimos auxílio ao meu professor de clarinete, ao qual me ajudou em algumas 
partes e a ajuda e sob a supervisão da minha orientadora. Dessa forma conseguimos 
concluir a tradução em 6 meses de dedicação. Para melhor e mais aprimoramento na 
tradução eu também fiz uma divisão nos capítulos em tópicos para ganhar tempo e 
conseguir fazer as correções necessárias, mas sempre com a ajuda dos professores e 
da ferramenta digital iTranslate. Fiz divisão de palavras chaves, um glossário de 
palavras técnicas, e isso me fez criar uma forma de aprendizado e aprimoramento em 
minha linha de tradução. Também consultei um técnico na área, dos Estados Unidos 
em algumas palavras, fazendo um sumário de palavras para depois juntar em frases e 
assim completar textos e concluir uma tradução de forma mais correta e direta. O 
trabalho ainda está em andamento, sob revisão, devido ao tamanho e com a 
necessidade de olhares mais precisos nele uma vez que tradução computacional serve 
para certas buscas de linguagem técnica mas não localiza para a língua alvo. A intenção 
é de continuar com as revisões e submeter para publicação, pois acho que assim como 
ele já tem sido de grande valia para mim, ele também será de grande valia para outros 
estudantes e também para recomendações de professores aqui no Brasil. 

 
Resultados e Discussões 

 
Tive nesse livro dentro da tradução proposta, foi feita em 300 paginas, 52 imagens e 
algumas 10 ilustrações de trechos de musicas em partituras e para tudo isso acontecer 
eu tive um grande desafio que foi a forma de como escrever, e de saber que sozinha eu 
não iria conseguir terminar no tempo que terminei, e por isso pede ajuda de um nativo 
dos Estados Unidos e usei um metodo em forma de glosario em tabela, para palavras 
chaves e isso me ajudou bastante no desenvolvimento da tradução e isso tudo serviu 
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para o meu crescimento pessoal e academico, a qual eu aprendi e desenvolvi melhor o 
idioma na pratica e aprendi palavras novas e a usa-las corretamente. 
 
Conclusão 

 

Portanto, vejo nesse trabalho uma forma de ajudar também outros alunos com seus 
estudos do clarinete, pois esse livro ser um livro completo vida que nos mostra o 
clarinete desde o início dele, de como foi criado, até a utilização dele em nossas práticas 
e performance, trazendo da técnica até a utilização dele nas diversas áreas da música, 
na vida como aluno a área profissional, até as diversas formas do clássico ao Jazz, e 
isso é de muita importância para nossos estudos e pratica no mesmo. Com essa 
tradução o desempenho dos alunos e os estudos ficaram melhores, assim, com essa 
pesquisa pretende se contribuir um recurso fundamental no curso de clarinete de uma 
escola de música federal no Rio Grande do Norte. 

 

Referências 

 
BAKER, Mona. In Other Words: a course book in Translation. Routledge: London. 2001 
GÖKTÜRK CARY, Dilek. Kodály And Orff: A Comparison Of Two Approaches In Early 
Music Education ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social 
Sciences, Volume 8, Number 15, 2012. 

GREEN, L. Popular music education in and for itself, and for ‘other’ music: Current 
research in the classroom. International Journal of Music Education, 24:2 101-18, 2006. 
GREEN, L. Music, informal learning and the school: A new classroom pedagogy. 
Aldershot,UK: Ashgate, 2008a. 
KLOSÉ, H. Méthode pour servir à I'enseignement de lá clarinete à anneaux móbiles 
(Meissonnier, 1843) 
LAZARUS, H. New and Modern Method for the Clarinete. Lafleur, 1881. 
LEFÈVRE, J. X. Méthode de Clarinette. Paris, 1802. 

  



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1414 

 

CÓDIGO: HS1378 

AUTOR: NATHALIA OLIVEIRA SILVESTRE 

ORIENTADOR: TANIA MARIA DE ARAUJO LIMA 

 

 

TÍTULO: O ARQUIPÉLAGO DA POESIA EM CONCEIÇÃO LIMA - DIÁLOGOS 

INSULARES COM INOCÊNCIA MATA E ALDA DO ESPÍRITO SANTO 

Resumo 

Após 500 anos de colonização portuguesa, o país insular de São Tomé e Príncipe sofreu 
dolorosas perdas quanto as suas identidades culturais, linguísticas e religiosas. Dessa 
maneira, a literatura é capaz de resgatar essas identidades e memórias silenciadas, 
além de reconstruir sua própria história. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo 
analisar com base na crítica literária de Inocência Mata alguns elementos das marcas 
da poética insular na poesia de Conceição Lima e Alda Espírito Santo, observando o 
universo das ilhas, das questões locais e sócio-políticos culturais, bem como o 
apagamento de línguas e culturas, legado deixado pela colonização portuguesa no país. 
Para tanto, foram selecionados como corpus dessa proposta alguns poemas retirados 
das seguintes obras dessas poetisas do arquipélago: A Dolorosa Raiz de Micondó 
(2006), da Conceição Lima e O coral das ilhas (2006), da Alda do Espírito Santo. 
 
Palavras-chave: São Tomé e Príncipe, insularidade, Conceição Lima, Alda Espírito 

Santo 

TITLE: THE ARCHIPELAGO OF POETRY IN CONCEIÇÃO LIMA - INSULAR 

DIALOGUES WITH INOCÊNCIA MATA AND ALDA DO ESPÍRITO SANTO 

Abstract 

After 500 years of Portuguese colonization, the island country of São Tomé and Príncipe 
suffered painful losses in terms of its cultural, linguistic and religious identities. In this 
way, literature is able to rescue these silenced identities and memories, in addition to 
reconstructing its own history. In this sense, this work aims to analyze, based on the 
literary criticism of Inocência Mata, some elements of the marks of island poetics in the 
poetry of Conceição Lima and Alda Espírito Santo, observing the universe of the islands, 
of local and cultural socio-political issues, as well such as the erasure of languages and 
cultures, a legacy left by Portuguese colonization in the country. For this purpose, some 
poems taken from the following works of these poets from the archipelago were selected 
as corpus of this proposal: A Dolorosa Raiz de Micondó (2006), by Conceição Lima and 
O coral das Ilhas (2006), by Alda do Espírito Santo. 
 
Keywords: São Tomé and Príncipe, insularity, Conceição Lima, Alda Espírito Santo 

Introdução 

A pequenez territorial das ilhas de São Tomé e Príncipe não correspondem ao potencial 
literários dos escritores e escritoras dessa ilha. A colonização portuguesa no país insular 
é iniciada em 1470, que assim como o período colonial brasileiro iniciou sua atividade 
econômica na cultura da cana-de açúcar. Dessa maneira, com a necessidade de mão 
de obra para trabalhar nos engenhos e plantações de cana, a escravização dos povos 
negros serviram como fonte de renda para os cofres da coroa portuguesa. Apesar das 
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inúmeras dificuldades no período colonial, a poesia foi o gênero que mais contribuiu com 
os registros literários do país. De acordo com Ferreira (1977), essa poesia era 
“construída apenas por negros ou mestiços, este punhado de poetas balizou a área 
temática no centro do universo da(s) sua(s) ilha(s) e organizou um signo cuja polissemia 
é de uma África violentada, inchada de cólera, a esperança feita revolta”. Após a 
independência, em um novo contexto social, as narrativas poéticas ganham novas 
perspectivas. A busca pela reconstrução da identidade, da cultura, das línguas e a 
reescrita da própria história e a memória estão presentes nas obras dos autoras desses 
períodos. É a partir desse contexto histórico que poetisas como Alda Espírito Santo e 
Conceição Lima usam como plano de fundo para subverter a produção literária são 

tomense. 

 
Metodologia 

 

Inicialmente, foram realizadas leituras, análises, discussões e fichamentos de textos 
teóricos de Inocência Mata e outros autores para o embasamento da pesquisa e da 
escrita do artigo, assim como análises dos poemas de Conceição Lima e Alda Espírito 
Santo. Em encontros semanais com a nossa professora orientadora para discussões e 
estudos, textos como “A periferia da periferia”, “O texto colonial: uma questão estético-
ideológica e Literaturas em português: encruzilhadas atlânticas”, de Inocência Mata, 
além de textos teóricos como “Pós-colonial(ismo): interseções epistemológicas de suas 
implicações, de Luciano Nogueira, São Tomé e Príncipe em dois momentos identitários”, 
da autora Luciana Ribeiro de Souza, “Dona Alda e Conceição Lima: uma geografia de 
paixões, afetos e memórias, da professora Carmen Lucia Tindó Ribeiro Secco” e 
“Panorama das literaturas africanas de língua portuguesa”, de Maria Nazareth Fonseca 
e Terezinha Taborda Moreira. Nesses encontros, foram aprofundados as questões 
identitárias nas obras literárias, as questões do colonialismo e do pós-colonialismo, além 
de um estudo analítico sobre a intersecção dessas questões sociais, culturais e políticas 

com as obras das poetisas insulares. 

 
Resultados e Discussões 

 

Após os estudos teóricos, a análise dos poemas e o entendimento dos contextos 
histórico, social, cultural e político de São Tomé e Príncipe, foi iniciada a escrita do artigo 
sobre as autoras em questão. Apesar do distanciamento histórico, as poetisas 
apresentam em sua obra literária pontos de convergência, como o amor por sua terra, 
a sede de independência, não só na questão econômica, mas, principalmente, na 
questão social, cultural e identitária. Apesar do distanciamento temporal poético entre 
elas, ambas preconizam em sua literatura insular a influência do colonizador sobre o 
colonizado nos contextos político, social, histórico e cultural. Alda Espírito Santo 
destacou-se por sua poesia de resistência contra os opressores e pela combate contra 
o fascismo e o colonialismo português. Já Conceição Lima, sua contemporânea, atenta-
se para o contexto que apesar do processo de libertação do sistema colonizador, do 
qual Alda participou ativamente, as marcas de exploração do sistema capitalista ainda 
são vigentes no imaginário daqueles que foram silenciados. Mesmo após séculos de 
combate, a luta em nome dos que foram aliados do capital ainda continua. Suas obras 
são de veemente imersão na história das ilhas e do continente africano, nos convidando 
a conhecer a história redescobrir as origens e os fatos históricos, através da 
representação lírica, a destruição e os impactos provocados devido à colonização 
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portuguesa. Juntamente com essas temáticas, as construções narrativas são repletas 
de metáforas que remetem ao imaginário insular, abordando em seus escritos essa 
essência pertencente ao espaço da ilha. Ao optar essas por construções poéticas 
semântico-metafóricas, valorizando os elementos característicos das ilhas, as autoras 
são-tomenses procuram simbolizar através da escrita o resgate e o reconhecimento de 
suas raízes, valorizando o seu lugar de pertencimento identitário e cultural, além de 

negar a cultura e influência europeia em sua escrita. 

 
Conclusão 

 

A partir das discussão, conclui-se a importância de estudar a literatura dessas duas 
poetisas. Dessa maneira, de acordo com Inocência Mata, “Quando se fala em literatura, 
é inevitável falar-se do ideológico e do cultural, sobretudo em África onde as literaturas 
nasceram, historicamente, de uma conflitualidade, para protestar contra uma situação 
que era uma situação de conflito entre duas culturas, a portuguesa e a outra". Logo, é 
de extrema urgência a visibilidade no campo da crítica literária o estudo de autores 
desse país insular. Precisamos dar voz àqueles que foram silenciados e invisibilizados 
por um longo processo de escravidão e oprimidos pelo sistema capitalista vigente. Alda 
Espírito Santo e Conceição Lima, apesar de contextos históricos distintos, buscam em 
sua poesia a luta pela reconstrução da identidade, da cultura, das línguas e a reescrita 
da própria história e a memória. 
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TÍTULO: Revisão bibliográfica: caracterizando quintais produtivos e agroecológicos em 

contextos brasileiros 

Resumo 

O presente trabalho faz parte da pesquisa “Agricultura familiar e mercados: limites e 
possibilidades dos circuitos curtos enquanto construção de alternatividades no meio 
rural e estratégias de desenvolvimento local” desenvolvida sob a coordenação da Profa. 
Dra. Cimone Rozendo de Souza. Planejava-se que essa etapa da pesquisa fosse 
baseada nas visitas e experiências obtidas no campo, todavia, foi inviabilizada por conta 
do Covid-19, por isso, optou-se por fazer uma revisão bibliográfica acerca dos quintais 
produtivos, que são uma fração indispensável para a manutenção e reprodução dos 
Circuitos Curtos. Levando em consideração que não há muitas produções em relação a 
eles tornou-se necessário uma revisão bibliográfica aprofundada, sistematizada e que 
leve em consideração o protagonismo e importância que os quintais vem ganhando nas 

discussões sobre sistemas agroalimentares sustentáveis. 

 
Palavras-chave: Quintais produtivos. Circuitos curtos. Agricultura. Sustentabilidade. 

TITLE: Bibliographic review: characterizing productive and agroecological yards in 

Brazilian contexts 

Abstract 

The present work is part of the research “Family farming and markets: limits and 
possibilities of short circuits while building alternatives in rural areas and local 
development strategies” developed under the coordination of Profa. Dra. Cimone 
Rozendo de Souza. It was planned that this stage of the research would be based on 
visits and experiences obtained in the field, however, it was not feasible because of 
Covid-19, so it was decided to do a bibliographic review about the productive yards, 
which are an indispensable fraction for the maintenance and reproduction of the Short 
Circuits. Taking into account that there are not many productions in relation to them, it 
became necessary to carry out an in-depth, systematic bibliographic review that takes 
into account the protagonism and importance that backyards have been gaining in 
discussions on sustainable agrifood systems. 

 

 

 
Keywords: Productive backyards. Short circuits. Agriculture. Sustainability. 

Introdução 
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Os quintais são áreas que compõem a parte externa da residência, ou seja, todo seu 
entorno geográfico, entretanto, na última década vimos surgir na literatura, 
principalmente relacionada à agroecologia e segurança alimentar a ideia de quintais 
produtivos. 

A denominação dos quintais produtivos surge no âmbito da Agroecologia a fim de 
designar aquelas experiências, urbanas e não urbanas, relacionadas à produção de 
alimentos do dia-a-dia nas áreas aos arredores da casa e/ou moradia (MENDONÇA et 
al., 2017). 

Nessa acepção estes espaços são ressignificados, deixando de ser apenas uma área 
que cerca a casa, mas sim, estratégia produtiva a que se associam valores ligados à 
segurança alimentar e nutricional (SILVA et al, 2016), a autonomia das mulheres 
(STRATE; COSTA, 2018) à valorização do saber local (NASCIMENTO; GUERRA, 
2016), a espaço de sociabilidade e partilhamento (SEN, 2002) que no caso do meio 
rural, têm contribuído fortemente para dar corpo à agricultura familiar. 

São diversas as características definidoras dos jardins-quintal, como a predominância 
do trabalho familiar e sua multi-funcionalidade como um espaço estético, social, 
recreativo e utilitário (no provimento de remédios, ervas, materiais para construção, 
combustível, dentre outros) (Howard, 2003). A associação com animais domésticos o 
caracteriza também como um locus de produção de proteína animal (Greenberg, 1996; 
Kumar e Nair, 2004). Sendo assim, uma de suas principais vantagens é a de fornecer 
segurança alimentar para população ao longo de todo o ano (Soemarwoto et al., 1987) 
(TAQUEDA, 2009). 

Segundo Strate e Costa (2018), “os quintais são uma das formas mais antigas de 
manejo da terra, consistem em uma combinação de espécies florestais, agrícolas, 
medicinais e ornamentais, ao redor da residência”. Mas, para além disso, eles contam 
com a intensa contribuição social, cultural e ambiental para que a produção se 
concretize, sendo estes fatores, em especial o último, contribuintes para determinar 
quais gêneros alimentícios serão semeados (GUIMARÃES, et al., 2017). Ademais, eles 
são fonte de renda para famílias que vivem no meio rural (SILVA, et al., 2016). 

O que caracteriza um quintal produtivo é, antes de mais nada, nas palavras de Oakley 
(2004), “uma importante atividade doméstica, garantindo o acesso das famílias a uma 
dieta saudável e adequada ao gosto e às tradições locais”. O terreno em que será 
recriado os quintais produtivos por meio da agricultura familiar pode presenciar outros 
desafios além dos ambientais (ARAGÃO et al., 2018). Como são os casos dos quintais 
quilombolas, dos assentamentos e dos espaços urbanos e periurbanos, os quais serão 
estudados nesta pesquisa. 

 
Metodologia 

 

Para realizar essa análise foram utilizados 26 trabalhos. Através da pesquisa via internet 
foram encontrados 18 deles, sendo: 9 resumos do congresso de agroecologia de 2017: 
7 retirados do VI Congresso Latino-americano, X Congresso brasileiro, V Seminário do 
DF e entorno, 1 retirado do IX Congresso Brasileiro de Agroecologia e 1 do VI Congresso 
brasileiro de Gestão Ambiental; 3 Trabalhos de Conclusão de Curso e 6 artigos 
científicos. 6 trabalhos foram retirados da revista Agriculturas: 3 da edição de dezembro 
de 2009 e 3 da edição de setembro de 2012. Os últimos 2 trabalhos foram encontrados 
nos periódicos da CAPES. Pesquisas estas feitas em diferentes regiões do Brasil, 
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contando com quintais produtivos de comunidades rurais, assentamentos, quilombos, 
áreas urbanas e periurbanas. Esse revisão tem como principal objetivo observar quais 
os elementos que são destacados na literatura sobre essas iniciativas. Além disso, 
busca mapear os contextos ambientais e culturais do país em que se inserem tais 
experiência. Com isso, será analisado como o manejo de base agroecológica integra os 
espaços de cultivo dos quintais produtivos. 

 
Resultados e Discussões 

 
Em ambos os trabalhos utilizados neste estudo (26 trabalhos) os quintais com práticas 
agroecológicas, são àqueles que 

[...] transcende o processo de produção de alimentos e suas características são tão 
abrangentes que extrapolam a agricultura orgânica, uma vez que levam em conta os 
ecossistemas agrícolas em seus aspectos produtivos, sociais, ambientais, econômicos 
e políticos. (OLIVEIRA; SILVA, 2015) 

É perceptível uma predileção pela produção de base agroecológica, ou seja, sustentável 
dos alimentos, respeitosa com meio ambiente e com o/a agricultor/a. Essa realidade 
está associada ao desenvolvimento de práticas alimentares com um elevado grau de 
adaptação ao ambiente, construídas pelas famílias locais ao longo do tempo, mesmo 
que, em alguns casos, não seja possível mantê-las por conta da agroindustrialização 
(STRATE; COSTA, 2018). Ademais, é considerável as diferenças nas práticas, pois 
aqueles/as que não fazem uso de insumos químicos e respeitam o ciclo orgânico 
possuem outras dinâmicas de produção, cujo os produtores e produtoras agroindustriais 
não se preocupam justamente por conta da utilização dos insumos. 
Paixão e Almeida (2012) descrevem o processo de intervenção positiva do Conselho 
Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu (Comupra), apoiando o movimento “Deixem 
o Onça beber água limpa”, com o intuito de chamar atenção do poder público para com 
as condições da água da população do Baixo da Onça, além disso, trimestralmente os 
agricultores e agricultoras dessa região contam com o encontros Saberes e Sabores, 
que fornece ações para fomentar a agricultura urbana no bairro de Belo Horizonte. Ainda 
na capital mineira Almeida et al. (2016) descreve o processo de criação da Articulação 
Metropolitana de Agricultura Urbana de Belo Horizonte (Amau), composta por grupos 
independentes da sociedade civil, como “comunitários informais, associações 
comunitárias, movimentos sociais de luta pela terra, por moradia movimento feminista, 
grupos de permacultura e alimentação saudável, empreendimentos de economia 
solidária, pastorais sociais, redes, ONGs e estudantes”, tendo como principais objetivos 
dar visibilidade às experiências agrícolas na zona urbana mineira, fomentar suas 
atividade e funções sociais e criar diálogo com diversos setores da sociedade, “do poder 
público e da academia” apresentando-os às demandas e possibilidade criadas através 
da agricultura urbana.. 

Em Mendes (2016), o autor não se refere a nenhum quintal produtivo específico, mas 
contribui com a informação acerca do Laboratório de Educação do Campo e estudos da 
Reforma Agrária (LECERA), que em alguns casos da Agricultura Urbana (AU) se soma 
à mediação entre o/a agricultor/a e o Estado, sendo através deste que o Governo 

Federal auxiliá-os financeiramente. 

Porém, a maioria dos quintais pesquisados não possuem nenhum tipo de mediação de 
organizações governamentais ou não governamentais (ONGs), e por mais que recebem 
esse auxílio exterior para o cultivo e manuseio de alguns gêneros alimentício, são 
majoritariamente individuais. Exceto Gelbcke (2017) e Ribeiro et al. (2012), que 
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analisaram a existência de quintais comunitários em terrenos que são cuidados e 
usufruídos por toda a vizinhança, mesmo que a maioria dos agentes sociais que faziam 

sua manutenção tinham seus quintais individuais em suas propriedades. 

No que tange aos/as atores/atrizes sociais que cultivam os quintais a preponderância 
do trabalho feminino foi quase unânime entre os trabalhos consultados. Em Guimarães 
et al. (2017), pesquisa em Montes Claros/MG, de 8 pessoas entrevistadas 6 eram do 
gênero feminino e 2 do gênero masculino, variando as idades de 22 á 74 anos, já em 
Silva et al. (2016), pesquisa em Colombo/PR, as idade variaram de “menos de 18 anos” 
á 50 anos ou mais, sendo de 23 pessoas entrevistadas 17 do gênero feminino e 5 do 
masculino. No caso de Strate e Costa (2018), pesquisa desenvolvida em Constantina e 
Teutônia, ambas cidades do Estado do Rio Grande do Sul, o foco da pesquisa era 
justamente a questão rural com recorte em gênero, sendo entrevistadas em cada cidade 
25 mulheres, em Constantina as idades variaram entre 28 a 68 anos e em Teutônia de 
19 a 68 anos. Sobretudo, em Nascimento e Guerra (2016), as mais velhas se mostram 
mais engajadas e experientes, se vendo na obrigação de transferir os conhecimentos 
acerca dos quintais para os mais novos na intenção de perpetuar a agricultura e tradição 
familiar. 

Essa perpetuação dos valores se dão pelas mulheres mais velhas pela morte precoce 
dos homens ou pela morte deles no início da velhice por conta de suas condições físicas 
deterioradas pelo árduo trabalho ao longo da vida (RIBEIRO et al., 2012). Além disso, 
as mudanças climáticas que trazem seca para algumas regiões e umidade para outras, 
fazem com que os homens trabalharem fora constantemente, sendo elas, as mulheres, 

que protagonizam os cuidados com os quintais (FERREIRA et al. 2009). 

É necessário destacar os seus papéis, que em meio às inúmeras problemáticas 
destacadas neste trabalho, se sobressaem no que tange os quintais produtivos, sua 
manutenção e a utilização de técnicas agroecológicas, nos mostrando o poder de 
transmutação feminino, e principalmente, nos casos quilombolas e periurbanos, o 
protagonismo de mulheres pretas. 
As similaridades entre os estudos que revelam o protagonismo feminino não faz com 
que essas mulheres que são responsáveis pelos cuidados dos quintais produtivos sejam 
um grupo homogêneo e idêntico, mas sim, diverso e heterogêneo, principalmente se 
levarmos em consideração as regionalidades, relações intergeracionais e realidades 
sociais totalmente diferentes, até mesmo os gêneros produzidos em cada quintal gerará 
e exigirá técnicas e dinâmicas diferentes, como relatado anteriormente. Contudo, 
questões de representatividade externa e administrativa ainda precisam levar em 
consideração discussões de gênero que viabilize a ocupação de cargos por essas 
agentes sociais. 
E é nessa perspectiva de dar visibilidade às mulheres e suas experiências que surge, 
em 2004, o Grupo de Trabalho de Mulheres na Associação Nacional de Agroecologia 
(ANA), agindo através de balanceamentos nacionais das demandas das mulheres 
agricultoras de cada região e estados, com o intuito de mostrar suas singularidades. 
Por meio do método de sistematização de experiências, que foi proposto pelo Grupo de 
Mulheres de Dandara (BA) para a ANA, as mulheres contam suas trajetórias individuais 
e coletivas e suas práticas com base agroecológicas. O ato de falar, contar suas 
experiências, as leva um patamar de reconhecimento, que segundo o Grupo de 
Trabalho, não é frequentemente dado pelos companheiros e filhos. Além disso, afirmam 
que, segundo suas sistematizações de experiências, a desigualdade nas tarefas 
domiciliares é a responsável pela falta da presença feminina em espaços públicos, como 
por exemplo, associações, movimentos e sindicatos (CARDOSO e RODRIGUES, 
2009). 
As autoras destacam a auto-estima como fator chave para o empoderamento das 
mulheres a ocuparem espaços. É através dela que as agricultoras, em algumas 
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experiências sistematizadas, conseguiram ter forças para invadir a esfera política e 
(re)discutir a agroecologia, já que são elas que estão na linha de frente desse 

movimento sustentável. 

As experiências mostraram que essas conquistas só foram possíveis nos processos em 
que a produção agroecológica foi articulada com a superação da divisão sexual do 
trabalho, a promoção do acesso à informação e com estratégias de garantia da 

autonomia econômica e política das mulheres (CARDOSO e RODRIGUES, 2009). 

Além disso, a auto-estima contribui para dar força a elas para conseguirem reverter o 
olhar dos familiares do gênero masculino sob sua condição de mulher e ocupar cargos 
estratégicos nas associações e sindicatos. Cargos estes tradicionalmente ocupados por 
homens. 
A respeitos da diversidade de alimentos para a cultivação depende do tamanho do 
quintal, da situação financeira, do ambiente e do gosto da cultura local. Entre as 
inúmeras possibilidades de cultivo estão: frutas, leguminosas, cereais, condimentos, 

folhas e plantas para fins medicinais. 

Alguns quintais contam até mesmo com a presença de caprinos e ovinos, que auxiliam 
na adubação (STRATE; COSTA, 2018). Além da contribuição que os animais dão com 
o esterco para a “continuidade dos ciclos de nutrientes dos solos [...]” (SALES, 2005), 
fortalecendo uma agricultura sustentável e orgânica, eles (os animais, principalmente 
as aves) subsidiam o “aproveitamento dos restos de plantios e dos refugos de frutas e 
hortaliças comercializadas [...]” (SALES et al, 2005). Sobretudo, a criação dos animais 
não é meramente econômica, eles são, acima de questões financeiras e/ou 
estratégicas, parte do quintal, da agricultura familiar e da própria família (FREIRE et al, 
2005). 

Também existem casos de demandas externas para os agricultores/as vindas de seus 
consumidores (que muitas das vezes são pessoas conhecidas) de gêneros alimentícios 
específicos, mas por outro lado, alguns deles têm suas próprias demandas e gêneros 
não vendáveis, servindo exclusivamente para autoconsumo. 
Furtado da Silva et al. (2017), também expressam o poder adaptativo que 
agricultoras/es produzem, no seu estudo, especificamente, sobre adaptação de plantas 
medicinais. Infelizmente, nem Furtado da Silva et al. (2017), nem os outros exemplo 
citados acima dizem quais são esses gêneros alimentícios e medicinais adaptativos. 
Exceto Rodrigues et al. (2017), mostrando que o “principal alimento produzido na área 
1 foi a batata doce composta por 4 diferentes variedades, devido seu fácil manejo e 
ampla adaptação” e Oliveira (2009) quando revela que “A primeira espécie implantada 
foi o feijão guandu (Cajanus cajan), que proporciona rápida cobertura verde sobre a 
terra desprotegida.”. 
Além disso, por uma questão climática, ambiental e cultural a produção de alguns 
alimentos são mais valorizados que outros, criando hábitos e gostos específicos 
(NASCIMENTO; GUERRA, 2016). Essa predileção construída socialmente é vista por 
Gondim de Araújo (2012), Santos et al. (2013), Taqueda (2009), Guimarães et al. (2017), 
Silva et al. (2016), Carmo (2018), Mendonça et al. (2017), Furtado da Silva et al. (2017). 
Estes estudos demonstram que a força da cultura local, junto à sua biodiversidade, 
influenciam nas escolhas dos alimentos e, obviamente, naqueles que serão adaptados 
na região. Estes últimos, na maioria das vezes, por uma questão mercadológica. Ainda 
nessa perspectiva, Mendes (2016) aponta a escolha e/ou preferência por alguns 
alimentos como, em alguns casos, consequência da restrição orçamentária. 
Para dar conta dessas demandas a produção de base agroecológica é fundamental. 
Visto que o sucesso na venda dos alimentos e da valorização dos próprios quintais parte 
de seu potencial de proporcionar alimentos orgânicos, mostrando a preocupação com a 
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segurança alimentar de quem os consomem. 
Se observarmos a realidade descrita e estudada por Amorim et al. (2017), no sertão 
pernambucano do Pajeú, vemos que as agricultoras contam com estratégias baseadas 
na agroecologia para realizar suas práticas na agricultura que mantém os quintais 
produtivos. Os alimentos cultivados por elas são totalmente orgânicos, e abastecem 
43% da alimentação local (do Pajeú) anualmente, os outros 57% são destinados ao 

autoconsumo. 

Justamente por ser um quintal apoiado na lógica agroecológica, ou seja, num 
movimento sustentável para quem consome e para com o próprio meio ambiente, essas 
mulheres desenvolvem movimentos singulares àquelas de Constantina e Teutônia, que 
cultivam parte de seus alimentos para comercialização com o uso de insumos químicos. 
Ainda em Strate e Costa (2018), as autoras afirmam que são produzidos à demanda de 
autoconsumo (50 a 70% da produção) os mesmo gêneros alimentícios vendáveis, mas, 
sendo eles produzidos sem os insumos químicos e escolhidos de acordo com a 

preocupação das agricultoras com a segurança alimentar da família. 

No caso de Barbosa et al. (2018), as/os autoras/autores se detiveram em estudar com 
duas mulheres de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, área urbanizada no 
sudeste do país, que garantem a si mesmas e aos clientes produtos totalmente 
orgânicos. Chegando a um consenso com Taqueda (2009), Santos et al. (2013), Strate 
e Costa (2018), Amorim et al. (2017), Guimarães et al. (2017), Silva et al. (2016), Carmo 
(2018), Barbosa et al. (2017), Mendonça et al. (2017), Rodrigues et al. (2017), Gelbcke 
et al. (2017) e Mendes (2016), de que os benefícios da segurança alimentar promovida 
pelos quintais produtivos contribuem para a diminuição dos gastos das famílias em 
alimentos industrializados e agroindustriais e contribuem para o aumento de renda 
através da venda. 
Nos quintais produtivos urbanos, essencialmente orgânicos, agricultoras/es, produzem 
culturas com a maior parte do foco no autoconsumo (MENDES, 2016). Neles são 
cultivados frutas, leguminosas, verduras e plantas medicinais. Além de vendê-las 
principalmente em feiras, é através dessa tecnologia que a vida de muitas mulheres e 
homens ganharam outra dimensão financeira/econômica e alimentar. Ademais, foi 
perceptível a aliança comunitária entre vizinhos através de: doações e trocas de 
alimentos (BARBOSA, 2018), construção de horta comunitária num terreno baldio para 
fins de consumo da comunidade (GELBCKE, 2018), a troca e partilha de sementes e 
mudas (GUIMARÃES et al. 2016) e a elaboração de uma farmacopeia nos quintais 
medicinais (RIBEIRO et al., 2012). É através desses movimentos de troca de afetos, 
partilha e relações que vão além de produção de alimentos que a agroecologia se torna 
perceptível. 

Mas, é importante ressaltar que nem todo quintal produtivo é necessariamente de base 
agroecológico, entretanto, a partir do momento que as agricultoras/es se apropriam 
dessas práticas, consequentemente, se beneficiam de uma alimentação mais saudável 
que contribui em sua saúde e de seus familiares, levando-os à segurança alimentar, e 
ainda a certeza de saber o que está sendo passado para outras pessoas, no caso da 
venda. 
É possível perceber as inúmeras faces dos destinos da produção de alimentos 
cultivados nos quintais produtivos e seus impactos socioculturais e ambientais, 
principalmente no autoconsumo e na preocupação com a segurança alimentar, 
apontados em todos os trabalhos utilizados para este estudo. Através disso podemos 
apontar os quintais como elemento primordial na vida das famílias que o cultivam e 
daqueles que consomem seus gêneros alimentícios vendáveis e compartilhados com 
famílias (vizinhos) da região. 
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A existência, manutenção e (re)produção geracional da cultura do cultivo e manejo dos 
quintais, principalmente os de base agroecológicos, diz respeito a um lugar privilegiado 
no consumo de alimentos orgânicos e sustentáveis, fazendo com que a agricultura 
familiar ultrapasse as vivências rurais e invada o meio urbano com a força suficiente 
para integrá-lo no comércio, na vida e na mesa das famílias. 

Em Nascimento e Guerra (2015) é feito um recorte geracional com mais precisão, os 
quais os autores nomearam de “no tempo das avós e dos avôs”, “no tempo dos pais e 
das mães” e no “tempo atual”. Com isso, observando as mudanças nas práticas e suas 
reformulações que atravessam gerações, revelam um desinteresse dos mais jovens 
pelas atividades agrícolas, mas ao mesmo tempo, o afastamento dos mesmos por conta 
dos estudos e a distância entre casa-escola, todavia, a resistência dos mais velhos em 
passar os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo é recorrente, com o propósito 
de perpetuar o legado da agricultura familiar no quilombo. 

Não se trata de produzir apenas por fins econômicos, mesmo que os quintais sejam a 
fonte de renda para a sobrevivência e existência de muitas famílias, os aspectos afetivos 
e emotivos envolvidos na construção social dos quintais produtivos são expressos por 
Silva et al. (2016), onde as autoras destacam as relações de agricultoras/es com eles: 

[...] um significado estendido, no qual este assume elementos afetivos, assim como uma 
função de elevação da autoestima, pois o trabalho diário dedicado à produção do próprio 
alimento e/ou manejo do ambiente, ajuda a criar a consciência das atividades habituais 
e do sentimento de identificação, plenitude e satisfação. Ele faz parte da trajetória de 
vidas das famílias e de suas identidades enquanto agricultoras/es e um legado familiar 
de cuidado consigo e com seus iguais que deve ser passado adiante para os mais 
novos, estes que, em muitos casos, desde cedo fazem parte do cultivo e manuseio do 
quintal. 

A agroecologia se mostra, junto aos quintais produtivos, uma possibilidade de 
solidariedade, alteridade e comunhão para além da comercialização e autoconsumo. 
Em alguns estudos, principalmente os urbanos, foi perceptível a mudança 
comportamental depois da implementação dos quintais produtivos agroecológicos, 
fazendo com que a interação e as trocas de saberes culturais entre vizinhos aumentasse 
(MENDES, 2016). No contexto apresentados neste trabalho (comunidades rurais, 
quilombolas, assentamentos, urbanos e periurbanos) vemos o quintal e a agroecologia 
não só como possibilidades, mas como arma política e de visibilidade da agricultura 
familiar frente às ameaças estatais nos casos quilombolas, dos assentamentos e dos 
urbanos e periurbanos, ou ameaça agroindustrial com a pressão ao uso de agrotóxicos, 
no caso rural. 

[...] os quintais produtivos podem ser uma via para construção de um espaço dialógico, 
de socialização e de resgate da autonomia e da autoestima das famílias, ressalta-se a 
necessidade de ações, projetos, programas e políticas que viabilizem e fortaleçam a 
existência desta estratégia, visando o empoderamento, a formação cidadã e política e 
a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável, como 
consequências (SILVA et al., 2016). 

Além das questões de regionalidade, idade, classe e raça que transpassam os 
diferentes formatos de quintais produtivos trabalhados neste estudo, eles passam a se 
tornar, mesmo que de forma colateral, uma antiestrutura com capacidade plena de 
conversão social, cultural e ambiental, discrepante da agroindustrialização que é danosa 
ao meio ambiente e a perpetuação dos valores e costumes das agriculturas familiares. 
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Seja no quilombo, seja nos espaços urbanos e periurbanos; seja nas comunidades 
rurais, seja nos assentamentos. 

  

 
Conclusão 

 
Através dos formatos de quintais produtivos detectados (quilombolas, assentamentos, 
comunidades rurais, urbanos e periurbanos) tornou-se possível encontrar subjetividades 
que estão totalmente ligadas ao seus formatos, aos climas, às agrobiodiversidades 
regionais, aos costumes e culturas locais e os agentes sociais que movem essa 
iniciativa e quais suas motivações. 
Os quintais atingem seis grandes atmosferas: a primeira, a (re)criação de culturas locais 
acerca dos gostos regionais e manejos desenvolvidos. Não só espaços de cultivo 
rentáveis em torno da casa, mas sim, um espaço de troca de aprendizados familiares e 
sociais e manutenção das práticas agrícolas históricas; segunda, o protagonismo 
feminino em todo o processo de cultivo e manutenção, ficando por conta delas os 
gêneros alimentícios que serão consumidos pela família e as práticas a serem usadas 
para cultivá-los; terceira, a segurança alimentar dos/as próprios/as agricultores/as 
através da construção de uma identidade cultural sob o viés da agricultura para o 
autoconsumo; quarta, a transferência de conhecimentos intergeracionais da agricultura; 
quinta, as relações entre vizinhos, que consistem em trocar e/ou doar animais ou 
alimentos em troca de outros, fortalecendo, assim, os laços afetivos entre famílias 
distintas; a sexta, a comercialização de gêneros alimentícios que geram renda e o 
potencial de compra daqueles alimentos que não há possibilidade de serem cultivados 
em seus quintais, além obviamente, da venda de animais abatidos ou vivos. 

Ademais, foi possível visualizar como a base político-cultural da agroecologia auxilia e 
cria experiências únicas para com os quintais e seus/suas agricultores/as (ARAGÃO et 
al., 2018). Sendo ela uma técnica utilizada recorrentemente na agricultura familiar, mas 
também, como dito anteriormente, uma arma política e conflitante à lógica agroindustrial 
de consumo. 

Segundo Giddens (2003), o agente, que neste caso são as/os agricultoras/es, são 
empoderadas/os de criar diferenças sociais com pleno poder de renovação de valores, 
e a partir delas impulsionar a agência, que neste caso são os quintais em seus inúmeros 
formatos, a ser propagador de transformação social e estrutural. Assim, podemos 
compreender os quintais produtivos agroecológicos como agências culturais de herança 
arraigadas tanto no meio rural quanto no meio urbano com capacidade de confrontar os 

efeitos da industrialização e as estruturas do agronegócio. 
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TÍTULO: UMA HISTÓRIA DANÇADA: Residência artística e intercâmbio cultural entre 

o Grupo de Dança da UFRN e o Art Moves Dance Studio Maine/EUA. 

Resumo 

A pesquisa tem como objetivo principal compreender as experiências ocorridas no 
intercâmbio cultural/residência artística, realizados entre o Grupo de Dança da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (GDUFRN), coordenado pela professora 
Dra. Teodora de Araújo Alves, e o Stúdio de Dança Art Moves Dance, situado no estado 
do Maine/EUA, coordenado pela professora norte-americana Debi Irons. Tal intercâmbio 
iniciou-se no ano de 2014 e prosseguiu nos anos seguintes, com ênfase maior no ano 
de 2017, quando o GDUFRN teve a oportunidade de viajar ao Maine-EUA. Os 
resultados dessas experiências, serão relatados aqui a partir de entrevistas com os 
estudantes e/ou artistas participantes, como também por meio de uma breve descrição 
acerca dos trabalhos artísticos realizados no Brasil e nos EUA. 
 
Palavras-chave: Dança, Intercâmbio cultural, Residência artística, GDUFRN 

TITLE: A DANCED HISTORY: Art residency and cultural exchange between the UFRN 

Dance Group and Art Moves Dance Studio Maine / USA. 

Abstract 

The main objective of research is to understand the experiences that took place in the 
cultural exchange / artistic residency, carried out between the Dance Group of the 
Federal University of Rio Grande do Norte (GDUFRN), coordinated by Professor Dra. 
Teodora de Araújo Alves, and the Dance Studio Art Moves Dance, located in the state 
of Maine / USA, coordinated by the American teacher Debi Irons. This exchange started 
in 2014 and continued in the following years, with greater prominence in 2017, when the 
GDUFRN had the opportunity to travel to Maine-USA. The results of these experiences, 
will be reported here from highlights with the participating students and / or artists, as 
well as through a brief description of the artistic works carried out in Brazil and in the 
USA. 
 
Keywords: Dance, Cultural Exchange, Artistic Residence, GDUFRN 

Introdução 

Podemos entender o intercâmbio como a reciprocidade de experiências “Um conceito 
simples aproxima a palavra intercâmbio de troca, permuta. Em sentido amplo, o 
intercâmbio pode ser entendido como forma de trocar informações, crenças, culturas, 
conhecimentos.”(SARTORI et all, 2013, p. 443), neste caso específico, também 
podemos conceituar como um intercâmbio cultural pois “Sebben (2007) afirma que 
qualquer vivência internacional que consista no contato direto com outra cultura pode 
ser considerada intercâmbio cultural, e que o importante é a convivência com a cultura 
estrangeira, e não qual atividade é realizada.” (SEBBEN apud RODRIGUES, 2018, 

p.12). 
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A presente pesquisa, portanto, tem como objetivo principal compreender as 
experiências ocorridas no intercâmbio cultural/residência artística, realizados entre o 
Grupo de Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (GDUFRN), 
coordenado pela professora Dra. Teodora de Araújo Alves, e o Stúdio de Dança Art 
Moves Dance, situado no estado do Maine/EUA, coordenado pela professora norte-
americana Debi Irons. Tal intercâmbio iniciou-se no ano de 2014 e prosseguiu nos anos 
seguintes, com ênfase maior no ano de 2017, quando o GDUFRN teve a oportunidade 
de viajar ao Maine-EUA. Os resultados dessas experiências, serão relatados aqui a 
partir de entrevistas com os estudantes e/ou artistas participantes, como também por 
meio de uma breve descrição acerca dos trabalhos artísticos realizados no Brasil e nos 

EUA. 

Para contextualizar as os grupos envolvidos, conforme informações contidas no blog 
oficial do GDUFRN: 

O Grupo de Dança da UFRN (GDUFRN) é um projeto de extensão da UFRN, onde os 
bailarinos-intérpretes fazem pesquisas na área de Dança, e levam para si o aprendizado 
adquirido, transformando-o em dança.O GDUFRN está em atividade permanente desde 
1992, quando foi criado pelo professor Edson Claro. E construiu uma história de 
produção criativa e educativa no campo da Dança. 

E com base em informações retiradas do Blog do Studio de Dança Art Moves: 

Art Moves abriu como um estúdio de dança VARIANT em 1988 no terceiro andar da 13 
Cottage St. na Noruega, Maine, onde permanece até hoje. Debi Irons desenvolveu o 
método VARIANT de educação em dança, combinando técnica saudável com 

autoexpressão e criatividade para promover a confiança individual. 

 
Metodologia 

 

Por ter participado do intercâmbio e residências artísticas, como integrante do GDUFRN 
e estudante do Curso de Licenciatura em Dança da UFRN, tive proximidade com o 
objeto de estudo em questão. Desse modo, o estudo se caracteriza como pesquisa 
participante, sendo esta definida “pela interação entre pesquisadores e membros das 
situações investigadas.” (GIL, 2002, p. 56). 

Foram realizadas entrevistas com o elenco do GDUFRN e do Stúdio de dança Art 

Moves, no total de 15 entrevistados. As questões foram as seguintes: 

1- Essa experiência de um intercâmbio cultural ampliou sua visão de mundo, no que se 
refere a arte, as culturas, as relações pessoais? 

2- Participar de trabalhos artísticos com pessoas de diferentes culturas contribuiu de 

alguma forma na sua formação acadêmica e/ou profissional? 

3- Após essa experiência, houveram continuidades ou criações acadêmicas, artísticas 
ou profissionais a respeito do que foi vivenciado nesse processo em questão? Fale um 
pouco sobre eles e suas experiências particulares a respeito desses trabalhos. 
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Além das entrevistas, coletou-se material digital, sites, blog e arquivo digital do 
GDUFRN, pesquisas acadêmicas, entrevistas com os envolvidos e memórias dos 

processos em questão. O material digital refere-se a registros de aulas. 

Essa pesquisa também tem como fonte o Blog do GDUFRN que teve como redatora, 
até o ano de 2017, a integrante Ariane Mendes, formada em Licenciatura em Dança e 
atualmente Mestre em Artes Cênicas, que também estava envolvida em todo o 
processo. Nesse blog há um acervo de imagens, relatos, e descrições dos processos 
do Grupo, como também da residência artística supracitada. 

Como referencial teórico, buscou-se estudos sobre intercâmbio no sentido plural, e 
especificamente sobre intercâmbio cultural e residência Artística, bem como o Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC) da integrante do GDUFRN, Mikele Marques 
(RODRIGUES, 2018), que tratou desse assunto após sua volta do Maine/EUA. 

As entrevistas foram feitas ao longo do período desta pesquisa, algumas virtualmente 
devido a distância, como no caso dos integrante do Art Moves que são dos EUA, e 
outras foram feitas presencialmente com a maior parte dos componentes do GDUFRN, 
tanto os que tiveram experiências com Debi só no Brasil, quanto os que tiveram a 
oportunidade de participar da residência artística em território norte americano.. 

Esses relatos foram de suma importância para embasar a pesquisa. Todo esse material 
das entrevistas foram digitalizados e parte do material digital estão disponibilizados no 
anexo desta pesquisa, assim como alguns materiais de fotos e folders de aulas e 
apresentações no Brasil e no Maine/EUA. 

 

Resultados e Discussões 

 

Esse intercâmbio dá início no ano de 2014por meio de uma parceria entre o Programa 
Companheiros das Américas (Partners of the Americas) e a coordenação do GDUFRN 
quando Debi Irons foi convidada a vir a Natal-RN e desenvolver um trabalho voluntário 
com a Universidade e Escolas de Dança da cidade. 

Este Intercâmbio de Dança (RN/Brasil - Maine/EUA) trouxe para os participantes 
experiências de Jazz, Blues, Dança Moderna, Hip Hop e Improvisação, acomodando 
estes conhecimentos em sequências nas quais cada bailarino pôde se colocar como 
indivíduo que dança. (Ariane Mendes, no Blog do GDUFRN). 

Como resultado dessa experiência surgiu uma intervenção artística intitulada 
“Felicidade Potiguar”, que foi apresentada numa praça de convivência do Shopping 
Midway Mall em Natal-RN. “Felicidade Potiguar é um mix de jazz, blues, samba e 
improvisação construído a partir da colaboração da coreógrafa e dançarina Deborah 

Irons" (texto da imagem 1). 

O contato seguinte foi no ano de 2015, quando no mês de outubro a professora Debi 
desenvolveu um trabalho artístico entre o GDUFRN e a EDTAM (Escola de Dança do 
Teatro Alberto Maranhão), intitulado “Harlen Nocturno” que foi integrado na 
programação cultural da XXI da Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da UFRN 
(Cientec). Esta apresentação foi resultado de aulas de Dança ministradas nas duas 
instituições, e que culminou em um bloco de coreografias que exploravam 
predominantemente o jazz, como também a participação de um solo apresentado pela 
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própria professora norte americana. Ainda no ano de 2015, Debi fez um convite ao 
GDUFRN, através da professora Teodora Alves, para conhecer o seu Stúdio de Dança, 
situado no Maine-EUA. Desde então o grupo se organizou estruturalmente para 
consolidar esse intercâmbio. 

No ano seguinte, em 2016, paralelo às atividades da sua agenda cotidiana, o GDUFRN 
fez um cronograma de atividades para efetivar as burocracias que essa viagem 
desafiadora necessitava, pois o Grupo nunca tinha tido uma experiência de viagem 
internacional antes, e teria uma vasta pesquisa a respeito de documentações, capital 
necessário e todas as exigências que uma experiência desse porte exige. Com isso, o 
Grupo organizou algumas atividades para arrecadar fundos, como por exemplo: bazar 
e financiamento coletivo através de um site. O GDUFRN tinha como planejamento viajar 
no segundo semestre do ano de 2016, mas devido dificuldades, prorrogaram para o 
primeiro semestre de 2017. 

Em meados de Fevereiro de 2017, a direção do grupo juntamente com o elenco que iria 
viajar, começaram a organizar seus trabalhos artísticos que iriam apresentar nesse 
intercâmbio, o grupo ainda estava finalizando processos burocráticos, e definindo quais 
dos componentes iriam, pois alguns ainda enfrentavam dificuldades financeiras e com 
documentações para um auxílio que a UFRN estava a disponibilizar para alunos da 

graduação em condições de vulnerabilidade socioeconômica. 

Em abril daquele mesmo ano, antes da viagem do Grupo, a professora Debi Irons 
novamente veio ao Brasil, para ministrar aulas e compor um processo artístico, dessas 
aulas culminaram uma série de interações e impressões sobre a forma didática e a 
interação cultural da professora com alguns alunos que tiveram essa experiência pela 
primeira vez, já que eram novatos no Grupo, como relata o integrante Bruno Thierre do 
GDUFRN: 

Foi possível perceber nesses momentos, que Debi nos passa a base do que ela deseja, 
mas permitindo a interpretação e a disposição corporal de cada indivíduo, sem se 
preocupar com o virtuosismo que tanto se faz presente na arte em geral. Isso também 
é resultado da cultura e das relações pessoais, levando em consideração a cultura, vejo 
que ela tenta absorver ao máximo a nossa, de entender nosso comportamento como 
cultura brasileira, do que dançamos, do que gostamos, das nossas histórias, da nossa 
arte... Tudo resulta na ampliação da nossa visão de mundo (Bruno Thierre, em 
entrevista) 

Nessa direção, também tivemos o depoimento do integrante Ronaldo Teodósio , que 

nos disse: 

Desde a primeira vinda de Debi, quando eu estava presente, eu já pude perceber que 
houve uma mudança drástica em tudo que eu pensava em relação a Dança...tive um 
pouco de receio por ser uma Americana e eu não sabia como funcionava, então ela veio 
com aquele sorriso, aquele jeito leve que ela dança, e o que ela trouxe pra gente foi 
muito enriquecedor e acrescentou a experiência que já tínhamos na universidade, e 
também teve uma grande importância a presença das alunas dela Erika, Sasha e 
Kariana, e ter esse contato com todas elas me possibilitou ter referências de forma como 
trabalhar corporalmente/artisticamente e pude usar isso nas aulas do GDUFRN, nas 
aulas das disciplinas do curso, nos estágios. 

O componente Emmanoel Câmara fala sobre suas impressões e experiências com a 
dança ministrada por Debi: 
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Eu nunca tinha dançado Jazz, foi bem diferente, reproduzir movimentos que meu corpo 
nunca tinha experimentado, a expansão do corpo, os giros, cabeças e pernas em “Love 
on the Brain” são características que marcam muito...porque a gente sai do nosso 
conforto e é interessante porque a gente aprende mais, é interdisciplinar, porque além 
de dançar a gente também entra em contato com a língua. 

Podemos perceber que uma troca de experiência, mesmo que por pouco tempo, pode 
ampliar a visão de mundo de um sujeito “...Assim, inter-relações com diferentes povos 
e suas culturas enriquecem e ampliam a visão de mundo das pessoas permitindo uma 
troca de saberes e expressões em geral.”(RATUND e et all.,2014,p. 137). 

Naquele momento, em abril de 2017, a professora trouxe com ela suas alunas Erika 
Lindstrom, Karianna Merrill e Sasha Richardson, e convidou o Grupo de Dança da UFRN 
para integrar o espetáculo “Moving” com a Art Moves Dance Studio (Maine/EUA), sob a 
direção artística de Debi Irons, e com a CDTAM - Companhia de Dança do Teatro 
Alberto Maranhão - sob a direção artística de Wanie Rose Medeiros. 

O contato entre as alunas do Art Moves e o GDUFRN já foi uma experiência 
diferenciada, pois elas não falavam nossa língua verbal, exceto Erika que falava 
espanhol e diferente da professora Debi Irons que domina o Português e conseguia 
interagir com mais facilidade. Assim, a comunicação com as estrangeiras, para alguns, 
era restrita a dança, para outros que tinham facilidade ou curiosidade com língua 
estrangeira houve uma proximidade maior, inclusive amizades que perduraram para 
além da arte. Ainda nesse período, o GDUFRN estava em processo de pesquisa para 
o novo espetáculo “(Des)Caminhos” e foi conhecer a cidade Pedro Velho-RN, pela 
relação desta cidade com o embolador de coco ou coqueiro Chico Antônio, personagem 
presente na dramaturgia do referido espetáculo, o qual foi inspirado na obra o Turista 
Aprendiz do escritor Mário de Andrade (ANDRADE, 2015). Na ocasião foi possível a 
participação da profa. Debi e suas alunas na viagem. Fato que possibilitou apresentar 

para as estrangeiras um pouco do nosso interior do estado e seus costumes. 

Depois dessas experiências, Debi voltou a sua terra de origem na expectativa que o 
GDUFRN chegasse após algumas semanas, e no dia 23 de maio de 2017 o grupo 
embarca do Brasil com várias conexões para o Maine-EUA, e aqui irei me aprofundar, 
com relatos dos componentes sobre as experiências vividas já a partir da viagem de ida, 
pois para alguns era a primeira viagem de avião, como relata o integrante Ronaldo: 

Essa experiência ultrapassou limites e possibilidades que já pude viver, primeiro que 
nunca tinha viajado de avião, foi uma experiência nova que fiquei com medo, não sabia 
nem me comportar dentro de um avião, nunca tinha entrado em um. E fora o lugar onde 
eu moro, eu só conhecia Natal e João Pessoa… eu nunca imaginei sair do Brasil. 

Embora essa viagem não tivesse um caráter de turísmo e lazer, como bem relata a ex-
componente do GDUFRN Mikele em seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), 

No caso do GDUFRN, ressaltamos que a viagem teve prioritariamente um teor artístico-
cultural, uma ênfase na residência artística e não exatamente no turismo pensado como 
passeio ou entretenimento. Entendemos que houve uma conotação de intercâmbio em 
relação ao que foi vivenciado culturalmente, havendo um planejamento artístico-
formativo que precisou ser cumprido e deu o real sentido a viagem do Grupo. 
(RODRIGUES, 2018, p.12). 

É importante frisar que essa experiência refletiu positivamente na vida de cada sujeito 
participante dela, de modo que toda essa vivência também é ferramenta de investigação 
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para processos artísticos, afinal, o intercâmbio também tinha essa finalidade, como 
relata a componente do GDUFRN Lisiane Miranda ao dizer que: 

Serviu de estímulo para os processos criativos que iriam por vir, e os que já existiam 
que foram dando continuidade, e que ao meu ver, o cotidiano das pessoas, o que foi 
vivido no Maine, a cada passo que a gente dava, a cada ônibus que pegávamos, aviões, 
onde passávamos a gente tinha uma experiência vivenciada, e tudo foi usado nos 

trabalhos, no novo trabalho do grupo. 

A longa viagem com conexões em São Paulo/BR, Atlanta/EUA, Washington/EUA, Nova 
York/EUA, Boston/EUA, até chegar a Portland/MA, depois mais uma hora de viagem de 
Van até Norway, cidade onde está situada o Art Moves Dance Studio da professora Debi 

Irons. 

Em todo esse percurso cada componente vivenciava experiências únicas, partindo do 
pressuposto que a realidade de cada um era diferente, de componentes que já tinham 
viajado para outros países, outros que só conheciam outros estados do Brasil, e outros 
que nunca saíram do seu estado de origem. Com isso, podemos afirmar que apenas a 
locomoção até o destino final, que é o estágio primário desse intercâmbio, já é carregado 
de significados do campo pessoal de cada indivíduo, seja no primeiro contato com a 
língua estrangeira, nas paisagens diferentes, na primeira viagem de avião, na mudança 
de vestimenta por causa da temperatura que diminuía cada vez mais, ao passo que 
íamos rumo ao Nordeste dos EUA, e todas novas vivências singulares de cada sujeito. 

Ao fim da viagem de ida, chegamos a casa da professora Debi Irons, que também é o 
Art Moves Dance Studio, situado na cobertura de sua casa. Ao chegarmos, tivemos 
pouco tempo para trocarmos de roupa e irmos fazer uma aula de Jazz ministrada pela 
professora Debi com suas alunas, algumas já conhecíamos quando vieram ao Brasil. 
Foi nosso primeiro contato com a dança em território norte americano. A partir desse 
primeiro momento, após nos organizarmos, o GDUFRN tinha uma agenda de duas 
semanas para cumprir, que incluía visitas e apresentações em escolas de ensino 
regular, estúdios de Dança, galeria de arte, aulas de dança ministradas por integrantes 
do GDUFRN e por professores da região, apresentação em praça pública, aulas diárias 
no Stúdio Art Moves, e para encerrar o roteiro de atividades, o GDUFRN junto com a Art 
Moves Dance fez uma noite de apresentações para convidados da região, no Studio da 
professora Debi Irons. 

Por estarmos alojados na casa da professora e imersos nas aulas e ensaios diários na 
cobertura de sua casa, podemos afirmar que estávamos em um processo de residência 

artística, ou seja, 

Definindo a residência artística, esta é um lugar que proporciona espaço e tempo ao 
artista. Espaço para se dedicar ao seu projecto, longe da sua vida quotidiana, de uma 
vida urbana e com tarefas múltiplas, mas um espaço físico, adaptado conscientemente 
tendo em vista o trabalho artístico, apetrechado com estruturas que permitam a sua 
execução. E tempo, no sentido de afastamento, de quebra com as rotinas diárias, um 
tempo completo e em compromisso com o projecto. (DOMINGOS, 2009 p.2). 

E estar em uma residência artística em contato com pessoas de outra cultura, aprofunda 
a experiência em um campo que engloba o trabalho artístico e as experiências do campo 
pessoal do sujeito, haja vista que: 

O trabalho artístico vive comumente desta compilação de acções, entre o trabalho, o 
lazer e as relações de identificação com o outro, através da partilha e discussão criativa, 
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num único lugar. Isto devido ao facto de o trabalho artístico se estender durante um 
período de tempo específico, o que proporciona uma relação estreita entre os indivíduos 
e que congrega os espaços-tempo num único, resultando um encontro diversificado.( 
DOMINGOS, 2009, p..25) 

Durante todo o período, aconteceram experiências singulares a respeito desse contato 
entre o GDUFRN e a população local do Maine, já que os estrangeiros agora éramos 
nós. Nas apresentações nas escolas de ensino regular, o grupo vivenciou experiências 
majoritariamente com crianças e adolescentes, incluindo apresentações de alguns 
trabalhos do GDUFRN, e ao final, o Grupo aplicava uma breve oficina de dança para o 
público, que geralmente eram em torno de 80 a 100 pessoas, entre professores e 
alunos, um desafio muito enriquecedor para ambos os lados, tendo em vista que poucos 
componentes do GDUFRN dominavam o inglês, como também os nativos não eram 
familiarizados com aquele estilo de dança brasileira. E o resultado era uma forma de 
linguagem pouco verbal e extremamente expressiva/corporal, como fala a integrante do 

GDUFRN Lisiane: 

...tanto na arte como na vivência que tive no dia-a-dia deles, e que apesar de línguas 
diferentes que falávamos, a gente se comunicava numa mesma linguagem que é a 
Arte.”. A integrante do Art Moves Tegan comenta “A linguagem verbal é diferente, mas 

muitas outras semelhanças. 

Os alunos locais, pareciam sempre bem atenciosos e dispostos a encarar as 
experiências propostas, inclusive o nosso famoso Samba. 

A professora Debi Irons relata sua percepção em relação a essa comunicação: “Ao 
dançar juntos, parece natural, honrando o espaço ao dançar juntos, sem julgamento, 
ouvindo com todo o corpo, sabendo sem saber, o nível celular de entendimento” 

Já a componente do Art Moves Erika relata sua experiência com essa linguagem não 
verbal através da dança: 

Formas de comunicação, a dança é comum e a base, elevou "coisas" significativamente, 
entendi as palavras por estar na aula de dança, o contexto e o movimento permitem que 
eu entenda a linguagem sem ser familiar, um sentimento de confiança no que era 
recebendo linguagem corporal e de dança, relações criadas com contato físico e visual, 
a percepção nos EUA é uma sociedade de alto nível; estar no espaço de estúdio de 
Dança do Brasil parece diferente e desconhecido. 

As experiências nos estúdios de dança Casco Bay Movers, situado em Portland-Maine, 
e Expasion Arts Dance Studio, situado em South Paris-Maine, também foram 
enriquecedoras no que se refere à prática e docência de dança, tendo em vista que os 
integrantes do GDUFRN tiveram contato, fizeram aulas, apresentações e ministraram 
oficinas em um ambiente de ensino formal de dança, com pessoas de uma realidade 
cultural e artística diferente do habitual. 

Sabendo que todos os integrantes do GDUFRN, que estavam nesse intercâmbio, eram 
estudantes de licenciatura, alguns formados e outros se tornando mestres, e essa 
extensão de ensino-aprendizagem em um ambiente diferente de sua origem, enriquece 
o currículo profissional e as experiências pessoais dos discentes, como relata a 

componente do GDUFRN Iane Licurgo: 

Essas experiências contribuíram para minha escrita da minha dissertação de mestrado, 
então isso foi muito bom por dar mais importância ao meu texto ao acrescentar esse 
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tipo de informação, de vivências, e na minha atuação profissional, sou professora da 
rede estadual de ensino...Então, a participação com eles pôde ampliar a minha visão do 
meu trabalho, na sala de aula pude aplicar algumas da vivências feitas nesse 
intercâmbio, também pude levar todas as turmas da escola para assistir o espetáculo, 
quando elas vieram aqui no ano de 2019...ter podido através dessa experiência de 
intercâmbio cultural provocar nos meus alunos essa sensação de estar em um teatro, 
ver um espetáculo, que eles acharam super profissional, e foi muito bem feito. Então é 
o que eu tiro de ponto máximo para meu lado profissional de ter participado dessa 
experiência.”, a componenteBrenda Leslie comenta “acredito que toda e qualquer 
experiência que você faça fora do seu lugar de origem em questão artística cultural traz 
uma amplificação desses conceitos seja direta ou indiretamente. Esta experiência 
Brasil-Maine despertou e ampliou sim a visão para com realidade de como a arte, e a 
dança especificamente, é tratada fora do nosso contexto, onde é nítido que falta muita 
coisa ainda a ser feita para a valorização das artes no nosso país e de como cada lugar 
as utilizam para o crescimento nacional...mas também percebi que seguir a arte em 
outros lugares mesmo num país desenvolvido tem suas limitações e dificuldades, 
diferentes, porém não descartadas. 

A componente Lisiane também relata: 

Uma das coisas que não esqueço é de como foi rico para minha formação profissional. 
Lembro que observei a disciplina que elas tinham, o tempo que elas se dedicavam 
àquela arte, a forma que se trabalha que para mim transmitia muita paixão pelo trabalho, 
sabe? Então esse tipo de experiência eu nunca vou esquecer, sinto muita falta dessa 
vivência com a Debi e suas alunas. E isso foi tanto nas vivências da viagem ao Maine 
quanto quando elas vieram aqui. 

Por isso o intercâmbio acadêmico/cultural é tão almejado por discentes de diversos 
cursos. “O intercâmbio acadêmico permite proveito e vantagens que vão além do 
aprendizado, mas também no desenvolvimento psicológico, autoconfiança, 
amadurecimento, independência, capacidade de relacionar-se e, sentir-se ‘um cidadão 
do mundo’ ” (SARTORI e col. 2013, p. 443). 

Em meio a agendas de escolas e estúdios, ocorreram outros compromissos que 
intercalava entre visita a vizinhança e a dança, como a apresentação em forma de 
improvisação numa exposição de arte do artista plástico Daniel Minter em Portland-
Maine. Tendo a presença de convidados do próprio artista, o GDUFRN junto com as 
professoras Teodora Alves e Debi Irons, fez um espécie de improvisação em meio às 
obras plásticas do artista, e que teve como resultado, além de um espetáculo para seus 
convidados, imagens editadas artisticamente pelo próprio Daniel Minter, formando 
assim uma sequência inusitada de arte, através da sua percepção sobre o trabalho ali 
dançado. Como também houve uma apresentação em uma praça pública, em Norway-
Maine, fruto de um processo coreográfico intitulado “Café com Leite” proposto pela 
professora Debi durante as suas aulas diárias com o GDUFRN e suas alunas do Art 
Moves, entre outras situações que envolveram visita e dança. 

Assim, depois da última noite de apresentações no Stúdio Art Moves, no dia seguinte 
era o momento de voltar para casa, com as mesmas escalas de ida, os componentes 
do GDUFRN voltaram para sua terra de origem com as experiências vividas, com 
lembranças e novas ferramentas para suas vidas profissionais e pessoais, com uma 
agenda de apresentações e oficinas para dividir com os demais componentes do grupo 
e outros desdobramentos, frutos dessa rica experiência no Projeto de extensão Grupo 
de Dança da UFRN (GDUFRN) e sua participação no referido intercâmbio 
cultural/residência artística. 
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Conclusão 

 

Pelo exposto, podemos destacar que esse processo de intercâmbio cultural trouxe uma 
bagagem de experiências, concepções, conceitos, aprendizagem, técnicas e lições para 
a vida acadêmica, profissional e pessoal dos envolvidos no processo. Com base nos 
relatos, percebe-se que há uma continuidade de ações derivadas desse fenômeno, seja 
em temas para pesquisas acadêmicas, em repertório de investigação para cena, em 
metodologias de ensino, carreira profissional, visão de mundo, produto digital, livros, 
amizades e dentre várias outras situações relatadas. 

Notoriamente a percepção desse intercâmbio é diferenciada entre as pessoas que 
tiveram a oportunidade de estar na residência artística no Maine/EUA, daqueles que só 
tiveram contato com as estrangeiras no Brasil. O aprofundamento que a residência 
artística propõe, potencializa todas as questões inerentes ao intercâmbio, tanto para os 
estrangeiros quanto para os nativos, pois há esse movimento de troca constante, seja 

na dança, do diálogo verbal e não verbal, nos costumes e no cotidiano. 

Pode-se notar que os relatos sobre a ampliação da percepção artística e profissional foi 
bastante frequente entre os entrevistados, afirmando assim que o intercâmbio pensado 
como algo que nos mostre o novo, o diferente, que nos force a sair do cômodo, também 
é uma forma de olhar para o conceito pré-estabelecido da nossa realidade e ressignificá-
lo, de modo a perceber a diversidade cultural e social presentes em outros contextos e 
elaborarmos novos modos de aprender a respeitar e a valorizar tanto nossas referências 
locais, quanto outras que nos identifiquemos na pluralidade. 
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Imagem 1 (folder do espetáculo Felicidade Potiguar) 
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imagem 2 ( folder do espetaculo Moving) 
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TÍTULO: MULHERES-MÃES NA UNIVERSIDADE: (RE)CONHECENDO AS 

PERCEPÇÕES DE MÃES UNIVERSITÁRIAS E AS PROBLEMÁTICAS DO CUIDADO 

EM UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

O presente trabalho é refere-se a pesquisa desenvolvida no período de um ano, em 
consonância com o projeto “Itinerários de mulheres-mães e pessoas que cuidam 
crianças dentro e fora da Universidade: o acesso a direitos desde um olhar 
interseccional” pensado e coordenado pela professora Ana Gretel. Tal projeto mantém 
suas atividades desde Agosto de 2019 no departamento de Antropologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O objetivo deste trabalho é registrar e 
analisar etnograficamente as experiências compartilhadas a partir da pesquisa e 
discussão no decorrer do projeto e, consequentemente no processo de construção de 
outros trabalhos concluídos a partir deste. A fim de, atrelado ao quarto Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável – Educação de Qualidade – compreender as dificuldades 
institucionais/estruturais/físicas enfrentadas por mulheres-mães na função de 
estudantes universitárias. A partir de uma perspectiva interseccional, incentivando 
novos parâmetros teóricos e práticos. 
 
  
 
 

ODS: O presente trabalho refere-se ao quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
da Agenda de 2030 da ONU, contemplando o tema “Educação de qualidade”. Este 
objetivo abrange o tema desta pesquisa por reiterar a importância de uma educação de 
qualidade inclusive e para todos, de forma que as barreiras que possam impedir ou 
dificultar a igualdade educacional devem ser compreendidas e superadas. 

 
 
Palavras-chave: maternagem. mulheres. cuidado. interseccionalidade. mães-

universitária 

TITLE: WOMEN-MOTHERS AT THE UNIVERSITY: (RE) KNOWING THE 

PERCEPTIONS OF UNIVERSITY MOTHERS AND THE PROBLEMS OF CARE AT 

FEDERAL UNIVERSITY OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

The present work is a reference to research carried out over a period of one year, in line 
with the project “Itineraries of women-mothers and people who care for children inside 
and outside the University: access to rights from an intersectional look” thought and 
coordinated by professor Doctor Ana Gretel. This project has maintained its activities 
since August 2019 in the Department of Anthropology at the Federal University of Rio 
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Grande do Norte. The objective of this work is to register and analyze ethnographically 
as shared experiences from research and discussion during the project and, 
consequently, in the process of building other works completed from this. In order to, 
linked to the fourth Sustainable Development Objective - Quality Education - it comprises 
the institutional / treatment / physical difficulties faced by women-mothers in the function 
of university students. From an intersectional perspective, encouraging new theoretical 
and practical parameters. 
 
Keywords: maternity. women. caution. intersectionality. college mother 

Introdução 

Este trabalho é resultado do trabalho desenvolvido enquanto bolsista PIBIC/UFRN na 
modalidade iniciação científica (IC) sob a orientação da professora Dra. Ana Gretel 
Echazú no projeto “Itinerários de mulheres-mães e pessoas que cuidam crianças dentro 

e fora da Universidade: o acesso a direitos desde um olhar interseccional”. 

Nos últimos anos, segundo dados coletados pela V Pesquisa nacional de perfil 
socioeconômico e cultural dos (as) graduandos (as) das IFES[1], a presença de pessoas 
negras, pardas, mulheres e pessoas de classes mais pobres nas universidade teve um 
grande incremento em relação à pesquisas anteriores, tornando possível que o ensino 
superior seja uma realidade para pessoas que, até então, tinham mais dificuldade de 
acessar esses espaços. 

Muito dessa nova ocupação universitária se deve a Lei nº 12.711 de 2012, também 
chamada de Lei de Cotas, que determina a disposição de uma quantidade específica 
de vagas ofertadas para pessoas que compunham os perfis determinados, como o caso 
de ações afirmativas para negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. 

Entretanto, embora o perfil das pessoas tenha se diversificado dentro do ambiente das 
IFES, muitas dessas pessoas permanecem invisibilizadas no que tange a políticas de 
permanência e discussões de medidas que permitam que elas possam fazer o melhor 
aproveitamento possível desses anos nas Universidades. 

As mães universitárias representam uma parte desse público universitário que se 
mantém esquecido nas pautas de permanência acadêmica. Segundo Gilligan (2013) o 
cuidado, em contexto patriarcal, é uma atividade ética essencialmente feminina em que 
mulheres boas cuidam e se despedem de seus próprios desejos e necessidades para 
que possam desempenhar essa função. A maternagem, como uma prática de cuidado 
(RICH, 1986) é algo que mantém mulheres ainda hoje em situações de subordinação e 
marginalização. 

No caso de mães universitárias, a maternagem se somado a outras questões como 
trabalho fora de casa, trabalho doméstico tornam a carga laboral dessas mulheres 
quádrupla (SILVA e BLANCHETTE, 2017). E, no caso das mães solo, se intensifica 
(CUNICO, 2014). 

Essa compreensão nos permite enxergar que a maternidade e o cuidado não são 
práticas que inviabilizam, mas que são parte de um processo de acesso e permanência 

de pessoas à educação superior (MANSON E GOLDEN, 2002). 

As relações de maternidade e cuidado, fortalecidas pelo mito do amor materno 
(BADINTER, 1980) e pela implementação e intensificação de políticas normatizadoras 
que buscavam policiar diferentes tipos de família (DONZELOT, 2005) através de muitas 
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frentes, dentre elas a médica, que implementou formas de medicalização da 
maternidade (RIMA, 2014) se tornam ricas, para que possamos compreender como isso 

se reproduz diretamente em políticas públicas, de acolhimento e atenção especial. 

O foco principal do projeto era identificar, e acompanhar o itinerário de mulheres-mães 
e/ou pessoas que cuidam de crianças dentro do ambiente universitário, mas também 
fora, dirigindo o olhar - interseccional - para as dificuldades de acesso, barreiras tanto 
físicas quanto simbólicas que impedem o acesso dessas mulheres com suas crianças 
na universidade e consequentemente as violações de direitos imbricadas nisso. 
Compreendendo também se existem e quais são as políticas que a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte aplica para incluir, desenvolver e acolher as mulheres 
mães e seus filhos dentro do espaço universitário de modo a tornar sua permanência 
uma prioridade. 

 
Metodologia 

 

Para o desenvolvimento do trabalho como desejado foram realizadas uma série de 
entrevistas qualitativas de tipo semiestruturadas, com mulheres-mães que cuidam de 
crianças. 

Segundo Minayo (2001) a pesquisa qualitativa trata-se de uma espécie de trabalho 
fixado através da criatividade e com base em um modelo quase artesanal, porém deve 
de ser firmado ao entorno de conceitos, método e técnicas, pois: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 
trabalha com o Universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

O uso das entrevistas tem como objetivo fazer com que o entrevistado reflita sobre si 
mesmo e possa então testemunhas de forma inesperada sobre uma versão de sua 
história (LALANDA, 1998). Dessa maneira, através desse relato guiado pelo 
entrevistador, o entrevistado pode expor fatos e vivências ricas em informações que 
tenham grande correspondência com a temática estudada na pesquisa. 

Os materiais coletados nas entrevistas foram discutidos em reuniões grupais com a 
professora e com os demais componentes do grupo de pesquisa. Por opção do grupo, 
mantemos os nomes das entrevistadas em sigilo, atentos às formulações de Cláudia 
Fonseca que defende que o anonimato nem sempre é um sinal de respeito, mas pode 
ser utilizado na ideia de o pesquisador “assumir a sua responsabilidade autoral vis a vis 

das pessoas que colaboram na pesquisa”. 

Ainda para ampliar a visão das situações informadas pelas interlocutoras, aplicamos o 
uso de itinerários, que segundo Alzira de Oliveira Jorge et al., trata-se de uma maneira 
de colocar o nosso pesquisado como centro da produção, onde ele pode testemunhar 
novamente sobre si mesmo, construindo uma narrativa, de sua rotina, dentro de uma 
produção de sua própria vivência. O itinerário foi acompanhado de maneira remota, 
onde as entrevistadas compartilharam 24hs do seu dia. Informando não só suas 
atividades de maneira detalhada, mas também sentimentos, frustrações, impedimentos, 

e demais coisas que podem ser vividas nesse período. 
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No decorrer da pesquisa utilizamos também metodologias virtuais, como a aplicação de 
formulários online, visando uma ampliação das discussões com outras pessoas que 

cuidam de criança, e que não foram atingidas pela pesquisa individual. 

Acrescentamos também que durante o processo fizemos a apresentação de outros 
trabalhos em eventos científicos, como é o caso da VI Reunião Equatorial de 
Antropologia, sediada na Universidade Federal da Bahia, em dezembro de 2019. 

Neste evento fizemos aplicamos uma dinâmica onde solicitamos que todos os presentes 
segurassem um objeto, que poderia ser uma boneca levada por nós, ou suas bolsas, de 
forma que simulasse um bebê. Durante a apresentação do nosso trabalho, 
demandamos que eles acalmassem o bebê que em momentos poderia chorar, sentir 
fome, precisar trocar fralda, etc. Após a apresentação solicitamos que nos informassem 
como foi a experiência e o que eles poderiam observar como facilitadores, dificultadores 
e melhorias possíveis para pessoas que passam por essa situação diariamente. 

 

Resultados e Discussões 

 

A pesquisa a qual me dediquei teve 4 interlocutoras que eram mulheres de realidades 
bastante diferentes, o que me permitiu ter uma gama maior de informações para discutir. 

Primeiramente, foi possível verificar que as formas como essas mulheres exercem a sua 
maternagem são diferentes. Uma das entrevistadas é uma liderança indígena de uma 
comunidade na zona metropolitana do RN. Suas experiências como mãe de 3 meninos 
indígenas foram muito enriquecedoras para o debate da temática, pois demonstram que 
muitos dos problemas enfrentados por pessoas que maternam nas cidades, não são 
problemas para as que desempenham a mesma função em sua comunidade tradicional. 

Através dela foi possível compreender que o cuidado com crianças e jovens, na 
perspectiva da comunidade dela, é algo coletivo e que todos se responsabilizam, se 
atentam e cuidam quando os responsáveis diretos não estão presentes. Além disso, as 
crianças da comunidade vivem com uma maior liberdade de ir e vir dentro desse espaço, 
brincando, subindo em árvores, tendo um maior contato com a natureza. Segundo ela, 
apenas uma vez precisou levar seu filho mais novo para o espaço da Universidade, e a 
experiência não foi agradável, uma vez que esse ambiente não é pensado para 
crianças, não tem um espaço de convívio infantil, brinquedos, nem espaços de 
descanso, enfim, qualquer local que possibilite que uma criança se sinta acolhida e não 
cerceada. 

Outra de minhas interlocutora, mulher negra, jovem e que foi mãe na adolescência 
relatou a divisão do cuidado entre outras pessoas do seu círculo familiar. É importante 
compreendermos que para pessoas que cuidam de crianças e acessam um lugar na 
Universidade, a criação de redes de apoio é tão essencial quanto qualquer outro 
mecanismo de aprendizagem. 

Essa entrevistada explicitou a importância das rede de apoio familiar na sua trajetória e 
que sem ela, não conseguiria se manter no curso pois sabe que levar a sua filha pras 
aulas seria algo muito difícil. Segundo ela, quando precisou levar sua filha pras aulas, 
sentiu os olhares de reprovação e como as pessoas estavam o tempo todo 
demonstrando pra ela que era necessário conter a criança. 
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Além disso, há também o contraponto vindo da própria criança, que está em um 
ambiente pouco atrativo pra ela. 

Novamente se repete nas falas das interlocutoras as limitações físicas do ambiente 
universitário para receber essas crianças e, consequentemente seus cuidadores. 

Outro ponto muito relevante dessa entrevista é a forma como esta coloca a relação de 
afeto com a filha. Segundo ela, a princípio, o medo, desespero e tristeza por estar 
passando por uma gravidez, não programada, na adolescência fizeram com que ela não 
se sentisse tão ligada ao bebê. A construção de um laço afetivo, amoroso, levou um 
tempo para ser concluída e até então ela pensava apenas em exercer o papel de 
cuidados com a criança. Essa fala é importante para quebrarmos a idéia do amor 
maternal como algo intrínseco e que nasce com a gravidez. As relações entre essas 
pessoas (mãe e filho) são moldadas e construídas pelas suas concepções prévias e 
pela relação que vai se instaurar entre elas. 

Isso pode ser percebido quando ela diz que hoje ama muito a sua filha, mas que no 
começo ela a via como alguém estranho. Também destacou que nunca gostou de 
criança e que "esse negócio de instinto materno" não existe. 

A terceira entrevistada, uma mulher negra de 34 anos e com um filho de 6 anos, agregou 
bastante ao entendimento sobre as múltiplas formas de maternagem quando disse 
acreditar que não existe um amor maternal intrínseco, e que ela e o filho construíram 
essa relação juntos. Também relatou sobre a importância das redes de apoio para que 
hoje ela pudesse estar cursando seu doutorado e como no começo foi muito difícil 
encaixar a maternidade com o doutorado, porque “mesmo quando há apoio, as 

demandas são minhas”. 

Destaco que em sua entrevista foi possível ter acesso a uma nova problemática: os 
estigmas sociais da maternagem. 

Suas falas são muito bem delimitadas, ela faz questão de dizer que, enquanto uma 
mulher negra, sente coisas diferentes na pele e que a maternidade lhe permitiu conhecer 
novas expressões de racismo. Sobre questões sociais, vale a transcrição: 

As mídias, a igreja vendem o padrão em ser mãe, ao olhar para Maria Imaculada, 
mudam sua maneira de vestir, você não pode colocar um short curto, não pode mostrar 
a barriga. Existem várias mulheres neste padrão que lhe julgam muito, se você (por ex) 
não batiza o seu filho. Aí tudo bem batizar o seu filho... mas daí levar ele para o ilê não 
pode, tem que esperar ele crescer para ele ir para esse tipo de lugar. E eu fui batizada 
e não sabia falar ainda, e porque comigo podia? “Não, porque isso é normal”, e aí você 
entende onde eles colocam a norma, está fazendo parte de um golpe de estado 
evangélico, atualmente. Meu filho quis colocar um dred e eu disse, tá bem. E ele disse, 
mamãe, tomara que os meus amigos da escola não me zoem, a preocupação dele já é 
esse padrão, as crianças percebem. 

Sobre o espaço da universidade a entrevistada 3 relata que mesmo que tenha sido bem 
recebida , junto à seu filho, pela maioria dos professores, ainda assim o aproveitamento 
não é igual e destacou entre outras coisas que o espaço da universidade não está 
preparado para mães com crianças. E que em aulas de campo, por exemplo, não é 
permitido que as crianças viagem nos ônibus da instituição por não terem matrícula. 
Isso impossibilita que mães participem desses momentos e as deixem sempre atrás dos 
demais colegas que não tem essa “problemática”, tornando exclusivo. 
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A quarta entrevistada é uma mulher que se considera parda, tem 29 anos e é mãe de 
uma criança de 2 anos. Em sua entrevista gostaria de destacar como se diferencia, de 
certa maneira, das demais entrevistadas, pois ela trás muito em suas palavras o reforço 
do mito do amor materno e sobre como o amor de mãe supera todas as adversidades, 
como no relato abaixo: 

“É amar incondicionalmente e para sempre outra pessoa independente de como ela 
seja, o que ela faça para você e com você. Porque desde o momento em que soube 
que estava grávida, apesar do meu relacionamento difícil com o meu ex-marido, eu 
pensei 24h no meu filho. Tanto que eu conseguia comer coisas que eu não gostava, eu 
comecei a fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida pra poder manter o 
relacionamento com o meu marido, pra ele poder ter uma família estável quando ele 
nascesse. Eu deixe ele, mesmo num relacionamento abusivo, porque eu não queria que 
o meu filho fosse igual a ele. Eu não sei explicar a você não, é uma coisa sobrenatural, 
que quando você só sabe quando você é. Eu acho que é a forma mais pura de você 

realmente amar uma pessoa de verdade mesmo.” 

Apontou também que encontra muitos problemas para conciliar a universidade, trabalho 
e maternagem e que na maioria das vezes os professores não compreendem que a 
situação dela se distingue da de outros alunos, pois ela tem uma pessoa que depende 

diretamente dela. 

Analisar essas entrevistas não seria possível sem levar em consideração a 
interseccionalidade, pois enquanto pessoas, somos constituídos por diversas coisas 
como a classe, raça, sexualidade, idade, etnia, entre outras coisas, além de nossas 
próprias vivências individuais. Esse conceito é muito rico para todas as análises feitas 
durante o nosso processo de desenvolvimento do projeto, pois nos preocupávamos 
muito com a possibilidade de reduzir as experiências a uma coisa única, ao invés de 
evidenciar que são múltiplas e que, no caso das minhas entrevistadas, busquei 
evidenciar algumas das perspectivas e interpretações a partir de lugares de fala 
diferentes. 

As discussões envolvidas nas entrevistas remeteram a análises sobre o papel da mãe, 
o amor materno, as pressões sociais em volta do papel da mãe, e os problemas 

enfrentados por essas mulheres dentro da universidade. 

As demandas vindas do problema de acesso a Universidade também esteve presente 
nas respostas ao formulário online. Mantivemos o Survey disponível para respostas num 
período de 1 mês e obtivemos a partir dele 20 respostas. 

Das interlocutoras do formulário, 100% eram mulheres, das quais 85% eram estudantes 
e 60% heterossexuais. Outro dado de grande importância para a composição social 
dessas mulheres é que 50% se identificam como negras, contra 20% brancas e 30% na 
categoria outros. Dessas mães, 68,4% são mães solo. 

A presença de mães negras e solo na universidade é um fator interseccional de grande 
importância, pois esse perfil brasileiro é o que mantém a maior quantidade de mulheres 
em situação de pobreza e pobreza extrema. Em posse desse dado podemos inferir que 
os problemas enfrentados por essas mães não podem ser separados desses outros 
marcadores. Os fatores raça, classe e gênero possuem uma interdependência como 
bem destaca Davis (2016). 

Sobre o acolhimento, 60% das interlocutoras relataram considerar a UFRN um local 
nada acolhedor para mulheres-mães e pessoas que cuidam de crianças, reforçando o 
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relatado pelas outras entrevistadas. 90% das mulheres coloca como problema a pouca 
sensibilização social sobre a temática, 85% considerou a impossibilidade de assistir a 

eventos com a criança e a impossibilidade de assistir às aulas regulares com a cria. 

Sobre outras questões as mães relatam que embora se esforcem para atingir um nível 
de aproveitamento educacional, sentem que ainda assim não conseguem competir com 
as mulheres que não são mães. Vale lembrar que essas mães acumulam preocupações 
como o acúmulo de capital cultural (BOURDIEU, 1979) e o desejo de atingir um patamar 
considerado ideal no papel de mãe (BADIENTER, 1995). 

Sobre demandas como acolhimento e auxílios monetários as mães relatam que se 
sentem esquecidas, e que os valores disponibilizados pela UFRN para o auxílio creche 
são insuficientes. Além de insuficientes, o auxílio só pode ser recebido por famílias com 
dependentes até 5 anos e 11 meses, após essa idade o benefício é automaticamente 
cortado.Buscamos informações junto à UFRN sobre a existência de dados conclusivos 
sobre a quantidade de mães, pais e pessoas que cuidam de crianças dentro da 
instituição, e recebemos a resposta de que a IFES não conhece o número de pessoas 
nessa situação. Quando perguntados sobre isso, informaram que a única informação 
que tinham era sobre as mães e pais que se inscreviam no cadastro único, vai sigaa, 
para pleitear bolsas. Essa informação sozinha não é capaz de nos fornecer tantas 
respostas, pois se resume apenas aos alunos que solicitação bolsa, o que não é a 
realidade de todos os alunos. 

Para concorrer ao Auxílio-creche na UFRN, o aluno precisa ter um filho com a idade 
máxima de 5 anos e 11 meses, não pode ter emprego com carteira assinada e deve 
concorrer por meio de processo seletivo. Além disso, em casos onde o pai e a mãe são 
alunos da mesma instituição, apenas um pode concorrer a bolsa que corresponde ao 
valor de R$200,00. Essa valor era de R$100,00 até meados de 2018, tendo sido 
dobrado após movimentações de alunos e DCE. Outra informação conseguida através 
dessa pesquisa dentro a UFRN é de que, na maioria das vezes, sobra cota de auxílio 
creche. 

 
Conclusão 

 

Em um ano de projeto pudemos chegar a conclusões importantes e que tornam esse 
trabalho deveras importante e demonstram também que a continuidade de pesquisas 
como essa são imprescindíveis para a análise e ampliação de medidas de inclusão e 
melhorias na vida de pessoas que cuidam não só de crianças, mas de qualquer outra 
pessoa. 

Foi possível concluir que a maternagem acontece de maneiras muito diferentes e que 
não há um padrão único de o que é ser, se sentir, experienciar e aplicar o cuidado. 
Pessoas estão cuidando e reinventando os cuidados a todo momento a depender de 
suas necessidades pessoas, mas também da sua cultura, localidade, idade, 

pertencimento religiosos, entre outros fatores. 

Porém, o mais importante desta pesquisa é evidenciar que a Universidade não é um 
ambiente acolhedor para crianças e essa falta de acolhimento, e em muitos momentos, 
repulsa pelas crianças em suas dependências, acaba se tornando um impedimento para 
a permanência de pessoas que as cuidam. Embora haja, em alguns casos, redes de 
apoio que amparem o cuidado, às demandas de uma pessoa que cuida são diferentes 
das que não possuem essa responsabilidade e por esse motivo suas respostas 
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acadêmicas, empenho, tempo de estudo, comparecimento às aulas, e etc, são afetados 
diretamente por esse fator. 

Urge que as universidades pensem e agreguem medidas de reparação para de fato 
incluírem as pessoas que cuidam em todas as atividades oferecidas academicamente, 
pois quando não se faz isso, se assumem que as diferenças sociais, muitas vezes 
abissais, podem ser mantidas sem afetar diretamente essas vidas. 

É problemático compreendermos que, a única política de permanência direcionada às 
pessoas que cuidam dentro da universidade não é suficientemente abrangente e que 
deixa de fora uma gama de mães que não podem mais concorrer a esta por terem filhos 
acima de 5 anos e 11 meses. Soma-se a isso o fato de que o valor de R$200,00 não é 
satisfatório para cumprir com o fim a que se destina, que é o pagamento de uma creche 
ou uma pessoa que possa cuidar da criança no período de aulas de seu responsável. 
Sendo então, uma medida pouco eficiente. 

Igualmente problemático é não permitir, salvo exceções de risco, que crianças sejam 
levadas para aulas de campo junto com seus cuidadores. Esse é um fator de 
segregação e que permite que os alunos não tenham as mesmas oportunidades dentro 
da IFES. 

Sendo assim, nesta pesquisa, que seguirá acontecendo mesmo que fora do espaço 
desse projeto em questão, concluímos que todos esses fatores citados acima 
contribuem para ampliação das desigualdades dentro e fora da instituição, e que urge a 
necessidade de se pensar medidas efetivas de inclusão para essas pessoas, unindo à 
políticas de inclusão étnico-racial, de deficiência física dentre outras possível. 
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TÍTULO: Por outras narrativas históricas: famílias negras em São José de Mipibu no 

século XIX 

Resumo 

Este trabalho objetiva apresentar as atividades desenvolvidas pelo projeto de pesquisa 
Estudos de Demografia História e Geografia Política, realizados nos período de Agosto 
de 2019 até Julho de 2020. Utilizando documentação paroquial referente a freguesia de 
Santa Ana de São José de Mipibu, disponível no Arquivo Metropolitano da Arquidiocese 
do Natal, foram lidos e transcritos registros de batismo e casamento, a fim de colher 
informações sobre os sujeitos escravizados da freguesia e as redes que construíram ao 
longo do tempo. Para tanto, foi elaborado um banco de dados que recolhesse esses 
informações e os registros foram lidos, transcritos e inseridos no banco. Os resultados 
apontam para a presença de famílias no interior das senzalas, comumente ligadas a 
pessoas livres e importantes, fornecendo indícios para entender as estratégias de vida 
desses sujeitos. 
 
Palavras-chave: Escravidão; Registros de Batismo; São José de Mipibu 

TITLE: Initial demography studies of slaves in São José de Mipibu: Brazil, séc. XIX 

Abstract 

This paper aims to report the activities developed by the research project Demographic 
Studies History and Political Geography, carried out from August 2019 to July 2020. 
Using parish documents referring to the Santa Ana's parish from São José de Mipibu, 
available at the Metropolitan Archives from the Archdiocese of Natal, records of baptism 
and marriage were read and transcribed, in order to gather information about the 
enslaved subjects of the parish and how they built networks over time. For this purpose, 
a database was created that collected those informations and the records were read, 
transcribed and inserted in the bank. The results point to the presence of families inside 
the slave quarters, commonly linked to free and important people, providing evidence to 
understand the subject's life policies. 
 
Keywords: Slavery, Baptism Records, São José de Mipibu 

Introdução 

O projeto de pesquisa Estudos de Demografia Histórica e Geografia Política objetiva 
elaborar um banco de dados que armazene informações coletadas a partir da leitura e 
transcrição de registros paroquiais e cartoriais da cidade de São José de Mipibu no 
século XIX. Esse esforço investigativo advém da necessidade de preencher uma lacuna 
historiográfica que se observa com relação aos estudos do Rio Grande do Norte no 
oitocentos. Muito se produz sobre o período colonial e a República, ficando o século XIX 
e o Império como um período ainda pouquíssimo explorado, no qual são possíveis e 
cabíveis inúmeras questões que carecem investigação. Além disso, busca-se somar na 
elaboração de narrativas que incluam sujeitos historicamente excluídos da história como 
agentes do processo histórico, notadamente a população negra, escrava e livre. É 
sintomática a fala de Luís da Câmara Cascudo (1955) quando este afirma que 
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"Economicamente o escravo não foi indispensável no Rio Grande do Norte e, 
étnicamente, constituiu uma constante e jamais uma determinante" (CASCUDO, 1955, 
p. 46-47). Sendo constantes, o intitulado Historiador da Cidade do Natal considera a 
população negra sempre presente na História do RN. Contudo, ao dizer que não foram 
determinantes, opta por um projeto de apagamento da experiência histórica desses 
sujeitos. A persistência desse tipo de pensamento e seus resultados na fabricação da 
historiografia local foram evidenciados por Cavignac (2003) e Lima (2008). 
Nesse sentido, procura-se contribuir com as pesquisas sobre o oitocentos, enfatizando 
o encontro entre os projetos políticos das elites, as ações que são tomadas com base 
nesses princípios e as táticas empreendidas pelos sujeitos em suas redes de 
dependência, especificamente os sujeitos escravizados e seus descendentes, como um 
esforço de reconhecer suas experiências históricas. Assim, nos primeiro ano de 
execução do projeto, buscou-se elaborar um banco de dados a ser utilizado na pesquisa 
histórica, que pudesse auxiliar a responder as perguntas que seriam feitas às fontes. 
Simultaneamente, iniciou-se a leitura e transcrição dos registros paroquiais da freguesia 
de Santa Anna de São José de Mipibu, começando pelos batismos. Tais documentos 
são amplamente utilizados por historiadores que se debruçam nos estudos 
demográficos, pois permitem a apreensão de elementos fundamentais da dinâmica da 
sociedade em questão, à medida em que revelam as escolhas de apadrinhamento e 
circunstâncias do batizado, legitimidade da criança e outras informações. Contudo, 
apesar de esse tipo de fonte já ser bastante utilizada pelos historiadores, essa 
documentação carece de estudos no Rio Grande do Norte, especialmente no século 
XIX, conforme já elucidado, evidenciando a existência de muitas lacunas a serem 
preenchidas. É preciso dar conta de realidades históricas que divergem dos grandes 
centros urbanos e de poder no país, mas que configuram dinâmicas sociais de formação 
de relações de poder entre grandes fazendeiros, políticos, escravos, índios e caboclos 
e homens pobres livres. É nesse vetor investigativo que esse projeto se insere e a partir 
do qual realizamos a pesquisa, ainda em andamento. 
 
Metodologia 

 
O acervo de fontes de que dispomos para a realização da pesquisa, a priori, compõe de 
uma série de arquivos paroquiais e cartoriais. Iniciou-se, então a leitura e transcrição do 
arquivo paroquial de São José de Mipibu, que inclui dezesseis livros de batismo, 
compreendendo os anos de 1833 a 1894 (com um intervalo entre 1848 e 1851); cinco 
livros de registros matrimoniais, englobando os anos de 1853 a 1900 (havendo um 
intervalo entre 1856 e 1861) e três livros de registros de óbitos compreendendo os 
períodos de 1862 a 1878, 1880 a 1892 e 1892 a 1916. Essa documentação está 
guardada no Arquivo Metropolitano da Arquidiocese de Nossa Senhora da 
Apresentação do Natal (AMAN) e disponível para consulta e pesquisa do público, tendo 
boa parte dela sido digitalizada num trabalho de parceria entre o AMAN, o Departamento 
de História da UFRN e a British Library. Assim, começou-se a leitura e transcrição pelos 
registros de batismo. Tendo em vista que busca-se informações sobre a formação das 
famílias escravas e a escravaria dos proprietários de São José, esse acervo revela um 
conjunto privilegiado de dados. Com o objetivo de treinar o olhar para a documentação 
e entender como ela foi utilizada por outros historiadores com questões semelhantes às 
nossas, fizemos a leitura de várias obras de pesquisadores consolidados como Slenes 
(2011), Florentino e Góes (1997) e Mattos (2013). Além disso, buscamos trabalhos mais 
recentes que analisaram o mesmo tipo de documentação fora do eixo Rio-São Paulo, 
tais como Gonçalves (2015), Ferreira (2017), Cavalcante (2015), Rocha (2007) e 
Tavares (2013). Assim, pensando que um registro de batismo possui as informações 
referentes ao: nome do batizando, filiação, legitimidade (filho legítimo no caso de pais 
casados na igreja, natural caso contrário, constando apenas o nome da mãe), 
classificação étnica (o padre registra a criança nas mais variadas classificações, dentre 
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as quais: branca, preta, parda, mulata, índia, cabocla, cabra) data de nascimento, quem 
são os padrinhos, seu estado civil (casado, solteiro viúvo) e onde moram. Além disso, 
caso algum dos envolvidos no batismo (pai, mãe e/ou padrinhos) seja um escravo, 
consta também o nome de seu senhor ou senhora, bem como o local de moradia. Se a 
criança foi alforriada no ato do batismo, essa informação também aparece, bem como 
o valor pago pela sua alforria, se for o caso. Há ainda informações sobre as 
circunstâncias do batismo: o local onde foi realizado, o padre que ministrou o 
sacramento, se ele foi feito com a criança em perigo de vida ou até feito em situação de 
“desobriga” (na qual o padre anda pelos lugares ermos da freguesia, desobrigando as 
pessoas dos lugares mais distantes nos sacramentos). Foram transcritos, até o 
momento da escrita deste relatório, três livros de batismo (1843-48, 1857-62 e 1841-
43), dando-se conta daqueles em que apareciam pessoas negras (pretos, pardos, 
mulatos, cabras) escravas e livres e índios, com um quarto livro em andamento (1851-
57), totalizando 278 registros de pessoas negras. Com relação aos índios, dispomos de 
94 registros. Importa destacar que a classificação de “índio” desaparece aos poucos 
dessa documentação com o passar dos anos, assunto que por si só levanta várias 
questões investigativas que ainda não são o alvo desta pesquisa. Aqui, optou-se por 
centralizar a investigação na população negra de São José, escravos e livres. Ademais, 
foi transcrito ainda um livro de matrimônios (1853-56), buscando as uniões realizadas 
entre os escravos da freguesia, totalizando 9 registros. Esse tipo de documentação traz 
no seu conteúdo o nome dos nubentes e de seus senhores, a data da realização do 
sacramento, o padre que o ministrou, o lugar onde foi realizado. Além disso, traz o nome 
das testemunhas e eventuais padrinhos envolvidos no matrimônio. Se os nubentes 
forem estrangeiros, traz informações de sua naturalidade. Concomitante a leitura e 
transcrição da documentação, em parceria com colaborador do curso de Tecnologia da 
Informação da UFRN, foi elaborado um bando de dados que permitisse alocar as 
informações coletadas na leitura e transcrição do documento. Para tanto, foi 
fundamental o trabalho de Gil (2015), no qual discute boas formas de construir um banco 
de dados em história. Assim, levantamos as informações constantes no primeiro tipo de 
documento a ser lido e transcrito (os registros de batismo) a fim de orientar a construção 
do banco de dados que pudesse nos ajudar a responder as nossas perguntas. Se 
estamos tentando entender as elaborações de redes verticais e horizontais que 
permitissem aos escravizados logar projetos de vida e liberdade, bem como apreender 
as formas com a qual a dominação escravista dos senhores se manifestava nas políticas 
cotidianas no interior do sistema, fez-se necessário um banco de dados que permitisse 
acompanhar as trajetórias de sujeitos ao longo do tempo. Portanto, o banco elaborado 
tem como funcionalidades principais o registro de sujeitos, a fim de possibilitar a análise 
por meio da ligação nominativa quando os assentos estiverem lá depositados. Esses 
sujeitos são registrados com base nos papéis que cumprem na documentação. No ato 
de inscrição de um batismo são informados os dados referentes à realização do 
sacramento (data, lugar), bem como dados referentes aos sujeitos envolvidos. Cada vez 
que um novo sujeito é adicionado ao banco de dados, ele recebe um código e pode ser 
adicionado novamente em outros registros. No ato do batismo, um sujeito pode ser o 
batizando, seu pai, sua mãe, o senhor de algum deles, padrinho, procurador ou até 
mesmo o padre que ministrou o sacramento e/ou registrou-o no papel. Isso significa 
que, ao utilizar o instrumento de busca das pessoas registradas, a base de dados 
informa em quantos e quais registros ela aparece e quais papéis desempenha neles, 
fornecendo a possibilidade de acompanhar os sujeitos ao longo do tempo. A base de 
dados já é capaz de fornecer alguns gráficos, conforme será mostrado no tópico a 
seguir. 
 

Resultados e Discussões 
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Conforme ressaltado acima, a base de dados produzida, em fase inicial, permite o 
registro dos batismos, nos quais se inscrevem os sujeitos envolvidos a partir do papel 
que desempenham nessa ação. Os registros ficam alocados numa tabela, de modo que 
os nomes que aparecem ressaltados em azul podem ser clicados para visualização de 
mais informações. Ao clicar num registro, vemos informações sobre o batizando, seus 
pais, padrinhos e senhor, que podem ser expandidos para mais detalhes, caso o usuário 
queira verificar se aquele sujeito participa de outros registros disponíveis no banco Um 
exemplo é a tabela Pessoa. Nesse caso, se quisermos descobrir mais informações 
sobre os sujeitos, selecionamos seu nome, ao que somos redirecionados a sua página. 
Batizada em aos 11/10/1846, a preta Rosario era escrava de Deltina Francisca Barbosa. 
A partir de seu registro de batismo, podemos visualizar informações sobre João Ferreira 
da Silva, escolhido para ser seu padrinho. Vê-se, portanto, que o sujeito em questão 
apadrinhou três crianças nos registros disponíveis na base, indicando boas relações 
com os escravos de figuras proeminentes da Cidade. João Ferreira da Silva ainda 
apadrinhou duas crianças de nome Vicente, cujos pais eram escravos de senhores 
diferentes. O primeiro pertencia ao Capitão João Duarte da Silva, que no período de 
1841 a 1847, batizou 7 crianças de seus escravos, foi padrinho de outras 2 e realizou 
ele próprio o batismo de uma criança que corria risco de vida. Essas informações 
colhidas fornecem indícios das relações estabelecidas entre os sujeitos escravizados, 
seus senhores e a possível rede de influência destes, posto que João Ferreira da Silva 
é escolhido como padrinho por escravos de pessoas importantes região. Esses dados 
podem indicar uma estratégia, dos pais, de garantir a criança a proteção dos figurões 
da cidade, incluindo a si próprios nesse círculo não somente como escravos, mas como 
compadres. Tais resultados indicam caminhos de análise para auferir as rendas políticas 
obtidas pelos senhores nessa balança. Florentino e Góes (1997) entendem que a 
constituição de famílias escravas permitia aos senhores pacificar as senzalas, de modo 
que essa mesma renda política “nunca poderá ser mensurada, posto que ela implicava 
a acumulação de poder no sentido mais amplo, isto é, material e simbólico” 
(FLORENTINO; GÓES, 1997, p. 165). Entendemos, todavia, que as informações 
contidas nestes registros reforçam o que foi apontado por Schwartz (2001) quando 
afirma que o compadrio tem uma “dimensão social fora da estrutura da Igreja. Podia ser 
usado para reforçar laços de parentesco já existentes ou solidificar relações com 
pessoas de classe social semelhante, ou estabelecer laços verticais entre indivíduos 
socialmente desiguais” (SCHWARTZ, 2001, p. 266). Isso significa que, para além de 
alargar e/ou reafirmar as zonas de influência de poder dos senhores, as relações de 
compadrio permitem forjar redes de solidariedade para os sujeitos escravizados, 
colocando em seu horizonte de perspectiva melhorias de vida e da lida diária no 
cativeiro, projetos e sonhos de mundo e de liberdade. 
Essa dinâmica se evidencia nos casos encontrados em que os pais lograram obter a 
liberdade de seus filhos. É o caso de Manoel, batizado em 05/05/1844 filho de Adriana, 
escrava de Trajano Soares da Câmara, que foi batizado como forro após o pagamento 
de 80 mil réis aos seus senhores, feito pelo seu pai João Severiano da Cunha. As 
informações nos registros mostram uma família formada na intersecção do cativeiro com 
o mundo livre, posto que o pai da criança assim o era. Além disso, reconhecendo a 
paternidade, comprou a liberdade da criança, que foi apadrinhada por membros da 
família dos senhores de sua mãe. Ainda que Adriana permanecesse cativa, a liberdade 
de seu filho era uma forma de assegurar um futuro longe do cativeiro e sob ainda sob a 
proteção senhorial, uma forma de resguardar espólios políticos para Manoel. 
Semelhante é o caso de Felippe, batizado aos 30/10/1843 em circunstância de 
desobriga, ou seja, quando o pároco viaja pelos lugares mais ermos de sua freguesia, 
desobrigando as pessoas que moram distantes das igrejas dos sacramentos católicos. 
Filho legítimo de Manoel Joaquim e de Maria, escrava de Luis José Romeiro, Felippe 
havia sido batizado anteriormente pelo seu senhor, posto que estava correndo risco de 
vida, aos quatro anos de idade, tendo recebido a alforria no ato. A criança era, tal qual 
Manoel, filho de pai livre com mãe escrava, mas dessa vez de uma região distante do 
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centro urbano e obteve a liberdade sem o pagamento de indenização ao dono. Não 
seria inócuo pensar que essa alforria foi obtida por meio de negociações prévias entre 
os pais e o senhor de Maria. Ora, a criança demorou quatro anos para ser batizada e 
só o foi quando estava em perigo de vida. Essa circunstância do batismo permite inferir 
justamente a possibilidade dessa negociação entre os pais e Luis José Romeiro, que 
inclusive se torna padrinho de Felippe no ato do batismo. Novamente, temos aqui uma 
mãe escrava se relacionando com um homem livre, mas que dessa vez o faz numa 
relação abençoada e legitimada pela igreja. É possível que vivessem na mesma casa e 
compartilhassem a vida com certa autonomia diante de seus senhores. De todo modo, 
essa família também logrou libertar seu filho, garantindo um futuro familiar longe do 
cativeiro. 
Além de permitir acompanhar trajetórias individuais, a base de dados ainda fornece 
alguns gráficos que permitem analisar alguns aspectos da demografia da população 
negra batizada em São José de Mipibu. Um exemplo são os índices de legitimidade das 
pessoas negras presentes nos registros da base dados, indicando que pouco mais de 
⅔ das crianças são declaradas como filhos naturais (66,7%), constando apenas o nome 
da mãe. Aproximadamente ⅓ delas (31,9%) é fruto de uniões consagradas pela Igreja, 
que comumente renderam mais de um batismo. É o caso do casal Joaquim e Paula, 
ambos escravos de João José da Rocha, morador do lugar Língua de Vaca na freguesia 
de São José. Entre os anos de 1844, 1846 e 1847, o casal batizou três crianças 
(Sebastião, Thereza e Vicente), indicando a existência de uma família reconhecida pela 
igreja e aparentemente estável dentro do cativeiro. Conhecidos senhores escravocratas 
da cidade não comumente batizavam vários escravos e chegavam a apadrinhar outros, 
como é o caso do capitão João Duarte da Silva, que aparece batizando dois filhos de 
Alexandre e Antonia, seus escravos, um outro filho de sua cativa Damiana e 
apadrinhando outras duas crianças escravas de outros senhores da cidade. Essas 
relações não apenas nos informam sobre as políticas de dominação senhorial exercidas 
por ele, mas também das formas encontradas pelos escravos de agir diante dessas 
circunstâncias, frutificando suas famílias e até mesmo garantindo um lugar dentro da 
rede de influência de um dos importantes da cidade. Esses são elementos que fornecem 
indícios das estratégias de politização das relações cotidianas no interior do cativeiro. 
De um lado estão os interesses de dominação dos senhores e, dos outro, os projetos 
de vida dos escravos, agentes operantes de suas histórias. 
Outra informação pertinente é a diversidade de classificações étnicas entre os 
batizandos presentes nos registros. A partir dela vê-se a multiplicidade de nomeclaturas 
utilizadas pelos padres no batismo das crianças e que são indicativos de linguagem 
racial da época. 29,2% das crianças foram batizadas como pretas; 18.1% como mulatas; 
11,1% como pardas, 5,6% como cabras e 35,4% não tiveram classificação étnica 
explicitada. Contudo, o léxico racial da época é uma grande potencialidade investigativa 
dos registros e que pode ser feita com o auxílio do bando de dados, mas que ainda não 
era nosso objetivo no momento.  
 

Conclusão 

 
Os dados coletados e expostos permitem a realização de várias investigações 
demográficas e microanalíticas da história dos sujeitos escravizados, seus senhores, 
gente negra livre e padrinhos envolvidos na dinâmica do batismo. Há muitas perguntas 
que podem ser feitas à essa documentação. Esse tipo de fonte, apesar de amplamente 
estudado por historiadores do Brasil e do mundo, ainda carece de estudos no Rio 
Grande do Norte, notadamente para o período do oitocentos, de modo que nosso 
interesse é de que essa pesquisa frutifique também em trabalho de pós-graduação. 
Ainda há, todavia, mais caminhos a serem percorridos seja na melhoria da base de 
dados (modificar o sistema de busca para permitir buscas mais detalhadas) e incluir as 
opções de registrar matrimônios e óbitos quando for necessário. Contudo, na primeira 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1456 

 

fase de produção dessa plataforma e de leitura e transcrição apenas do registro de 
batismo já é possível oferecer ferramentas e dados analíticos para pesquisadores do 
RN no oitocentos. O olhar atento revela não apenas as estratégias de dominação e 
alargamento da rede política de influência dos senhores, mas as agências dos sujeitos 
escravizados. Cientes da importância social dos batismos e do interesse de seus 
senhores nesse rito, esses elementos da sociedade mipibuense tomaram decisões 
determinantes nas suas histórias e nos rumos de suas vidas. As informações dos 
registros de batismo já revelam mulheres e homens que lutaram pelo futuro de suas 
famílias e por seus sonhos e aspirações de liberdade, obtendo sucessos algumas 
vezes.  
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TÍTULO: Jornalismo x notícias falsas: o serviço de checagem como ferramenta 

fundamental 

Resumo 

Num mundo com cada dia mais informação e cada dica menos significado (Baudrillard, 
1981), a constante ameaça das notícias falsas, vêm minando a confiança nas mídias 
tradicionais e sendo arma política eficaz, basta olharmos os impactos das fake news 
nas últimas das eleições pelo mundo. Percebida a necessidade de entender qual a 
origem do problema, esse trabalho tem como intuito analisar o serviço de checagem 
“Fato ou fake” do portal G1. 

 
Palavras-chave: checagem, fake news, jornalismo, Fato ou Fake. 

TITLE: Journalism vs. fake news: the checking service as a fundamental tool 

Abstract 

In a world with more information and less hint each day (Baudrillard, 1981), the constant 
threat of false news has been undermining confidence in traditional media and being an 
effective political weapon, just look at the impacts of the latest fake news. of elections 
around the world. Perceiving the need to understand the source of the problem, this work 
aims to analyze the check service "Fato ou fake" on the G1 portal. 
 
Keywords: fact-checking, fake news, journalism, Fato ou fake. 

Introdução 

A ameaça das notícias falsas vêm colocando o jornalismo em um contexto onde, mais 
que nunca, há a necessidade de atestar sua confiabilidade e credibilidade. Neste 
cenário, o desenvolvimento das editorias de checagem surgem como possível 
ferramenta no combate a disseminação de notícias falsas. 

Para d’Âncona (2018) com a pós-modernidade as estruturas centralizadas de poder, 
como as elites intelectuais, acadêmicas e a imprensa, que outrora detinham a “verdade” 
vêm passando por uma constante e crescente crise de credibilidade. Por estamos numa 
“era da informação” (CASTELLS, 1999), onde o fluxo de informações é cada vez maior, 
essa deterioração vem se tornando latente, chegamos ao ponto da imprensa tradicional 
ser acusada de produzir fake news, como o Presidente dos EUA Donald Trump fez em 
2018, dando um “prêmio fake news” a jornalistas estadunidenses. 

Frente a esse questionamento, foi percebida a necessidade de entender qual a origem 
do problema, de onde vêm as fake news? Para responder a essa pergunta, buscamos 
analisar o serviço de checagem do G1, a editoria "Fato ou fake”. 
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Metodologia 

 

Para desenvolvimento deste trabalho, foi escolhido como objeto o “Fato ou fake” por se 
tratar do serviço de checagem do portal G1 que, segundo dados dos usuários da 
assistente virtual Alexa da Amazon, é um dos sites noticiosos mais acessados do Brasil. 
Como ferramenta metodológica, foi escolhido o estudo de caso, por se tratar de modo 
de investigação de algo empírico para o entendimento do cenário (CASTRO apud 
DUARTE,1977). Para tal, durante o mês de setembro de 2019, todas as postagem do 
site foram organizadas em tabela com título, data, qual a formato que foi veiculado (se 
vídeo, imagem, texto) e origem (qual a rede social onde a postagem viralizou) . 

 

Resultados e Discussões 

 

Durante o período de observação, conforme disposto na tabela 1 que consta nos 
anexos, foram publicadas 17 checagens no “Fato ou fake”, no que se refere aos 
formatos: foram 12 em vídeo e cinco imagens. Quanto às origens todas as que foi 
possível o rastreio vieram das redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp e 

Youtube). 

Das 17 checagens, 16 tiveram como tema central notícias falsas envolvendo política, 
sendo 10 delas provenientes de questões externos como ataques a imagem da ativista 
do meio ambiente Greta Thunberg, conflitos internacionais (Angola, Palestina e 
Venezuela) e o discurso do Presidente Jair Bolsonaro. As outras seis foram de política 
interna como ataques a opositores ao governo. A única checagem que não teve política 
como foco foi sobre um evento climático. 

 

Conclusão 

 

Com base nos dados coletados é possível concluir que nenhuma das notícias falsas 
teve como origem as mídias tradicionais, ao contrário do que acusava o presidente 
americano. Elas tiveram como origem e lugar de reverberação as redes sociais e vêm 
sendo utilizadas como ferramentas políticas para difamação de opositores: "Campanhas 
de desinformação prepararam o terreno para a era da pós-verdade. Invariavelmente, 
seu propósito é semear dúvida " (d’Âncona, 2018). 
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TÍTULO: Jornal Opinião: contribuições à problemática da redistribuição de renda versus 

"milagre econômico" 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar resultados de pesquisa “Jornal 
Opinião: contribuições à problemática da redistribuição de renda versus "milagre 
econômico". Destacamos as contribuições de Paul Singer (1932–2018), economista e 
cientista social que se tornou reconhecido crítico do "milagre" no diagnótico da 
concentração de renda, e as contribuições de Francisco Weffort para o entendimento 
do sindicalismo brasileiro durante a Ditadura Militar. 
 
Palavras-chave: Jornal Opinião, Paul Singer, Francisco Weffort, Ditadura, Milagre 

TITLE: Jornal Opinion: contributions to the problem of income redistribution versus 

"economic miracle" 

Abstract 

The present work aims to present research results “Jornal Opinion: contributions to the 
problem of income redistribution versus" economic miracle ". We highlight the 
contributions of Paul Singer (1932–2018), economist and social scientist who became a 
recognized critic of the "miracle" in diagnosing income concentration, and Francisco 
Weffort's contributions to the understanding of Brazilian unionism during the Military 
Dictatorship. 
 
Keywords: Opinion, Paul Singer, Francisco Weffort, Dictatorship, Miracle 

Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar resultados de pesquisa “Jornal 
Opinião: contribuições à problemática da redistribuição de renda versus "milagre 
econômico", cujo plano de trabalho conta com apoio institucional da UFRN, por meio de 
Bolsa PIBIC, e se insere em pesquisa mais ampla sobre “Os intelectuais da USP no 
Jornal Opinião (1972-1977): a crítica do "autoritarismo" e a proposta de uma democracia 
liberal renovada”, coordenada pelo Prof. Dr. José Antônio Spinelli Lindoso. 
Desenvolvida de forma colaborativa por estudantes de graduação e pós-graduação, a 
pesquisa recupera debates no Jornal que ampliam nossa compreensão acerca do Brasil 
pré e pós 1964. Por se tratar da continuidade de outro plano de trabalho, cabe lembrar 
que alguns resultados foram apresentados em congresso promovido pela Sociedade 
Brasileira de Sociologia. Entre 9 e 12 de julho de 2019 foi apresentado pôster na 
modalidade "Sociólogos do Futuro", o evento foi realizado em Florianópolis, na 
Universidade Federal de Santa Catarina. Além das contribuições de Paul Singer (1932–
2018), economista e cientista social que teve destaque nos últimos planos trabalho, 
acrescentamos algumas contribuições de Francisco Weffort, reconhecido cientista 
político que também fez parte do conselho editorial d’Opinião e contribuía com o 
semanário de forma regular. Singer, em suas publicações, produz vários diagnósticos 
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da concentração de renda no país naquele período, assim como debate as 
consequências da urbanização desordenada, da política industrial, e dos impactos da 
inflação na qualidade de vida dos mais pobres. O período em que a publicação foi 
editada marca o auge do “milagre econômico brasileiro” e seus primeiros sinais de 
esgotamento, bem como o auge da repressão e início da “transição”, que deu longa 
sobrevida ao regime, até 1985. Weffort, por sua vez, oferece valorosas contribuições 
para o entendimento do sindicalismo brasileiro durante a Ditadura Militar. O articulista 
faz um resgate histórico pensando as origens autoritárias das instituições como 
determinantes na organização sindical brasileira naquela conjuntura, explicando, em 
grande medida, os resultados insatisfatórios na barganha por melhores salários e 
condições de vida. Assim como Singer, as contribuições de Weffort também o 
projetaram enquanto intérprete do Brasil. Suas críticas fomentaram importantes debates 
na revisão e reformulação dos modelos de atuação do movimento sindical brasileiro, 
tendo o próprio ocupado posições de destaque no Partido dos Trabalhadores, no 
processo de redemocratização do país, e posteriormente no Partido da Social 
Democracia Brasileira, sendo Ministro da Cultura de Fernando Henrique Cardoso. 
 
Metodologia 

 
O presente relatório é fruto de diversas atividades desenvolvidas no decorrer da 
pesquisa, entre as quais merece destaque a produção de resenhas, apresentadas e 
discutidas, do material primário retirado do Jornal Opinião (1972-1977), cujo acervo está 
disponível no sítio da Hemeroteca Nacional. Além dos artigos d’Opinião, foram feitas 
leituras complementares dos próprios articulistas e de trabalhos sobre a imprensa 
alternativa. Estes últimos representam enorme contribuição para o entendimento 
daquela produção, cabendo lembrar que a publicação foi submetida a censura prévia 
durante parte significativa da sua existência. Como recorte, além das contribuições de 
Paul Singer (1932–2018), economista e cientista social que teve destaque nos últimos 
planos trabalho, acrescentamos algumas contribuições de Francisco Weffort, 
reconhecido cientista político que também fez parte do conselho editorial d’Opinião e 
contribuía com o semanário de forma regular. Sendo a produção de Singer mais 
dedicada ao diagnóstico da concentração de renda no país naquele período, e a de 
Weffort voltada para a compreensão das dinâmicas no sindicalismo brasileiro durante a 
Ditadura Militar. O articulista faz um resgate histórico das origens autoritárias da nossa 
organização sindical afim de explicar os resultados insatisfatórios na barganha por 
melhores salários e condições de vida. Entre 1972 e 1977, período em que a publicação 
foi editada, ocorre o auge e os primeiros sinais de esgotamento do “milagre econômico 
brasileiro”, bem como o auge da repressão e início da “transição”, que deu longa 
sobrevida ao regime, até 1985. A leitura de “O “novo sindicalismo” na transição 
brasileira”, de Margaret Keck, foi de fundamental importância na construção de um 
panorama sobre o sindicalismo brasileiro, nos oferecendo uma dimensão da importância 
daqueles debates do Jornal no processo de redemocratização. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os articulistas d’Opinião promoveram uma oposição sistemática ao ''Modelo Brasileiro 
de Desenvolvimento” (Mantega, 1984, p. 16), posto em prática a partir de 1964. 
Confrontando com alguma frequência figuras como Carlos Geraldo Langoni, Delfim 
Neto, Mario Henrique Simonsen e Roberto Campos. Tecnocratas que ocuparam cargos 
de relevância nas áreas da Fazenda e do Planejamento e defendiam a política 
econômica oficial. Langoni (2005) e Simonsen (1969) são exemplos de formulações que 
justificavam a acentuação da desigualdade promovida pela concentração de renda no 
período fazendo uso simplificado e vulgarizado da teoria elaborada por Kuznets (1955), 
que relacionava o crescimento do produto com a distribuição de renda. A máxima de 
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que “O bolo precisa crescer para poder ser repartido!” era reproduzida pelos técnicos e 
dava sustentação à narrativa do “milagre”, um dos pilares do regime que contava com 
apoio de setores da classe média que provaram alguma ascensão social no período. O 
Opinião surge justamente quando o discurso do “milagre econômico brasileiro” começa 
a perder força e evidenciar suas contradições e fragilidades, se tornando um importante 
espaço de revisão teórica do modelo econômico adotado pelo regime. As críticas dos 
articulistas tem como plano de fundo o agravamento da desigualdade social no período 
do dito “milagre” e questionam as limitações do crescimento econômico, pautando assim 
uma concepção ampla de desenvolvimento. Cabendo, portanto, alguns esclarecimentos 
sobre a relevância da publicação naquela conjuntura política, em que o relativo êxito 
econômico do regime mostrou que era viável superar a estagnação e crescer nos 
marcos do capitalismo, registrando no período entre 1968 e 1974 um crescimento médio 
anual do PIB de 10,9% (SKIDMORE, 1988). Em “Por que não dividir o bolo?” (Opinião, 
nº 4, 27 a 04/12/1972), Singer faz uma série de apontamentos sobre o problema da 
distribuição de renda no país. Ele começa questionando o PNB (Produto Nacional Bruto) 
como indicador de desenvolvimento e aponta um agravamento da distribuição de renda 
no país entre 1960 e 1970. O debate levantado pelo articulista batia de frente com o 
discurso oficial do governo: “é necessário que o bolo cresça, para depois poder reparti-
lo melhor”, que justificava a concentração de renda. O articulista aponta uma falsa 
oposição criada pela narrativa do governo “crescer ou repartir?”. A concentração da 
renda, apresentada como “natural” pelos defensores das políticas econômicas 
adotadas, se deve segundo Singer a “circunstâncias político-institucionais”. É apontada 
como alternativa, para que haja crescimento econômico sem agravamento na 
concentração de renda, o crescimento do “setor público da economia” em relação ao 
“setor privado”. A proposição de Singer vem acompanhada de críticas ao modelo de 
incentivos fiscais por meio das agências de fomento, que devolve parte da receita 
pública aos que já possuem as maiores rendas, deixando assim de investir na correção 
das distorções. Em “Um novo manifesto liberal?” Singer estabelece uma polêmica com 
Fernando Pedreira, autor de artigo publicado n’O Estado de São Paulo, intitulado de 
“Quem oprime e explora o Brasil?”. Segundo Pedreira, a “grande” maquina estatal que 
teria se desenvolvido no Brasil é quem oprime e explora o país. Ponto a ponto, Singer 
questiona a tese discutindo sobre o papel do Estado, enquanto indutor do 
desenvolvimento e proporcionador da acumulação de riquezas, inclusive colaborando a 
economia pública para acumulação privada em diversas oportunidades. “As cigarras e 
as formigas” (Opinião, nº 43, 03 a 10/09/1973) também utiliza esses indicadores para 
questionar conclusões obtidas por Carlos Geraldo Langoni, em seu trabalho que 
relaciona o aumento da desigualdade de renda com uma melhoria nos níveis 
educacionais de um determinado estrato social. Singer coloca no debate um terceiro 
autor, Hoffman, que teria identificado concentração de renda ao comparar internamente 
os ganhos dos trabalhadores de dois setores, a indústria (secundário) e o comércio 
(terciário), identificando assim acentuação da desigualdade na distribuição de renda 
dentro dos próprios grupos – onde já havia desigualdade prévia. Além disso, ataca a 
teoria do “capital humano”, base ideológica daquela escola econômica, apontando suas 
origens no “velho liberalismo clássico”, tentando conferir um tom de cientificidade a uma 
teoria que buscava justificar a desigualdade entre os homens por meio de uma suposta 
produtividade. Em “Enfrentando as dificuldades depois do crescimento” (Opinião, nº 89, 
22/07/1974), o articulista diz que apesar do governo já reconhecer o aumento da inflação 
e dificuldades na economia, o peso desses problemas é atribuído principalmente à 
conjuntura internacional. O autor reconhece e aponta as influências da economia 
internacional no Brasil, mas aponta como condicionantes internos podem ter um peso 
significativo nesses problemas e são negados. A inflação que o Ministro da Fazenda diz 
ser causada por uma “demanda superexcitada” é, na verdade, o aumento do custo de 
produção de determinados itens, devido à dependência de matéria prima internacional. 
Em “Mais ricos e mais pobres” (Opinião, nº 116, 24/01/1975), Singer se apoia na 
comparação do Censo de 1970 com dados do PNAD de 1972 para avaliar a evolução 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1463 

 

da distribuição de renda. A conclusão obtida é que o número de trabalhadores que 
ganhava menos que um salário-mínimo aumentou, e, sendo esses mais de 50% da 
população, isso significa que a maioria da população não foi beneficiada por 
incrementos salariais que atingiram as camadas que recebem maiores salários – o que 
esvaziou a pirâmide nos estratos intermediários, fazendo com que aumente a 
desigualdade, de fato. Enquanto Singer se dedica ao diagnóstico da concentração de 
renda, bem como a reprodução de desigualdades de diversas ordens, a porodução de 
Francisco Correa Weffort, por sua vez, enfoca na atuação do movimento sindical 
brasileiro, partindo das raízes para explicar as conjunturas em que estava inserido o 
movimento dos trabalhadores. Em “Os trabalhadores calados” (Opinião, nº 12, 22 a 
29/01/1973), Weffort estabelece polêmica com Roberto Campos, que considera a 
debilidade dos sindicatos brasileiros um aspecto positivo, característica também 
encontrada no Japão, sendo o pequeno poder de barganha dos trabalhadores nos dois 
países a condição para os “milagres”. Delfim Netto, em artigo publicado n’O Estado de 
São Paulo, também considera debilidade dos sindicatos brasileiros um aspecto positivo 
para o desenvolvimento do milagre, sendo os baixos salários uma condição favorável a 
acumulação. Essa debilidade dos sindicatos impacta de forma direta no poder de 
barganha dos trabalhadores, o próprio Roberto Campos reconhece que o crescimento 
dos salários em ritmo inferior ao da produtividade é “socialmente injusto”, sendo um 
importante mecanismo de acumulação viabilizando o “milagre brasileiro”. Weffort 
reconhece a “sinceridade”, mas alerta para o “cinismo” daqueles que são responsáveis 
pela economia brasileira, ao deixar claro seus projetos e a quem servem enquanto 
técnicos do regime. Em sua analise sobre os sindicatos brasileiros, Weffort aponta um 
duplo caráter nas suas funções, uma primeira seria de mobilização, servindo como meio 
de sustentação política dos regimes populistas; a segunda seria de repressão dos 
movimentos dos trabalhadores ou mobilização destes, tendo como papel fundamental 
contenção da classe trabalhadora quanto à retirada de direitos. O reconhecimento do 
caráter fascista da organização sindical brasileira e a comparação com o regime de 
Franco, na Espanha, permitem apontar o grau de deterioração da maquina sindical 
brasileira. A Lei de Greve e eliminação da estabilidade dos trabalhadores são 
reconhecidas como imprescindíveis para o crescimento da “produtividade e 
modernização da economia” brasileira. Tornando evidente a crítica de Weffort ao 
“liberalismo” de Castello Branco, ao reconhecer que o autoritarismo franquista 
proporcionou mecanismos efetivos para a população ser amparada socialmente. Ao 
questionar a possibilidade de comparação entre Brasil e Espanha, em “As alternativas 
do “milagre espanhol”” (Opinião, n° 18, 5 a 12/03/1973), Weffort alerta sobre o duro 
golpe militar que sofrera aquele país: “Talvez a Espanha não tenha muito a nos ensinar 
no plano econômico (todos nós sabemos muito bem o que são os “milagres econômicos” 
e como se produzem…). Poderia contudo nos dizer alguma coisa sobre os “milagres 
políticos”?”. E é sobre a face retrógrada do regime franquista que ele se debruça, 
considerando-o restaurador por diversas questões, como a revogação da reforma 
agraria feita no tempo República e devolução das terras a seus antigos donos, além da 
retirada de direitos como contrato coletivo de trabalho e direito de greve. O Estado toma 
papel central na economia, se tornando regulador de várias funções, e estabelecendo a 
Confederação Nacional Sindical (CNS), segmentada em duas divisões sindicais, uma 
para empregados e outra para os patrões, distribuídas entre o campo e a cidade. Os 
sindicatos, diretamente ligados às empresas, tinham sua estrutura hierárquica 
determinada, em que os cargos sindicais menores eram ocupados através de eleição, 
e os mais importantes por eleições indiretas ou indicações do próprio Franco. Segundo 
Weffort, a Espanha vivia praticamente isolada do mundo até a década de 1950, em 
decorrência da Guerra Fria, o que limitava sua economia pela variedade de produtos e 
pagamento de baixos salários. A situação se modifica quando Francisco Franco cede 
território para bases militares americanas, recebendo ajuda financeira dos Estados 
Unidos e passam a receber investimentos externos, não dependendo unicamente do 
seu mercado interno para sobreviver. O aumento da qualificação do trabalhador (fruto 
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de seu intercambio para outros países), e consequente evolução da indústria espanhola 
alteraram a condição política nacional. Em busca de produtividade “e submetidas à 
pressão dos trabalhadores”, as empresas tentavam aumentar os salários além do 
projetado pelo governo, parando a CNS de funcionar como mediadora da discussão 
entre os trabalhadores, as empresas e o Estado. Surgindo assim, livres do controle 
estatal, as Comisiones Obreras, diante da repressão à greves ilegais por todo o país. 
Weffort atribui a esse fato grande importância histórica, na luta e vitória do povo 
espanhol contra o regime franquista. Em co-autoria com o cientista político José Álvaro 
Moisés, outro colaborador regular do Jornal, Weffort escreve “1º de maio: onde estão os 
trabalhadores?” (Opinião, nº 131, 9/05/75). Os articulistas discutem sobre a presença 
dos trabalhadores enquanto “classe” na vida política nacional, apontando sua ausência 
nas comemorações do dia do trabalhador. Apontando a insuficiência dessa participação 
por meio da votação no MDB nas eleições de 15/11/74, quando se misturam com outras 
classes e não se fazem representados, ficando a margem da política e dos frutos do 
“milagre”. Os autores questionam a capacidade de reivindicação desses trabalhadores 
dentro daquela estrutura sindical, que tem sua origem no Estado Novo. Apresentando-
a como “fascista-corporativista” e retomando diversas problemáticas em torno do seu 
atrelamento ao Estado por meio do Ministério do Trabalho. No entanto, um resgate 
histórico sobre o movimento sindical brasileiro aponta que a “autonomia” nunca foi uma 
fomentada no movimento, mesmo em período onde tiveram mais participação política. 
O pagamento do Imposto Sindical seria uma maneira de submissão ao regime, 
salientando o autor que os interesses econômicos e políticos dos governos são, na 
maioria das vezes, incompatíveis com as reivindicações dos trabalhadores, ficando os 
sindicatos sem liberdade e limitados a cumprir um fraco papel na sociedade, cabendo a 
classe trabalhadora apenas apoiar as “iniciativas” das elites que detinham o poder 
estatal. Sendo necessário, segundo os articulistas, a desvinculação do Estado, 
independência e direito a greve, para que não haja pressão ou repressão por parte do 
Estado quando possivelmente ameaçarem os interesses dos empresários. 
 
Conclusão 

 
Concluímos que tanto Singer quanto Weffort oferecem relevantes contribuições para o 
entendimento do propagado "milagre brasileiro", um dos pilares de sustentação da 
Ditadura Militar, forjado na corrosão dos salários e precarização das condições de vida 
da maioria da classe trabalhadora. A melhoria salarial de parcela dos trabalhadores foi 
acompanhada do empobrecimento da grande massa, A concentração, em última 
instância, se deu sob condições de acumulação que privilegiavam determinados setores 
do capital monopolista em detrimnento da grande maioria da população. O resgate 
dessas constribuições permite pensar nossas instituições, seu carater autoritário, e 
questionar supostos consensos em torno dos méritos do regime e da constituição da 
estrutura sindical brasileira. O Jornal projetou publicamente ambos autores, que teriam, 
mais tarde, papel fundamental no contexto de redemocratização do país em que surgiu 
o Partido dos Trabalhadores, ocupando postos de destaque e vanguarda intelectual. 
Como sugestão para continuação da pesquisa, e ampliando a compreensão do período 
em questão, buscaremos compreender o papel da publicação naquela conjuntura pelo 
combate ao pensamento “tecnocrático”, alargando a pesquisa bibliográfica acerca do 
Opinião na tentativa de compreender as disputas teóricas e ideológicas em torno do 
sentido do milagre. 
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TÍTULO: Percepções e gestões do território indígena e as paisagens no Rio Cavaçu 

(RN) 

Resumo 

O objetivo deste trabalho se dá inicialmente na tentativa de reflexão sobre o que se 
chama de etnogênese indígena, a partir do Nordeste brasileiro, mais especificamente 
no sul do estado do Rio Grande do Norte, tendo como base um grupo que se auto 
identifica como indígenas da etnia Potiguara, na aldeia Sagi/Trabanda, localizada em 
Baía Formosa/RN. O mesmo se desenvolve a partir de um caminhar de pesquisa já a 
muito percorrido, através de contato com os indígenas Potiguara desde de 2014, na 
coleta de dados a partir de entrevistas, conversas, construção de censo demográfico e 
acompanhamento de várias atividade desenvolvidas pelos mesmos. Tal percurso nos 
permitiu perceber a complexa forma de organização social bem como o processo 
histórico e cultural do grupo estudado, nos levando a um certo entendimento sobre a 
rede de parentesco tão importante para a construção identitária ali presente, as formas 
de manejo da terra e do ambiente e as demandas de autoafirmação identitária 
diferenciada e luta pela terra. Percebemos pois a indissociável relação entre identidade 
e território entre os Potiguara do Sagi/Trabanda. Assim, o desenvolvimento percorre 
desde um outro momento de campo de pesquisa, quando se tratava da reflexão sobre 
as redes de parentesco, para desembocar nas categorias nativas relacionadas ao 
território, ambiente e paisagem relacionadas às políticas ambientais, como por exemplo 
a área de preservação permanente e reserva legal. 
 
Palavras-chave: Território, Ambiente, Potiguara, Indigena 

TITLE: Perceptions and management of indigenous territory and landscapes on the 

Cavaçu River (RN) 

Abstract 

The objective of this work is initially in an attempt to reflect on what is called indigenous 
ethnogenesis, from the Northeast of Brazil, more specifically in the south of the state of 
Rio Grande do Norte, based on a group that identifies itself as indigenous people of the 
Potiguara ethnicity, in the village Sagi / Trabanda, located in Baía Formosa / RN. The 
same develops from a long journey of research, through contact with the indigenous 
Potiguara since 2014, in the collection of data from interviews, conversations, 
construction of demographic census and monitoring of various activities developed by 
them . This path allowed us to perceive the complex form of social organization as well 
as the historical and cultural process of the studied group, leading us to a certain 
understanding about the kinship network so important for the identity construction 
present there, the ways of managing the land and the land. environment and the 
demands for differentiated identity self-affirmation and struggle for land. We therefore 
perceive the inseparable relationship between identity and territory among the Potiguara 
do Sagi / Trabanda. Thus, the development goes from another moment in the field of 
research, when it came to the reflection on kinship networks, to end up in the native 
categories related to the territory, environment and landscape related to environmental 
policies, such as the permanent preservation area and legal reserve. 
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Introdução 

O processo da busca de reconhecimento etnico por parte das populações tradicionais 
na região Nordeste do Brasil, em especial das populações indígenas, traz algumas 
peculiaridades em relação ao Norte do país. Em primeira instância este processo de 
diferenciação ocorre por conta da construção e ratificação do que significa ser índio no 
imaginário social, elaborada processualmente ao longo dos séculos de história nacional. 
No que compete à ciência muito tem se afirmado o desaparecimentos destas 
populações em questão no Nordeste, contribuindo sua historiografia oficial por muitos 
anos no apagamento das demandas das populações originárias. É desta forma que as 
demandas por maior visibilidade e reconhecimento etnico diferenciado tem se levantado 
de forma relativamente recente. Vale ressaltar que no âmbito do Estado Nacional, a 
política de assimilação das populações originárias sempre foi presente, e a busca da 
ideia de nação una, composta por um só povo sem diferenciações raciais, é tida como 
projeto político que exclui, inclusive com o uso da força não raras vezes, qualquer 
tentativa de autoafirmação identitária. Neste sentido estas forças somam esforços para 
contribuir no imaginário do desaparecimento das diferenciações raciais, desembocando 
na ideia de mestiçagem como fator de coesão na noção de uma identidade nacional. 
Para tanto um dos argumentos mais centrais na construção desta ideia se funda na 
concepção de mistura como fator indiscutível na formação racial brasileira, a partir 
especialmente de três matrizes principais, a saber: europeia, africana e indigena. 
Entretanto o acionamento de reconhecimento da identidade diferenciada por parte do 
movimento indigena nos estados nordestinos nega esta condição de desaparecimento. 
Exigem pois do Estado o direito da auto afirmação étnica, a partir de etnônimos já 
existentes ou na construção de novos para a identificação grupal (OLIVEIRA, 1999). É 
a este fenômeno que, em um sentido mais amplo, chamamos etnogênese 
(BARTOLOMÉ, 2016). No Rio Grande do Norte o processo oficial por parte das 
comunidades indígenas do estado se dá a partir de 2005, quando as comunidades dos 
Mendonça do Amarelão, Eleotérios de Katu e Caboclos de Açu acionam o poder público 
para o reconhecimento de suas identidades diferenciadas, sendo este um importante 
momento da luta e das demandas dos povos indígenas no RN. Logo em seguida, em 
2009, os Potiguara do Sagi/Trabanda se inserem neste contexto, participando da I 
Assembleia Indigena do estado do Rio Grande do Norte (I AIRN). A partir de então as 
lideranças do Sagi passaram a estar ativamente presentes em diversas ocasiões de luta 
por reconhecimento identitário para com o Estado, tais como assembleias indígenas e 
audiências públicas. Importante também o estreitamento dos vínculos sócio-políticos 
com os Potiguara da Paraíba, a partir do qual se evidenciou uma condição processual 
histórica e de parentesco fundamental para a compreensão da etnicidade. Nesta 
perspectiva os grupos etnicamente diferenciados demandam questões da vida em 
sociedade, como saúde, educação, alimentação, território, e os mais diversos direitos 
que se relacionam às suas especificidades étnicas. Deste modo o presente trabalho 
tentará lançar luz sobre as concepções nativas dos Potiguara do Sagi/Trabanda em 
relação ao território, ambiente e paisagem, a partir de seus usos tradicionais e 
permanentes. 

 
Metodologia 

 

Desde o ano 2014 uma linha de atuação e pesquisa junto aos Potiguara de 
Sagi/Trabanda vem sendo desenvolvida, da qual o presente plano de trabalho faz parte. 
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Este fato se apresenta para endossar um caminho de trabalho já realizado que incide 
sobre o modo de trabalhar e desenvolver pesquisa social, com forte impacto de como 
este relatório pode ser produzido e seus desdobramentos. Desde o ano referido grande 
foi o cohlido de material fornecido pelos indígenas Potiguara, nos dando base para 
análise e entendimento das formas de vida e organização social ali existentes. As 
primeiras incursões se iniciaram um tempo anterior, na tentativa de realizar um 
reconhecimento geográfico trazendo com ela já a possibilidade dos primeiros contatos 
com os nativos e abrindo as possibilidades de uma compreensão, ainda que inicial, da 
realidade dos mesmos e seus modos de vida. Esta foi a base para ainda naquele ano 
ser realizado um levantamento demográfico, que permitiu o feitio de um censo contento 
a quantidade de casas, famílias, moradores, faixa etária, ocupações etc. Outra etapa 
importante foi o colhimento de depoimentos, entrevistas e conversas que 
demonstravam, depois de analisadas e estudadas, uma grande e complexa rede de 
parentesco na comunidade em questão. Esta foi uma chave fundamental para entender 
elementos relacionados também ao uso da terra, forma de proteção da mesma, manejo 
e compreensão dos recursos e ambiente. Sem dúvidas também, foi a partir da 
genealogia que pudemos inicialmente compreender melhor a própria mobilização 
política do grupo, bem como as demandas por reconhecimento etnico, acionada a partir 
do parentesco, forte elemento de coesão e unidade do grupo. Não é o foco trabalhar a 
questão do parentesco neste plano em questão, mas sem ela não poderemos 
compreender o proprio itinerario que desemboca em diversas reflexões, que por sua 
vez, nutriram o desenvolvimentos do trabalho presente. Assim a metodologia está ligada 
ao próprio caminhar pelo qual a pesquisa tem passado, lhe servindo como base os 
planos anteriores. Com estes dados em mãos elaborou-se uma primeira compreensão 
acerca das redes de relações que perpassam os Potiguara de Sagi/Trabanda no que 
tange as formações parentais e o tempo de uso e pertencimento no território, suas 
formas de manutenção e uso do ambiente. Estas forma de uso tradicional do território 
são nucleares para o entendimento da comunidade e compõem os estudos sobre a 
delimitação da terra indigena do Sagi/Trabanda, demandada através do movimento 
indigena do estado do Rio Grande do Norte. Tive acesso ao bojo do material colhido, 
entrevistas, conversas, cartografias feitas pela própria comunidade, no ano de 2016. 
Desde então pude começar a analisar e desenvolver os estudos que demonstram os 
lugares de memória, de uso, de trânsito etc. Mesmo não estando no início do 
desenvolvimentos dos planos iniciais, este material foi de grande importância para as 
questões que envolvem Sagi/Trabanda e me permitiu ter contato de alguma forma com 
a comunidade e com o Movimento Indigena do Rio Grande do Norte. Deste ponto optei 
por acompanhar os movimentos políticos do próprio movimento, através das 
assembleias indígenas, bem como dos momentos de festividade das comunidades de 
uma forma geral. O desenvolvimento do plano que segue teve então por base diversos 
situações que pude estar em contato com as comunidades, em outros momentos, onde 
pude colher material de análise, como entrevistas, relatos e discussões para o 
entendimento da organização social do grupo estudado. Não obstante, a ideia era fazer 
um campo onde pudesse ter um contato com os Potiguara que abrisse a possibilidade 
de trabalhar mais especificamente a questão entre território e ambiente. No entanto a 
questão pandêmica agravou-se demasiadamente neste ano de 2020, impossibilitando 
assim um importante momento de coletas de dados. Assim sendo uma grande parte do 
desenvolvimento foi realizado a partir de estudo bibliográfico, o acompanhamento de 
plataformas virtuais que permitissem acompanhar a movimentação indigena nas redes 
da internet, bem como a continuidade dos planos de trabalhos anteriores como suporte. 

 
Resultados e Discussões 
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É necessário em primeira instância antes de iniciarmos propriamente o desenvolvimento 
do trabalho refletirmos de forma mais geral sobre a questão indígena no Nordeste 
brasileiro e os contrapontos que ela tem em relação ao Norte do país. A partir disto 
podemos então desenvolver propriamente os objetivos mais específicos do plano de 
trabalho em questão sobre os Potiguara do Sagi/Trabanda e suas concepções nativas 
acerca do território, ambiente e paisagem. A região Nordeste do país traz peculiaridades 
no que tange a questão indígena e o movimento de auto-afirmação identitária. Em 
primeiro lugar esses movimentos de afirmação identitária são relativamente recentes na 
região. Este seria então um dos pontos principais a se refletir: a temporalidade que estes 
movimentos identitários surgiram no Nordeste. Este movimento político em si dotado de 
agência e organizado enquanto entidade política encontra graves dificuldades em 
afirmação identitária por parte de alguns segmentos da sociedade, talvez justamente 
por conta da temporalidade que esses movimentos surgiram, ao menos da forma como 
podemos observá-los hodiernamente. Geralmente a negação vem em especial dos 
setores que têm conflito direto ou indireto com as comunidades tradicionais em especial 
na questão territorial. É importante perceber que a própria historiografia oficial por uma 
grande quantidade de tempo tem afirmado o desaparecimento das populações 
tradicionais, como as indígenas, na região Nordeste do país ocasionando muitas vezes 
em uma violenta negação das identidades diferenciadas que são demandadas por parte 
desta população. Soma-se a isso a influência da política de Estado que tem por ideia a 
assimilação dos povos indígenas em caráter nacional desenvolvida ao longo de muitos 
momentos históricos e que ainda se sente fortemente e de forma contundente. Para 
tanto um dos pontos principais que fundamentam essa ideia decorre do conceito de 
mestiçagem tão amplamente difundido nos vários setores da sociedade e que em muitas 
instâncias tem servido como uma tentativa de apaziguar conflitos raciais e encobrir 
disputas políticas reais de projetos de nação. Esta ideia de um único povo que formaria 
o Estado Nacional surgido ainda no Império e consolidado na República deixa resquícios 
profundos da própria compreensão identitária dos povos aqui existentes. Buscou-se 
assim minimizar os conflitos em torno de diversas questões nucleares, como por 
exemplo a questão fundiária, através dessa concepção de estado-nação formado por 
um único povo, em especial aqui no Nordeste desembocando na ideia de caboclagem. 
Tal conceito é aqui utilizado como sendo um artefato, segundo alguns entendimentos, 
que engendra identidades diversas em uma só categoria. Através desta concepção as 
identidades indígenas no Nordeste do país acabariam por sumir, a partir da mistura das 
raças aqui existentes os descendentes desembocam inevitavelmente em caboclos, 
neste sentido aqui usado. Entretanto percebe-se no Nordeste diversos movimentos que 
objetivam o reconhecimento da identidade diferenciada indigena por parte do Estado 
assim demandando um conjunto de direitos tais como alimentação, educação e saúde, 
respeitando as suas especificidades étnicas. Estas demandas que tem por base auto 
afirmação identitária demonstram então que as políticas de assimilação bem como a 
ideia de diluição das etnias não logrou êxito na região Nordeste do país. Para algumas 
destas comunidades, a própria concepção de caboclo pode ganhar outros significados, 
não necessariamente de apagamento da identidade, mas sim de compreensão do 
processo histórico cultural ao longo do tempo, incluída aí a condição processual pela 
qual os povos aqui passaram. As populações tradicionais negam então a perda de suas 
identidades e reivindicam a partir destas os direitos resguardados no âmbito do próprio 
Estado. É por esta condição demandada pelos populações tradicionais indígenas de 
reivindicação étnica diferenciada que se torna necessário refletir sobre etnicidade na 
região Nordeste a partir da compreensão, ou da busca de compreensão, do manejo das 
identidades e sua construção, do acionamento de suas condições, dos motivos da sua 
afirmação ou da sua negação, bem como das demandas que giram em torno dela. Por 
paradoxal que possa parecer é a entidade Estado que pode garantir o acesso aos 
direitos historicamente negados por ele próprio. É pois a identidade grupal a forma 
capaz de travar diálogo com o Estado Nacional, o mesmo que pretende delimitar 
fronteiras na concepção de um único povo sem diferenciações identitárias. Assim com 
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as identidades etnicamente diferenciadas organizadas em agentes políticos a partir de 
movimentos reais e capazes de diálogo que as demandas pela garantia de direitos 
ganham contorno. A identidade portanto gerando condições práticas dando coesão 
grupal e elementos capazes de dialogar com o Estado. É como Potiguara do 
Sagi/Trabanda que esses indígenas podem fazer frente e travar contato com o Estado 
Nação. “É como índio que pode, manipulando sua tradição cultural e as imagens e 
estereótipos correntes na sociedade nacional, construir para si uma identidade social 
que lhe garanta, pelo menos, o auto-respeito.” (DUHRAN, 1988). Exposto inicialmente, 
mesmo que de forma breve, as condições processuais do movimento de auto afirmação 
identitária das populações tradicionais indígenas no Nordeste brasileiro podemos 
pensar agora mas objetivamente sua organização social no que tange a relação com o 
território e ambiente. Em primeira instância, como já dito na introdução deste trabalho, 
as redes de parentesco foram fundamentais para compreensão das formas de manejo 
e das concepções nativas sobre os seus territórios tradicionalmente ocupados. Os 
registros analisados a partir da conversação e das entrevistas coletadas apontam para 
a presença indígena em Sagi/Trabanda em pelo menos mais de cento e cinquenta anos. 
No decorrer das análises genealógicas foi ficando evidente a ascendência comum da 
grande maioria dos moradores da Comunidade, assim como sua relação de parentesco 
com os Potiguara do estado da Paraíba. É muito comum escutar que “em Sagi todo 
mundo é parente”, referenciando a origem mesma de suas ascendências. Os modos de 
produção da vida material, os costumes, as técnicas de pesca, caça, manuseio da terra, 
os lugares de memória, pertença, brincadeiras etc são de ordem do ensinado de 
geração em geração, sofrendo as modificações que o tempo requer. De todo modo há 
elementos diacríticos suficientes na constituição histórica e cultural dos Potiguara de 
Sagi/Trabanda, tais como o ritual do Toré, especialmente realizado na comunidade em 
momentos festivos ou políticos, o artesanato próprio, a culinária proveniente dos modos 
tradicionais de cultivo, dentre outros. Estes passam, em consequência, pela maneira 
nativa das formulações e dos elementos acionados na definição da territorialidade, dos 
espaços vividos e lugares de memória. Assim a identidade se mostra categoricamente 
relacionada à compreensão de território, suas maneiras de organização no espaço, 
dotando-o de significados a partir do uso mais geral, como o trabalho, até elementos 
mais abrangentes, como a memória. 

 
Conclusão 

 

O presente trabalho intencionou fazer uma reflexão sobre as concepções nativas dos 
indígenas de Sagi/Trabanda sobre seu território. Deste modo se serviu da continuidade 
do trabalho já desenvolvido na comunidade, a partir de entrevistas e conversas, bem 
como acompanhamento de situações específicas na comunidade, para ter base de 
análise. Não havendo a possibilidade de se fazer campo para o colhimento de dados, 
haja visto a condição pandêmica que enfrentamos, o desenvolvimento se deu em torno 
da etnicidade, autoafirmação identitária e concepções nativas de território, por meio de 
material anteriormente acumulado e de análise bibliográfica. Parte destes esforços 
resultaram na elaboração de Verbete sobre os Potiguara do Sagi/Trabanda para o site 
“povosindigenasdorn”, o qual contém um mapeamento das aldeias/comunidades dos 
povos indígenas do estado do RN. Percebeu-se a íntima relação entre identidade e 
território, sendo estas condições indissociáveis para os indígenas de Sagi/Trabanda, 
que têm nos lugares de memória, de manejo, as dinâmicas e elementos que 
fundamentam suas compreensões de si e do mundo. Assim o território na concepção 
dos Potiguara do Sagi/Trabanda ultrapassa o mero conceito de lugar de sobrevivência. 
Nele se encerra sobretudo uma compreensão de pertencimento histórico do grupo 
referido, servindo como elemento fundamental para a perpetuação dos modos de vida 
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da comunidade. É a partir do território igualmente que os lugares de memória ganham 
contorno nuclear, sendo assim vários espaços dotados de sentido e valor, como as 
matas de coleta de frutos silvestres, tais como a mangaba, os lugares de pesca ao longo 
da praia, as áreas agricultáveis, lugares reservados a festividade, e os reservados aos 
enterros dos que partem. 
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TÍTULO: Perfil das juventudes potiguares: as juventudes do Rio Grande do Norte em 

múltiplas condições 

Resumo 

O presente projeto de pesquisa tem por escopo coletar dados acerca das múltiplas 
condições e vivências das juventudes do Estado do Rio Grande do Norte com vistas à 
elaboração de subsídios teóricos para a construção e análise de políticas públicas. 
Objetivando compreender as particularidades da realidade local, o estudo se 
fundamenta na perspectiva de que a juventude não consiste em uma expressão 
homogênea, uma vez que as experiências dos jovens são perpassadas por aspectos 
materiais relativos à raça, classe, gênero e uma série de outras variáveis. Nesse sentido, 
o instrumento fora dividido em 10 eixos a fim de que se alcance as distintas dimensões 
da vida destas juventudes, os quais refletem desde tópicos concernentes à saúde e 
segurança pública, quanto enunciados que buscam assimilar questões pertinentes à 
participação política e social. Diante disso, foram recolhidas 966 respostas mediante 
questionário online e in loco por intermédio de aplicação presencial de questionário em 
escolas da rede pública do Estado do Rio Grande do Norte. Sendo assim, a análise dos 
resultados irá se debruçar sobre a realidade de estudantes universitários, os quais 
constituem a maioria dos jovens que tiveram acesso ao formulário online (44,7%), bem 
como sobre as experiências dos estudantes secundaristas da rede pública de ensino 
apreendidas no formulário aplicado presencialmente, conquanto as conclusões não 
sejam definitivas, tendo em vista que a pesquisa ainda está em curso. 
 

Palavras-chave: Juventude. Políticas públicas. Diversidade. Participação social. 

TITLE: PROFILE OF THE POTIGUARES YOUTHS: THE YOUTHS OF RIO GRANDE 

DO NORTE IN MULTIPLE DIMENSIONS 

Abstract 

The present research project aims to collect data about the multiple conditions and 
experiences of youths in the State of Rio Grande do Norte to elaborate theoretical 
subsidies for the construction and analysis of public policies. Aiming to understand the 
particularities of the local reality, the study is based on the perspective that youth does 
not consist of a homogeneous expression, since the experiences of young people are 
permeated by material aspects related to race, class, gender, and a series of other 
variables. In this sense, the instrument was divided into 10 axes to reach the different 
dimensions of the life of these youths, which reflect from topics concerning health and 
public safety, as well as statements that seek to assimilate issues relevant to political 
and social participation. Therefore, 966 responses were collected through an online 
questionnaire and in loco by means of a face-to-face questionnaire in public schools in 
the state of Rio Grande do Norte. Thus, the analysis of the results will focus on the reality 
of university students, who constitute the majority of young people who had access to 
the online form (44.7%), as well as on the experiences of seized secondary school 
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students from the public school system in the form applied in person, although the 
conclusions are not definitive, considering that the research is still ongoing. 
 
Keywords: Youth. Public policy. Diversity. Social participation. 

Introdução 

A população norte-riograndense conta com cerca de 890 mil jovens, o equivalente a 
25,6% da população do estado. É um fato sabido que a maior parte deles se encontra 
em situação de vulnerabilidade social, com acesso insuficiente aos direitos básicos, tais 
como educação, saúde, trabalho, segurança e lazer. Além disso, os dados sobre essa 
parcela populacional são escassos, pois o que se sabe são as informações que constam 
na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a qual não contempla diversas dimensões 
de vida que em muito nos interessam. 

É importante situar nesse projeto sobre o que estamos falando. Freitas (2005) aponta 
que o entendimento acerca da juventude deve abranger diversos aspectos, tais como: 
faixa etária, período de transição da vida, contingente populacional, categoria social, 
uma geração. Apesar do caráter de transição conter em si uma noção de ambiguidade, 
pela existência de uma etapa que precede e outra que acontece posteriormente, isso 
não significa que a condição juvenil não possa ser assinalada de modo singular, com 
significados próprios. Ao contrário, atualmente, ela se reveste de conteúdos muito 
particulares e de grande relevância social (Freitas, 2005). O conceito de juventude pode 
ser considerado, portanto, uma definição imprecisa, historicamente construída e em 
permanente mutação, indicando “percursos não-linerares”, marcados por 
imprevisibilidades e reversibilidades (Pais, 1990). O fato da juventude ser considerada 
uma etapa do ciclo de vida não deve ser visto de forma menos relevante, justamente 
pelo fato de apresentar uma série de características distintas das demais, o que mobiliza 
ações, comportamentos, emoções e aprendizagens diferenciadas. 

Em termos etários, no Brasil, existia uma tendência – até os anos 2000 –, de localizar 
tal faixa etária entre os 15 e 24 anos de acordo com critérios estabelecidos pelas Nações 
Unidas e pelo IBGE. O mesmo ocorre com o Mapa da Violência sobre homicídios 
juvenis, que considera jovem a população de 15 a 24 anos, tomando como referência a 
Organização Mundial de Saúde - OMS (Waiselfisz, 2011). No entanto, a Secretaria 
Nacional de Juventude (SNJ), que integra a Secretaria Geral da Presidência da 
República, e o Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) seguem a delimitação de 
15 a 29 anos, dividida nos seguintes subgrupos: 15 a 17 anos – jovem-adolescente; 18 
a 24 anos – jovem-jovem; 24 a 29 anos – jovem adulto. Essa mesma faixa etária é 
considerada jovem pelo Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852, de 2013, considera 

jovens as pessoas entre 15 e 29 anos de idade). 

É notável, pois, que o ser jovem muda de acordo com o que está em foco. A dilatação 
da faixa etária da juventude (de 24 para 29 anos) demonstra a dificuldade de autonomia 
dos jovens, que enfrentam a falta de postos de trabalho e qualificação profissional nas 
áreas em que se necessita de trabalhadores. O consenso a respeito de “juventude” 
converge para a ideia de um período de intensas transformações relativas a um conjunto 
de determinantes individuais, biológicos, sociais, econômicos e culturais, e ainda 
aqueles relacionados à aquisição de autonomia, inserção no mercado de trabalho e 

expectativa de vida da população (Aquino, 2009). 

Relativo aos benefícios que essa pesquisa proporciona na formação graduada e pós-
graduada, estes são vários e de diferentes ordens, como, por exemplo, o treino em 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1475 

 

pesquisa – desde a elaboração do questionário que envolve refletir sobre a pertinência 
de temas, a melhor forma de escrita das perguntas, entre outros pontos – até a 
aplicação destes em diferentes contextos, que pretende abranger jovens de 
comunidades rurais, quilombolas, estudantes, trabalhadores, em cumprimento de 
medidas socioeducativas, institucionalizados ou privados de liberdade, com ou sem 
acesso à internet, possibilitando o contato dos estudantes pesquisadores com diferentes 

realidades. 

 
Metodologia 

 

No que se refere à metodologia, urge sublinhar que as técnicas procedimentais 
respaldam-se na aplicação de formulário e pesquisa bibliográfica, a qual ancorará as 
análises construídas a partir dos dados obtidos. Os participantes da pesquisa são jovens 
de 15 a 29 anos residentes das áreas urbanas e rurais do Rio Grande do Norte. À vista 
disso, o contato com os jovens é feito por intermédio de questionário estruturado, 
autoexplicativo e disponível nos formatos virtual – hospedado na plataforma Google 
Forms –, voltado aos participantes que dispõem de acesso à internet, e impresso, 
aplicado de modo presencial para aqueles que não possuem acesso ao meio digital. Em 
relação à aplicação presencial, caso, por alguma razão, o participante não possa 
responder às perguntas de forma autônoma, contar-se-á com a presença de um 
aplicador que lerá e registrará as respostas mencionadas. 

Ademais, o instrumento se divide em 10 eixos que abrangem distintos elementos das 
vivências das juventudes: família e moradia; esporte, lazer e cultura; segurança e 
acesso à Justiça; mobilidade urbana; educação e trabalho; acesso à informação e 
comunicação; participação social e política; território e meio ambiente; identidade; saúde 
e sexualidade. Isto posto, a estrutura do estudo fora inspirada no questionário utilizado 
pela Pesquisa Nacional – Retratos da Juventude Brasileira (Braco & Abramo, 2011), a 
qual estabelecera diversidade de temáticas a fim de que se possa compreender as 
experiências dos jovens como uma expressão heterogênea. Desse modo, é substancial 
que a pesquisa Perfil das juventudes potiguares alcance o maior número de 
participantes possível, visto que a pluralidade de respostas é crucial à efetivação do 
propósito ora destacado. Em face desta circunstância, foram definidas múltiplas vias de 
acesso, a exemplo do meio eletrônico, sendo a divulgação feita pelas redes sociais do 
Observatório da População Infantojuvenil em Contextos de Violência (OBIJUV) e em 
eventos on-line promovidos por entes parceiros, como a Subsecretaria de Juventude do 
Estado do Rio Grande do Norte. 

Além disso, no tocante aos demais meios de acesso, tem-se aplicado o questionário em 
escolas da rede pública de ensino e, com vistas a abarcar a diversidade que compõe a 
categoria juventude, almeja-se, em momento posterior, o contato direto com instituições 
que estejam relacionadas às vivências dos jovens, a exemplo de organizações não-
governamentais, instituições vinculadas ao Sistema Penitenciário e ao Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo (SINASE), bem como entes de veiculação e 
intermediação de trabalho, como o Sistema Nacional de Empregos (SINE). 

 

Resultados e Discussões 
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No que concerne aos resultados colhidos, importa destacar que o estudo está em curso, 
não sendo possível tecer uma análise definitiva a respeito do perfil das juventudes 
potiguares. Contudo, o formulário fora aplicado de modo presencial e on-line, como já 
mencionado e, em razão disso, buscar-se-á fazer pequenas avaliações das respostas 
alcançadas, tendo em vista que o montante de 966 formulários preenchidos, embora 
limitado a uma realidade específica, permite realizar análises consideráveis. 

Diante do exposto, sublinha-se que, não obstante à disponibilização do formulário 
impresso em escolas da rede pública de ensino, a maior parte das respostas colhidas 
advém do preenchimento do formulário on-line, sendo possível depreender que os 
jovens que acessaram o estudo mediante tal modalidade dispõem de internet e 
escolaridade suficiente para estarem aptos a ler e interpretar. Desse modo, é necessário 
avaliar as questões expressas nos questionários em observância ao cenário descrito. 

No tocante à faixa etária, 76 participantes responderam ter 21 anos, enquanto 78 
assinalaram ter 22 anos, 81 responderam ter 20 anos e 75 demonstraram ter 18 anos, 
sendo estas as idades mais citadas. Os dados foram provenientes de diversos 
municípios do Rio Grande do Norte, cujos participantes são, em suma maioria, 
estudantes de graduação (44,7%). A segunda opção mais assinalada (13,1%) indica 
ensino superior completo. No que se refere aos estudantes de forma geral, 67,8% estão 
matriculados em instituições públicas, além de 80,5% terem citado que não recebem 
auxílio para permanecer estudando. Ademais, 81,2% afirmaram não terem desistido da 
escola e/ou faculdade. Dentre os que abandonaram a escola e/ou faculdade, os maiores 
indicadores se referem ao desinteresse (7,2%), necessidade de trabalhar (6,9%), 5,8% 
questões financeiras (5,8%), problemas de saúde (3,5%) e dificuldades de 
aprendizagem (3,5%). 

Em relação às ocupações, 49,4% responderam que somente estudam e 33,8% 
afirmaram que estudam e trabalham. Em face deste último grupo, 56,5% destacaram 
que não possuem registro na Carteira de Trabalho, ao contrário de 16,5% que 
demonstraram trabalhar de carteira assinada. Assim sendo, 55,5% informaram que 
possuem renda de até 1 salário mínimo. Tais dados são salutares à compreensão da 
realidade da juventude brasileira, uma vez que indicam que a maioria sequer possui 

registro trabalhista. 

No que se refere aos planos para o futuro, 54,4% dos jovens afirmaram que o trabalho 
com carteira assinada é um objetivo, bem como fazer concurso público (60,4%). Isso 
faz pensar no desejo de estabilidade e possibilidade de aquisição de bens duráveis, a 
exemplo de casa própria, carros e tecnologias. Por se tratar de um grupo de alunos 
universitários, o desejo em prestar concursos e conquistar trabalhos de carteira 
assinada aparece quase como uma continuação da preparação acadêmica que vêm 
tendo. Análises futuras poderão cruzar dados e comparar com outras realidades de 

jovens potiguares. 

Em frente das questões relativas à participação social e política, 37,7% afirmaram que 
já participaram de grupos religiosos voltados à juventude, enquanto 30,8% indicaram 
que nunca participaram de grupos. Além disso, foram mencionadas participações em 
grupos estudantis (29,8%) e movimentos sociais (27,6%). Ademais, 49,6% informaram 
que acreditam ser possível a transformação da realidade e observam que contribuem 
para tal mudança. Contudo, 32,5% destacam que a realidade é difícil de ser mudada, 
embora façam as suas partes. No que atine à participação política, 54,8% indicaram a 
falta de tempo como maior obstáculo ao engajamento político, seguido de falta de apoio 
(30,9%), conflitos de ideias (29,7%), falta de identificação (28,2%) e descrença (22,8%). 
Demais disso, 40,9% relataram enxergar que a política está em tudo e que participam 
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desta com o objetivo de cumprir o papel de cidadão, bem como 38,9% acreditam na 
política como estratégia coletiva de transformação da realidade. Todavia, 12% 

afirmaram que a política é algo importante, mas preferem não se meter. 

Tais informações, analisadas em conjunto, demonstram que, conquanto os jovens 
acreditem que a política é um instrumento social de grande relevância, as atribuladas 
dinâmicas acadêmicas e trabalhistas, assim como a descrença e a falta de identificação, 
minam o engajamento da juventude, podendo levá-los ao desenvolvimento de um 
estado de fragilização política, não obstante ao reconhecimento da importância desta. 
A partir disso, pode-se pensar quais seriam possíveis estratégias de aproximação da 
juventude com a participação política e no fomento necessário ao crescimento do 

interesse e crença neste âmbito fundamental da vida social. 

Ademais, a relação do grupo de jovens universitários com as tecnologias é bastante 
forte. 94,2% afirmaram que a internet é o principal meio de comunicação utilizado para 
se informar. A maioria dos respondentes afirmou que o uso mais frequente da internet 
se dá em casa, o que demonstra a acessibilidade à rede, mas também foram 
apresentados como locais de acesso mais frequente da internet locais públicos, como 
praças e as universidades, além dos locais de trabalho. Além disso, 100 participantes 
responderam que usam a internet 10 horas por dia, enquanto 96 destacaram que 
utilizam-na durante 5 horas diárias, estando entre as redes sociais mais acessadas o 
WhatsApp e o Instagram. Os números de horas elevados podem estar ligados às atuais 
facilidades de acesso por meio de dados móveis, os quais permitem aos usuários 
estarem conectados 24h por dia em, praticamente, qualquer lugar. Nessa perspectiva, 
tal proximidade com as tecnologias pode ser pensada enquanto estratégia de 
aproximação da juventude em relação à participação social, uma vez que as redes 
sociais têm forte poder de atração. 

No tocante à saúde, os dados mostram que estes jovens, em geral, procuram os 
serviços de saúde para exames de rotina (65%), consultas (86,4%), acesso a vacinas 
(42,2%) e medicamentos (30,5%). São acessados tanto serviços públicos quanto 
privados, aparecendo como mais buscados os hospitais públicos ou privados, UPAs, 
UBSs e consultórios particulares. Ao serem questionados acerca da frequência com que 
buscam os serviços de saúde para tratamento, um número significativo de jovens, 533, 
respondeu “Às vezes” e 159 responderam “Sempre”. Esse número levanta questões a 
respeito da acessibilidade desses serviços de saúde, bem como acerca do porquê 
dessa pouca procura por tais aparelhos da rede de atendimento. 

Em relação à sexualidade, 94,8% sublinharam que possuem acesso a informações 
sobre sexualidade, sendo a internet o principal meio (78,5%), seguida dos grupos de 
amigos (63,6%). Referente às doenças sexualmente transmissíveis, as mais conhecidas 
entre os jovens são o HIV (98,9%), sífilis (85,9%), herpes (80,9%), HPV (77,9%) e 
gonorreia (72,9%). Contudo, no tocante ao uso de preservativo, 76,3% afirmaram que 
já vivenciaram relações sexuais com parceiro(a) sem preservativo. 

 
Conclusão 

 

Ainda que se encontre em curso e com um ambicioso cronograma a ser seguido, a 
pesquisa do Perfil das Juventudes Potiguares já atende às expectativas de ser uma das 
pioneiras no levantamento de dados acerca da análise das condições e particularidades 
dos jovens do Rio Grande do Norte. Em contraponto às pesquisas de cunho nacional, o 
recorte territorial levado em consideração nesse estudo orienta o olhar para 
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necessidades específicas desse contingente populacional, se caracterizando como um 
instrumento de investigação local, cuja aplicação deve se dispor a contribuir para a 
elaboração de ações que sejam condizentes com as realidades factuais desses 
indivíduos. 

Até o presente momento e considerando os recortes dos dados coletados – 
principalmente o fato de não terem sido realizadas aplicações in loco no interior do 
estado –, não é possível fazer grandes generalizações. Contudo, isso não é o objetivo 
principal dessa análise, visto que a pluralidade de vivências nos interessa em demasia. 
Ainda assim, os padrões de respostas que se sobressaem servem como norte de 
diagnóstico da realidade concreta, a qual sabemos ser atravessada por desigualdades 

de cunho socioeconômico. 

É possível evidenciar também que a divisão da pesquisa em eixos de análise distintos 
permite que novos estudos sejam realizados a partir deste, os quais sejam motivados 
pela necessidade de pormenorizar os dados coletados. Sendo assim, a pesquisa serve 
ainda como ponto de partida para outras, atendendo ao que se espera de um fazer 
científico impulsionador, potente e com compromisso social efetivo. 
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TÍTULO: Perfil das juventudes potiguares: as juventudes do Rio Grande do Norte em 

múltiplas dimensões. 

Resumo 

O presente projeto de pesquisa tem por escopo coletar dados acerca das múltiplas 
condições e vivências das juventudes do Estado do Rio Grande do Norte com vistas à 
elaboração de subsídios teóricos para a construção e análise de políticas públicas. 
Objetivando compreender as particularidades da realidade local, o estudo se 
fundamenta na perspectiva de que a juventude não consiste em uma expressão 
homogênea, uma vez que as experiências dos jovens são perpassadas por aspectos 
materiais relativos à raça, classe, gênero e uma série de outras variáveis. Nesse sentido, 
o instrumento fora dividido em 10 eixos a fim de que se alcance as distintas dimensões 
da vida destas juventudes, os quais refletem desde tópicos concernentes à saúde e 
segurança pública, quanto enunciados que buscam assimilar questões pertinentes à 
participação política e social. Diante disso, foram recolhidas 966 respostas mediante 
questionário online e in loco por intermédio de aplicação presencial de questionário em 
escolas da rede pública do Estado do Rio Grande do Norte. Sendo assim, a análise dos 
resultados irá se debruçar sobre a realidade de estudantes universitários, os quais 
constituem a maioria dos jovens que tiveram acesso ao formulário online (44,7%), bem 
como sobre as experiências dos estudantes secundaristas da rede pública de ensino 
apreendidas no formulário aplicado presencialmente, conquanto as conclusões não 
sejam definitivas, tendo em vista que a pesquisa ainda está em curso. 
 

Palavras-chave: Juventude. Políticas públicas. Diversidade. Participação social. 

TITLE: Profile of the potiguares youths: the youths of Rio Grande do Norte in multiple 

dimensions. 

Abstract 

The present research project aims to collect data about the multiple conditions and 
experiences of youths in the State of Rio Grande do Norte to elaborate theoretical 
subsidies for the construction and analysis of public policies. Aiming to understand the 
particularities of the local reality, the study is based on the perspective that youth does 
not consist of a homogeneous expression, since the experiences of young people are 
permeated by material aspects related to race, class, gender, and a series of other 
variables. In this sense, the instrument was divided into 10 axes to reach the different 
dimensions of the life of these youths, which reflect from topics concerning health and 
public safety, as well as statements that seek to assimilate issues relevant to political 
and social participation. Therefore, 966 responses were collected through an online 
questionnaire and in loco by means of a face-to-face questionnaire in public schools in 
the state of Rio Grande do Norte. Thus, the analysis of the results will focus on the reality 
of university students, who constitute the majority of young people who had access to 
the online form (44.7%), as well as on the experiences of seized secondary school 
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students from the public school system in the form applied in person, although the 
conclusions are not definitive, considering that the research is still ongoing. 
 
Keywords: Youth. Public policy. Diversity. Social participation. 

Introdução 

A população norte-riograndense conta com cerca de 890 mil jovens, o equivalente a 
25,6% da população do estado. É um fato sabido que a maior parte deles se encontra 
em situação de vulnerabilidade social, com acesso insuficiente aos direitos básicos, tais 
como educação, saúde, trabalho, segurança e lazer. Além disso, os dados sobre essa 
parcela populacional são escassos, pois o que se sabe são as informações que constam 
na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a qual não contempla diversas dimensões 
de vida que em muito nos interessam.  
 
É importante situar nesse projeto sobre o que estamos falando. Freitas (2005) aponta 
que o entendimento acerca da juventude deve abranger diversos aspectos, tais como: 
faixa etária, período de transição da vida, contingente populacional, categoria social, 
uma geração. Apesar do caráter de transição conter em si uma noção de ambiguidade, 
pela existência de uma etapa que precede e outra que acontece posteriormente, isso 
não significa que a condição juvenil não possa ser assinalada de modo singular, com 
significados próprios. Ao contrário, atualmente, ela se reveste de conteúdos muito 
particulares e de grande relevância social (Freitas, 2005). O conceito de juventude pode 
ser considerado, portanto, uma definição imprecisa, historicamente construída e em 
permanente mutação, indicando “percursos não-linerares”, marcados por 
imprevisibilidades e reversibilidades (Pais, 1990). O fato da juventude ser considerada 
uma etapa do ciclo de vida não deve ser visto de forma menos relevante, justamente 
pelo fato de apresenta uma série de características distintas das demais, o que mobiliza 
ações, comportamentos, emoções e aprendizagens diferenciadas. 
 
Em termos etários, no Brasil, existia uma tendência – até os anos 2000 –, de localizar 
tal faixa etária entre os 15 e 24 anos de acordo com critérios estabelecidos pelas Nações 
Unidas e pelo IBGE. O mesmo ocorre com o Mapa da Violência sobre homicídios 
juvenis, que considera jovem a população de 15 a 24 anos, tomando como referência a 
Organização Mundial de Saúde - OMS (Waiselfisz, 2011). No entanto, a Secretaria 
Nacional de Juventude (SNJ), que integra a Secretaria Geral da Presidência da 
República, e o Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) seguem a delimitação de 
15 a 29 anos, dividida nos seguintes subgrupos: 15 a 17 anos – jovem-adolescente; 18 
a 24 anos – jovem-jovem; 24 a 29 anos – jovem adulto. Essa mesma faixa etária é 
considerada jovem pelo Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852, de 2013, considera 
jovens as pessoas entre 15 e 29 anos de idade). 
 
É notável, pois, que o ser jovem muda de acordo com o que está em foco. A dilatação 
da faixa etária da juventude (de 24 para 29 anos) demonstra a dificuldade de autonomia 
dos jovens, que enfrentam a falta de postos de trabalho e qualificação profissional nas 
áreas em que se necessita de trabalhadores. O consenso a respeito de “juventude” 
converge para a ideia de um período de intensas transformações relativas a um conjunto 
de determinantes individuais, biológicos, sociais, econômicos e culturais, e ainda 
aqueles relacionados à aquisição de autonomia, inserção no mercado de trabalho e 
expectativa de vida da população (Aquino, 2009). 
 
Relativo aos benefícios que essa pesquisa proporciona na formação graduada e pós-
graduada são vários e de diferentes ordens, como por exemplo o treino em pesquisa - 
desde a elaboração do questionário, que envolve refletir sobre a pertinência de temas, 
a melhor forma de escrita das perguntas, entre outros pontos - até a aplicação destes 
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em diferentes contextos, que pretende abranger jovens de comunidades rurais, 
quilombolas, estudantes, trabalhadores, em cumprimento de medidas socioeducativas, 
institucionalizados ou privados de liberdade, com ou sem acesso à internet, 
possibilitando o contato dos estudantes pesquisadores com diferentes realidades, assim 
como a noção de utilizar um instrumento com 
 

Metodologia 

 

No que se refere à metodologia, urge sublinhar que as técnicas procedimentais 
respaldam-se na aplicação de formulário e pesquisa bibliográfica, a qual ancorará as 
análises construídas a partir dos dados obtidos. Os participantes da pesquisa são jovens 
de 15 a 29 anos residentes das áreas urbanas e rurais do Rio Grande do Norte. À vista 
disso, o contato com os jovens é feito por intermédio de questionário estruturado, 
autoexplicativo e disponível nos formatos virtual – hospedado na plataforma Google 
Forms –, voltado aos participantes que dispõem de acesso à internet, e impresso, 
aplicado de modo presencial para aqueles que não possuem acesso ao meio digital. Em 
relação à aplicação presencial, caso, por alguma razão, o participante não possa 
responder às perguntas de forma autônoma, contar-se-á com a presença de um 
aplicador que lerá e registrará as respostas mencionadas. 

Ademais, o instrumento se divide em 10 eixos que abrangem distintos elementos das 
vivências das juventudes: família e moradia; esporte, lazer e cultura; segurança e 
acesso à Justiça; mobilidade urbana; educação e trabalho; acesso à informação e 
comunicação; participação social e política; território e meio ambiente; identidade; saúde 
e sexualidade. Isto posto, a estrutura do estudo fora inspirada no questionário utilizado 
pela Pesquisa Nacional – Retratos da Juventude Brasileira (Braco & Abramo, 2011), a 
qual estabelecera diversidade de temáticas a fim de que se possa compreender as 
experiências dos jovens como uma expressão heterogênea. Desse modo, é substancial 
que a pesquisa Perfil das juventudes potiguares alcance o maior número de 
participantes possível, visto que a pluralidade de respostas é crucial à efetivação do 
propósito ora destacado. Em face desta circunstância, foram definidas múltiplas vias de 
acesso, a exemplo do meio eletrônico, sendo a divulgação feita pelas redes sociais do 
Observatório da População Infantojuvenil em Contextos de Violência (OBIJUV) e em 
eventos on-line promovidos por entes parceiros, como a Subsecretaria de Juventude do 
Estado do Rio Grande do Norte. 

Além disso, no tocante aos demais meios de acesso, tem-se aplicado o questionário em 
escolas da rede pública de ensino e, com vistas a abarcar a diversidade que compõe a 
categoria juventude, almeja-se, em momento posterior, o contato direto com instituições 
que estejam relacionadas às vivências dos jovens, a exemplo de organizações não-
governamentais, instituições vinculadas ao Sistema Penitenciário e ao Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo (SINASE), bem como entes de veiculação e 

intermediação de trabalho, como o Sistema Nacional de Empregos (SINE). 

 
Resultados e Discussões 

 

No que concerne aos resultados colhidos, importa destacar que o estudo está em curso, 
não sendo possível tecer uma análise definitiva a respeito do perfil das juventudes 
potiguares. Contudo, o formulário fora aplicado de modo presencial e on-line, como já 
mencionado e, em razão disso, buscar-se-á fazer pequenas avaliações das respostas 
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alcançadas, tendo em vista que o montante de 966 formulários preenchidos, embora 
limitado a uma realidade específica, permite realizar análises consideráveis. 

Diante do exposto, sublinha-se que, não obstante à disponibilização do formulário 
impresso em escolas da rede pública de ensino, a maior parte das respostas colhidas 
advém do preenchimento do formulário on-line, sendo possível depreender que os 
jovens que acessaram o estudo mediante tal modalidade dispõem de internet e 
escolaridade suficiente para estarem aptos a ler e interpretar. Desse modo, é necessário 
avaliar as questões expressas nos questionários em observância ao cenário descrito. 

No tocante à faixa etária, 76 participantes responderam ter 21 anos, enquanto 78 
assinalaram ter 22 anos, 81 responderam ter 20 anos e 75 demonstraram ter 18 anos, 
sendo estas as idades mais citadas. Os dados foram provenientes de diversos 
municípios do Rio Grande do Norte, cujos participantes são, em suma maioria, 
estudantes de graduação (44,7%). A segunda opção mais assinalada (13,1%) indica 
ensino superior completo. No que se refere aos estudantes de forma geral, 67,8% estão 
matriculados em instituições públicas, além de 80,5% terem citado que não recebem 
auxílio para permanecer estudando. Ademais, 81,2% afirmaram não terem desistido da 
escola e/ou faculdade. Dentre os que abandonaram a escola e/ou faculdade, os maiores 
indicadores se referem ao desinteresse (7,2%), necessidade de trabalhar (6,9%), 5,8% 
questões financeiras (5,8%), problemas de saúde (3,5%) e dificuldades de 
aprendizagem (3,5%). 

Em relação às ocupações, 49,4% responderam que somente estudam e 33,8% 
afirmaram que estudam e trabalham. Em face deste último grupo, 56,5% destacaram 
que não possuem registro na Carteira de Trabalho, ao contrário de 16,5% que 
demonstraram trabalhar de carteira assinada. Assim sendo, 55,5% informaram que 
possuem renda de até 1 salário mínimo. Tais dados são salutares à compreensão da 
realidade da juventude brasileira, uma vez que indicam que a maioria sequer possui 

registro trabalhista. 

No que se refere aos planos para o futuro, 54,4% dos jovens afirmaram que o trabalho 
com carteira assinada é um objetivo, bem como fazer concurso público (60,4%). Isso 
faz pensar no desejo de estabilidade e possibilidade de aquisição de bens duráveis, a 
exemplo de casa própria, carros e tecnologias. Por se tratar de um grupo de alunos 
universitários, o desejo em prestar concursos e conquistar trabalhos de carteira 
assinada aparece quase como uma continuação da preparação acadêmica que vêm 
tendo. Análises futuras poderão cruzar dados e comparar com outras realidades de 

jovens potiguares. 

Em frente das questões relativas à participação social e política, 37,7% afirmaram que 
já participaram de grupos religiosos voltados à juventude, enquanto 30,8% indicaram 
que nunca participaram de grupos. Além disso, foram mencionadas participações em 
grupos estudantis (29,8%) e movimentos sociais (27,6%). Ademais, 49,6% informaram 
que acreditam ser possível a transformação da realidade e observam que contribuem 
para tal mudança. Contudo, 32,5% destacam que a realidade é difícil de ser mudada, 
embora façam as suas partes. No que atine à participação política, 54,8% indicaram a 
falta de tempo como maior obstáculo ao engajamento político, seguido de falta de apoio 
(30,9%), conflitos de ideias (29,7%), falta de identificação (28,2%) e descrença (22,8%). 
Demais disso, 40,9% relataram enxergar que a política está em tudo e que participam 
desta com o objetivo de cumprir o papel de cidadão, bem como 38,9% acreditam na 
política como estratégia coletiva de transformação da realidade. Todavia, 12% 
afirmaram que a política é algo importante, mas preferem não se meter. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1483 

 

Tais informações, analisadas em conjunto, demonstram que, conquanto os jovens 
acreditem que a política é um instrumento social de grande relevância, as atribuladas 
dinâmicas acadêmicas e trabalhistas, assim como a descrença e a falta de identificação, 
minam o engajamento da juventude, podendo levá-los ao desenvolvimento de um 
estado de fragilização política, não obstante ao reconhecimento da importância desta. 
A partir disso, pode-se pensar quais seriam possíveis estratégias de aproximação da 
juventude com a participação política e no fomento necessário ao crescimento do 
interesse e crença neste âmbito fundamental da vida social. 

Ademais, a relação do grupo de jovens universitários com as tecnologias é bastante 
forte. 94,2% afirmaram que a internet é o principal meio de comunicação utilizado para 
se informar. A maioria dos respondentes afirmou que o uso mais frequente da internet 
se dá em casa, o que demonstra a acessibilidade à rede, mas também foram 
apresentados como locais de acesso mais frequente da internet locais públicos, como 
praças e as universidades, além dos locais de trabalho. Além disso, 100 participantes 
responderam que usam a internet 10 horas por dia, enquanto 96 destacaram que 
utilizam-na durante 5 horas diárias, estando entre as redes sociais mais acessadas o 
WhatsApp e o Instagram. Os números de horas elevados podem estar ligados às atuais 
facilidades de acesso por meio de dados móveis, os quais permitem aos usuários 
estarem conectados 24h por dia em, praticamente, qualquer lugar. Nessa perspectiva, 
tal proximidade com as tecnologias pode ser pensada enquanto estratégia de 
aproximação da juventude em relação à participação social, uma vez que as redes 
sociais têm forte poder de atração. 

No tocante à saúde, os dados mostram que estes jovens, em geral, procuram os 
serviços de saúde para exames de rotina (65%), consultas (86,4%), acesso a vacinas 
(42,2%) e medicamentos (30,5%). São acessados tanto serviços públicos quanto 
privados, aparecendo como mais buscados os hospitais públicos ou privados, UPAs, 
UBSs e consultórios particulares. Ao serem questionados acerca da frequência com que 
buscam os serviços de saúde para tratamento, um número significativo de jovens, 533, 
respondeu “Às vezes” e 159 responderam “Sempre”. Esse número levanta questões a 
respeito da acessibilidade desses serviços de saúde, bem como acerca do porquê 

dessa pouca procura por tais aparelhos da rede de atendimento. 

Em relação à sexualidade, 94,8% sublinharam que possuem acesso a informações 
sobre sexualidade, sendo a internet o principal meio (78,5%), seguida dos grupos de 
amigos (63,6%). Referente às doenças sexualmente transmissíveis, as mais conhecidas 
entre os jovens são o HIV (98,9%), sífilis (85,9%), herpes (80,9%), HPV (77,9%) e 
gonorreia=(72,9%). Contudo, no tocante ao uso de preservativo, 76,3% afirmaram que 
já vivenciaram relações sexuais com parceiro(a) sem preservativo. 

 

Conclusão 

 

Ainda que se encontre em curso e com um ambicioso cronograma a ser seguido, a 
pesquisa do Perfil das Juventudes Potiguares já atende às expectativas de ser uma das 
pioneiras no levantamento de dados acerca da análise das condições e particularidades 
dos jovens do Rio Grande do Norte. Em contraponto às pesquisas de cunho nacional, o 
recorte territorial levado em consideração nesse estudo orienta o olhar para 
necessidades específicas desse contingente populacional, se caracterizando como um 
instrumento de investigação local, cuja aplicação deve se dispor a contribuir para a 
elaboração de ações que sejam condizentes com as realidades factuais desses 

indivíduos. 
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Até o presente momento e considerando os recortes dos dados coletados – 
principalmente o fato de não terem sido realizadas aplicações in loco no interior do 
estado –, não é possível fazer grandes generalizações. Contudo, isso não é o objetivo 
principal dessa análise, visto que a pluralidade de vivências nos interessa em demasia. 
Ainda assim, os padrões de respostas que se sobressaem servem como norte de 
diagnóstico da realidade concreta, a qual sabemos ser atravessada por desigualdades 

de cunho socioeconômico. 

É possível evidenciar também que a divisão da pesquisa em eixos de análise distintos 
permite que novos estudos sejam realizados a partir deste, os quais sejam motivados 
pela necessidade de pormenorizar os dados coletados. Sendo assim, a pesquisa serve 
ainda como ponto de partida para outras, atendendo ao que se espera de um fazer 
científico impulsionador, potente e com compromisso social efetivo. 
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TÍTULO: Revisão de literatura sobre gênero e mobilidade rural 

Resumo 

O estudo se refere a uma revisão integrativa de literatura e objetivou analisar a produção 
dos estudos de gênero sobre a mobilidade das mulheres em contextos urbanos e rurais. 
Os dados foram coletados na biblioteca virtual da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), com as combinações dos descritores “mobilidade”, 
“(meio rural)”, “gênero”, "transporte"; foram usados os os seguintes critérios de inclusão: 
artigos revisado por pares, publicados nos últimos dez anos, em português ou espanhol, 
que após a leitura do resumo fosse identificada relação direta com a temática do plano 
de trabalho. No total de 82 artigos foram encontrados, 3 preencheram os critérios de 
elegibilidade e, portanto, foram selecionados. Todos os textos tinham caráter empírico. 
Todos os textos foram publicados nos últimos 3 anos. As pesquisas levaram em conta 
o tipo de transporte utilizado, distâncias percorridas, e motivação do deslocamento. 
Foram tematizados problemas referentes ao transporte, como a ausência de veículos 
de transporte regularizados e qualidade das estradas, bem como que impactos o 
deslocamento geográfico tinha nas comunidades e oportunidades de comércio das 
cidades pequenas. Observou-se nos artigos levantado que o deslocamento das 
mulheres é maior que o dos homens, em termos de horas de viagem ou distância 
percorrida. Os meios de locomoção encontrados foram charrete, pau de arara, veículo 
particular, carro particular fretado ou carona. 
 
Palavras-chave: mulheres; gênero; mobilidade; transporte. 

TITLE: Literature review on gender and rural mobility 

Abstract 

This study consists on a integrative literature review aimed to analyze the production of 
gender studies on the mobility of women in urban and rural contexts. The data was 
collected in the virtual library of the Coordination for the Improvement of Higher 
Education Personnel (CAPES), with the combinations of the descriptors "mobility", "(rural 
environment)", "gender"; the following inclusion criteria were used: peer-reviewed 
articles published in the last ten years, in Portuguese or Spanish, which, after reading 
the abstract, identified a direct relationship with the theme of the work plan. A total of 82 
articles were found, 3 met the eligibility criteria and, therefore, were selected. All texts 
were empirical in character. All texts have been published in the last 3 years. The surveys 
took into account the type of transport used, distances traveled, and motivation for 
displacement. Problems related to transport were addressed, such as the absence of 
regular transport vehicles and the quality of the roads, as well as what impacts 
geographic displacement had on communities and commercial opportunities in small 
towns. It was observed in the articles surveyed that the displacement of women is greater 
than that of men, in terms of travel hours or distance traveled. The means of locomotion 
found were buggy, macaw stick, private vehicle, private chartered car or ride. 
 

Keywords: women; gender; mobility, transport. 

Introdução 
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Este trabalho é um recorte de uma pesquisa maior intitulada “MOBILIDADE DAS 
MULHERES E A ADEQUAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO: UMA PERSPECTIVA 
DE GÊNERO”, que tem por objetivo geral investigar os processos de mobilidade das 
mulheres e como isso é impactado pelos atravessamentos de gênero. O planejamento 
urbano que lida basicamente com os processos de produção, estruturação e 
apropriação do espaço urbano é diretamente impactado por viés ideológicos, políticos 
e sociais, portanto, a forma que esse desenho geográfico afeta às pessoas difere, de 
acordo com a literatura, os principais fatores que interferem na mobilidade das pessoas 
são: os rendimentos econômicos, a idade, a ocupação, o nível educacional e o gênero 
(Figueroa, Godard, e Henry, 1997; Vasconcellos, Carvalho e Pereira, 2011) e devido a 
isso, os demarcadores sociais se constituem como importantes instrumentos de análise 
dos padrões de mobilidade. Destaca-se que historicamente às mulheres foram 
renegadas do espaço público e economicamente marginalizadas, e nos dias atuais os 
espaços urbanos ainda são vistos como hostis aos corpos femininos, a sensação de 
insegurança é um dos fatores que mais inibe a mobilidade das mulheres (Harkot, Lemos 
e Santoro, 2018; Martínez e Claps, 2015). Os contextos urbanos no Brasil também 
sofrem com as consequências da pobreza e falta de infraestrutura, principalmente nas 
áreas periféricas das cidades, o que gera desigualdades sociais e políticas ainda 
maiores entre homens e mulheres. Assim, as mulheres deveriam ocupar um papel de 
destaque quanto ao planejamento da cidade e do sistema de transporte público, já que 
são as mais impactadas pelas desigualdades. Nesse sentido, As mulheres em 
ambientes rurais também precisam ser contempladas nos estudos que se dediquem a 
mobilidade e deslocamento geográfico, pois também enfrenta situações de 
precariedade no que diz respeito ao acesso a transporte. Dentre outros fatores, os 
estudos de gênero têm se esforçado para diversificar os saberes sobre as entrelinhas 
das relações de gênero e apresentar as diversas desigualdades frutos da lógica 
patriarcal e machista. Aqui vemos gênero como uma estrutura introduzida durante o 
processo de colonização que serve a lógica moderna dicotómica colonizadora 
(Lugones, 2014). Diante do entendimento do impacto das relações de gênero sobre a 
vida das mulheres, os estudos também têm tensionado a reflexão sobre como às 
atividades - principalmente às relacionadas a cuidado da família - tem afetado a 
mobilidade das mulheres. É neste contexto que se faz necessário entender quais os 
efeitos e causas que atravessam a relação das mulheres com o espaço urbano. 
Segundo Carvalho e Oliveira (2017), “A mobilidade e a imobilidade estão no centro das 
ideologias de género tradicionais, que estão relacionadas com as noções de espaço, 
lugar e mobilidade. Estas ideologias perpetuam o dualismo que entende que as 
mulheres e a feminilidade estão associadas à casa, ao espaço privado, aos espaços 
domésticos e de circulação restrita, e por outro lado, os homens e a masculinidade estão 
associados a lugares não-casa, ao público, aos espaços urbanos e ao movimento 
expansivo.” A possibilidade de mobilidade também está relacionada a emancipação e 
empoderamento: “(...) a mobilidade também promove a inclusão social e a igualdade, 
pois facilita o acesso a empregos, conhecimento e a redes sociais” (Ferreira, et al., 2012 
como citado em Carvalho & Oliveira, 2017). 
 
Metodologia 

 
Metodologia De acordo com Silva, Souza e Carvalho (2010) a revisão integrativa 
consiste em um método que, além de assegurar uma compreensão maior sobre a 
produção dentro determinado campo científico, também proporciona a síntese desse 
conhecimento, bem como estes resultados podem e devem indicar aplicabilidade 
prática, sempre fundamentada no conhecimento científico produzido em um certo 
espaço de tempo. Por se tratar de uma das principais bases de indexação do Brasil, e 
também como forma de chamar atenção para a necessidade de disseminação do uso 
nas academias, principalmente nos cursos de graduação, colhemos os dados na 
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biblioteca virtual da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior 
(CAPES). Os descritores utilizados para efetuar a busca foram “Gênero AND (meio 
rural) AND mobilidade AND transporte. Os critérios de inclusão dos foram os seguintes: 
produção científica latino-americana; revisados por pares; com resumo e texto completo 
em espanhol e/ou português; no período entre 2008 e 2018; e, que esteja disponível 
gratuitamente no portal de periódicos CAPES. Foram excluídos livros, capítulos de 
livros, artigos repetidos ou sem resumo, ou que os textos não estivessem completos. 
Também ficaram de fora da análise textos que não possuem relação com as temáticas 
sobre gênero e mobilidade na América Latina ou que não trouxessem discussões sobre 
transporte e mobilidade no meio rural. 
 
Resultados e Discussões 

 
A busca no portal CAPES levantou inicialmente 82 artigos, dos quais 3 foram 
selecionados por trazerem no resumo e no corpo do texto conteúdo relacionado ao tema 
da pesquisa. Dos estudos selecionados todos traziam discussões empíricas: estudos 
de caso realizados em comunidades rurais. Um estudo era da área das Ciências 
Sociais, dois não possuíam área de estudo definida, sendo textos multi áreas. Dois 
artigos eram do ano 2018 e um do ano 2017, o que pode ser uma indicação de um 
recente crescimento do interesse dos pesquisadores na temática da mobilidade no meio 
rural. Todos os estudos foram realizados por pesquisadores brasileiros, sendo um uma 
colaboração entre uma autora brasileira e uma portuguesa. Os artigos levantados 
trazem informações sobre como se dá a mobilidade dos habitantes das comunidades, 
quais os objetivos de deslocamento e meios de transporte optados por diferentes grupos 
sociais. Dois se dedicam a compreender características gerais relacionadas com a 
problemática da mobilidade, que grupos sociais acessam que tipos de transporte 
(veículo privado, a pé, transporte público), e qual o objetivo dos deslocamentos (acesso 
a benefícios sociais, lazer, acesso a educação, compra e venda de mercadorias), 
enquanto um foi focado em apenas um tipo de meio de transporte, estudando a 
percepção de uma comunidade sobre seu principal meio de transporte, o pau de arara. 
Os dados obtidos nas pesquisas e nas fontes bibliográficas utilizadas apontam que as 
mulheres são a categoria que menos faz uso de automóvel particular, apesar de 
percorrerem maiores distâncias e se deslocarem mais vezes em relação aos homens 
(Gomes et al., 2018, p. 250; Carvalho & Oliveira, 2017, p.11). No estudo de Caso 
realizado no município de Acopiara, Ceará, Arrais e & da Silva tematizaram os efeitos 
da falta de linhas de transporte público entre comunidades rurais e pequenos municípios 
vizinhos. Na região citada, o governo municipal não investe na construção de estradas 
pavimentadas, apenas realiza a manutenção das estradas de terra (Arrais e & da Silva, 
2018, p.85). A falta de estradas impede a circulação de ônibus de passageiros (que 
atolam na terra em períodos de chuva) e deixa a população refém de transportes 
alternativos irregulares, como o caminhão pau de arara. Nesse estudo de caso é 
relatado que a falta de opções de transporte e diversidade de horários acaba tirando do 
pequeno município a possibilidade de espaço de fruição, lazer e encontros que é 
atribuída aos centros urbanos. Os horários dos transportes eram poucos e se resumiam 
a chegada na cidade às quatro ou cinco da manhã, e saída ao meio dia. Os usuários do 
transporte público se mostravam descontentes com a falta de tempo para o lazer (Arrais 
e & da Silva, 2018, p.85), pois por chegarem muito cedo os estabelecimentos comerciais 
como lojas e restaurantes estão todos fechados, e a viagem para a cidade fica restrita 
ao recebimento de benefícios sociais e compra de benefícios como ração para o gado. 
Os comerciantes locais relatam que a carência de transporte público ao horário da 
manhã impede a criação de um movimento noturno na cidade (Arrais e & da Silva, 2018, 
p.87), e consequentemente a geração de empregos e movimentação da economia local. 
Em relação ao deslocamento destinado à compra de produtos para a casa, como 
alimentos e produtos de limpeza, Gomes et. al (2018) relataram em seu estudo de caso 
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que os homens eram geralmente os responsáveis pelas compras, seguidos pelas 
mulheres idosas, o que sugere que uma relação entre acesso a renda (que no caso das 
mulheres idosas corresponde ao benefício da aposentadoria) e o poder de consumo 
pode exercer uma forte influência em relação a quem realiza as compras para a casa. 
 
Conclusão 

 
O levantamento expressou diferenças entre os gêneros no que diz respeito ao 
deslocamento e acesso a meios de transporte nos ambientes rurais. Mulheres realizam 
deslocamentos dependendo do contexto iguais ou maiores que os homens, mas 
possuem menos acesso a veículos de transporte. Ficou evidente no levantamento os 
poucos artigos que trabalhavam o tema do transporte público no meio rural, bem como 
a baixa exploração pelos trabalhos acadêmicos da vivência da mulher rural no que diz 
respeito ao deslocamento. O levantamento revela temas que poderiam ser explorados 
por futuras pesquisas, como a ocorrencia de assédio sexual durante as trajetórias de 
deslocamento das mulheres rurais, percepções das mulheres sobre o deslocamento, 
percepções das mulheres sobre como o transporte público (ou a ausência dele) afeta 
seu cotidiano e seu acesso ao trabalho. 
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Resumo 

A presente pesquisa tem como objetivo refletir sobre a comunicação a partir de 
epistemologias subalternas e não-essencialistas, resultando em novos modos de 
conceber a comunicação, com o objetivo de fazer emergir práticas comunicacionais 
transformadoras dos modos de subjetivação e relações de poder existentes. Opondo-
se à colonialidade do saber, propôs-se aqui emergir e confluir conhecimentos 
silenciados ao longo de séculos pela racionalidade moderna ocidental. Para tanto, 
cartografou-se pensamentos subalternizados latinos e africanos - já que estes 
compartilham de realidades historicamente atreladas à brasileira - que propõem 
alternativas aos pressupostos cristalizados da ciência, colocando-os em diálogo com 
diversas formas de saber e correntes de pensamento. 
 
Palavras-chave: Comunicação humanizadora; Epistemologia; Pensamentos 

Subalternos. 

TITLE: Southern epistemologies and humanizing communication 

Abstract 

 

This research aims to reflect on communication from subaltern and non-essentialist 
epistemologies, resulting in new ways of conceiving communication, with the aim of 
bringing out communicational practices that transform the existing modes of 
subjectivation and power relations. Opposing to the coloniality of knowledge, it was 
proposed here to emerge and converge knowledges silenced over centuries by modern 
Western rationality. For that purpose, Latin and African subalternized thoughts were 
mapped - since they share realities historically linked to the Brazilian one - that propose 
alternatives to the crystallized assumptions of science, putting them in dialogue with 

different forms of knowledge and currents of thought. 

 
 
Keywords: Humanizing communication; Epistemology; Subaltern thoughts. 

Introdução 

A partir do entendimento de que a maioria das pesquisas em comunicação tem prezado, 
de modo geral, pelas análises descritivas e/ou interpretativas dos processos midiáticos, 
conforme aponta, entre outros autores Sodré (2014), este projeto se propõe estudá-la a 
partir de epistemologias voltadas à descolonização do pensamento científico de matriz 
colonial. Assim, através da cartografia de pensamentos silenciados pela racionalidade 
ocidental moderna, buscou-se refletir criticamente acerca do modo pelo qual tem-se 

construído o pensamento científico acerca da comunicação. 
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Para isso, nesta pesquisa entende-se como subalternas as práticas e formas de 
pensamento inferiorizadas historicamente pela ciência moderna, compreendendo o 
processo de colonização do pensamento instituído ao longo de séculos de dominação 
sócio-econômica, política e simbólica do continente europeu - e posteriormente o norte-
americano - sobre os povos ameríndios e africanos. Esta conceituação parte do 
pensamento de de Boaventura de Souza Santos (SANTOS e MENESES, 2009), que 
entende as epistemologias do Sul como epistemologias que se fundam em conceitos e 
estratégias de pensamento não ocidentalocêntricas, propondo uma ecologia de saberes 
que as ponha em diálogo entre si e em relação com outras epistemologias ocidentais 
alternativas. 

A necessidade de um pensamento decolonial acerca da comunicação é explicada por 
Erick Torrico (2018), que afirma que as teorizações acadêmicas acerca da comunicação 

se originaron casi sin excepción en el seno de la epistemología moderna eurocentrada, 
que presupone un proyecto civilizatorio que hincó sus raíces a la vez que se expandió 
cuando la geografía planetaria se completó con la incorporación de América (Arciniegas, 
2005), su conquista y colonización. 

(TORRICO, 2018, p. 74) 

Assim, entende-se que o desenvolvimento do pensamento científico acerca da 
comunicação é profundamente marcado pelo colonialismo, resultando no 
enquadramento dos processos vivenciados por sujeitos subalternizados em categorias 
engessadas que negam a multiplicidade envolvida nas práticas e percepções 
comunicais de tais sujeitos. Denuncia-se, portanto, o apagamento dos modos de 
percepção da realidade e suas diferentes narrativas e das práticas de comunicação dos 
atores sociais subalternos na construção do pensamento teórico e científico sobre a 
comunicação. 

Como forma de compreensão deste processo, analisou-se nesta pesquisa a abordagem 
midiática acerca dos processos de insurgência indígena no Rio Grande do Norte, bem 
como, realizou-se o agenciamento entre os pensamentos de autores e autoras em geral 
latino-americanos e africanos de modo a traçar conexões com pensamentos produzidos 
em realidades sócio-históricas atreladas à brasileira. Neste corpus bibliográfico, adotou-
se uma perspectiva interdisciplinar interligando conceitos sociológicos, filosóficos, 
ontológicos, psicológicos e antropológicos subalternos para fazer emergir práticas 
comunicacionais de transformação dos modos de subjetivação e de relação postos. 

Por meio da emergência de vozes historicamente subalternizadas, englobando 
pensamentos principalmente de países historicamente oprimidos da América Central, 
América Latina e África, propõe-se investigar de que forma estão sendo produzidas 
outras categorias de pensamento, de modo a propor maneiras inéditas de conceber e 
praticar a comunicação. 

 
Metodologia 

 

Corpus de estudo 

A pesquisa desenvolvida parte do pensamento de que a ciência moderna ocidental 
relega ao apagamento as produções intelectuais produzidas em países subalternizados 
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- dando-se aqui enfoque aos continentes latino-americano e africano. Assim sendo, 
entende-se que os métodos, teorias e os próprios conhecimentos validados e aceitos 
pela racionalidade (branca e europeia) inferiorizam formas de pensamento que podem 
contribuir para a compreensão dos processos e práticas comunicacionais, bem como 
da própria realidade. Tais pensamentos são em geral relegados ao campo da 
superstição, folclore, entre outras formas de deslegitimação. Subvertendo a ordem 
global que institui o norte como centro, a pesquisa buscou fazer emergir os 
pensamentos produzidos pelo sul - entendendo como sul o lócus da produção científica 
subalternizada historicamente, pois “nas margens do Novo Mundo, os campos de 
batalha são também campos de mandinga” (RUFINO, 2018). Além de teóricos e teóricas 
da América Latina e África, também foi cartografado o pensamento de negro americano 
e outras epistemologias alternativas. 

Abordagem metodológica 

Para fazer o agenciamento entre pensamentos decoloniais fazer emergir novas formas 
de conceber a comunicação, a pesquisa adotou uma estratégia de método cartográfica. 
Deste modo, pôs-se e diálogo epistemologias subalternas e não-essencialistas, partindo 
da concepção do pensamento de Deleuze e Guattari (1992), ou seja, como impulso de 
criação, como devir, e não como representação de realidade pré-constituídas. 

Através da análise de notícias publicadas a nível local acerca das comunidades 
indígenas buscou-se refletir como a colonialidade perpassa as práticas 
comunicacionais. A partir da cartografia, a pesquisa propôs-se não a identificar, 
catalogar ou descrever as representações sobre a comunicação presentes em 
pensamentos subalternos, mas sim a criar novas formas de pensar a comunicação, que 
não se baseiam nos modelos definidos apriorísticamente pela racionalidade ocidental. 
O agenciamento realizado não estruturou em hierarquias os pensamentos, todas as 
expressões colocadas em interação possuindo o mesmo status epistemológico. 

Desenvolvimento 

Para desenvolver a pesquisa foram realizados um conjunto de atividades, descritas a 
seguir: 

Encontros mensais de estudos realizados no semestre letivo 2019.2, com diferentes 
temáticas. Os encontros foram conduzidos pelos integrantes do grupo de pesquisa e 
convidados. 

Apresentação oral no VII Ciclo de Estudos em Ciências Socias da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. 

Para o encerramento do primeiro ano de pesquisa, foi realizado o II Seminário 
Epistemologias Subalternas e Comunicação, que aconteceu no dia 14 de novembro de 
2019, com a participação do pensador quilombola Antônio Bispo dos Santos (Nêgo 
Bispo). 

 
Resultados e Discussões 

 

Pensamento abissal e colonialidade do saber 
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As epistemologias subalternas podem ser entendidas como um conjunto de 
pensamentos que fazem frente ao colonialismo instituído na ciência moderna ocidental. 
Não compreendem, portanto, uma escola de pensamento ou um ramo disciplinar 
(sociologia, antropologia, psicanálise, etc). Pode ser definida como o conhecimento que 
surge nas periferias do mundo. Esta noção se baseia na abissalidade do pensamento 
moderno ocidental, ideia sistematizada por Boaventura de Sousa Santos (2009) que 
compreende que a realidade social é dividida em dois universos distintos, um deles 
tomado como possibilidade única, fazendo o outro desaparecer enquanto realidade. 

Nesta compreensão, há de um lado a realidade experienciada pela Europa e, 
posteriormente, América do Norte; do outro a América Latina e África, estes últimos 
continentes cuja realidade sócio-histórica é marcada pelo colonialismo. Temos, então, 
um norte global instituído no poder e um sul periférico, em uma relação de 
dominação/subjugação que não teve fim com os processos de independência dos 
países, mas que, pelo contrário, se mantém através da colonialidade do pensamento 
(QUIJANO, 2009). Sendo a realidade do norte global tomada como universal, o sul 
torna-se inexistente “sob qualquer forma de ser relevante ou compreensível” (SANTOS, 
2009, p. 23). Através de séculos de exploração e dominação, constituiu-se um padrão 
de poder mundial que opera em todos os planos da vida material e subjetiva da 

humanidade. Deste modo, 

O eurocentrismo não é exclusivamente, portanto, a perspectiva cognitiva dos europeus, 
ou apenas dos dominantes do capitalismo mundial, mas também do conjunto dos 
educados sob a sua hegemonia. [...] Trata-se da perspectiva cognitiva durante o longo 
tempo do conjunto do mundo eurocentrado do capitalismo colonial/moderno e que 
naturaliza a experiência dos indivíduos neste padrão de poder. Ou seja, fá-las entender 
como naturais, consequentemente como dadas, não susceptíveis de ser questionadas. 
(QUIJANO, 2009, p. 74 e 75) 

Neste processo de universalização do pensamento, as expressões que têm como berço 
o sul global são inferiorizadas, silenciadas e apagadas em detrimento da razão moderna 
ocidental. Colocados dentro de categorias como “folclore”, “superstição”, “senso 
comum”, os conhecimentos aqui produzidos são desconsiderados dentro dos critérios 
científicos e destituídos de legitimidade, já que tudo aquilo que foge do domínio do 
verdadeiro-falso é desconsiderado para a ciência. 

De acordo com Torrico, a instituição da comunicação como campo de saber acadêmico 
se deu a partir dos centros norte-ocidentais de conhecimento, centrando-se nos 
processos de transmissão massiva de conteúdos. Considerando a colonização como 
uma prática em curso, entende-se que não somente as práticas comunicacionais, como 
também as produções teóricas acerca da comunicação, atende à lógica moderna 
ocidental colonizadora. Segundo o autor, os elementos que constituem a comunicação 

colonizadora, 

que implican la jerarquización y estandarización “universal” de los saberes, la 

fetichización de las máquinas y la consiguiente supeditación de las personas a la 
racionalidad técnica, así como el no reconocimiento del interlocutor, su consideración 
como mero destinatario y su conversión en “cosa” manipulable, componen un esquema 
deshumanizador necesario para la Modernidad/colonialidad. (TORRICO, 2017, p. 37) 

Colonialidade da abordagem midiática acerca dos indígenas 
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De modo a entender como a colonialidade perpassa as práticas comunicacionais no 
fazer jornalístico local, iniciou-se no presente plano de trabalho a análise da abordagem 
midiática acerca da presença indígena no Rio Grande do Norte. Antes de tudo, é 
importante traçar um resumo de como se encontra a questão indígena no estado. 

No ano de 2017, através do decreto Nº 9.010 de vinte e três de março, 51 Coordenações 
Técnicas Locais - CTL da Funai deveriam ser fechadas, incluindo a do Rio Grande do 
Norte. Essa determinação gerou no estado - e em todo o país - uma série de protestos 
que culminaram na manutenção da CTL do RN, contrariando o discurso comum de que 
não há indígenas do RN. Tal estigma é confirmado inclusive pela historiografia oficial. 
De acordo com Maria Gorete Nunes Pereira citando Guerra e Cascudo (2015, p. 28) 
"Inclusive os sensos do IBGE17 a partir do século XIX passaram a não reconhecer a 
presença desses atores sociais em suas classificações, resultando no apagamento de 
sua presença no Estado". 

Ainda de acordo com a antropóloga, somente em 1990 é que foi registrado oficialmente 
no Estado a presença da categoria indígena (PEREIRA, 2015, p. 29). No entanto, é a 
partir dos anos 2000 que essa "presença" ganha corpo e passa a se auto-organizar no 
estado. Na busca pelo reconhecimento, os indígenas esbarram na ideia difundida de 
"miscigenação" como argumento para se negar seus direitos. Sobre isso, Manuela 
Carneiro da Cunha, tece uma crítica em relação às noções de cultura e identidade e 
afirma que 

pessoas podem mudar de identidade, alterando os traços culturais que demonstram e, 
ao fazer isso, longe de negar a pertinência da distinção entre grupos étnicos, estarão 
reforçando a existência de identidades distintas. A identidade étnica de um grupo 
indígena é, portanto, exclusivamente função da autoidentificação e da identificação pela 
sociedade envolvente (CUNHA, 2012, p. 109). 

Assim, é possível compreender como a invisibilização dos povos indígenas no Nordeste 
tem permitido a violência sistêmica e negação dos seus direitos por parte das 
autoridades. Tal invisibilização utiliza como arcabouço teórico justificativo conceitos 
coloniais acerca das noções de identidade e cultura e pode ser explicitado na 
abordagem midiática sobre a presença indígena no RN. Para esta análise, foi utilizado 
o repositório digital do Jornal Tribuna do Norte (atualmente o único jornal impresso do 
Rio Grande do Norte) e no portal online da Agência SaibaMais. 

A primeira aparição midiática encontrada nessa pesquisa que trata das comunidades 
indígenas no Estado coincide com o ano em que iniciou-se a reivindicação política dos 
indígenas ao Estado. Em 15 de junho de 2005, as comunidades indígenas Eleotérios do 
Catu, Mendonça do Amarelão e Caboclos do Assú entregaram um abaixo assinado em 
audiência pública na Assembleia Legislativa do estado, que contou com a participação 
de deputados estaduais e representantes da Funai, do Ministério Público Federal, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Governo do Estado, da Comissão de 
Direitos Humanos e da Comissão de Assuntos Indígenas da ABA. 

Apesar de abordar a luta indígena pelo reconhecimento por parte do estado, a 
reportagem questiona a identidade étnica dos indígenas, e chega a afirmar que as 
comunidades “não conservaram um só traço cultural de seus antepassados” 
(Comunidade indígena busca reconhecimento, por Itaércio Porpino. Tribuna do Norte, 
12 de junho de 2005). Como foi discutido acima, esta afirmação baseia-se em uma ideia 
estereotipada do que é ser índio e não leva em conta os sinais diacríticos que 
demonstram as especificidades étnicas das comunidades, presentes nos registros orais 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1494 

 

sobre as brincadeiras, os lugares de memórias, as narrativas sobre os “encantados”, a 
relação com a natureza, o uso das plantas e ervas, etc. 

“A gente sempre soube que era índio. Nosso avô sempre dizia ‘olhe, a gente é índio’. 
Lá fora é que a gente não dizia, mas a gente sempre soube.”, comenta o cacique Luiz 
Catu em uma fala na Festa da Batata em 2018, festividade da Comunidade Indígena do 
Catu. Esse relato é recorrente em diversas comunidades e reflete o preconceito que 
levaram os indígenas a esconderem suas identidades por medo da violência. Inclusive, 
tal preconceito é relatado também no jornal Tribuna do Norte de 12 de março de 2011, 
em sessão que conta como os indígenas da Comunidade Indígena do Amarelão são 
estigmatizados sob a alcunha de povo bravo, perigoso. De acordo com o relato 
publicado no jornal, o preconceito partia inclusive de alguns educadores, que chegaram 
a impedir a presença dos indígenas do Amarelão em atividades escolares externas. 

Ao longo dos anos, a abordagem midiática passa a incluir alguns aspectos culturais 
diferenciados dos indígenas, como na reportagem de abril de 2007 do mesmo jornal 
intitulada “Sou catuzeiro, sou índio”, que mostra algumas práticas indígenas realizadas 
na Comunidade Indígena do Catu, como o toré, a pintura corporal indígena, o exercício 
da língua Tupi, entre outras. A articulação política indígena também é abordada em 
algumas notícias e reportagens. Em 2008, são citados duas vezes em virtude da sua 
participação na I Semana de Mobilização Indígena (Comunidades indígenas mostram 
seu valor, Tribuna do Norte, 10 de abril de 2008) e em audiência pública na Assembleia 
Legislativa (Índios na Assembleia, Tribuna do Norte, 25 de abril de 2008). 

Já em 2017, duas notícias publicadas no portal online do mesmo jornal contemplam o 
protesto realizado pelos indígenas em virtude da tentativa de fechamento da 
Coordenação Técnica Local - CTL da Funai no Estado. Os índios fecharam a via para o 
aeroporto com faixas e cartazes e fizeram um Toré coletivo no local. Apesar de sofrerem 
uma reação violenta por parte da polícia, que chegou a ferir os indígenas com balas de 
borracha, os protestos conseguiram reverter a decisão de fechamento da CTL do 
estado. 

A educação escolar indígena também foi abordada em diversas produções jornalísticas. 
Em abril de 2016, as práticas escolares da Escola Municipal João Lino, primeira escola 
indígena do RN, são o foco de pelo menos duas matérias na Tribuna do Norte e em uma 
reportagem expandida do portal online do jornal. Já em 2018, notícia aborda o 
planejamento da escola indígena pelos índios Tapuia da comunidade de Tapará, 
localizada em Macaíba. 

Em notícia de abril de 2016 no Portal G1 RN, mais um relato de violência vem à tona. 
Na aldeia Sagi/Trabanda, localizada em Baía Formosa, uma empresa de cana-de-
açúcar invade as terras dos indígenas de etnia Potiguara. As terras já estavam em 
processo de demarcação pela Funai e abrigavam as plantações de milho, macaxeira, 

jerimum, feijão e outros alimentos utilizados pelas famílias para alimentação. 

Entretanto, a partir desta análise inicial realizada no atual plano de trabalho, é possível 
compreender que nos mais de quinze anos desde a primeira reportagem encontrada 
sobre a questão indígena no RN, comparado à forte articulação realizada pelos povos - 
com realização de assembléias, seminários, protestos, festividades e muitas outras 
ações -, o pequeno número de conteúdos noticiosos bem como a abordagem da 
temática evidenciam a manutenção e reforço do apagamento sistemático destes povos. 

Por uma comunicação decolonial 
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Conforme explanado anteriormente, a colonialidade opera nos mais diversos planos da 
vida material e subjetiva. Tendo como operador principal a raça, institui-se enquanto 
dominação por meio de aniquiliamento, morte e várias outras violências físicas e 
psicológicas. Por meio da exploração/dominação da África e da América, a Europa 
expandiu seu poder, consolidando um padrão próprio que deveria ser tomado como 
universal. Deste modo, a dominação não poderia ser lograda se acontecesse apenas 
fisicamente. Portanto, povos e culturas foram e continuam sendo forçados a incorporar 
valores e costumes diferentes dos próprios e sob humilhações violentas, forçados a 
negar os conhecimentos que lhes foram transmitidos ao longo da vida para acreditarna 
história contada a partir do homem branco vindo de terras longínquas. 

Justamente por impor um padrão de pensamento universal a ser incorporado por todos 
e todas, a colonialidade precisa ser pensada enquanto um processo em contínuo. 
Segundo Torrico, 

esa estructura vertical esté reproducida matizadamente en el concepto moderno de 
comunicación, que privilegia al emisor “que sabe” por encima de la “masa anónima” 
necesitada de orientación. Aun en la ficción democratizadora de las redes sociales 
digitales, hay un grupo “superior” que diseña, vende y gestiona las tecnologías del 
ciberespacio y otro de usuarios, ciertamente extenso, que al final no es no más que 
solamente una cifra en las estadísticas de rentabilidad del primero. La comunicación 
está, pues, aprisionada en las estrechas fronteras de la Comunicación “occidental”. 

(TORRICO, 2019, p. 103) 

Temos ainda no Brasil as políticas de assimilação, que vão resultar na ideia de 
democracia racial, a partir das quais legitima-se o genocídio a partir da noção de que 
“somos todos iguais”. Ao se negar o racismo, impede-se que seja questionado o padrão 
eurocêntrico e colonial de poder que o fundamenta. Assim, os negros e indígenas são 
mantidos à margem, em um lugar de quase inexistência, já que “falar é existir 
absolutamente para o outro” (FANON, 2008) e dizer que existe democracia racial é, em 
outras palavras, dizer que não existe racismo e, portanto, não há o que falar sobre este 
assunto nem há legitimidade na reivindicação de políticas públicas para combatê-lo. 

Como resposta a decolonialidade, Torrico aponta como caminho uma comunicação que 
humaniza (2018). Isso porque foi a partir da desumanização, por meio da inferiorização 
e subalternização dos corpos e culturas, que logrou-se a dominação dos povos 
colonizados. Nesse sentido, o autor explica que a comunicação ocidental tem como 
princípios fundantes a 

superioridad del conocimiento occidento-céntrico, la preponderancia de los dispositivos 
técnicos sobre los sujetos humanos en el proceso comunicacional y la objetualización 
del receptor (TORRICO, 2017, p. 37) 

Desse modo, concluindo com seu pensamento, para descolonizar a comunicação, é 
necessário fazê-la renascer como um processo de humanização e de construção social 
pluriversal, ou seja, que parte das noções de horizontalidade e co-existência de 
universos e formas de conceber a realidade distintos. Assim, entende-se que uma 
comunicação humanizadora precisa ser pensada a partir dos lugares de fala até então 
silenciados, gerando possibilidades de pensamentos sobre a realidade até então não 
concebidas pela razão ocidental. 

 
Conclusão 
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Conforme apresentado no presente relatório, por meio de explorações e dominações, o 
processo sócio-histórico do Ocidente instituiu um padrão a ser incorporado pelos povos 
dominados. Assim, o colonialismo, entre outras coisas, se deu pela imposição de valores 
e práticas. Um padrão que, longe de ter sido posto de lado com a independência dos 
países, opera até os dias atuais, naturalizando de um modo de conceber e praticar a 
realidade. Este, autêntico e universal, para se manter neste lugar se põe como única 
possibilidade, relegando os demais à inexistência. Neste sentido, considera-se aqui que 
a ciência moderna ocidental é incapaz de pensar para além de suas ideias de 
universalidade e, assim, não compreende a pluralidade de realidades vivenciadas pelos 
seres humanos. Por isso, apresenta-se aqui as epistemologias subalternas como 
possibilidades para apontar caminhos para pensar a comunicação sob uma ótica não 
essencialista e colonial. 

A partir da análise de notícias publicadas em periódicos locais acerca das comunidades 
indígenas do Rio Grande do Norte, buscou-se compreender como a colonialidade 
perpassa as práticas comunicacionais e a produção teórico-científica acerca da 
comunicação. A partir do pensamento de Erick Torrico (2017), entende-se que os 
processos de colonização - dos corpos e mentes - se dão a partir da desumanização 
dos sujeitos e grupos subalternizados. Neste sentido, o autor propõe uma comunicação 
humanizadora como caminho para a descolonização. Para isso, defende-se que sejam 
considerados legítimos diversos tipos de saberes, não apenas os legitimados pela 
ciência, e que deste diálogo possa surgir novos modos de conceber a comunicação, 
sendo estes não universais, mas conscientes de seu lugar, raça e gênero de 
enunciação. 
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TÍTULO: Uma análise dos eventos de protestos ocorridos em Natal/RN (2017 a 2019) 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo compreender os eventos de protestos ocorridos em 
Natal/RN, no período de 2017 a 2019, buscando identificar quais foram os principais 
protestos realizados em Natal, seus tipos de atuação, suas referidas pautas e seu teor 
ideológico. Para tanto foi realizada pesquisa qualitativa a partir da análise de conteúdo, 
assim como pesquisa documental em fontes secundárias, tendo como base a 
metodologia de análise de eventos e protestos (AEP) desenvolvida por Tatagiba (2017). 
Para verificar a quantidade de eventos convocados na capital do Rio Grande do Norte, 
e sua atuação foi analisado as reportagens veiculadas no portal G1 e Tribuna do Norte. 
A partir dos dados obtidos foi possível observar que a partir do ano de 2017 até 2019 
ocorreu um aumento no número de protesto. O estudo também possibilita 
compreensões sobre os tipos de protestos, suas principais demandas e seu teor 
ideológico. Ressalta-se que a principal motivação dos eventos no referido período por 
parte do cidadão natalense foi melhorias nos salários e nas condições de trabalho, bem 
como segurança, políticas sociais e econômicas, Justiça e Direitos Humanos, condições 
de vida urbana e rural, meio ambiente e governo e sistemas políticos. O cidadão foi às 
ruas demonstrar sua insatisfação em relação a democracia, e essas passaram a ser 
espaço de clamor por mudanças, a fim de garantir seus direitos, alcançar uma 
sociedade mais justa e tornar suas instituições mais eficazes e mais democráticas. 
 
Palavras-chave: Eventos de Protestos. Movimentos Sociais. Natal/RN 

TITLE: An analysis of the protest events that took place in Natal / RN (2017 to 2019) 

Abstract 

This article aims to understand the events of protests that took place in Natal / RN, in the 
period from 2017 to 2019, seeking to identify which were the main protests held in Natal, 
their types of action, their referred agendas and their ideological content. To this end, 
qualitative research was carried out based on content analysis, as well as documentary 
research on secondary sources, based on the methodology of analysis of events and 
protests (AEP) developed by Tatagiba (2017). In order to check the number of events 
convened in the capital of Rio Grande do Norte, and their performance, the reports 
published on the G1 and Tribuna do Norte portal were analyzed. From the data obtained 
it was possible to observe that from the year 2017 until 2019 there was an increase in 
the number of protest. The study also makes it possible to understand the types of 
protests, their main demands and their ideological content. It is noteworthy that the main 
motivation of the events in that period on the part of the citizen of Natal was 
improvements in wages and working conditions, as well as security, social and economic 
policies, Justice and Human Rights, urban and rural living conditions, environment and 
government and political systems. Citizens took to the streets to demonstrate their 
dissatisfaction with democracy, and these became a space for clamoring for changes in 
order to guarantee their rights, achieve a more just society and make their institutions 
more effective and more demo 
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Introdução 

Protesto, como expressão de insatisfação de um grupo que ao se sentirem prejudicados 
em alguns de seus direitos se organizam e se mobilizam contra as autoridades 
(TARROW, 1983 apud MELUCCI, 1983), é um dos meios de participação social nas 
democracias modernas, assim como as ocupações, passeatas, marchas, boicotes, 
bloqueio de estradas, escrachos e panelaços (Tatagiba, 2017). 

Seguindo a onda de protestos e manifestações que dissipou-se pelo mundo desde 2010, 
no Brasil, encontrou seu ápice em Junho de 2013, quando um grupo de estudantes se 
organizaram e foram às ruas contra o aumento de vinte centavos nas tarifas de ônibus, 
na capital paulista, sob a liderança do Movimento Passe Livre (MPL). 

Em pouco tempo, diversas manifestações tomaram as ruas em todo Brasil a favor da 
pauta da redução de tarifas, mas mesmo depois de atendida, os protestos se 
mantiveram, embora com demandas diferenciadas, quais sejam: indignação com a 
corrupção; com a alta carga tributária; insatisfação com a prestação de serviços 
públicos; valores gastos com as obras da Copa do Mundo Fifa 2014 e Olimpíadas 2016; 
e a Proposta de Emenda Constitucional 37 (PEC 37), que objetivava retirar o poder 
investigativo do Ministério Público. As ruas passaram a ser palco da política nacional, 
exprimindo seus descontentamentos, reivindicações e anseios, tanto de progressistas 
quanto de conservadores, com as instituições democráticas. 

Em Natal, as principais manifestações no contexto dos protestos de Junho de 2013, 
foram em relação à mobilidade e à moradia, acrescida posteriormente das 
reivindicações de ciclistas e proteção ambiental, através dos movimentos Comitê 
Popular da Copa Natal; Associação Potiguar dos Atingidos pelas Obras da Copa; 
Levante Popular da Juventude do Rio Grande do Norte; e o Movimento de Luta nos 
Bairros, Vilas e Favelas (MLB-Natal). 

As formas de atuação dos referidos movimentos deu-se de modo diferente, uns 
adotaram debates, seminários e atos públicos com as secretarias municipais e estadual, 
bem como a comunicação de massa, através de carros de som, e comunicação verbal, 
como também utilizaram a ocupação/acampamento, abaixo-assinados e manifestos. 

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo compreender os eventos de 
protestos ocorridos em Natal/RN, no período de 2017 a 2019, buscando identificar quais 
foram os principais protestos realizados em Natal, seus tipos de atuação, suas referidas 
pautas e seu teor ideológico. 

 
Metodologia 

 

Para tanto foi realizada pesquisa qualitativa a partir da análise de conteúdo, assim como 
pesquisa documental em fontes secundárias, tendo como base a metodologia de análise 
de eventos e protestos (AEP) desenvolvida por Tatagiba (2017). Para verificar a 
quantidade de eventos convocados na capital do Rio Grande do Norte, sua tipologia, 
suas principais pautas e teor ideológico foram analisadas as reportagens veiculadas no 

portal G1 e Tribuna do Norte. 
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As reportagens foram analisadas considerando as seguintes variáveis: título da 
reportagem; veículo de comunicação; data de publicação; data do evento (mês e ano); 
síntese da reportagem; atores identificados; tipo de atuação; local de atuação; zona 
administrativa; agenda/demandas do evento; termos chave de identificação de atores; 
ator demandado; número de participantes do evento com base na polícia; número de 
participantes com base na organização; teor ideológico do movimento; organizações 
que convocaram protesto; contingente de policiais mobilizados; confronto com a polícia; 
prisões; e agressão entre manifestantes. 

A metodologia utilizada na pesquisa para o alcance dos objetivos propostos foi o uso da 
Análise de Eventos de Protestos (AEP), que de acordo com Tatagiba (2017, p. 79) 
“permite identificar as relações entre as dinâmicas de mobilizações e o contexto político, 
captando a variação na ocorrência e características do protesto ao longo tempo, da área 
geográfica e dos temas/movimentos”. Por fim, uma pesquisa bibliográfica acerca da 
literatura dos movimentos sociais foi fundamental para a análise dos achados da 

pesquisa. 

 
Resultados e Discussões 

 

O Brasil, ainda que não possua uma tradição de manifestações públicas, a partir da 
Jornada de Junho de 2013, viu sua população levar às ruas de todo país, grupos com 
diferentes posicionamentos políticos, que se uniram contra o aumento das tarifas do 
transporte público, mas em seguida as diferenças ideológicas foram ressaltadas a partir 
da heterogeneidade de suas pautas. 

A partir da crise política ampliada com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, 
o que ampliou a insatisfação com a democracia representativa, dado os escândalos de 
corrupção, a precariedade na prestação de serviços públicos, a falta de valorização da 
democracia participativa, associada à crise econômica gerou o protesto dos indignados 
como recusa ao sistema. 

Os desdobramentos das manifestações de 2013 pode-se ser sentida até hoje, e no 
âmbito da cidade do Natal observou-se que no período compreendido entre os anos de 
2017 à 2019, houve um aumento do número de eventos de protestos, conforme chama 
a atenção o gráfico 1 (Ver Anexo 1). Com uma média anual de 38 protestos, 
aproximadamente, pode-se ressaltar que a sociedade natalense anseia por mudanças 
e utilizaram os protestos como meios para reivindicar seus direitos sociais, os quais 
foram alcançados com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

No período estudado, fica evidente que os protestos nas ruas apresentaram diversas 
estratégias de mobilização como expressão de insatisfação da sociedade, como 
demonstra o gráfico 2 (Ver Anexo 2). Na cidade estudada ocorreram como principais 
atuações: bloqueio de estradas/piquete, ocupação de espaço público, de órgão público 
e de imóvel privado, paralisação, passeata, greve, intervenção artística, boicote e 
panelaços. Do total de protestos ao longo do período estudado, 8 foram atuações de 
bloqueio; uma ocupação de espaço público; 15 ocupações de órgão público; houve 20 
paralisações; 35 atuações de passeata/marcha/ato; 16 greves de categoria; uma 
ocupação de imóvel privado; ocorreram 3 intervenções artísticas simbólicas; um boicote; 
dois panelaços. Aconteceram 7 atuações que não puderam ser identificadas a partir do 
levantamento no banco de dados, sendo categorizados como não mencionados. E ainda 
ocorreram 3 mobilizações, que devido a sua baixa ocorrência foram todos aglutinados 
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em uma única categoria, denominada outros, quais sejam: ameaças, acampamento, 
entrega de documento, banquetaço e reinvindicação de reunião. 

Em Natal, portanto, os protestos foram realizados como meio de expressar indignação, 
mas também como forma de participação social, a qual se requer em democracias 
modernas. 

A análise dos achados da pesquisa ressaltam também que as principais demandas que 
levaram a população natalense às ruas estavam relacionadas as questões de 
segurança, trabalho, políticas sociais, justiça e direitos humanos, governo e sistema 
político, condições de vida urbana, condições de vida rural, política econômica e meio 
ambiente, conforme pode ser verificado no gráfico 3 (Ver Anexo 3). Do total de 113 
reivindicações, duas estavam relacionadas a questões de segurança, requerendo 
melhorias na segurança pública, contra construção de presídio, melhorias nas 
condições de trabalho da segurança pública e a favor do pacote anticrime. 

A área de trabalho, que foi a área mais demandada com 62 eventos de protestos, 
reclamava: salário e condições de trabalho, protesto programático de classe trabalhista, 
convocação de candidatos aprovados em concurso público, criminalização dos 
movimentos sindicais, a favor da classe trabalhadora, a favor de realização de eleição 
interna em sindicatos, fraude em votação de sindicato, direitos trabalhistas, realização 
de concursos públicos para classes trabalhistas, pautas trabalhistas, contra a reforma 
trabalhista, a favor da reforma trabalhista, a favor do patronato industrial e contra o 
exercício da presidência em sindicatos/centrais/associações de classe. Com relação a 
temática das políticas sociais ocorreram 19 protestos, os quais ansiava por melhorias 
na educação, melhorias na saúde, contra o programa Mais Médicos, contra mudanças 
na educação, contra a reforma da previdência, contra a escola sem partido, contra o 
corte de gastos em universidades, contra corte de gastos na educação, a favor da 
segurança alimentar, contra corte de gastos na saúde, contra o fechamento de 

equipamentos de saúde e a favor da reforma da previdência. 

Os três protestos referentes a Justiça e Direitos Humanos tinham como pautas, ser 
contra o impedimento de acesso a espaços de convívio, contra a morte de cidadãos por 
policiais, contra massacres, políticas para indígenas, a favor da cultura da paz, protestos 
feministas, contra o desaparecimento de cidadãos, contra neonazistas e contra a morte 
de cidadãos. 

No período da pesquisa ocorreram seis protestos aludidos a Governo e Sistema Político, 
que requeriam contra a corrupção, a favor de audiências públicas, contra o 
comportamento do poder público, contra ações do legislativo federal, a favor de reforma 
política, contra cobrança de multa, a favor do pagamento de dívidas públicas, defesa da 
democracia, defesa da Petrobrás, contra o governo do PT, a favor da intervenção militar, 
fora Dilma, a favor de reunião com chefe do executivo, a favor do impeachment da 
presidente Dilma, defesa do governo do PT, defesa do ex-presidente Lula, contra o 
governo Temer, contra o impeachment da presidente Dilma, contra nomeação de 
agentes para órgãos públicos, realização de eleições suplementares para presidência 
da república, contra o corte de gastos do governo federal, contra a nomeação do ex-
presidente Lula, a favor de reunião com o chefe do executivo, Fora Temer, 
reforma/manutenção de prédio público, contra mudanças em políticas públicas federais, 
contra o governo Robinson Faria, contra candidatura de Bolsonaro, a favor da prisão do 
ex-presidente Lula e a favor da regulação estatal. 

Os dados obtidos chamaram a atenção para demandas relacionadas a política urbana: 
melhorias nas vias públicas, contra o aumento da tarifa de ônibus, melhorias no 
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transporte público, contra os gastos com megaeventos, melhorias nas condições de 
moradia, a favor da licitação do transporte, denúncia de transporte informais público, a 
favor da integração do transporte público metropolitano, melhorias em espaços públicos, 
a favor da reforma urbana, melhorias no trânsito urbano, a favor do uso consciente da 
mobilidade reduzida e para idosos eram as demandas de protestos que dizem respeito 
a condições de vida urbana, da qual houve dois eventos de protestos, em Natal/RN. 

Os sete protestos que ocorreram contra as políticas econômicas demandavam contra a 
crise financeira, a favor de reajustes nos impostos, contra empreendimentos, contra o 
preço de produtos, protesto de empresários, contra a política de privatizações e contra 
reajustes nos impostos. 

Apenas um protesto foi referente a área de meio ambiente, que tinha como pauta ser a 
favor da preservação do meio ambiente. No entanto, tiveram 11 ocorrências de 
protestos com demandas diversas, em que um protesto registra várias demandas ao 
mesmo tempo. 

Em consonância a isso, tem-se, na contramão da realidade brasileira exposta pela 
literatura estudada, que os atos reivindicatórios ocorridos em Natal/RN, embasados na 
pesquisa documental, revelam que a maioria dos protestos foram de viés político 
ideológico progressista, conforme demonstra a tabela 1 (Ver Anexo 4). De um total, de 
98 eventos de protestos identificados, 96 foram organizados por movimentos sociais 
progressistas, e apenas dois por organizações/movimentos de viés conservador. 

 
Conclusão 

 

Os resultados obtidos a partir do levantamento dos dados, após análise, permite concluir 
que os eventos de protestos ocorridos em Natal/RN, no decorrer do período estudado, 
experimentou um aumento e teve maneiras diferenciadas de atuação, sendo as 
principais: passeata/marcha/ato, seguido de paralisações, greves e ocupações. As 
pautas principais da agenda estavam ligadas a área de trabalho, requerendo melhorias 
de salário e de condições de trabalho, políticas sociais e econômicas, governo e 
sistemas políticos, denotando o caráter progressista da maioria desses eventos de 
protestos. 

Por fim, infere-se que os eventos que aconteceram refletem que a população natalense, 
assim como em outras regiões do país, também almeja por mudanças, com uma 
cidade/país mais justo e equânime, e instituições mais eficazes e mais democráticas. 
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TÍTULO: As marcas da identidade barroca no "Auto de São Lourenço" de José de 

Anchieta 

Resumo 

O teatro catequético de José de Anchieta foi fundamental na catequização dos índios e 
é de extrema importância para a história da nossa literatura brasileira. Por trás da 
finalidade principal, inconsciente e indiretamente, essas peças que “moldam” pessoas 
também resultam em um acervo riquíssimo, uma obra que recebeu influência europeia 
do seu criador e a essência de um território em formação. Esta pesquisa tem como 
objetivo observar a influência da peça “Auto de São Lourenço” para a formação da 
identidade brasileira e analisar os fenômenos barrocos encontrados nela observando os 
personagens e as línguas utilizadas no auto. Esse estudo baseado em pesquisa 
bibliográfica utiliza textos teóricos com foco no teatro jesuítico, no teatro de José de 
Anchieta e no Barroco. Lima (2008, 2013, 2020), Bosi (1992) entre outros teóricos foram 
utilizados como apoio. Com a pesquisa foi possível observar, analisar e refletir sobre a 
influência dessa peça para a formação da nossa identidade brasileira. Os índios 
estavam sendo aculturados, os portugueses obnubilados. 
 

Palavras-chave: Teatro. Peça. Anchieta. Índio. Barroco. 

TITLE: Baroque identity marks in José de Anchieta's "Auto de São Lourenço" 

Abstract 

José de Anchieta's catechetical theater was fundamental in the catechization of the 
Indians and is extremely important for the history of our Brazilian literature. Behind the 
main purpose, unconsciously and indirectly, these pieces that “shape” people also result 
in a very rich collection, a work that received European influence from its creator and the 
essence of a territory in formation. This research aims to observe the influence of the 
play “Auto de São Lourenço” for the formation of Brazilian identity and to analyze the 
baroque phenomena found in it by observing the characters and languages used in the 
car. This study based on bibliographic research uses theoretical texts focusing on the 
Jesuit theater, the José de Anchieta theater and the Baroque. Lima (2008, 2013, 2020), 
Bosi (1992) and other theorists were used as support. With the research it was possible 
to observe, analyze and reflect on the influence of this piece for the formation of our 
Brazilian identity. The Indians were being acculturated, the Portuguese were 
obnubilated. 
 

Keywords: Theater. Piece. Anchieta. Indian. Baroque. 

Introdução 

De saúde frágil e com facilidade para aprender outras línguas, José de Anchieta vem ao 
Brasil através da Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola (1491 – 1556) no 
final do período medieval, para jamais retornar à sua terra natal. Com a missão de 
divulgar o catolicismo e ganhar novos e antigos fieis desacreditados, a Companhia envia 
o jovem para desenvolver um trabalho educacional e catequético. Anchieta parte em 
maio de 1553 para novos ares; aqui seu objetivo é mostrar aos falantes de Tupi, seres 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1507 

 

considerados sem alma, o caminho para a vida eterna já que, de acordo com a religião 
mais poderosa das potencias do continente europeu da época, viviam imersos no 
pecado. Era um desafio, mas foi logrado de maneira louvável. A partir de encenações 
teatrais, Anchieta traz aos índios a sua religião de forma lúdica e educativa. Trabalho 
extremamente admirável por mesclar e associar elementos (alguns desconhecidos) da 
melhor forma para a assimilação dos nativos. Como explicar alguns elementos que não 
tinham equivalência na língua deles como pecado e Deus (de acordo com a definição 
no período da Idade Média europeia) por exemplo? Como Bosi expõe em Dialética da 
Colonização (1992) no capítulo “Anchieta ou as flechas do sagrado”, Anchieta inseria 
vocábulos da língua portuguesa no idioma do nativo quando não conseguia encontrar 
equivalentes. Mas o comum era buscar palavras entre as duas línguas que pudessem 
ser mais próximas possíveis. Assim fez com Tupã – Deus e Tupansy (mãe de Tupã) – 
Nossa Senhora. Para a sua catequese, Anchieta usou elementos da própria cultura 
indígena para uma aculturação necessária (FAUSTINO, 2013). Foi preciso conhecer a 
língua – que resultou na criação da primeira gramática, os costumes para assim poder 
apresentar a nova cultura. Precisou utilizar da própria essência indígena para inserir os 
novos elementos. Na tentativa de tirar da cultura indígena os costumes considerados 
pela igreja pecados e fazer com que aqueles seres fossem direcionados para o caminho 
de Deus, Anchieta não tirou tudo dos índios e simplesmente jogou a “sua verdade”, mas 
se envolveu, perdeu e ganhou. Perdeu no sentido de perder a essência trazida da 
Europa, aqui os novos ares agiram sobre ele não apenas fisicamente, mas também por 
modificar o ser que aqui chegou e recebeu tudo o que o novo lugar possuía. Anchieta 
assimila a cultura do indígena, sua língua, suas canções, sua comida, sua fé, seus 
desejos e os utiliza para compor seus textos catequéticos, poemas ou dramas. Em seus 
textos, está presente de maneira expressiva o índio, mas este surge agregado à cultura 
do colonizador (LIMA, 2020). No final, o resultado é um produto da junção do colonizador 
e do colonizado. “O texto anchietano não é indígena nem europeu, é produto dos dois” 
(LIMA, 2020, pág. 60). Entre 1500 a 1600, a literatura no Brasil era considerada 
meramente informativa. As crônicas, os resultados das diversas viagens nutriam à 
Coroa de informações sobre o Novo Mundo. As peças de José de Anchieta, filho de pai 
Basco e mãe Canária, jovem integrante da Companhia de Jesus, foram instrumentos 
fundamentais para a catequização dos índios. Um teatro com função pedagógica, porém 
com grande importância na formação do povo brasileiro e da sua literatura. Apesar 
disso, pela sua finalidade inicial, influência e época, não entra na lista de obras 
reconhecidas como participantes da Literatura Brasileira. As diversas obras produzidas 
por Anchieta: poemas, cartas, etc, mesmo sendo produzidas em solo brasileiro, são 
consideradas apenas manifestações literárias. A mesma classificação é dada a 
Gregório de Matos, “Os dois poetas representam o início da formação da Literatura 
Brasileira” (LIMA, 2013, p. 260), mas não têm ainda o devido reconhecimento. Para 
SILVA (2013, p. 13), Anchieta mais parece representar com sua ação catequético-
pedagógica e artificiosa o primeiro modernista de nossa literatura, “[...] iniciador da 
nossa poesia no Brasil, a fonte, nascente ibérica da poesia brasileira. 
 
Metodologia 

 
Esta pesquisa se deu através de uma investigação bibliográfica. Textos teóricos com 
foco no teatro jesuítico, no teatro de José de Anchieta e no Barroco foram selecionados 
para leitura, fichamento e discussões. Já existem trabalhos que traçam um panorama 
sobre o objeto de estudo desta pesquisa, porém o olhar barroco ainda é pouco 
contemplado, por isso temos como foco as marcas da identidade barroca na obra. Após 
a parte de embasamento conceitual, a peça foi lida e analisada. Análise observando os 
personagens - quem eram e o que representavam, as línguas utilizadas e quem as 
utilizavam, em que momento foi encenada, quem era o público. Etapas primordiais para 
a compreensão do processo de formação da nossa identidade literária. Os regulares 
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encontros com o orientador foram fundamentais para o amadurecimento das discussões 
e direcionamentos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Para SILVA (2013, p. 13), Anchieta mais parece representar com sua ação catequético-
pedagógica e artificiosa o primeiro modernista de nossa literatura, “[...] iniciador da 
nossa poesia no Brasil, a fonte, nascente ibérica da poesia brasileira (2013, p. 19); o 
padre viveu mais tempo em terras brasileiras que em solo europeu. Anchieta criou as 
peças com um fim: catequizar; porém, acreditamos que consequentemente sua obra, 
mesmo sem intuito, colabora para a formação da nossa identidade literária. Entre os 
diversos textos teatrais anchietanos, optou-se pela peça “Auto de São Lourenço” por 
apresentar um rico processo de aglutinação de línguas que aconteceu no Brasil ao longo 
do processo de catequização. A peça citada apresenta três línguas: tupi, espanhol e 
português. As línguas variam de acordo com o grupo em cena. O Barroco A pérola 
irregular, a arte da contra-reforma, o movimento carregado de pessimismo, de 
melancolia e desengano, mas que também é uma festa com grandes banquetes! O 
barroco se apresenta nos diversos campos como literatura, pintura e arquitetura, surgiu 
originalmente na Itália em meados do século XVII e alastrou-se pelos países da Europa 
e da América. No Brasil, o movimento está estampado na arquitetura das igrejas 
barrocas espalhadas pelo país, principalmente em Minas Gerais. Na literatura, Bento 
Teixeira é considerado o inaugurador do movimento com a Prosopopeia, mas há 
opiniões divergentes sobre esse início. De acordo com Antônio Cândido em Formação 
da literatura brasileira (2014), o Barroco não entra na lista dos formadores da história da 
literatura brasileira, apenas a partir do Arcadismo é que começa a ter elaboração de 
conteúdo que valorizará o país “lá fora”. Assim sendo, Gregório, os padres Anchieta e 
Vieira, por exemplo, são autores minimizados da seleção dos formadores – encaixados 
no grupo das “manifestações literárias”. Na peça escolhida estudada, foram destacadas 
algumas marcas da identidade barroca encontradas durante a leitura. Apresentada pela 
primeira vez onde hoje fica a cidade de Niterói, a peça intitulada o Auto de São Lourenço 
(1587) - escrita em espanhol, tupi e português, foi destinada ao público indígena com a 
ideia de disseminar conceitos cristãos como a caridade e a confiança em Deus. Os 
contrastes barrocos já são detectáveis na lista dos personagens. O tempo é um dos 
temas do barroco. No caso dos personagens o tópico Tempo se dá na distância 
cronológica dos imperadores com a encenação da peça. É possível fazer a divisão deste 
time entre grupo dos bons e dos maus. Bem x Mal é outro tema barroco bastante 
recorrente nas peças catequéticas de Anchieta. PERSONAGENS: * Guaixará - rei dos 
diabos * Aimbirê - criado de guaixará * Saravaia - criado de guaixará * Tataurana, Uubu 
e Jaguaruçu - companheiros dos diabos * Valeriano e Décio - Imperadores romanos * 
São Sebastião - padroeiro do Rio de Janeiro * São Lourenço - padroeiro da aldeia de 
São Lourenço * Velha * Anjo * TEMOR DE DEUS * AMOR DE DEUS * CATIVOS E 
ACOMPANHANTES Algumas observações sobre alguns personagens São Lourenço: 
São Lourenço era diácono no tempo do Papa Xisto II. O Papa foi morto no período de 
uma perseguição causada por Valeriano – imperador que visava deter os cabeças da 
igreja (a igreja era bastante perseguida). São Lourenço foi morto por não entregar os 
tesouros da igreja. Quando o prazo dado pelo Imperador expirou, São Lourenço 
apresentou os fiéis e as pessoas beneficiadas pela ordem como os verdadeiros 
tesouros. Como castigo pela afronta, morreu assado em uma grelha. O martírio de São 
Lourenço está disposto no primeiro ato originalmente em espanhol. Será utilizada a 
parte traduzida dos trechos aqui destacados, mas identificando qual a língua original. 
(Original espanhol) Enquanto se representam o martírio de São Lourenço, cantam: 1. 
Por Jesus, meu Salvador, que morre por minhas máculas, asso-me nestas grelhas, com 
fogo do seu amor. 5. Bom Jesus, quando te vejo na cruz, por mim chagado eu, por ti, 
vivo queimado, mil vezes morrer desejo. [...] (ANCHIETA, 2006, p. 5) São Sebastião: O 
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imperador Maximiniano realizou uma espécie de caça aos cristãos expulsando-os do 
exército romano, mas determinou a permanência de filhos de soldados – caso de 
Sebastião. Denunciado, Sebastião foi morto, a mando do Imperador, à flechadas por 
não renegar a sua fé em Jesus Cristo. Tornou-se santo protetor dos cristãos e é patrono 
do Rio de Janeiro, onde a peça foi encenada. Imperadores: Valeriano e Maximiniano – 
imperadores nos primeiros séculos perseguidores da igreja. Guaixará, Aimbirê e 
Sarauaia: índios envolvidos nas batalhas contra os portugueses. Guaixará: ajudou aos 
portugueses na conquista da Baía de Guanabara. Aimbirê: índio que tentou matar 
Anchieta quando ele esteve refém. Sarauaia: foi um traidor deixando os índios para aliar-
se aos portugueses 1º auto Como mencionado na descrição dos personagens, o 
primeiro auto fala sobre o martírio de São Lourenço, um dos heróis da peça. Iniciar 
contando como se deu o martírio dele nos leva a refletir sobre o motivo da sua morte: 
foi brutalmente castigado por proteger a igreja e seus fiéis. Ao se referir às pessoas 
beneficiadas pela igreja como parte do tesouro, inconscientemente entendemos que a 
igreja está para cuidar e beneficiar as pessoas. É uma instituição protetora e generosa. 
Nessa passagem, encontramos outro tema barroco: Sagrado x Profano. O sagrado 
representado pelo protetor dos fiéis que foi brutalmente morto ferido pelo profano 
imperador que era contra a igreja – consequentemente contra Deus – contra o bem. 
Além dessa reflexão, acerca do contexto por trás do martírio do “grelhado”, o “asso-me 
nestas grelhas”, nos direciona à reflexão sobre o ritual canibalesco dos indígenas, como 
afirma (DE OLIVEIRA LIMA, 2020, P.63): “[...] essa mesma cena nos remete ao ritual 
canibalesco dos indígenas que matavam seus inimigos, assavam-no em um moquém e 
depois era consumido por toda a tribo”. 2º auto Luta entre o bem (São Lourenço, São 
Sebastião e o Anjo da Guarda) x o mal (os três diabos). Todo o 2º auto está em Tupi. 
Inicia com Guaixará se apresentando e dizendo o que faz, Aimberê traz notícias da tribo 
e informa que São Lourenço está atrapalhando. Há uma discussão entre Guaixará e 
São Lourenço – o mal perde! São Lourenço fala sobre a alternativa da confissão para 
partir puro, com a ajuda do Anjo os outros também são presos. Nesse auto o uso integral 
do tupi é fundamental para a compreensão dos índios. O que o mal faz e o que pode 
ser feito para receber o perdão. O bestiário aparece: (original tupi) São Lourenço fala a 
Guaixará: 289. – Quem és tu? Guaixará: - Guaixará bebedor de cauim eu sou grande 
cascavel, onça comedor de gente, queimador de gente, morcegão voador, diabo 
assassino. S. Lourenço: - E este? Aimbirê: - Eu sou jibóia, eu sou um socó, eu sou o 
grande tamoio Aimbirê, sucuriju, gavião, tamanduá topetudo; eu sou um diabo 
esquentador de gente! (ANCHIETA, 2006, p. 29-31) Como podemos ver, nomes de 
animais são usados para definir os diabos. Animais que causavam medo ou nojo aos 
europeus viram elementos malignos. “A natureza que não se pôde domar é perigosa.”. 
“O mal se espalha nos matos ou se esconde nas furnas e nos pântanos, de onde sai à 
noite sob as espécies da cobra e do rato, do morcego e da sanguessuga. Mas o perigo 
mortal se dá quando tais forças, ainda exteriores, penetram na alma dos 
homens,”,(BOSI, 1992, pág. 74) 3º ato O ato não segue apenas em tupi como o anterior, 
temos o espanhol que inicia nas falas dos imperadores e o tupi na fala dos demônios e 
do anjo, porém há um momento onde o espanhol é falado por um demônio e o tupi por 
um imperador: Aimbiré: To, kasiána pikó? Kasiána ñe serã... Xe roryb. Aujé nipó! Aeré 
tasepeñã! Quiero hacerme castellano Y usar de policía con Decio y Valeriano, porque 
el español ufano siempre guarda cortesía (ANCHIETA, 2006, p. 76) Aqui temos o 
imperador falando em tupi e Aimbirê falando em espanhol: Valeriano: 886. – Xe, akái... 
Aimbiré: – ¿Vinisteis del Paraguay, que habláis en carijó? Todas las lenguas sé yo. E-
s-epenhan, Sarauái! Ko ónde momboî-t-aba, kó! Valeriano: 892. – Aûîé, xe îuká îepé! 
Na s-etá-î xe angaîpaba... E-îá-te xe r-ubixaba! Saravaia: – Aã! Xe potaba nde! Nde xe 
r-embiá-potá’-sába! (ANCHIETA, 2006, p. 78) Além da mescla de línguas, temos a 
vitória do bem com o castigo para os imperadores envolvidos na morte de São Lourenço. 
Fica a mensagem que o bem sempre vence, não importa quanto tempo passe. 4º auto 
São lourenço sofreu com dois fogos – foi queimado para continuar sendo queimado – 
para acabar com as impurezas da vida anterior. Aqui encontramos o tema morte, mas 
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uma morte necessária para seguir vivendo livre dos pecados. 5º auto Dança dos 
meninos – cada um fala algo de alegria por saber que tem um protetor. Apesar de termos 
visto que a língua falada pelos demônios era o tupi, o ato encerra com a festa nessa 
língua. A mistura estava feita: O banquete barroco dado aos indígenas nas terras 
coloniais está carregado de signos culturais, pois a língua é o substrato da cultura de 
cada povo. (Lima, 2020, p. 71) 
 
Conclusão 

 
Como não considerar o que foi produzido em solo brasileiro, com participação de 
brasileiros e para brasileiros? Tratam-se de obras que refletem os primeiros anos do 
Lusitanos por aqui. Será que existe algum produto literário extremamente genuíno de 
seu território, sem influências? Será mesmo essa tradição correta suficiente a ponto de 
excluir as primeiras produções em um lugar? Por produzir em terras brasileiras, para 
brasileiros, Anchieta foi extremamente importante para a formação da nossa literatura. 
O fato de ser europeu e utilizar da sua influência europeia na sua produção não diminui 
a relevância das obras produzidas aqui. Suas peças inicialmente catequéticas tornam-
se um verdadeiro conglomerado de culturas e línguas, retratam o que existia nos 
primeiros anos deste país após a chegada dos Portugueses. É importado de fora sim a 
religião, por exemplo, mas também é levado daqui de dentro bem mais além de 
costumes. A reunião de personagens tão distantes como os imperadores, a aglutinação 
de línguas, os temas como morte, medo, bem x mal nos fazem refletir o quanto a peça 
está cheia de marcas barrocas. Em relação aos objetivos propostos, estou convencida 
que Anchieta com suas obras tem grande influência na formação da identidade 
brasileira. Em relação aos fenômenos barrocos na peça, acredito que é necessário 
explorar mais para trazer mais dados. Concluo esta pesquisa segura da importância de 
Anchieta para a formação da nossa literatura. Apesar de não ter nascido aqui, “[...] pode-
se dizer que é brasileiro porque aqui se completou e amadureceu a flor e o fruto da sua 
inteligência” (SILVA, 2013, p. 24) e que “Anchieta produz uma emoção surpreendente 
de inquietude, de conflito, de desejo, que podemos chamar de “drama barroco” (SILVA, 
2013, p. 43) 
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TÍTULO: Os desafios do acesso ao mundo do trabalho da população LGBTI+ em 

Natal/RN 

Resumo 

 

Este trabalho é fruto da pesquisa desenvolvida no período de 01/08/2019 a 31/07/2020, 
junto ao Edital N° 01/2019 - Edital de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica da 
UFRN, buscando abordar as dificuldades do acesso ao mundo do trabalho para as/os 
LGBTI+. 
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Natal/RN 

Abstract 

 

This work is the result of the research developed in the period from 01/08/2019 to 
31/07/2020, together with The Notice No. 01/2019 - Notice of Scholarships for Scientific 
and Technological Initiation of UFRN, seeking to address the difficulties of access to the 
world of work for LGBTI+. 
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Introdução 

O presente trabalho faz parte do Edital N° 01/2019 - Edital de Bolsas de Iniciação 
Científica e Tecnológica da UFRN, atualmente com o título “Os desafios do acesso ao 
mundo do trabalho da população LGBTI+. Inicialmente o projeto de pesquisa buscava 
abordar a “Memória, sociabilidades e sexualidades entre homens homossexuais em 
Natal/RN”, porém, a partir das reflexões desenvolvidas em nosso grupo de estudos, bem 
como de atividades desenvolvidas pela pesquisadora voluntária e o orientador, novos 
rumos mostraram-se especialmente relevantes e por nós foram assumidos. Buscamos, 
diante desses novos acúmulos, desenvolver um projeto de pesquisa voltado à realidade 
da população lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais (LGBTI+) 
em vulnerabilidade social e/ou risco social e os desafios enfrentados por eles/elas 
enfrentados para acessar e permanecer no mundo do trabalho. 
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O desenho dessa da pesquisa emerge a partir do reconhecimento de que o mundo do 
trabalho não é acolhedor para as/os LGBTI+, reflexo da sociedade em que vivemos, 
dado que, de acordo com o Mapa da Violência de Gênero (2019), foram 225 casos de 
violência contra LGBT+ por dia em 2017 em todo o país. 

Historicamente, as/os LGBTI+ sofrem com preconceito, desigualdades sociais, exclusão 
da família, dificuldade de acesso à educação, dificuldade no mercado de trabalho e de 
constante violação dos demais direitos. Segundo Carrara (2010), “nas últimas décadas, 
a homossexualidade deixou de ser patologizada. As diferenças relacionadas à 
identidade e expressão de gênero, porém, mantêm-se até hoje nos manuais de 
diagnóstico psiquiátricos”. A tais experiências acrescenta-se os avanços do 
conservadorismo, nos últimos anos, e o modo como tal “onda” afetam cotidianamente 
esse grupo, dado que suas pautas estão cada vez mais excluídas dos debates centrais 
no plano federal – que, é oportuno frisar, não apenas ataca essa população, mas outros 
grupos construídos como minorias políticas e também a classe trabalhadora. 

Diante deste cenário, é fundamental que estejamos engajados na reflexão e atuação 
para a inserção da população LGBTI+ no mercado de trabalho. É preciso, ainda, 
refletirmos sobre as especificidades dos segmentos que compõem a chamada 
população LGBTI+, observando, principalmente as vivências de Travestis e 
Transexuais, sendo mulheres ou homens considerados as/os mais excluídos do 
mercado de trabalho, dando visibilidade às suas lutas em torno da busca por um 
emprego que respeite seu nome de identificação, a oferta de um uniforme e a 
possibilidade de uso de espaços, como banheiro, ajustados ao seu gênero de 

identificação desse/a trabalhador/a. 

Como ampla literatura demonstra, as normas sociais marginalizam as diferenças. Bento 
(2006) argumenta que estamos inseridos em uma série de relações e discursos que se 
fundamentam na diferença sexual, e isso é o motivo pelo qual acreditamos que deve 
existir concordância entre gênero, sexualidade e corpo. A negação do trabalho e/ou a 
precarização subjetiva nos postos conseguidos são características dessa 
marginalização das diferenças. Oliveira (2016) destaca que a precarização se mostra 
como a grande demonstração da questão social na atualidade, pontuando também que 
isso se reverbera na difícil entrada das travestis de Natal/RN no trabalho formal, 
sobrando a elas modos de trabalhos que podem ser considerados humilhantes, seja na 
formalidade, informalidade ou como desempregadas. Tudo isso somado ao abandono 
familiar, tem como consequência conduzir parcela dessa população à prostituição. 
Estimativa feita pela Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), “com base 
em dados colhidos nas diversas regionais da entidade, aponta que 90% das pessoas 
trans recorrem a essa profissão ao menos em algum momento da vida”, trazendo 
portanto, outras vulnerabilidades às experiências de vida desses sujeitos. 

 
Metodologia 

 

Esse projeto é fruto de um trabalho contínuo do período de 01/08/2019 a 31/07/2020, 
buscando agregar diferentes técnicas de pesquisa vistas a partir dos grupos de estudos 
e levantamento bibliográfico, que se reflete a realidade da pesquisa ação executada. 

Foi possível também realizar visita de campo a partir da ligação da pesquisadora 
voluntária junto ao Núcleo Interdisciplinar de Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos. 
A visita de campo foi realizada no centro de cidadania LGBT de João Pessoa dia 
22/08/2019 para conhecer as políticas públicas realizadas no centro, dentre elas, está 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1513 

 

a inclusão ao mercado de trabalho. Houve também em 01/10/2019 participação da 
Audiência Pública que votou o Projeto de Lei que Autoriza a Criação do Centro de 
Referência LGBT+ em Natal/RN, centro que com sua efetivação será de grande avanço 
para a inserção da população LGBT+ no mundo do trabalho. 

Porém, as atividades planejadas para o ano de 2020, como as entrevistas a partir de 
um questionário semiestruturado com LGBTI+ que enfrentam dificuldades no acesso ao 
mundo do trabalho, não conseguiram ser realizadas devido a conjuntura de emergência 
em Saúde Pública decorrente do novo Coronavírus (Covid-19). 

 
Resultados e Discussões 

 

Pensar as/os LGBTI+ na sociedade capitalista passa por compreender que esse 
sistema impõe dinâmicas para que seja limitada a vivência dessa diversidade, pois uma 
de suas características é se valer da desigualdade social para se manter vigente. O 
capitalismo é um sistema político-econômico desigual, com sua concepção de 
exploração da força de trabalho por um grupo hegemônico e a repressão das minorias, 
e fortalecendo com isso as desigualdades gênero e sociais. Isto posto, com o intuito de 
compreender a que este projeto/plano individual se propõe, trago aqui uma breve 
exposição das formas que constitui o ser social, o trabalho, as práticas da produção 

capitalista e a crise estrutural do capital na contemporaneidade. 

O trabalho é estrutura fundamental para a atividade econômica, sendo ele também que 
nos difere dos animais e por seu meio que construímos a nossa coletividade. Netto e 
Braz (2006) elucidam essa questão quando afirmam que “o trabalho é, sempre, 
atividade coletiva: seu sujeito nunca é um sujeito isolado, mas sempre se insere num 
conjunto (maior ou menor, mais ou menos estruturado) de outros sujeitos.” Ao 
reconhecermos a importância do modo como o sujeito se constitui, através do trabalho 
na história da sociedade capitalista que se evidencia a gravidade da não inclusão 
das/dos LGBT+ no mundo do trabalho. 

As/os trabalhadoras/es LGBT+ estão juntos daquelas/eles outros trabalhadores/as que 
precisam para sua sobrevivência vender sua mão de obra, para ter condições de 
comprar e suprir necessidades básicas. Contudo, como argumenta Menezes et al. 
(2018), é preciso observar que “o sistema de produção capitalista é reconhecido como 
o modo de produção racista-patriarcal-heteronormativo-capitalista, sendo estruturado 
pelas relações de classe, “raça”, gênero e sexualidade.” Tais questões, portanto, 
evidenciam a opressão e da exclusão que historicamente atinge, de maneira especial, 
determinados sujeitos que tem a sua força de trabalho ainda mais 

desvalorizada/desqualificada. 

Quando vamos refletir sobre as problemáticas que a crise estrutural do capital na 
contemporaneidade acarreta, Oliveira (2016), refletindo sobre “a inserção precária das 
travestis no mundo do trabalho em tempos de crise capital”, afirma: [...] vivencia-se na 
contemporaneidade inúmeras ofensivas como consequências da crise estrutural do 
capital, que rebate nos desafios diários para os(as) trabalhadores(as), resultando no 
acirramento das expressões da questão social, no recrudescimento da violência e que 
se anunciam no avanço das políticas neoliberais no Brasil e na regressão dos direitos 

sociais conquistados historicamente”. 

Segundo Medeiros (2007), ao enfrentar diversos desafios para adentrar no mundo do 
trabalho, as/os homossexuais passam por quatro fases de preconceito na busca por 
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emprego: “fase pré-contratual; fase contratual; desligamento do empregado; e pós-
contrato.”. Cada uma dessas fases coloca as/os homossexuais em situação de 
desconforto ao procurar ou conseguir um emprego, pois muitas vezes em alguma delas 
ou em todas essas fases elas/eles vão sofrer algum tipo de discriminação por sua 
sexualidade. Muitas das vezes na fase pré-contratual é solicitado que o candidata/o 
informe sua orientação sexual, ainda que a “Portaria no 41/2007 do Ministério do 
Trabalho” preveja, “em seu artigo 8o, que é proibido ao empregador solicitar 
documentos ou informações relacionadas à orientação sexual do/a empregado/a” 
(BRASIL, 2007). 

Como respostas a essas e outras questões sociais vivenciadas a partir da sociedade 
capitalista, temos a criação das políticas sociais, Behring e Boschetti (2007): “As 
políticas sociais e a formatação de padrões de proteção são desdobramentos e até 
mesmo respostas e formas de enfrentamento – em geral setorializadas e fragmentadas 
– às expressões multifacetadas da questão social no capitalismo, cujo fundamento se 
encontra nas relações de exploração do capital sobre o trabalho”. (BEHRING E 
BOSCHETTI, 2006, p.51) 

Mesmo vivendo às margens da sociedade e sofrendo com as opressões da sociedade 
capitalista, para que políticas sociais fosse um direito que chegasse as/os LGBT+ foi 

uma longa trajetória, na verdade, ainda é um grande desafio. 

 
Conclusão 

 

A partir do exposto, fica evidente que as questões sociais que envolvem as/os LGBTI+ 
no mundo do trabalho precisam ganhar destaque nos estudos acadêmicos, bem como 
nas políticas públicas. É fundamental, portanto, que seja dada atenção maior às 
demandas que a população LGBTI+ em vulnerabilidade social precisam para que suas 
pautas possam ser priorizadas. 

Haja vista que, segundo pesquisa realizada pelo Grupo Santo Caos (“Demitindo 
Preconceitos”, 2015) existe uma rejeição de 38% das empresas entrevistadas em 
contratar homossexuais, fazendo com muitos tenham que esconder sua sexualidade e 
“voltar para o armário” na esperança de conseguir uma chance no mercado de trabalho. 
Se tal índice entre homossexuais já nos parece alarmante, cabe questionar como tem 
sido a experiência de travestis e transexuais no mundo do trabalho. Com devido ao novo 
Coronavírus (Covid-19) não foi possível a efetivação das entrevistas, tais 
questionamentos ainda permanecem em aberto. 

Dentro disso, traçar uma pesquisa que elabore uma inserção no mercado de trabalho, 
proporcionando autonomia e geração de renda para as/os LGBT+ do Natal/RN, parece 
especialmente oportuno e necessário. Assim como fomentar uma Feira de 
Empregabilidade LGBT+ e serviços de inclusão, a exemplo do que já acontece e foi 
visto durante período de pesquisa em João Pessoa a partir do programa 
Transcidadania, na Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e Igualdade Racial, 
com a presença de empresas e cursos de capacitação profissional. 
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Anexos 

 

 

Foto 1: Membros do Conselho Municipal LGBT e funcionários da Prefeitura do Natal 
realizando visita técnica ao Centro de Cidadania LGBT de João Pessoa no dia 
22/08/2019. A bolsista Larissa Mércia Feitosa de Carvalho está de calça preta e blusa 
branca à dir 
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Foto 2: Fachada do Centro de Cidadania LGBT de João Pessoa no dia 22/08/2019. 
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TÍTULO: Relações conceituais entre as noções de sujeito moderno, subjetividade 

utilitarista e liberdade na filosofia de John Stuart Mill:verificando possíveis 

desdobramentos na constituição brasileira de 1988 

Resumo 

 

Neste projeto discorreremos sobre o conceito de subjetividade cunhado no advento do 
período moderno e através dessa conceituação, delinearemos os contornos, bem como 
o conteúdo do modelo de subjetividade elaborado na teoria utilitarista de John Stuart 
Mill que descreve que por natureza os homens buscam prazer e fogem da dor. 

 

Esclareceremos como a consciência moral do sujeito utilitarista quando devidamente 
desenvolvida através da liberdade inerente a todos os indivíduos, é um elemento 
essencial na compatibilização entre os interesses individuais e o interesse geral em 
conformidade com os preceitos do princípio moral da utilidade que prescreve que os 
homens devem buscar a maximização da felicidade individual e geral. 

 

Demonstraremos a importância, a função, as conexões entre os conceitos de 
subjetividade. consciência moral, aprimoramento moral humano, liberdade e estado de 
bem estar social, modelo político que se fundamenta e se volta para a proteção dos 

direitos inalienáveis dos homens como se dá com a nossa atual Constituição Federal. 
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TITLE: Conceptual relations between the notions of modern subject, utilitarian 

subjectivity and freedom in the philosophy of John Stuart Mill: verifying possible 

developments in the Brazilian constitution of 1988 

Abstract 

 

In this project we will discuss the concept of subjectivity coined in the advent of the 
modern period and through this conceptualization, we will outline the contours, as well 
as the content of the subjectivity model elaborated in the utilitarian theory of John Stuart 
Mill that describes that by nature men seek pleasure and escape of pain. We will clarify 
how the moral conscience of the utilitarian subject, when properly developed through the 
inherent freedom of all individuals, is an essential element in the reconciliation between 
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individual interests and the general interest in accordance with the precepts of the moral 
principle of utility that prescribes that men must seek to maximize individual and general 
happiness. We will demonstrate the importance, the function, the connections between 
the concepts of subjectivity. moral conscience, human moral improvement, freedom and 
the state of social well-being, a political model that is based on and focuses on the 
protection of the inalienable rights of men, as is the case with our current Federal 

Constitution. 

 
 
Keywords: Subjectivity.Modernity.Utilitarianism.Happiness. Individual rights. 

Introdução 

A filosofia utilitarista de John Stuart Mill faz parte do conjunto de obras amplamente 
estudadas nas academias brasileiras e ao redor de todo o mundo. Ocorre que, apesar 
da notória importância desse legado filosófico, as suas contribuições ainda são alvos de 
frequentes interpretações equivocadas. 

Nesse contexto, a pesquisa que desenvolvemos tem como objetivo aclarar alguns 
aspectos do utilitarismo desenvolvido por John Stuart Mill, notadamente o que diz 
respeito ao conceito de subjetividade, como se relaciona com outros aspectos da 
filosofia elaborada pelo autor e como a Constituição de 1988 reflete essas ideias. 

Um dos problemas comumente levantados em torno da teoria de Mill e que por vezes 
influencia interpretações equivocadas, diz respeito a aparente incompatibilidade entre a 
recomendação utilitarista de que os indivíduos devem agir em prol da realização da sua 
própria felicidade e também em prol da consecução da felicidade geral. As controvérsias 
que orbitam em torno dessa questão, na verdade dizem respeito à falta de acuidade 
sobre a natureza do sujeito ao qual é recomendado que a felicidade seja buscada e 

realizada. 

Se compreendermos o sujeito descrito por MIll como solipsista ou estritamente empírico, 
certamente cairemos em interpretações reducionistas e errôneas que findam por atacar 
o pensamento do filósofo por julgá-lo incentivador de um hedonismo vulgar, 

corroborador de atitudes egoístas e exacerbadamente individualistas. 

Contudo, um estudo cuidadoso das principais obras do autor tais como o Utilitarismo, 
Autobiografia, Lógica das Ciências Morais, Liberdade, dentre outras, mostra com 
clareza que a subjetividade descrita por Mill é uma experiência humana totalmente 

dinâmica, em constante processo de interação e modificação com o mundo circundante. 

Além disso, a pesquisa atenta faz saltar aos olhos do pesquisador que o sujeito descrito 
por Mill é um modelo de humanidade no qual o sentimento de simpatia é indispensável 
para que a moralidade atinja o seu fim. É que o sujeito, embora esteja em relação com 
o mundo empírico e por ele seja formado, não é em todo empírico, pois a nossa 
capacidade de sermos livres nos possibilita a compreensão de nós mesmos, das causas 
que nos compõem para que devidamente esclarecidos, possamos ser, se desejarmos, 
uma das causas para a nossa própria formação e construção de experiências externas 

em consonância com as recomendações do princípio da utilidade. 

 
Metodologia 
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O nosso método de trabalho é composto pelas revisões bibliográficas das obras sobre 
natureza humana, ciência e moralidade de John Stuart Mill. Revisamos também a 
bibliografia dos seus principais comentadores, bem como as obras de alguns 
pensadores que dialogam com as produções de John Stuart Mill, tais como David Hume. 
 
Resultados e Discussões 

 
1.1 -O sujeito moderno 

Para nós, indivíduos do século XXI, pensar e experimentar o que denominamos de 
subjetividade - o domínio da experiência da individualidade que demarca quem somos 
nós , quem são os outros e os ambientes do qual fazemos parte - é algo tão corriqueiro 
que geralmente não nos damos conta de que nem sempre os seres humanos 
experimentaram a si mesmos de acordo com o paradigma subjetivo que hoje 
usufruímos. 

As ideias e experiências concernentes ao âmbito da subjetividade são resultados de 
construtos sociais elaborados com riqueza de detalhes no período em que a ascensão 
da classe burguesa ao poder político e econômico na Europa despontou. Referida 
ascensão é o surgimento propriamente dito da modernidade, movimento histórico que 
revolucionou paradigmas ocasionando mudanças radicais nas estruturas de toda a 

sociedade europeia – e posteriormente ao redor de todo o globo terrestre. 

O movimento intelectual designado Iluminismo é uma das consequências do domínio 
moderno na Europa. As obras produzidas pelos iluministas versavam especialmente 
sobre a emancipação humana do julgo opressor dos regimes políticos aristocráticos e 
absolutistas. Nesse contexto, com o objetivo de fundamentar os ideais de liberdade, 
irmandade, bem estar e desenvolvimento humano, os iluministas criaram métodos, 
conceitos, propuseram práticas éticas e políticas com o fito de garantir o que 
mencionamos: que os homens fossem livres e responsáveis pelas suas próprias vidas. 

Quando nos referimos ao sujeito moderno estamos, de modo geral, apontando para a 
experiência da consciência, do eu pensante, da mente humana. Essa demarcação em 
torno da subjetividade permitiu que os indivíduos humanos concretos, agora 
abstratamente representados, passassem a usufruir de um núcleo inalienável: o 
domínio da sua subjetividade. Nesse domínio residem as possibilidades do 
conhecimento humano, bem como da relação do indivíduo consigo mesmo e com tudo 
que o cerca. 

Nesse diapasão, a subjetividade inaugurada na modernidade pode ser compreendida 
como um tipo muito específico de abstração metodológica que intenta atingir 
determinados fins práticos. Reafirmamos que os iluministas defendiam que através das 
investigações sobre a natureza humana, a partir do conhecimento alcançado a respeito 
da subjetividade e das circunstâncias sociais que a compõem, seria possível elaborar 
meios adequados para que os indivíduos pudessem garantir a sua própria liberdade, 

bem estar, direitos e com isso construir uma sociedade mais justa. 

Nesse contexto, a Revolução Francesa foi o primeiro marco histórico na construção e 
conquista de direitos individuais e fundamentais através da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. Até então, o campo da subjetividade humana não era 
reconhecido como um elemento fundador e garantidor de direitos dentro da coletividade 
social. 
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É importante destacar que apesar das mudanças sociais e globais que têm ocorrido no 
mundo desde o advento da modernidade, atualmente ainda usufruímos das conquistas 
daquele período. Ainda hoje, por exemplo, ao redor de todo o mundo verificamos 
movimentos políticos no sentido da elaboração de constituições e de modificações 
naquelas já vigentes com o intuito de salvaguardar os cidadãos do poder do Estado, do 
poder de outros indivíduos e das mais diversas instituições sociais. 

Nesse panorama histórico, o utilitarismo de John Stuart Mill é mais uma produção 
filosófica e científica que propõe, ao seu próprio modo, que a subjetividade seja o ponto 
de partida e de chegada em tudo o que compõem os conhecimentos e práticas 
humanas. Vejamos algumas peculiaridades do pensamento de John Stuart Mill sobre o 

que temos apresentado. 

1.2 O Sujeito Utilitarista 

O pensamento de John Stuart Mill está inserido no panorama da modernidade e por isso 
põe o indivíduo abstratamente representado num lugar de destaque em sua teoria, bem 
como nos postulados éticos e políticos que elaborou. O filósofo viveu o período tardio 
da modernidade e por isso o seu pensamento - influenciado por toda a trajetória 
iluminista até então experimentada - abarca aspectos teóricos que formam um eu ainda 
mais complexo, multifacetado, absorto no mundo histórico das experiências humanas. 

A esse respeito SKORUPSKI explana: 

“No início do século XIX, o pensamento ético se tornou absorvido na história. Não 
surpreendentemente, em razão dos eventos de 1775-1825: a emergência da 
democracia na América, a Revolução Francesa, a ocorrência e a queda de Napoleão, 
os revolucionários da Europa e os vários fatores europeus nas constituições liberais. 
Esta nova consciência histórica trouxe uma profundidade de autoconsciência, um novo 
sentido da própria natureza 
problemática do "eu", da historicidade e da mutabilidade das ações humanas. Isso 
transformou o pensamento de Mill, mas não o removeu dos fundamentos do Iluminismo 
(...) No geral, é a palavra de poder de Goethe ‘muitos lados’ que melhor define Mill como 
um pensador da modernidade tardia. (SKORUPSKI, 2006, p.65)” 

Depreende-se dos esclarecimentos contidos na citação que Mill ao construir o seu 
arcabouço teórico demarca uma subjetividade aberta que é afetada pelas circunstâncias 
do mundo externo. Por isso, a fim de captar a natureza do sujeito, o autor utilizou novos 
métodos científicos - quando comparado com a tradição utilitarista que lhe antecedeu – 
a fim de descobrir as proposições gerais sobre a natureza dinâmica, social e complexa 
dos indivíduos. Afinal, para que a humanidade pudesse efetivamente modificar a si 
mesma e as estruturas sociais em prol de um mundo melhor, o conhecimento sobre 
como as subjetividades eram configuradas pelos fenômenos sociais ao mesmo tempo 
em que também moldavam as circunstâncias externas era indispensável. 

Em seu ensaio Natureza, Mill assevera que a palavra natureza se refere à capacidade 
que determinados objetos possuem de exibir fenômenos regulares. Mencionada 
regularidade ocorre em virtude das séries causais de antecedência e consequência 
entre os eventos físicos. Sendo assim, a apreensão pelas mentes humanas das 
regularidades é o que possibilita a averiguação científica que fará surgir as descrições 
de proposições gerais designadas leis do fenômeno ou leis da natureza. 

O filósofo argumenta que o eu possui propriedades objetivas passíveis de serem 
analisadas cientificamente através do método dedutivo inverso ou histórico. Mencionada 
forma de investigação se norteia pelos cânones da indução, pelas leis gerais da 
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psicologia e da etologia em combinação com as generalizações das leis empíricas.A 
psicologia determina quais são as leis simples da mente em geral, que são leis de 

associação, segundo o autor: 

“Três são as leis de associação: [...] a primeira é que ideias similares tendem a excitar 
uma à outra. A segunda, que quando duas impressões têm sido frequentemente 
experimentadas (ou mesmo pensadas) seja simultaneamente ou em sucessão imediata, 
então, quando quer que uma dessas impressões, ou a ideia dela, reaparece, ela tende 
a excitar a ideia da outra. A terceira lei diz que grande intensidade em cada uma ou em 
ambas as impressões equivale, no que diz respeito a torná-las excitáveis uma pela 
outra, a uma grande frequência de conjunções. (MILL, P. 50, 1999)” 

A etologia, por sua vez, tem como objeto a investigação sobre como as leis da mente 
se relacionam com os fatores sociais fomentando a criação dos caracteres humanos. 
Nesse contexto, o caráter é considerado como a disposição moral dos indivíduos que 
se apresenta de forma fenomênica (como um conjunto de dados empíricos) e por isso 
pode ser investigado cientificamente; ele é resultado da interação das leis da mente com 
as circunstâncias sociais e históricas que circundam o sujeito. O caráter também resulta 
da relação das leis da mente com os componentes orgânicos do corpo do indivíduo. 

Por fim, as generalizações das leis empíricas fornecem as informações da vida cotidiana 
dos homens que serão analisadas por processos dedutivos, indutivos e assim 
relacionadas à psicologia e a etologia. 

A metodologia brevemente descrita que foi criada e utilizada por Mill alcançou a seguinte 
proposição sobre a natureza dos sujeitos: os indivíduos agem naturalmente em busca 
de prazer e evitam a dor. É assim que a tese hedonista se torna a principal descrição 
sobre a subjetividade humana. Contudo, outras descrições sobre os fenômenos 
subjetivos também foram alcançadas e a elas nos referimos como subteses. 

O termo subteses cunhado por DIAS define as características da natureza humana 
derivadas da tese hedonista e são: os indivíduos agem por hábito, naturalmente 
possuem a capacidade de desenvolvimento ao longo do tempo, bem como as 
capacidades de experimentação de prazeres de qualidade superior, pois possuem 
faculdades superiores. Vejamos a seguir outras características do sujeito descrito por 

Mill. 

1.2.1 – A ontologia do sujeito utilitarista de John Stuart Mill. 

A fim de comprovar a validade das ciências humanas, tais como a psicologia e a 
etologia, Mill elaborou diversas obras, dentre as quais se destacam a Lógica das 
Ciências Morais e Anexaminationof Sir William Hamilton'sphilosophy. Na última obra, o 
autor se concentra em debates sobre metafísica, ontologia e epistemologia. Nesse 
contexto, HAMILTON esclarece que segundo os postulados elaborados por Mill as 
sensações são as unidades ontológicas garantidoras do conhecimento humano. 

Vejamos: 

“Mill descreve a visão de que as leis da associação (...) são capazes de criar, a partir 
daqueles dados da consciência que são sensações incontestadas, concepções 
puramente mentais (...) e a crença na matéria pode ser, inclusive, uma dessas 

concepções mentais.” (HAMILTON, 1998, p. 146) 

A citação é clara ao afirmar que na filosofia Miliana as sensações são o ponto de partida 
para a formação das nossas crenças nas concepções puramente mentais. As mentes 
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criam sensações que são o resultado da nossa interação com o mundo empírico. No 
processo contínuo da interação subjetiva com o meio que nos compõe e rodeia, as 
sensações - obedecendo às leis de associação -, seguem constantemente provocando 
variados estados de consciência nos indivíduos. E é assim, através desse conhecimento 
sobre a subjetividade, que surgem as condições necessárias para a formação e 
validação do conhecimento objetivo das ciências, inclusive, das ciências humanas. 

Neste momento do trabalho é imprescindível ressaltar mais uma das muitas influências 
herdadas por Mill do legado filosófico de David Hume. Aclarar um pouco dessa influência 
no contexto da metafísica empirista, certamente resultará numa melhor compreensão 
das questões que estamos discutindo. Vejamos o que ARMSTRONG explica sobre a 

filosofia de Hume: 

“Hume quer continuar trabalhando com a metafísica e fala como se tivesse uma ideia 
definitiva de como fazê-lo. Essa forma, é 'investigar seriamente a natureza da 
compreensão humana e mostrar, a partir da análise exata de seus poderes e 
capacidades, que não é de forma alguma adequada para esses assuntos remotos e 
abstrusos' '. Devemos ‘nos submeter a tarefa fatigante’ e ‘cultivar a verdadeira 
metafísica’ para que possamos destruir ‘o falso e o adulterado’. Por verdadeira 
metafísica, ele quer dizer a investigação da natureza do entendimento humano, a fim de 
descobrir a ‘província apropriada da razão humana’. ‘Não é uma parcela desprezível da 
ciência’, observa ele, que ‘mal conhece as diferentes operações da mente, separando-
as umas das outras, classificando-as sob as suas próprias cabeças e corrigindo todos 
os aparentes distúrbios’. Sua esperança é que 'as fontes e os princípios secretos, pelos 
quais a mente humana atua em suas operações', serão descobertos.” (ARMSTRONG, 
1970, p. 150) 

John Stuart Mill, a seu modo, seguiu os caminhos trilhados por Hume no concernente a 
importância de uma metafísica e ontologia fundamentadas na investigação sobre o 
funcionamento da mente humana. De acordo com os empiristas britânicos, somente a 
partir do conhecimento adquirido sobre como, por que eo quê conhecemos o que 
conhecemos, é que o conhecimento objetivo poderia ser alcançado de modo seguro, 
em prol dos próprios indivíduos, não em prol de regimes políticos absolutistas e 
inquestionáveis. Sendo assim, toda a organização social deve ser elaborada para que 
os seres sencientes que nós somos possam se desenvolver e viver da forma mais 
adequada para o alcance da felicidade. 

2.0 - Da liberdade individual ou subjetiva 

Anteriormente explicamos que uma das subteses da natureza humana é a capacidade 
de desenvolvimento ao longo do tempo. Pois bem. Quando esse aspecto da 
subjetividade é ativamente desenvolvido pelos indivíduos em prol da obtenção da 
felicidade que por natureza buscamos, encontramo-nos na presença da experiência da 

liberdade individual. Na Lógica das Ciências Morais Mill explica: 

O homem tem, até certo ponto, poder para alterar o seu caráter. Que o caráter seja, em 
última análise, formado para ele não é inconsistente com o fato de ser, em parte, 
formado por ele como um dos agentes intermediários. Seu caráter é formado por suas 
circunstâncias, mas seu próprio desejo de moldá-lo de uma maneira particular é uma 
dessas circunstâncias e, de nenhuma forma, uma das menos influentes (...) somos 
exatamente tão capazes de formar o nosso próprio caráter, se quisermos, como os 
outros são capazes de formá-lo para nós (...) Na verdade, se examinarmos mais de 
perto, reconheceremos que este sentimento da capacidade de modificar, se quisermos, 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1524 

 

nosso próprio caráter é o sentimento mesmo da liberdade moral de que temos 
consciência. (MILL, 1999, p. 37-38) 

A citação não deixa dúvidas de que a consciência de que somos capazes de 
modificarmos a nós mesmos é a própria experiência da liberdade. O desenvolvimento 
dessa consciência confere ao sujeito o poder de modificar a si mesmo, bem como de 
transformar o meio que o circunda, já que, como vimos, a subjetividade é um campo 
dinâmico, interativo que é composto e ao mesmo tempo configurador do que lhe é 
externo. 

Diante dos ensinamentos colacionados, concluímos que o cultivo da experiência da 
liberdade subjetiva é um dos temas centrais da moralidade utilitarista. Afinal, sem o 
cultivo da capacidade humana de modificação e desenvolvimento subjetivo ao longo do 
tempo - sem o exercício da liberdade -, deixam de existir as condições necessárias para 
a realização do telos moral: a felicidade. 

3.0 – Da liberdade intersubjetiva 

Na sua aclamada obra Liberdade, o filósofoaprofunda o debate sobre a liberdade 
intersubjetiva através da apresentação dos modos pelos quais os indivíduos devem agir 
ou se absterem de agir para que juntos construam o desenvolvimento humano 
necessário em prol do bem de todos. Nesse contexto, é enfático ao asseverar que sem 
o debate público a respeito dos interesses sociais da humanidade, os sujeitos perdem 
a vivacidade de espírito indispensável para que se alcance a liberdade e a felicidade. 
Por isso, vislumbramos a impossibilidade prática e teórica na filosofia Miliana de que os 
sujeitos se desenvolvam sem as experiências que somente as relações intersubjetivas 

oferecem. 

Nesse contexto, também postulamos que a solução teórica para o aparente problema 
do utilitarismo no concernente a incompatibilidade entre os interesses individuais e o 
interesse coletivo está justamente na conjugação, na relação dinâmica entre a 
consciência da liberdade subjetiva e a consciência da liberdade intersubjetiva. É que em 
todos os momentos nos quais o sujeito se movimenta para o encontro do seu auto 
desenvolvimento, sempre será direcionado - à sua própria maneira – no sentido de 
outras subjetividades para que juntos construam a equalilização dos interesses. 

4.0 - Utilitarismo e Constituição 1988 

Via de regra, as garantias constitucionais se embasam em torno de alguns eixos 
centrais, dentre eles, o eixo dos direitos individuais – aqueles direitos que se ligam à 
ideia do sujeito humano que deve ser protegido no seu domínio subjetivo. Na nossa 
Constituição Brasileira de 1988 encontramos no artigo 5 um amplo dispositivo legal que 
enumera com detalhes diversos aspectos da vida dos indivíduos em sociedade que 
devem ser preservados, garantidos e fomentados em prol de uma sociedade justa. 
Vejamos: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; 
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II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 
lei; 

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 
dano material, moral ou à imagem; 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre 
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias (...)” 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm) 

A leitura do dispositivo constitucional supra nos permite vislumbrar melhor a enorme 
importância nas nossas vidas práticas do paradigma filosófico, político, econômico e 
científico que tem como fundamento a concepção de sujeito humano. Através das 
garantias dadas a esse sujeito para que ele possa se constituir e desenvolver 
plenamente é que gozamos no nosso ordenamento político de direitos como o direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade em conformidade com tudo o 
que vimos em relação aos preceitos do utilitarismo no concernente à felicidade geral. 

  

 
Conclusão 

 
A presente pesquisa se baseou nos trabalhos sobre ética e filosofia desenvolvidos por 
John Stuart Mil. Conferimos que o utilitarismo é uma teoria inserida no pensamento 
moderno-iluminista que se fundamenta na seguinte descrição científica sobre a 
subjetividade humana: os homens buscam prazer e repelem a dor. 

Aprendemos durante este trabalho que a subjetividade é um domínio inalienável 
garantido e protegido constitucionalmente em diversos ordenamentos jurídicos, 
inclusive no ordenamento brasileiro através dos mandamentos da Constituição Federal 

de 1988 que preconiza um estado de bem estar social. 

Referido estado de bem estar social intenta resguardar os sujeitos de eventuais 
infortúnios, bem como promover o desenvolvimento da felicidade dos mesmos num 
caminho coincidente ao sugerido por Mill. 

Sendo assim, para que reste ainda mais evidente as contribuições das questões 
relacionadas à subjetividade moderna e utilitarista no transcorrer da história e nos dias 
de hoje, recomendamos a continuação desta pesquisa para que aprofundemos os 
aspectos que ligam o pensamento de MIll à nossa Constituição, notadamente ao artigo 

5 da Carta Magna. 
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TÍTULO: Cartografias Literárias de Lovecraft 

Resumo 

Um exame norteado pelas ideias da 'Cartografia Literária ou da 'Geocrítica' (cf. TALLY, 
2014; 2015a; WESTPHAL, 2015), possibilitaria não apenas empreender a sua crítica 
literária, mas também raciocinar as circunstâncias que impeliram ou circundaram os 
esforços que aqueles autores empreenderam para situar suas sociedades, descortinar 
suas identidades ou conhecer as suas especificidades nas suas obras. Isto nos 
possibilita pensar a produção da geometria alucinante e impossível da cidade antártica 
de 'Mountain of Madness', os trajetos dos personagens, a distribuição dos cultos 
religiosos e das ideias políticas inventadas ou descritas por Lovecraft e, em meio as 
suas compreensões dos contextos estadunidense e mundial de seu tempo. Também 
poderíamos buscar compreender a feitura, ou, a crença na realidade do 'Necronomicon' 
um livro imaginário e implementado em seus contos a ponto de oferecer a sensação de 
realidade a seus contemporâneos e a produção do que viria a ser chamado de ‘Mythos 
de Ctulhu’ (o conjunto de crenças ou ideias filosóficas a respeito do tempo e do espaço) 
que implica em reconhecer a persistência e/ou ultrapassagens de certos problemas 
sociais (o fascismo, o populismo e o socialismo) e religiosos (o protestantismo e o 
esoterismo ocidental). A transformação dos conteúdos insertos na obra de Lovecraft 
naquilo que seria condensado como o 'Mythos de Ctulhu', foi feito exatamente por um 
dos membros do 'Círculo', August Derleth 
 
Palavras-chave: Cartografias literárias. Geocriticismo. 

TITLE: Lovecraft's literary cartography 

Abstract 

Um exame norteado pelas ideias da 'Cartografia Literária ou da 'Geocrítica' (cf. TALLY, 
2014; 2015a; WESTPHAL, 2015), possibilitaria não apenas empreender a sua crítica 
literária, mas também raciocinar as circunstâncias que impeliram ou circundaram os 
esforços que aqueles autores empreenderam para situar suas sociedades, descortinar 
suas identidades ou conhecer as suas especificidades nas suas obras. Isto nos 
possibilita pensar a produção da geometria alucinante e impossível da cidade antártica 
de 'Mountain of Madness', os trajetos dos personagens, a distribuição dos cultos 
religiosos e das ideias políticas inventadas ou descritas por Lovecraft e, em meio as 
suas compreensões dos contextos estadunidense e mundial de seu tempo. Também 
poderíamos buscar compreender a feitura, ou, a crença na realidade do 'Necronomicon' 
um livro imaginário e implementado em seus contos a ponto de oferecer a sensação de 
realidade a seus contemporâneos e a produção do que viria a ser chamado de ‘Mythos 
de Ctulhu’ (o conjunto de crenças ou ideias filosóficas a respeito do tempo e do espaço) 
que implica em reconhecer a persistência e/ou ultrapassagens de certos problemas 
sociais (o fascismo, o populismo e o socialismo) e religiosos (o protestantismo e o 
esoterismo ocidental). A transformação dos conteúdos insertos na obra de Lovecraft 
naquilo que seria condensado como o 'Mythos de Ctulhu', foi feito exatamente por um 
dos membros do 'Círculo', August Derleth 
 
Keywords: Literary cartography. Geocriticism. 
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Introdução 

Ainda não foi produzido texto algum pelo discente pois o mesmo iniciou seus estudos 
no grupo uma semana antes da pandemia ser decretada. 
 
Metodologia 

 
Ainda não foi produzido texto algum pelo discente pois o mesmo iniciou seus estudos 
no grupo uma semana antes da pandemia ser decretada. 
 

Resultados e Discussões 

 
Ainda não foi produzido texto algum pelo discente pois o mesmo iniciou seus estudos 
no grupo uma semana antes da pandemia ser decretada. 
 

Conclusão 

 
Ainda não foi produzido texto algum pelo discente pois o mesmo iniciou seus estudos 
no grupo uma semana antes da pandemia ser decretada. 
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TÍTULO: O regime autoritário chileno (Pinochet) na perspectiva crítica e contemporânea 

do Jornal Opinião (1972-1977) 

Resumo 

Este trabalho apresenta resultados parciais de pesquisa mais ampla sobre o Jornal 
Opinião (1972-1977), analisando a conjuntura política latino-americana na época de 
publicação do Opinião, abordando os “regimes autoritários” da região, este trabalho em 
específico traz uma análise dos momentos posteriores ao golpe militar chileno em 11 de 
setembro de 1973, se baseando nas matérias presentes no Opinião, para assim melhor 
compreender a conjuntura política chilena da época e os eventos . 
 
Palavras-chave: Jornal Opinião. Regimes Autoritários. Chile. Allende. Pinochet 

TITLE: The Chilean authoritarian regime (Pinochet) in the critical and contemporary 

perspective of Jornal Opinião (1972-1977) 

Abstract 

This work presents partial results of a broader research on the Jornal Opinião (1972-
1977), analyzing the Latin American political situation at the time of the publication of the 
Opinion, addressing the “authoritarian regimes” of the region. moments after the Chilean 
military coup on September 11, 1973, based on the materials present in the Opinião, in 
order to better understand the Chilean political situation of the time and the events. 
 
Keywords: Jornal Opinião. Authoritarian regimes. Chile. Allende. Pinochet 

Introdução 

Este trabalho consiste em uma análise da narrativa política chilena nos momentos 
posteriores o golpe militar liderado pelo General Augusto Pinochet, estimulado pelos 
Estados Unidos. A derrubada de Salvador Allende, primeiro socialista 
democraticamente eleito nas Américas e ascensão da junta militar que instaurou uma 
das mais radicais ditaduras latino-americana, foi um dos eventos mais importante 
ocorridos no continente durante a guerra fria. Através do Jornal Opinião temos acesso 
a um material que retrata a realidade da época os questionamentos que marcaram a 
sociedade. Durante o regime militar brasileiro, professores que foram aposentados 
compulsoriamente, junto a jornalistas e intelectuais de oposição ao regime formaram o 
Jornal semanal Opinião (1972-1977), que se tornou um dos principais veículos de 
informação alternativa, sendo um dos grandes opositores a ditadura militar, e em função 
disso sofreu muito com a censura tendo que ter suas atividades encerradas em 1977. 
Faziam parte da equipe de articulistas e colaboradores, que contribuíram para 
semanário com alguma regularidade, intelectuais como; Celso Furtado, Chico de 
Oliveira, Paul Singer, Fernando Henrique Cardoso e Francisco Weffort, entre outros. 
Além dos intelectuais, diversos jornalistas eram responsáveis pelo combate diário ao 
regime vigente produziu conteúdos a respeito da política não só no Brasil, Com a vitória 
estadunidense na Guerra Hispano-Americana (1898) e com instauração da política 
externa americana do “Big Stick”, implementada pelo presidente estadunidense 
Theodore Roosevelt. A América Latina se tornou a principal zona de influência dos 
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Estados Unidos, que já no começo do século XX passou a intervir nos países da América 
Latina para proteger seus interesses econômicos. Depois da Segunda Guerra Mundial 
as grandes mudanças geopolíticas desencadearam a Guerra Fria. A preservação dos 
países latino americanos sobre a zona de influência dos Estados Unidos se tornou algo 
vital para os interesses norte-americanos, que sob o pretexto de combater a “ameaça 
comunista” patrocinaram uma série de golpes de estado, que resultaram na instauração 
vários regimes autoritários anti-socialista, por toda a América Latina. Podemos destacar 
como expoentes das experiências autoritárias na América latina os golpes ocorridos na 
Argentina, Brasil e Chile durante as décadas de 60 e 70, mas história de golpe no nosso 
continente para privilegiar interesses imperiais estadunidenses durante a Guerra Fria 
começa em já 1954, com a deposição do presidente eleito da Guatemala Juan Jacobo 
Arbenz Guzmán, em uma ação coordenada pela agência de inteligência dos Estados 
Unidos a CIA. No começo da década de 70 o Chile se apresentou como um novo 
paradigma para a Esquerda em todo o ocidente, antes da eleição de Salvador Allende 
para presidente do Chile, havia uma concepção que o socialismo só seria implementado 
por meio de uma revolução, visão essa que é fruto do êxito do movimento “26 de Julho” 
na revolução Cubana. Uma vez que, uma das grandes tentativas de se chegar ao poder 
pela via eleitoral tinha sido mal sucedida, nas eleições presidenciais francesas de 1969, 
onde o nenhum dos partidos de esquerda logrou êxito no pleito presidencial. A eleição 
de Allende primeiro marxista eleito a chefe de governo/estado democraticamente, 
consagrou a chamada via eleitoral para o socialismo, ideia que cativou socialistas por 
várias partes do mundo, consistiu numa série de reformas estruturais que iriam convergir 
para a construção de um Chile mais justo, democrático e solidário. 
 
Metodologia 

 
O material primário foi retirado do acervo do Jornal Opinião, disponível no sítio da 
Hemeroteca Nacional, mais especificamente nas publicações que faziam menção ao 
Chile, sendo algumas delas de autoria do próprio opinião. Foram usados artigos dos 
articulistas, que abordam uma diversidade de assuntos, no entanto, o enfoque do 
trabalho aborda a situação do Chile nos momentos posteriores ao golpe militar de 11 de 
Setembro de 1973. As publicações estão situadas entre 1973 e 1974, trazem dos artigo 
que aborda as primeiras semanas do regime militar chefiado por Pinochet. 
 
Resultados e Discussões 

 
Uma vez no poder o Governo de Salvador Allende encontrou muita dificuldade para 
conseguir colocar seus planos em prática. Pressões internacionais de uma América 
Latina infestada por ditaduras pró-estadunidenses, a pressão do próprio Estados Unidos 
Dificultando o acesso do governo chileno a recursos internacionais e prejudicando a 
economia chilena, tanto no mercado externo, quanto internamente, estimulando o 
boicote das elites nacionais. O governo de Allende se tornou uma gestão marcada por 
greves que culminaram em dificuldades de abastecimentos, que por sua vez 
desencadeiam tensões sociais, que em determinado momento obrigou o governo a 
compor com militares para conseguir a estabilidade necessária. O que não durou muito, 
devido a discordância com alguns militares do seu gabinete que se acentuou com a 
exoneração de membros do alto escalão das forças armadas do governo, juntamente 
com as relações de hostilidade entre movimentos sociais que compunham a base do 
governo e os militares, tornou a situação de Allende cada vez mais insustentável, que 
no dia 11 de setembro foi deposto através de um violento golpe de estado, liderado pelo 
General Augusto Pinochet e apoiado pelos Estado Unidos, com o palácio do governo 
sendo bombardeado e as tentativas de reação popular sendo suprimidas violentamente. 
O governo constituído pela junta militar chilena marcou o início de uma era de repressão, 
os partidos de esquerda foram extintos, os demais partidos foram colocados de recesso 
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o congresso foi fechado, eleições foram suspensas e os registros eleitorais foram 
destruídos. Segundo Heraldo Muñoz em em Janeiro de 1974 metade dos jornalistas 
chilenos estavam desempregados e sete dos onze grandes jornais da época haviam 
sido fechados, as estações de rádio de esquerda tinham sido fechado ou 
bombardeadas. O regime militar também foi responsável por uma série de reformas 
econômicas neoliberais conhecidas como o plano dos “Chicago boys”, reformas que 
transformaram radicalmente a economia chilena, a equipe econômica composta por 
militares em parceria com economistas da Escola de economia da universidade de 
Chicago. Ainda na semana em que ocorreu o golpe militar, é lançada a edição semanal 
48 do Opinião dia 15 de setembro. Já nessa edição que traz um material referente aos 
ocorridos do dia 8 ao dia 15 é abordado os primeiros passos da junta militar no governo. 
A matéria intitulada “Confiando na ajuda” mostra trechos da entrevista de membros do 
alto escalão da junta militar que passou a governar o Chile, o presidente do banco 
central chileno o general Eduardo Cano e o Chanceler o vice-almirante Ismael Huerta. 
Ambos dizem que a economia chilena está em uma situação decadente, por conta da 
falta de divisas para equilibrar a balança de pagamentos, e seria necessário além dos 
esforços da equipe econômica, ajuda dos órgãos internacionais. É citado que o BID 
Banco Interamericano para o Desenvolvimento já se articula sobre a chancela dos 
Estados Unidos para prover uma série de empréstimos ao governo chileno, a 
reportagem ressalta que o BID estava a três anos sem conceder empréstimos ao 
governo chileno sobre a gestão de Allende, o banco alega que se absteve de ajudar o 
Chile durante o governo socialista, por conta de problemas econômicos que o órgão 
enfrentava. Outro ponto que chama atenção na matéria é a forma em que a junta militar 
procurou se mostrar disponível para receber investimentos estrangeiros, O chanceler 
chileno declarou que o presidente da junta o General Augusto Pinochet afirmou que um 
dos principais objetivos do governo é “reestimular as inversões estrangeiras no Chile”, 
com base nesse posicionamento o governo chileno se mostrou positivo a ideia de 
indenizar as empresas norte-americanas das minas que foram nacionalizadas em julho 
de 1971 pelo congresso. O Governo Allende na época não havia pago indenizações 
alegando que os lucros exorbitantes que elas arrecadaram já seria o suficiente. A edição 
49 do Opinião apresenta uma matéria chamada “Chile: A grande operação cirúrgica”. O 
ministro da economia, desenvolvimento e reconstrução Rolando González comenta 
sobre as dificuldades que o Chile enfrenta e os planos para o futuro. o país na época 
estava em colapso inflação de 300% e uma dívida externa de 3,5 bilhões de dólares, 
queda da produtividade do setor agrícola e a ausência insumos e peças industriais 
manutenção do maquinário industrial. A matéria informa que as autoridades econômicas 
do chile apontam para a política de austeridade, para combater a inflação, contenção 
do gasto público, congelamento dos salários, retenção de crédito e do consumo. 
Controlar a inflação para que os empresários recuperem a confiança de investi. O 
governo propõe um consenso nacional entre trabalhadores e empresariado, mas 
reconhece que os trabalhadores serão os mais prejudicados, alegando que “não há 
outra saída”. A matéria também comenta os projetos para o futuro a economia chilena, 
é destacado que o objetivo não é volta ao cenário econômico anterior a Allende, e sim 
estabelecer um novo regime que terá como objetivo modernizar a estrutura industrial, o 
ministro destaca que um grupo de jovens técnicos que estão sendo treinados nos 
Estados Unidos são os responsáveis pela elaboração dos planos econômicos alinhados 
com os princípios do livre mercado e irrestrita concorrência, afirmando que a curto prazo 
irá abolir as proteções tarifárias e os empresários nacionais que não alcançarem o nível 
de competitividade dos agentes internacionais serão eliminados. A matéria também 
apresenta Raul Suez principal conselheiro econômico da Junta, um economista chileno 
que realmente estava na venezuela dirigindo uma firma de consultoria, Suez é 
considerado como o homem ideal para conduzir essa transição, já sendo apontado 
como um futuro superministro. Na edição 49 do opinião um texto intitulado “Um mês do 
novo poder” o jornal faz uma breve análise do primeiro mês do governo estabelecido 
pela junta militar, além do combate a resistência o regime chileno tocava suas reformas 
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principalmente na administração civil, diplomacia, economia e os setores universitários 
e trabalhista. Por considerar as universidades com um “núcleo de conscientização 
marxista, que poderiam atrapalhar o processo de reconstrução nacional” no começo de 
outubro a junta resolveu afastar vários professores e a nomeação de interventores 
militares como reitores, vários militares do escalão das forças armadas a Universidade 
técnica de Santiago conhecida como o “baluarte do marxismo” e a Universidade de 
Concepción que foi o berço do Movimiento de Izquerda Revolucionaria uma das 
principais bases de apoio popular do governo de Allende, foram as mais afetadas, essas 
medidas já no primeiro mês de governo evidenciava os planos dos militares a revogação 
do decreto de Allende “democratização do ensino” e o projeto da junta militar “Escola 
Nacional Unificada” um projeto que centralizador e retirava as autonomia das 
instituições. Também menciona os comunicados oficiais sobre os mais de 40 
fuzilamentos que ocorreram no primeiro mês do regime,o ministro do interior afirmou 
que o estado de guerra continuará enquanto as guerrilhas não forem completamente 
eliminada e o toque de recolher passou a ser mais rigoroso, passando das 22h para as 
20h. As repercussões internacionais do governo de Pinochet variam de país para país, 
internacionalmente muitos países pedem que as execuções seja encerradas. vários 
países do bloco socialista romperam as relações diplomáticas com o Chile, em meio a 
trocas de acusações na ONU com países como URSS e Cuba, os Estados Unidos 
negaram envolvimento com o golpe militar chileno, os militares por sua vez, afirmam 
que a população pediu pela intervenção militar, para combater a revolução marxista de 
Allende, a junta disse regime apenas estabelecer a ordem, afirmando que quando 
cuprirem sua missão iriam se retirar do poder. Em “Chile a ajuda brasileira”, o Opinião 
mostra as estreitas relações entre os governos militares brasileiro e chileno, o presidente 
do banco central chileno o general Eduardo Cano esteve em Brasília em negociações 
para ampliar as linhas de créditos brasileiras disponíveis ao Chile e reativar o 
intercâmbio comercial entre os dois países. Segundo o general Cano a dívida chilena 
com o Brasil é baixa e por conta disso o governo brasileiro está disposto a ampliar as 
linhas de créditos para o chile. Após a reunião com a equipe econômica brasileira o 
General Eduardo Cano ressaltou os feitos da “revolução de 64”, dizendo que a situação 
que os militares chilenos enfrentam é similar às vividas pelas forças armadas brasileiras 
em 64, afirmando que o auxílio do governo brasileiro será fundamental para o sucesso 
do Chile. Na edição 52 do semanário o Opinião traz uma reportagem abrangente sobre 
a situação chilena abordando três grandes temas, no qual o governo chileno estava 
ganhando muita repercussão são: críticas a imprensa internacional, a busca por 
investimento estrangeiro e o estado de sítio e os fuzilamentos. O presidente da junta 
militar Augusto Pinochet acusou a imprensa internacional de distorcer informações 
acerca dos fatos que ocorrem no país, alegando que o golpe que foi dado fora no 
“marxismo internacional” que gastou milhares de dólares para desrespeita as forças 
armadas. Pinochet questiona o número de mortos divulgado pela imprensa e diz que o 
Cardeal chileno Raul Silva Henriquez tomou a iniciativa de viajar para prestar melhores 
esclarecimentos ao Papa. ainda sobre os ataques a imprensa Pedro Ewing secretário 
de imprensa afirmou que os correspondentes estrangeiros criticando jornalistas da 
revista Newsweek e o jornal The New York Times por supostamentes aumentarem o 
número de mortos, ambos veículos noticiam por volta de 10 mil mortes, enquanto a CIA 
indica por volta de 3 mil mortes, e a junta reconhe menos de 1500 mortes alegando 
ainda que a maioria era de militantes. O governo chileno segue na busca de alternativas 
para superar a crise econômica que assola o país, mandando enviado ao EUA para 
tentar angariar recursos através dos órgãos de créditos internacionais como FMI e BID, 
mas também ao Brasil para estreitar as relações com o governo brasileiro, a busca 
chilena se dava por investimentos estrangeiros em sua maioria privada, principalmente 
nas áreas que demandam maior sofisticação tecnológica. 
 
Conclusão 
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O jornal Opinião traz uma série de matérias sobre os acontecimentos políticos que 
sucederam o golpe chileno, possibilitando assim uma compreensão acerca dos eventos 
ocorridos por uma perspectiva contemporânea. O continente Latino-americano a mais 
de um século vem passando por intervenções imperialista, povos privados dos seus 
direitos para atender a interesses de grandes potências, vários países latinos 
compartilham os traumas de regimes autoritários que a partir da década de 50 
castigaram sua população para atender interesses geopolíticos dos Estados Unidos 
durante a guerra fria. O Chile representa a situação do embate entre duas ideologias 
que dividiram o mundo, a eleição de Allende marcou o surgimento de um novo 
paradigma em relação ao sonho socialista, a ideia de ascender ao poder através das 
urnas, a revolução pela via eleitoral entusiasmou movimentos de esquerda por todo 
mundo, porém o insucesso da experiência socialista chilena que foi vitimada por um 
brutal golpe de estado, que institui uma ditadura neoliberal pautadas em bases 
completamente oposta aquilo foi idealizado pelo povo chileno durante as eleições de 
1970 
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TÍTULO: Cartografias Literárias de Robert E. Howard 

Resumo 

 

O trabalho se situa na aproximação da História com a Literatura e procura realizar uma 
análise norteada pelo método e teoria da cartografia literária da obra no conto “A Torre 
do Elefante”, escrito pelo estadunidense Robert Ervin Howard e publicado em 3 de 
março de 1933 pela revista Weird Tales (1933). Para a realização dessa análise será 
utilizado os conceitos de “cartografia literária”, “topofilia”, “topofobia”, “geocrítica” e 
“topophrenia” de Yi-Fu Tuan (1977) e Robert T. Tally (2019) acerca das nomeações de 
espaço e lugar com base em seus estudos no que eles denominam. 

 

Os estudos de Tuan e Tally nos permitem uma melhor compreensão por trás do 
exercício realizado em torno da criação dos espaços na obra de ficção e sobre como 
esse esforço permite que o leitor se situe no espaço sendo descrito e consiga perceber 
os eventos que ocorrem ao seu redor. A apresentação também visará explicitar, por 
meio de comentários acerca da metodologia, como tais exercícios são utilizados pelo 

autor no cotidiano e rebatidos para dentro do conto que está sendo trabalhado. 

 
 
Palavras-chave: Geocrítica, topophrenia, Robert E. Howard, espacialidade 

TITLE: Robert E. Howard's Literary Cartographies. 

Abstract 

The work lies in the approximation of History with Literature and seeks to carry out an 
analysis guided by the method and theory of literary cartography of the work in the short 
story “The Tower of the Elephant”, written by the American Robert Ervin Howard and 
published on March 3, 1933 by Weird Tales magazine (1933). To carry out this analysis, 
the concepts of “literary cartography”, “topophilia”, “topophobia”, “geocritics” and 
“topophrenia” by Yi-Fu Tuan (1977) and Robert T. Tally (2019) about the nominations of 

space and place based on their studies of it. 

 

The studies of Tuan and Tally allow us a better understanding behind the exercise 
carried out around the creation of spaces in the work of fiction and how this effort allows 
the reader to situate himself in the space being described and to be able to perceive the 
events that occur to him around. The presentation will also aim to explain, through 
comments about the methodology, how such exercises are used by the author in 
everyday life and are reflected in the short story being worked on. 
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Keywords: Geocriticism, topophrenia, Robert E. Howard, spatiality 

Introdução 

O projeto de pesquisa visa no estudo e discussões acerca do autor norte-americano 
Robert Ervin Howard e o círculo literário da qual ele fazia parte: “O Círculo de Lovecraft”. 
Estuda-se as ideias de cartografia literária e topophrenia presentes nas obras do autor 
como também se debate essas mesmas ideias com as obras de outros autores. 
Semanalmente, ou quinzenalmente, os integrantes da bolsa se reúnem numa chamada 
de vídeo para apresentar aos colegas ideias e análises de obras com base as 
metodologias apresentadas por Robert T.Tally e Yi-Fu Tuan sobre o espaço. 
 
Metodologia 

 
Com base nos materiais utilizados para as discussões, se utiliza as obras escritas por 
Robert E. Howard com o personagem Conan, e as obras do Howard Phillips Lovecraft, 
onde ambos eram integrantes da mesma revista: Weird Tales (1926). Utiliza-se 
majoritariamente os livros “Space and Place (1977)” de Yi-Fu Tuan e “Topophenia” de 
Robert T. Tally como base nas discussões acercas das obras de Robert e Lovecraft, 
sendo analisados, com a cartografia literária, a forma como esses autores abordam o 
espaço em suas obras e como é a construção geográfica dessas obras ficcionais. 
Também é utilizado as obras de Byung-Chul Han com base nas suas observações 
estéticas e de imagem 
 

Resultados e Discussões 

 
Em algumas das reuniões há o encontro com profissionais de fora que apresentam seus 
olhares acerca dos temas do projeto. O propósito do grupo é que cada integrante possa 
escrever acerca desses autores com as ideias e metodologias propostas para que sejam 
compilados em um só livro. No momento está sendo realizado pequenas apresentações 
dos integrantes quanto aos autores para que possamos nos familiarizar com a escrita 
exigida e para ter melhor compreensão das obras. 
 

Conclusão 

 
Por fim, o projeto permite uma compreensão melhor de como o espaço é utilizado por 
esses autores do "Círculo de Lovecraft" e como as obras desses indivíduos conseguiram 
chegar a influenciar a cultura atual. Também permite percebemos a influência dos 
gêneros terror e horror nas mídias e como eles funcionam para agir da forma que agem. 
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TÍTULO: A contribuição de Francisco Weffort para a elaboração de um modelo 

democrático em suas matérias no Jornal Opinião 

Resumo 

As leituras reconstroem um cenário em que o sistema político brasileiro cumpria uma 
função formal. As eleições seriam um espaço para confirmação da legitimidade, uma 
espécie de termômetro da opinião pública sobre o regime, contudo, a atuação 
parlamentar do MDB enfrentava limitações frente ao autoritarismo. O próprio sistema 
bipartidário foi uma construção do regime para acomodar uma arena pública com 
divergências, dentro de certas condições, específicas das instituições brasileiras. Bem 
como no caso dos sindicatos, os resultados insatisfatórios nas disputas parlamentares 
eram produtos de uma engenharia institucional pensada, e em última instância arbitrada 
pelo próprio executivo. Dessa forma, a falta de legitimidade se estendia a própria Arena, 
ainda que fosse o partido do regime tinha que lidar com a desmoralização do parlamento 
como um todo. 
 
Palavras-chave: Francisco Weffort; Jornal Opinião; Democracia; MDB 

TITLE: Francisco Weffort's contribution to the elaboration of a democratic model in his 

articles in Jornal Opinion 

Abstract 

The readings reconstruct a scenario in which the Brazilian political system fulfilled a 
formal function. The elections would be a space for confirming legitimacy, a kind of 
thermometer of public opinion about the regime, however, the parliamentary 
performance of the MDB faced limitations in face of authoritarianism. The bipartisan 
system itself was a construction of the regime to accommodate a public arena with 
divergences, under certain conditions, specific to Brazilian institutions. As well as in the 
case of unions, the unsatisfactory results in parliamentary disputes were the products of 
thoughtful institutional engineering, and ultimately arbitrated by the executive himself. In 
this way, the lack of legitimacy extended to the Arena itself, even if it were the party of 
the regime it had to deal with the demoralization of the parliament as a whole. 
 
Keywords: Francisco Weffort; Journal Opinião; Democracy; MDB 

Introdução 

O relatório em questão é fruto do plano de trabalho “A contribuição de Francisco Weffort 
para a elaboração de um modelo democrático em suas matérias no Jornal Opinião”, 
vinculado a pesquisa mais ampla sobre “Os intelectuais da USP no Jornal Opinião 
(1972-1977): a crítica do "autoritarismo" e a proposta de uma democracia liberal 
renovada”, orientada pelo professor José Antônio Spinelli Lindoso. Dando continuidade 
ao plano de trabalho anterior, que enfocava nas contribuições de Weffort sobre o 
populismo e sindicalismo brasileiro, ampliamos o número de artigos trabalhados e 
apreciamos as leituras do articulista sobre o sistema político brasileiro, mais 
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especificamente sobre a “abertura democrática”. Importante cientista político brasileiro, 
Francisco Correia Weffort fez parte de um grupo de professores da Universidade de São 
Paulo aposentados compulsoriamente pelo regime militar, em abril 1969. Weffort 
também fez parte dos quadros do Cebrap, da Fundação Wilson Pinheiro, e foi Ministro 
da Cultura no governo de Fernando Henrique Cardoso. Objeto de diversos estudos 
(SPINELLI, 1997; KENSKI, 1990; KUCINSKI, 1991), Opinião ganhou relevância pela 
sua oposição sistemática ao regime político, sendo por isso caracterizado como um 
jornal alternativo. Reunindo colaboradores de diversas origens políticas na oposição ao 
regime, davam ao pluralismo do Opinião um caráter de “frente”. Sua heterogeneidade 
ideológica estaria associada, segundo Kenski (1990), à própria conjuntura de forte 
repressão política no país. Sendo, assim, um importante veículo de questionamento e 
denúncia dos problemas sociais e econômicos do período, o que lhe conferiu 
importância na década de 1970. Weffort, considerado um dos principais intérpretes do 
“populismo” no Brasil, contribuiu com certa regularidade para o periódico, tanto 
escrevendo artigos quanto fazendo parte do conselho editorial do Jornal. Buscaremos, 
portanto, resgatar suas contribuições para o entendimento do sindicalismo brasileiro, 
tendo em vista que o articulista utiliza em diversas oportunidades o período conhecido 
como “democracia populista” como referência ou ponto de partida nas suas análises, 
tomando como paradigma para pensar a democratização do Estado brasileiro a partir 
da participação das massas na política. 
 
Metodologia 

 
Entre as atividades desenvolvidas na pesquisa, destacamos a produção de resenhas, 
apresentadas e discutidas coletivamente, sendo o material primário retirado do acervo 
do Jornal Opinião, disponível no sítio da Hemeroteca Nacional, mais especificamente 
em publicações assinadas por Weffort.. Além dos artigos d’Opinião, foram feitas leituras 
complementares dos próprios articulistas e de trabalhos sobre a imprensa alternativa. 
Estes últimos representam enorme contribuição para o entendimento daquela produção, 
cabendo lembrar que a publicação foi submetida a censura prévia durante parte 
significativa da sua existência. Weffort, neste trabalho, recebe uma atenção especial 
pela regularidade e importância de suas contribuições, tendo feito parte do conselho 
editorial do Jornal durante toda sua existência. O articulista assinou desde a Edição 
“zero”, que divulgava e apresentava o projeto editorial; até a Edição 231, que anunciava 
o fim da publicação, inviabilizada pela censura, em abril de 1977. 
 

Resultados e Discussões 

 
Em “Velhos desafios ao novo MDB” (Opinião, n° 12, 18 de abril de 1975) Weffort 
comenta a convocação do Ministro da Justiça pelo MDB para esclarecer o sumiço e 
detenção de presos políticos. Apesar das motivações democráticas e humanitárias a 
exigência teria como principal objetivo testar os limites do processo de abertura da 
política. Até onde as reivindicações chegariam dentro da dinâmica institucional da 
ditadura? Não atendida pelo Presidente da República, a solicitação frustrada 
demonstrava a limitação dos poderes parlamentares frente cadeia de comando 
ditatorial. A vitória de 15 de novembro teria dado novo fôlego à oposição. Com apoio 
popular a passagem para um regime democrático parecia inevitável. Da aparência 
surgiu esperança e apoio para os discursos de congressistas, que contando com 
aprovação popular acreditavam que seria questão de tempo até que a oposição 
chegasse ao poder. Brincadeiras e ameaças foram a resposta da Arena para as 
exigências do MDB, protagonizado por José Bonifácio. Sem contribuir para o debate em 
torno da questão a Arena serviu ao governo e protegeu o status quo, postura recorrente, 
segundo Weffort. Bonifácio fez afirmações sobre suposta “infiltração de comunistas” na 
oposição, e tratou como estranho o interesse no desaparecimento de “políticos 
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subversivos”, tendo em vista que milhares de pessoas desapareciam no Rio de Janeiro 
e em São Paulo todos os anos. Para Weffort a postura enfraquecia o debate e 
atrapalhava uma possível abertura política, que deveria contar a retomada do poder 
efetivo por parte do Congresso. Segundo o articulista a vitória política do MDB em 15 
de novembro foi concreta e deveu-se ao trabalho conjunto da população. Contudo, o 
aumento do número de cadeiras não significou uma mudança na correlação de forças 
com o regime. A atuação de José Bonifácio também não responsabilizava a Arena, que 
não participava diretamente do governo, e orientou o MDB a mudar seu interlocutor, em 
virtude da pouca utilidade nas discussões feitas no Parlamento. Voltar-se para a 
Presidência da República, real detentora do poder, também levava a deslegitimação da 
Arena, apontando sua incapacidade de deliberar sobre questões importantes. Dito isso, 
o autor salienta que a prática de pedir explicações não iria muito longe, inserida em uma 
estrutura rígida e limitante, sem espaço para a oposição, onde a única maneira efetiva 
de sair do impasse é se voltar para as bases, para a população. Mais adiante, em “Um 
teste valioso” (Opinião, nº 12, 18 de abril de 1975), o autor salienta gradualmente, 
“pouco a pouco”, as eleições são esquecidas enquanto uma importante ferramenta de 
mudança social, para além da reprodução das estruturas de poder. O articulista salienta 
a importância das eleições municipais, para tanto, lança mão de uma comparação entre 
a situação brasileira e a italiana, onde a participação mínima dos eleitores na disputa 
dos espaços, por menor que seja, é uma conquista democrática e deve ser disputada. 
As eleições municipais adquiriram “caráter publicitário”, se tornando um senso da 
opinião pública acerca da ditadura, e servindo como ferramenta de legitimação do 
regime derrotado em 15 de novembro, estariam sujeitos ao endurecimento do regime e 
a reformulação do sistema partidário. Weffort aponta o caráter contraditório das eleições 
municipais ao levantar o questionamento, afinal: por que dar tanta importância às 
eleições municipais se as estaduais estão sobre o mandato do governo federal, que 
controla repasses aos municípios? O articulista afirma que o interesse nas eleições se 
deve a um possível plano para criar um colégio eleitoral, que, por meio dos prefeitos, 
poderia eleger os governadores. Implantando assim mais um mecanismo de votação 
indireta, ou preparando as futuras bases de um novo sistema partidário. Para Weffort, é 
possível que a oposição ganhe as eleições municipais, e, levando em consideração a 
importância histórica que assumem, abrem a possibilidade para mudanças políticas que 
devem ser discutidas pelas bases, citando como exemplo as associações de bairros, 
onde o brasileiro poderá mostrar que é capaz de elaborar práticas democráticas. Em 
Suma, a vitória eleitoral do MDB, em 15 de novembro de 1974, foi simbólica e se tornou 
um marco para a oposição. Conquistando maioria de 16 senadores, 161 das cadeiras 
na Câmara, e, reenguendo o partido após a derrota na eleição anterior, ainda que o 
aumento na representação não tenha significado maior ação contra as forças que 
controlavam o regime. Weffort, em “A Vitória inchada da Arena” (Opinião, nº 12, 20 de 
março de 1975) afirma que a vitória da Arena nas eleições municipais foram um golpe 
para quem esperava a rápida retomada da democracia no Brasil. Havendo vários 
mecanismos para minar a oposição, dentre eles as “sublegendas” e a supressão das 
eleições para prefeito em capitais (áreas de segurança nacional), predominaram 
eleições indiretas para os governos de Estado, além das restrições ao debate público 
acerca de alguns temas. Nesse contexto, ganhou importância a propaganda feita pelo 
governo das eleições e a manipulação de dados eleitorais para legitimá-lo. Na maioria 
dos municípios nem houve eleições, apenas um plebiscito, em que o eleitor poderia 
dizer “sim” ou “não” a um candidato, da Arena, na maioria dos casos. A “sublegenda” 
possibilitou a Arena atrair votos locais que iriam para a oposição. Como salienta no 
texto, nas grandes cidades a Arena encontra dificuldades, demonstrando pouca 
capacidade de angariar votos de operários e deixando muitos votos nas mãos da 
oposição. Situação delicada para um partido de massas, só conseguindo vitória em 
pequenos municípios, e, quando partido único na disputa, enfrentando um grande 
número de votos em branco. A precariedade demonstrada é ressaltada em comparação 
com a Alemanha nazista e o México, onde grandes movimentos de massa foram fontes 
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de legitimação dos governos, “merecedores” da posição ditatorial. Havia no Brasil, para 
Weffort, apenas uma simulação de sistema eleitoral, que em tese seria democrático. Em 
“Os impasses da Oposição” (Opinião, nº 12, 20 de março de 1975) Weffort comenta 
entrevista concedida por Jarbas Passarinho ao Jornal do Brasil, onde afirma, como 
emissário dos militares, que prepara discurso para ser apresentado ao Senado. O 
discurso teria como temática os verdadeiros empecilhos para abertura política no país: 
os extremistas de esquerda, que, em suas palavras, querem voltar da ilegalidade e 
tomar o poder para si. Na mesma linha vinha um editorial do Estado de S. Paulo, 
criticando a conduta do MDB, que pregaria o revanchismo popular e poderia inflamar o 
fogo já apagado da revolução, atrapalhando o projeto de retomada da democracia nos 
planos de Geisel. Weffort aponta para improdutividade das retóricas, tanto da oposição 
quanto da Arena, andando em círculos com os debates limitados. Ambos concordavam 
com a abertura, mas a Arena estava de mãos atadas, subordinada a Geisel, e a única 
serventia oposição era clamar ao presidente. Para o articulista, a oposição deveria sair 
do círculo vicioso e correr em busca de opções para o efetivo estabelecimento 
democrático. A política voltada para a participação no congresso era limitada pelo 
sistema, e a busca pela participação popular seria a melhor alternativa, fugindo de uma 
concepção em que a política seria uma arte para especialistas e a população deveria 
apenas depositar seus votos. 
 
Conclusão 

 
No presente trabalho ampliamos a leitura sobre contribuições de Weffort para o Jornal 
Opinião, para além da temática do sindicalismo brasileiro, o articulista debate sobre a 
atuação política dos únicos partidos permitidos pelo regime autoritário, o MDB e a Arena. 
Assim como nas leituras sobre os dilemas do movimento sindical, Weffort estabelece 
diálogos entre sua produção jornalística e sua produção acadêmica, em especial pela 
valorização do papel das “massas”. As leituras reconstroem um cenário em que o 
sistema político brasileiro cumpria uma função formal. As eleições seriam um espaço 
para confirmação da legitimidade, uma espécie de termômetro da opinião pública sobre 
o regime, contudo, a atuação parlamentar do MDB enfrentava limitações frente ao 
autoritarismo. O próprio sistema bipartidário foi uma construção do regime para 
acomodar uma arena pública com divergências, dentro de certas condições, específicas 
das instituições brasileiras. Bem como no caso dos sindicatos, os resultados 
insatisfatórios nas disputas parlamentares eram produtos de uma engenharia 
institucional pensada, e em última instância arbitrada pelo próprio executivo. Dessa 
forma, a falta de legitimidade se estendia a própria Arena, ainda que fosse o partido do 
regime tinha que lidar com a desmoralização do parlamento como um todo. O Jornal 
deu visibilidade às contribuições de Weffort, permitindo a incorporação de suas críticas 
na revisão e reformulação dos modelos de atuação do movimento sindical brasileiro, 
tendo o próprio ocupado posições de destaque no Partido dos Trabalhadores e 
posteriormente no Partido da Social Democracia Brasileira no processo de 
redemocratização do país. O debate sobre a participação das massas e sobre o papel 
da organização de base é tema persistente em sua produção, contribuindo para uma 
concepção crítica acerca das estruturas criadas pelo regime e suas consequências na 
cultura política nacional. Ao conferir um ar democrático as estruturas autoritárias o 
regime produziu uma série de percepções sobre a política que não morrem com a 
redemocratização em 1988, nesse sentido, a produção de Weffort é valiosa para 
compreender os impactos duradouros desse período na cidadania. 
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TÍTULO: INGLÊS INTERNACIONAL: PRÁTICAS TRADUTÓRIAS DE MATERIAL 

DIDÁTICA NA ÁREA DE MÚSICA 

Resumo 

 

Em razão da carência de alguns livros didáticos e manuais importantes, para estudantes 
da escola de música de uma universidade federal do nordeste brasileiro, em português, 
esta pesquisa propõe-se á traduzir um dos manuais alicerçais na formação de 
clarinetistas - “The Daniel Bonade Workbook” - traduzido por nós como “Daniel Bonade: 
Técnicas e Interpretação do clarinete”. A aporte teórica-metodológica é baseada em 
uma perspectiva da língua a partir da Linguística Sistêmico Funcional (HALLIDAY; 
MATTHIESSEN, 2014; EGGINS, 2004) e nos estudos de práticas tradutórias de Baker 
(1992). A pesquisa foi realizado em sessões semanais, colaborativas entre 1 
aluno/pesquisador da área de música e 2 alunas/pesquisadoras da área de linguagem, 
sessões com a orientadora, no qual debateram tradução das respectivas capítulos do 
manual que traduziram uma vez que os pesquisadores dividiram o trabalho entre si por 
capítulos. Os resultados da pesquisa incluíram a tradução do manual que foi 
apresentado para publicação por uma editora universitária, e gerou artigos de reflexões 
sobre a práticas tradutórias. Pretendemos assim contribuir com os estudos de tradução 
e música. 

 
 

Palavras-chave: Práticas Tradutórias Colaborativas; Manual de Clarinete; Equivalência. 

TITLE: International English: Translation Practices of Didactic material in Music area 

Abstract 

 

Due to the lack of some important textbooks, for students of a music school at a Brazilian 
northeastern federal university , in Portuguese, this search proposes to translate one of 
the fundamental workbooks in the clarinet major - “The Daniel Bonade Workbook, 
translated by us as, the “Daniel Bonade: Técnicas e Interpretação do clarinete”. The 
theoretical framework is based on a model of language from the Systemic Functional 
Linguistic perspective (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2014; EGGINS, 2004) and the 
studies of translation practices by Baker (1992). The research was carried out in 
collaborative sessions with 1 student in the field of music and 2 students in the field of 
linguistics, with their advisor, to debate the workbook’s translation that was divided 
between the students and translated individually. The results of the research included 
the translation of the workbook that was presented for publication at a university press, 
and produced 3 articles of reflections on translation practices. Thus we intend for this 
work to contribute to studies in translation and music. 
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Introdução 

O Brasil goza de Escolas de música a nível universitário que possuem uma grande 
importância na formação de músicos e regentes profissionais nacionais de 
reconhecimento internacional. Para aprimorar estes estudos, frequentemente é 
necessário para os alunos dessas Escolas de música (nível graduação ou técnico) 
utilizar livros didáticos que recorrentemente existem somente na língua inglesa. Porém, 
em virtude da heterogenia da proficiência em língua inglesa dos alunos, os de nível mais 
baixo foram limitados a usufruir destes materiais. Este problema nos levou a questão 
principal da nossa pesquisa: como apoiar estes alunos, consequentemente promovendo 
a democratização do ensino neste contexto? Para responder essa pergunta e resolver 
o problema, os objetivos principais desta pesquisa foram: identificar um dos livros 
didáticos mais importantes do curso de clarinete, uma vez que temos contato com 
alunos deste curso e traduzi-lo. Além disso, no decorrer da tradução, a pesquisa gerou 
outros resultados que diz respeito a prática tradutória dos quais percebemos a 
primordialidade de se traduzir um dos manuais substanciais deste curso, The Daniel 
Bonade Workbook, traduzido por nós como “Daniel Bonade: Técnicas e Interpretação 
do Clarinete”. Desta forma, este artigo apresenta decorrências da pesquisa no qual se 
realizou uma tradução do livro didático de instrução para clarinete The Daniel Bonade 
Workbook, de Larry Guy (do inglês para o português) de maneira colaborativa entre 
discentes no curso de clarinete de uma escola de música de uma universidade federal 
brasileira e outros discentes do curso de Letras-Inglês do Departamento de Línguas e 
Literaturas Modernas, dessa mesma universidade. 

Além do problema de não haver material traduzido, no qual esta pesquisa se propôs a 
solver, ela gerou reflexões de como ofertar uma tradução da melhor maneira. No 
decorrer desta pesquisa, devido o gênero discursivo ser de procedimento (que pontifica 
procedimentos específicos a seguir), era essencial que o material produzido fosse o 
mais compreensível possível, emergindo portanto a indagação da maneira de se atingir 
tal meta. Por conseguinte, este trabalho visa identificar recursos de práticas tradutórias 
[apoiando-se teoricamente e metodologicamente em Baker (1992) e [HALLIDAY; 
MATTHIESSEN, 2014; EGGINS, 2004)] devidas ao percorrer da tradução de um livro 
de gênero discursivo procedimento. O método da pesquisa ocorreu com encontros 
colaborativos semanais entre 2 alunas da área de tradução e linguagem e 1 aluno da 
área de música e quinzenais com 1 professora doutora de uma universidade da área de 
tradução e 1 professor doutor de uma universidade da área de música, no qual discutia-
se sobre o manual que foi traduzido separadamente pelos alunos. Após a finalização da 
tradução, a editora original cedeu os direitos de publicação no Brasil além de apresentar 
interesse na sua publicação nos Estados Unidos em 2021. A tradução também foi 
enviada para ser publicada pela editora da universidade federal. Por fim, além do 
produto final - a tradução do manual - resultados da pesquisa gerou reflexões sobre 
equivalência em práticas tradutórias de gêneros discursivos de procedimento. Com este 
trabalho pretendemos contribuir um produto útil para a escola de música em questão e 
aos estudos de tradução. 

 

Metodologia 
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Visando o objetivo deste trabalho, obter a versão em língua portuguesa brasileira do 
manual de clarinete The Daniel Bonade Workbook (de Larry Guy), o processo de 

tradução foi conduzido da seguinte forma: 

O material começou a ser traduzido em agosto de 2019 por um estudante de clarinete 
(discente 1) e uma estudante de língua e literatura inglesa (discente 2) sob a supervisão 
de uma professora doutora da área de tradução e um professor doutor da área de 
clarinete. Dois meses após o início da tradução, uma aluna de língua e literatura inglesa 
(discente 3) foi incorporada ao trabalho. Para mais, nos 2 primeiros meses do projeto 
foram traduzidos os 4 primeiros capítulos do livro (2 capítulos traduzidos pelo discente 
1 e 2 capítulos pelo discente 2). Ao entrar o discente 3 no projeto, este traduziu 2 
capítulos e as informações adicionais do livro (sobre o autor e trabalhos da editora) 
enquanto o discente 2 traduzia 2 capítulos e o discente 1 o último capítulo, totalizando 
a tradução dos 9 capítulos do livro de 113 páginas em 5 meses. Assim, pode-se inferir 
que a tradução foi realizada por partes e individualmente entre os 3 estudantes. 

Durante este processo de tradução individual, cada estudante recorria á 3 diferentes 
dicionários online (inglês-inglês e às vezes inglês-português) para avaliar o significado 
de novas palavras e realizar as melhores escolhas. Para as palavras e expressões 
específicas da área de música e clarinete, foi recorrido a um dicionário online de música 
(inglês-português) os seus devidos significados bem como a artigos e trabalhos 
científicos publicados em duplo idioma. Além disso, as escolhas de palavras eram 
analisadas pelo discente de música para avaliar a fluidez e naturalidade do material que 
estava sendo produzido para o público-alvo no qual ele estava inserido (alunos 
estudantes de clarinete da universidade federal do nordeste brasileiro). O material 
produzido foi escrito e compartilhado online entre os estudantes e os supervisores. 

Entretanto, para manter a devida coerência e coesão de todo o material, os alunos 
encontravam-se entre eles quinzenalmente para revisão do que já havia sido traduzido 
(avaliando a escolha de palavras, sentido do capítulo e sua integração no livro como um 
todo), e quinzenalmente com a professora doutora da área de tradução no qual havia a 
discussão e análise prática da importância de traduzir o sentido do material (segundo 
os ideias de BAKER, 1992) e a indissociabilidade de língua e contexto social. O aporte 
de sentido técnico do conteúdo abordado no livro era avaliado em reuniões mensais 
entre o aluno de música e o professor doutor da área de clarinete, no qual discutiam-se 
as instruções do livro e escolha de palavras. 

Após a finalização da tradução, a editora original cedeu os direitos de publicação no 
Brasil, bem como as imagens que foram incluídas pelos alunos no material produzido, 
além de apresentar interesse na sua publicação nos Estados Unidos em 2021. A 
tradução também foi enviada para ser publicada pela editora da universidade federal. O 
aporte teórico das práticas tradutórias se baseia em conceitos da língua pela perspectiva 
Linguística Sistêmico Funcional (HALLIDAY, 2014; EGGINS, 2004) e das reflexões da 
prática tradutória de Mona Baker (1992). 

 
Resultados e Discussões 

 

O resultado principal da pesquisa foi seu produto final: a tradução do livro Daniel Bonade 
Workbook, traduzido por nós como “Daniel Bonade: Técnicas e Interpretação do 
Clarinete”, manual de clarinete de 113 páginas da língua inglesa para a língua 
portuguesa variante brasileira. Desta forma realizamos o objetivo principal. Além disso, 
este trabalho levantou reflexões sobre a prática tradutória e a contribuição para a 
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aprendizagem da língua inglesa da prática tradutória deste material didático da área de 
clarinete por um dos tradutores, instrumentista desta área. Essas reflexões geraram 3 

artigos destes temas. 

Durante este processo de tradução, objetivamos tornar o produto o mais acessível 
possível ao público-alvo (estudantes do curso de clarinete situado no nordeste 
brasileiro). Assim, guiamos o trabalho considerando a indissociabilidade de contexto e 
linguagem proposto por Michael Halliday, que foi pioneiro nos estudos da LSF. Neste 
exemplar, a linguagem é um recurso estratégico de criação de significado, de acordo 
com Eggins (2004). Desta forma, ele é sistêmico, em razão de considerar a gramática 
como um sistema potencial de seleções voluntárias, e funcional, devido a associação 
dessas escolhas com as consequências dentro de um contexto social (realizando sua 
função). Halliday, portanto, organizou e detalhou o vínculo estrutural de orações, 
sentenças e frases com intuito de análise textual no processo de vida social ou sócio 
semiótica do texto. Segundo ele, toda linguagem estará inserida em um contexto de 
cultura (gênero), marcado por etapas e fases com um objetivo, que incorpora a teoria 
do registro. 

Entretanto, somente coesão e gramática por si não garantem compreensão e 
significação de um texto. Em complemento com as premissas sobre a relação dialética 
entre texto e contexto da LSF, a pragmática oferece ferramentas para práticas 
tradutórias que também levam em conta a primazia do contexto. Assim, de acordo com 
Baker (1992) a “Pragmática é o estudo da linguagem em uso. O estudo do significado, 
não como o gerado pelo sistema linguístico mas como o transmitido e utilizado pelos 
participantes em uma situação comunicativa”. Desta forma, identificamos que, uma vez 
que o gênero discursivo do produto traduzido é de instruir, a tradução precisa manter a 
didaticidade e clareza para o nosso público-alvo. Por conseguinte, para a versão na 
língua inglesa algumas mudanças seriam necessárias para preservar a função 
pragmática e o significado semântico. Á essas mudanças necessárias, Baker (1992) 
chama de equivalência. 

Algumas modificações foram necessárias para tornar o texto mais fluido e 
compreensível, tais como o acréscimo de pontuação e especificação do sujeito que no 

inglês foi generalizado como “one” como no exemplo seguinte: 

Bonade emphasized the importance of slow practice while keeping fingers relaxed, 
although when first learning a technical passage, one can snap the fingers a little to give 
precision so long as the fingers stay close to the clarinet and the snap is a subtle one. 

Observem as modificações sublinhadas. 

Bonade enfatizava a importância do estudo lento enquanto se mantém os dedos 
relaxados. No primeiro contato com uma passagem técnica o clarinetista pode bater um 
pouco os dedos para dar precisão, desde que os dedos permaneçam próximos ao 

clarinete e o baterseja sutil. 

Outra diferença observada foi a diferente convenção simbólica em inglês, como & e #, 
dentre outros, e novamente a utilização de uma palavra generalizante do sujeito, neste 
caso o “one” e o “it”, que ao ser traduzida precisou ser referenciada. Como no trecho a 

seguir: 

Robert Marcellus used to play the following performances by Bonade of Ippolitov Ivano’s 
Caucasian Sketches (track #31 of the Bonade CD) for his students citing it as an 
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outstanding example of relaxed fluidity. To achieve this, feel as if the intensity of the air 
stream is driving the fingers. 

Robert Marcellus costumava tocar a seguinte performance realizada por Bonade de 
Esboços Caucasianos, de Ippolitov-Ivanov (faixa n.º 31 do CD de Bonade), para os seus 
alunos, referindo-se à obra como um excelente exemplo de fluidez relaxada. Para 
alcançar essa fluidez, sinta como se a intensidade do fluxo de ar estivesse conduzindo 

os seus dedos. 

Essa questão da referenciação ao longo da tradução se apresentou como um dos 
desafios. Um outro desafio principal foi a questão dos termos técnicos, como no exemplo 
seguinte: 

Use the forked (1+1) fingering for the Bb above the staff if the right hand had been on 
the clarinet for the previous note 

Utilize a digitação forquilhada (1+1) para o Si bemol acima da pauta se a mão direita 
tiver sido usada para a nota anterior. 

A palavra ‘forked’ e a expressão “(1+1)” foram itens técnicos musicais que não 
encontramos nas ferramentas que utilizamos para termos que não conhecemos, tais 
como: o dicionário musical online - inglês - português, artigos da área de estudos de 
clarinete na língua inglesa para melhor entender estes termos em um contexto 
específico, e outros manuais de clarinete em português. Para solucionar esse desafio, 
a presença do tradutor, musicista de clarinete, na equipe foi fundamental. A expressão 
“(1+1)” demonstra um simbolismo na língua inglesa específico da área musical que 
significaa utilização do dedo indicador e polegar da mão esquerda e o indicador da mão 
direita que não é uma convenção utilizada no Brasil. Para facilitar o entendendimento, 
adicionamos uma nota de rodapé com a devida explicação. 

Outro desafio encontrado foi a forma mais direta da língua inglesa elaborar sequências 
de instruções, sem o uso de conectores. Desta forma, uma tradução literal produziria 
um texto que não soaria natural, uma vez que principalmente neste gênero no qual a 
proposta principal é instruir, há a necessidade de itens lexicais que direcionam a 
sequenciação da lógica do discurso. Para tanto, a solução encontrada foi a adição de 
conectores. Este tópico foi abordado em um dos artigos gerados por um dos membros 

da equipe. Observe o exemplo a seguir: 

The little solos from Mozart’s Symphony #39 are good examples of this longer-note 
staccato, in which the ends of the notes are not clipped. Start each solo with the tongue 
on the reed and plenty of air behind the tongue. 

Os pequenos solos da Sinfonia n.º 39 de Mozart, nos quais os finais das notas não são 
cortados, são bons exemplos desse staccato mais longo. Para reproduzir o semi 
staccato, comece cada solo com a língua na palheta e bastante ar atrás da língua. 

Assim, esses desafios e soluções destacaram conceitos centrais na prática tradutória 

que diz respeito a equivalência, como explanado por Baker (1992): 

A palavra do idioma de origem pode expressar um conceito totalmente desconhecido 
na cultura-alvo. O conceito em questão pode ser abstrato ou concreto; pode se 
relacionar com uma crença religiosa, um costume social, ou mesmo um tipo de alimento. 

Tais conceitos são frequentemente referidos como "específicos da cultura". 
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Nesse caso o conceito é específico da cultura do campo de música, particularmente na 
área do ensino da clarinete. Coerente com o propósito do gênero discursivo de instruir, 
remetemos ao recurso de manter a expressão original e a explicar em um nota de 
rodapé. Essa solução não seria ideal em outros gêneros, por exemplo, literários que 
propõe engajar o leitor. Notas de rodapés expositivas em gêneros literários fragmentam 
a leitura e interrompem o fluir - o engajamento do leitor na narrativa. De acordo com a 
perspectiva de Baker, pode-se inferir, portanto, que equivalência na prática tradutória 
pode tomar essa forma - não uma equivalência necessariamente lexical, mas 
equivalência nos significados que as vezes só podem ser expressados em uma forma 
expandida e não em uma transposição direto e nem em uma expressão análoga, como 

nesse caso, que só foi possível através de uma explicação. 

Por fim, destacamos uma outra característica fundamental dessa tradução: a prática 
colaborativa interdisciplinar. Em cada momento, tivemos a oportunidade do 
conhecimento da área de clarinete por um dos membros da equipe, além do orientador 
da escola de música que fez a revisão técnica final do manual. Ao mesmo tempo, a 
equipe gozou da experiência e conhecimento das linguistas para os recursos textuais 
em chegar a soluções apropriadas e coerentes para chegar à uma versão que além da 
acurácia técnica, flui, é accessível e soa com naturalidade para o público alvo. 

 
Conclusão 

 

Observando a ausência de alguns materiais didáticos importantes, em português, no 
curso de clarinete de uma universidade federal brasileira e os diferentes níveis de 
proficiência em inglês dos alunos deste curso, nos perguntamos: como apoiar estes 
estudantes e, consequentemente, promover a democratização do ensino neste 
contexto? 

A fim de responder esta pergunta, a pesquisa teve como objetivo principal produzir uma 
versão em português de um dos livros de fundamental importância nos estudos de 
clarinete usado no primeiro ano do curso de clarinete na escola de música em questão, 
traduzido por nós de “Daniel Bonade: Técnicas e Interpretação do clarinete” do original 
Daniel Bonade Workbook de Larry Guy. Atingimos este objetivo: realizamos uma versão 
em português pela tradução de forma colaborativa, em uma parceria entre alunas de 
língua e literatura inglesa, sob supervisão de uma professora doutora da área de 
tradução, e um aluno do curso de clarinete, sob supervisão de um professor doutor da 
área de música, em um período de 5 meses. Além disso, o processo de tradução gerou 
reflexões sobre a indissociabilidade da linguagem do contexto social (MARTIN; ROSE, 
2007), a importância da tradução colaborativa interdisciplinar e da equivalência no 
processo de tradução (BAKER, 1992). Ao final, a versão do livro em português foi 
submetida a editora do original que concedeu os direitos autorais para traduzir a versão 
na língua portuguesa pela editora da universidade do qual a escola de música em 
questão pertence, para que estes alunos tivessem acesso livre desse material. 
Consequentemente, o editor do original, dos Estados Unidos, declarou interesse na sua 
publicação nos Estados Unidos em 2021, e na possibilidade da nossa equipe traduzir 
outros manuais dessa editora. Futuros trabalhos podem incluir a tradução de outros 
manuais da clarinete e de outros instrumentos desta mesma editora, além de adotar 
alguns outros livros de estudos de clarinete, de outras editoras, para traduzir. 

Finalmente, esperamos com este trabalho, contribuir para apoiar o curso de clarinete da 
escola de música em questão e outras que possam usar essa material, fornecendo uma 
versão na língua portuguesa, assim dando acesso à um dos recursos didáticos centrais 
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às disciplinas do primeiro ano, para os alunos que não tem construídos a proficiência na 
língua inglesa ainda para utilizar este material na língua inglesa. Dessa forma, ajudamos 
promover ainda mais a democratização do ensino superior em questão, que tem esse 
propósito na organização do seu curso, tanto de clarinete quanto outros. Além disso 
esperamos contribuir aos estudos de linguagem e tradução por apontar a importância 
da semântica e pragmática no processo de tradução e os benefícios de projetos de 
tradução colaborativa, para incentivar a produção de outros projetos interdisciplinares 
deste tipo. 
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TÍTULO: O hetero-patriarcado como sustentáculo da LGBTfobia 

Resumo 

 

O presente trabalho possui como objetivo, à luz do materialismo históricoe dialético, 
apreender a dinâmica das violências sofridas pela população LGBT, como elas se 
engendram na sociabilidade do capital e qual são as suas motivações. Faz parte da 
pesquisa denominada “A vida da população LGBT nas residências universitárias da 
UFRN”, integrante de projeto de cooperação acadêmica (Procad), envolvendo a 
UFRN/UERJ/UnB (Proponente). Possui também como fim apreender as condições de 
permanência na Universidade para a população LGBT. Objetivando atingir esse fim, a 
pesquisa se deu a partir de leitura e análise da bibliografia especializada e entrevistas 
semi-estruturadas com uma amostra da população LGBT residente da UFRN. Os 
resultados apontam que a população LGBT encontra dificuldades para acessar as 
residências e demais serviços assistenciais da UFRN e que, ao conseguirem acessar 
as residências sofrem discriminações e preconceito por parte de outros residentes. 

 
 
Palavras-chave: LGBTfobia. Hetero-Patriarcado. Movimento LGBT. Assistência 

Estudantil 

TITLE: Hetero-patriarchy as a mainstay of LGBTphobia 

Abstract 

 
The present work aims, in the light of historical and dialectical materialism, to apprehend 
the dynamics of the violence suffered by the LGBT population, how they engender in the 
sociability of capital and what are their motivations. It is part of the research called “The 
life of the LGBT population in university residences at UFRN”, part of an academic 
cooperation project (Procad), involving UFRN / UERJ / UnB (Proponent). It also aims to 
apprehend the conditions of permanence in the University for the LGBT population. 
Aiming to achieve this end, the research was based on reading and analyzing the 
specialized bibliography and semi-structured interviews with a sample of the LGBT 
population residing at UFRN. The results show that the LGBT population finds it difficult 
to access the residences and other UFRN assistance services and that, when they are 
able to access the residences, they suffer discrimination and prejudice on the part of 
other residents. 
 
Keywords: LGBTphobia. Hetero-Patriarchate. LGBT movement. Student Assistance. 

Introdução 

A presente pesquisa possui como objetivo analisar a vida dos/as discentes LGBTs 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais/Travestis/Transgêneros) nas residências 
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da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com o objetivo de trazer à luz 
da produção acadêmica os processos de resistência desses estudantes e a sua 

dinâmica de vida na universidade. 

Para tanto, se propunha a pesquisa documental (documentos institucionais e 
legislações sobre política de assistência estudantil), bibliográfica (periódicos e livros 
sobre movimentos sociais e população LGBT e direitos) e de campo (entrevista semi-
estruturadas com residentes da UFRN). Ressalte-se que no período anterior, foram 
realizadas 4 entrevistas, contudo todas com residentes de Natal. Pretendia-se esse 
semestre concluir as entrevistas com residentes do interior. As entrevistas 
seriamrealizadas com residentes LGBTs do Campi do CERES (Centro de Ensino 
Superior do Seridó). Contudo, em virtude da pandemia do novo corona vírus (COVID-
19) e de outras dificuldades reportadas adiante, não foi possível realizá-las. Realizamos 
somente uma entrevista, portanto, o presente artigo terá um caráter mais bibliográfico e 
documental. 

Possui como objetivo socializar os resultados do plano de trabalho “População LGBT 
nas residências universitárias no CERES: vida, cotidiano, resistência e dificuldades” 
inserido na pesquisa “A vida da população LGBT nas residências universitárias da 
UFRN” sob a orientação da Profª Drª Rita de Lourdes de Lima. 

Para apresentarmos os resultados da pesquisa, a seguir, apresentamos mais 
detalhadamente o método de trabalho e nas discussões e resultados discutiremos o 
conceito de homofobia, inserida na discussão sobre diversidade sexual e na trajetória 
histórica do movimento LGBT. 

 
Metodologia 

 

A pesquisa é de caráter exploratório, utilizando uma análise qualitativa, logintudinal-
histórica. Utiliza como método o materialismo histórico e dialético, que privilegia a 
análise histórica dos fatos, a partir das categorias da totalidade, contradição e dialética. 
Os principais autores utilizados como fundamentação teórica para discutir os conceitos 
chave desse trabalho foram: SAFFIOTI (2004), CISNE e SANTOS (2018), FACHINNI 
(2000). 

Conforme já foi mencionado, em virtude da pandemia da COVID-19, não foi possível 
terminar de aplicar os questionários junto ao público alvo da pesquisa. E no período 
anterior, houve uma enorme dificuldade de acessar os/as discentes das residências do 
interior do Estado. Inicialmente tentamos contato por meio das assistentes sociais das 
residências ligadas aos Campi do CERES ( Centro de Ensino Superior do Seridó, que 
engloba os municípios de Caicó e Currais Novos). Por meio delas, contactamos os 
coordenadores dos cursos de graduação, para, por meio destes, chegar aos discentes 
residentes. Contudo, após várias tentativas conseguimos o contato somente de 2 
residentes: um de Currais Novos e outro de Caicó. A entrevista com o residente de 
Currais Novos foi agendada e realizada, mas o discente de Caicó não mais retornou 
nosso contato, impossibilitando a realização da entrevista. 

 
Resultados e Discussões 
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A diversidade é um elemento constituinte da biosfera, encontrando-se presente em 
todos as esferas ontológicas (inorgânica, orgânica e social). Nesse sentido, os seres 
humanos, como todos os seres, são diversos em todos os seus aspectos. A diversidade 
sexual, por sua vez, é um dos elementos constituintes da diversidade humana. Os seres 
humanos fazem parte do Ser Social, uma das esferas ontológicas, que, por sua vez, 
possui a categoria trabalho como elemento fundante – o trabalho aqui está sendo 

utilizado como ato que transforma a natureza e por meio do qual, surge o Ser Social. 

Dessa maneira, com o processo de individuação - “processo de desenvolvimento de 
cada pessoa enquanto personalidade socialmente efetivada” (LESSA, 2004, p. 150), 
cujo desenvolvimento se faz por intermédio da vida em sociedade, os indivíduos vão se 
construindo de maneira diversa. No processo de modificação da natureza, o ser humano 
constrói o mundo a sua volta e se autoconstrói, pois adquire habilidades e necessidades 
que antes não possuía. A diversidade é portanto, uma característica ineliminável de 
todas as esferas ontológicas, contudo, no mundo humano, o desenvolvimento da 
sociedade com suas descobertas (agricultura, fogo, armas, roda, etc) possibilitará o 
surgimento da sociedade de classes e da acumulação de riquezas, estabelecendo um 
mundo baseado em exploração, distinções, competições, privilégios e discriminações. 

Vários autores (SAFFIOTI, 2004, LESSA, 2004, CISNE e SANTOS, 2018) indicam, o 
surgimento da agricultura, da sociedade de classes no período neolítico, como sendo 
também o período que o mundo se torna patriarcal, com a apropriação privada dos 
instrumentos de trabalho. 

A categoria teórica do patriarcado, conforme formulada por Saffioti, se opõe as 
formulações anteriores que o compreendiam apenas como direito paterno, ignorando o 
conjunto de relações sociais estabelecidas entre os indivíduos. Dessa forma a noção de 
patriarcado aqui utilizada, é apresentada por Saffioti e pontuada da seguinte forma: 

[o patriarcado] 1 – não se trata de uma relação privada, mas civil; 2 – dá direitos sexuais 
aos homens sobre as mulheres, praticamente sem restrição. Haja vista o débito conjugal 
explícito nos códigos civis inspirados no Código Napoleônico e a ausência sistemática 
do tipo penal estupro no interior do casamento nos códigos penais. Há apenas uma 
década, e depois de muita luta, as francesas conseguiram capitular este crime no 
Código Penal, não se tendo conhecimento de se, efetivamente, há denúncias contra 
maridos que violentam suas esposas. No Brasil, felizmente, não há especificação do 
estuprador. Neste caso, pode ser qualquer homem, até mesmo o marido, pois o que 
importa é contrariar a vontade da mulher, mediante o uso de violência ou grave ameaça; 
3 – configura um tipo hierárquico de relação, que invade todos os espaços da sociedade; 
4 – tem uma base material; 5 – corporifica-se; 6 – representa uma estrutura de poder 
baseada tanto na ideologia quanto na violência. (SAFIOTTI, 2004, p.58) 

Saffioti (2004) concebe o Patriarcado enquanto um sistema de dominação que não 
precisa de uma ação direta de um homem para se reproduzir, por isso que também 
existem mulheres que incorporam o patriarcado em suas vidas e o defendem, mas esse 
sistema de dominação-exploração só beneficia os homens, as mulheres nadam ganham 
com ele, pois, há repressão para quem o contraria. 

O que difere a concepção de Saffioti para com as definições facilmente encontradas nos 
dicionários, é que a análise da autora aqui citada, é calcada nas condições materiais de 
existência. O patriarcado possui uma dupla dimensão: a dominação e a exploração. 
"Enquanto a dominação pode ser situada essencialmente nos campos político e 

ideológico, a exploração diz respeito diretamente ao terreno econômico”. 
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O patriarcado, enquanto sistema baseada no poder do homem sobre a mulher, baseia-
se também no modelo heterossexual, estabelecendo o que alguns autores denominam 
“hetero-patriarcado” (CISNE e SANTOS, 2018), portanto, todas as normas e leis vão se 
constituir privilegiando as relações heterossexuais e nestas, o homem terá o papel 
dominante. 

Como um sistema, o patriarcado atinge a todos, mas exerce maior repressão as 
mulheres, como também, mas em menor grau, aos homens que transgridem o papel 
socialmente determinado de “macho” nessa sociabilidade. Por ter como norma 
dominante o modelo hetero-patriarcal, a sociedade também se torna LGBTfóbica, então 
é dessa forma que o patriarcado incide sobre a população LGBT. 

Para a melhor apreensão do que é LGBTfobia, vamos primeiro entender o que significa 
fobia, que segundo Gonçalves (2001, apud Cisne e Santos, 2018) se configura da 
seguinte forma: “Fobia é um sentimento ou reação externa de rejeição a algo de que 
não gostamos, sobre o qual não concordamos, que não aprovamos ou do qual temos 
medo". Cisne e Santos (2018, p. 126) complementam: “A fobia é o medo e a rejeição a 
uma determinada situação levada ao extremo" 

Dessa forma, fobia é uma aversão a algo que não se gosta, além inclusive do âmbito da 
sexualidade, podendo ser uma aversão à raça, etnia, religião, classe social, entre outros. 
Junqueira (2012, p. 4) fez algumas formulações sobre o termo homofobia "o termo 
costuma ser empregado quase que exclusivamente em referência a conjuntos de 
emoções negativas (tais como aversão, desprezo, ódio, desconfiança, desconforto ou 
medo) em relação a pessoas homossexuais ou assim identificadas.” 

Isto posto, homofobia seria a aversão específica a pessoas que relacionam sexualmente 
com indivíduos do mesmo sexo ou rompem com o modelo dominante de relação sexual 
instituída como “normal”. 

A lesbo/ homo/bi/transfobia são manifestações da violência. A população LGBT é 
historicamente alvo de violência, que se materializa tanto na violência física quanto em 
sua dimensão sociossimbólica. Neste último tipo, muitas vezes, atributos físicos levam 
à suposta identificação de comportamentos, modos de ser, em que individualidades são 
predefinidas com bases em critérios moralistas, de caráter ideológico e normativo que 
se encontram enraizados na forma de preconceito. Há uma prévia dedução da 
orientação sexual e da identidade de sexo dos indivíduos pelo seu jeito de falar; andar; 
vestir e se comportar. Quando se distanciam do padrão aceito socialmente 
(heterossexualidade; masculino; feminino), são alvo de insultos gratuitos que atingem 
suas subjetividades e, frequentemente, ocorrem, também, agressões de caráter físico. 
(CISNE; SANTOS, p. 126) 

A emersão do movimento LGBT no mundo se deu com o aparecimento dos 
denominados "novos sujeitos sociais" em meados dos anos 1970. Esses surgem numa 
época delicada para as forças progressistas, época em que o materialismo histórico 
dialético está em crise, simbolizada pela queda da União Soviética (HARVEY, 2007). 

É nessa época e em virtude do processo acima descrito, que as teorias pós modernas 
começam a se popularizar, sob a falsa premissa de que o marxismo não dá conta de 
questões relativas a subjetividade dos indivíduos, então, essas novas teorias irão 
supervalorizara perspectiva da subjetividade. 
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Dessa maneira, uma parte desses novos movimentos, partindo da concepção errônea 
de que o marxismo é insuficiente para abranger as lutas anti LGBTfóbicas, passam a 

encaminhar suas lutas, como se elas devessem se dar à parte da luta de classes. 

O principal argumento contrário às contribuições do marxismo afirmam que Marx e 
Engels e os marxistas reduzem a discussão da opressão das mulheres [e dos LGBTs] 
à questão do modo de produção capitalista e à classe social, e que a discussão de 

gênero extrapola a dimensão puramente econômica. (LIMA, 2018, p. 201). 

Contudo, conforme já foi exposto anteriormente, a LGBTfobia se sustenta no 
patriarcado, e esse é também um dos pilares que alimentam o capitalismo, Então, as 
lutas em favor da população LGBT, precisam ser antes de tudo anticapitalistas, pois, só 
superando todas as opressões dessa sociabilidade, que explora e domina os homens e 
mulheres, é possível a construção de uma sociedade mais justa e igualitária sem a 
exploração do ser humano pelo ser humano. 

Considerado um marco mundial de resistência da população LGBT, a Revolta de 
Stonewall, foi um Levante que durou cerca de 30 dias contra a repressão do Estado. 
Tudo começou com a polícia de Nova York que costumeiramente invadia o bar 
Stonewall Inn, pois ele era frequentado por homossexuais, eis que na madrugada do 
dia 28 de junho de 1968, a polícia invadiu mais uma vez, porém dessa vez ocorreu um 
longo processo de resistência. A Revolta de Stonewall é reconhecida mundialmente 
como um ponto importante da história dos movimentos em favor da população LGBT. 

No que concerne ao movimento LGBT no Brasil, esse teve início na segunda metade 
dos anos 70, com as mesmas características de distância do marxismo, conforme já 
foram mencionadas. Para fins didáticos Fachinni (2000) dividiu os momentos da 
trajetória desse movimento em “ondas”. 

A primeira onda (1970 – 1980) se deu num momento de “abertura” política do regime 
autocrático burguês, foi um primeiro momento de discussão acerca das decisões 
políticas do movimento LGBT e possuíam um caráter antiautoritário e comunitarista, um 
marco dessa época que fomentou a politização foi a criação do grupo SOMOS - Grupo 
de Afirmação Homossexual em 1978. Já, no que se refere a segunda onda do 
movimento LGBT (1980 – 1990), a bibliografia existente trata como um "declínio" do 
movimento, pois, sugerem dificuldades na implementação de uma política que vise 
proteger os direitos da população LGBT, além disso, “ao contrário da primeira [onda], o 
movimento dava ênfase à luta pela garantia de direito à diferença e reforçava a 
importância de se estabelecer organizações de caráter mais formal que comunitário” 
(SALDANHA, 2015, p. 30). É nesse período que as organizações homossexuais 
começam suas lutas mais específicas: Gays, Lésbicas, Bissexuais, Trans. Os diferentes 
sujeitos integrantes do movimento homossexual começam a perceber a importância das 
lutas específicas, apesar disso, não significar a quebra da unidade das lutas 
“homossexuais”.Por fim, se tratando da terceira onda (1995 – atualidade), essa é 
caracterizada por um processo de renovação do movimento e um posicionamento mais 
efetivo com respeito a pauta de defesa dos direitos civis da população LGBT, há 
também, avanços, no que diz respeito a uma maior inserção da comunidade LGBT no 
mercado de trabalho, como também, a formulação de uma política de prevenção a 
DST/AIDS. 

Apesar dos autores estudados não sinalizarem, pensamos que, no momento atual, o 
movimento LGBT tem avançado em discussões importantes, com muitos grupos 
percebendo a necessidade de articular suas lutas específicas com a luta de classes, 
mas ao mesmo tempo, no Brasil, com a vitória da extrema-direita nas eleições 
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presidenciais de 2018 - cuja posse se deu em Janeiro de 2019 com a figura de Jair 
Messias Bolsonaro - o movimento LGBT e os movimentos sociais em geral entram em 
uma fase muito difícil, com tentativas de cerceamento e retrocessos no âmbito dos 
direitos sociais em geral e particularmente para a população LGBT. 

Acerca das condições de permanência dos estudantes na educação superior, podemos 
fazer algumas considerações. Uma questão que impacta diretamente os estudos em 
sua continuidade é a questão sócioeconomica. Estar e permanecer no ensino superior 
demanda tempo e dinheiro - mesmo no ensino público, pois há despesas com 
passagens, comida, livros, entre outras -, e muitas vezes o estudante não consegue 
terminar a graduação, pois precisa trabalhar para ajudar nas despesas de casa e não 

consegue conciliar o emprego com a faculdade. 

Além do que, a questão da permanência no ensino superior é ainda mais delicada 
quando se trata de mulheres que são mães, pois é socialmente legitimado na 
sociabilidade do capital que o cuidado dos filhos pertence a figura feminina. O papel da 
assistência estudantil é evitar a evasão desses grupos, tanto por razões 
socioeconomicas, como em razão de sexo/gênero. Outro detalhe importante que atinge 
os estudantes, principalmente os que se encaixam nas questões supracitadas é a 
questão do adoecimento mental, que atinge drasticamente os estudantes do ensino 
superior, por questões normalmente motivadas por questões de raça/etinia, classe 
social e , orientação sexual e sexo/gênero. 

Posto isso, no que se refere a permanência da população LGBT nas universidades 
públicas, soma-se às dificuldades socio-econômicas a discriminação e preconceito 
sofridas, que atinge drasticamente a subjetividades dos indivíduos, provocando 
confusões, adoecimentos, e em algumas vezes o abandono do curso. 

As entrevistas realizadas, mostraram que o preconceito e a discriminação precedem a 
vida universitária, tendo sido sentido na família e em diversos espaços sociais. A 
convivência na residência universitária também se dá em meio a muitas dificuldades e 
preconceito: 

Não podemos esquecer que a universidade e também as residências universitárias, 
repetindo o movimento da sociedade, são locais heterogêneos, intensificados pelas 
especificidades da vida e história de cada usuário, espaços de correlação de forças e 
disputas de projetos. [....]. Essa é a realidade vivenciada pelos residentes LGBTs da 
instituição, e só confirma a assertiva de que no Brasil quem mais sofre com as questões 
de opressão e preconceito são os jovens pertencentes a população LGBT. (LIMA, 2019, 

p.269, 270) 

 
Conclusão 

 

Em virtude dos assuntos aqui debatidos, concluímos que o movimento LGBT necessita 
de antes de tudo ser anticapitalista, pois, as discriminações sofridas pela população 
LGBT tem como fundamento o hetero-patriarcado, e esse é também um dos pilares que 
sustentam o sistema capitalista. 

É válido ressaltar que a Universidade não é um mundo à parte e não está isenta de 
ambientar o conjunto de opressões sofridas pela população LGBT, dado que esse 
conjunto de violências é característica da sociedade da qual faz parte. Por isso, 
verificamos, nas entrevistas realizadas anteriormente, que a população LGBT encontra 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1556 

 

dificuldades para acessar as residências e demais serviços assistenciais da UFRN e 
que, ao conseguirem acessar as residências, muitas vezes, sofrem discriminações e 

preconceito por parte de outros residentes. 

Desse modo, concluímos que o hetero-patriarcado é um sistema de dominação-
exploração e enquanto sistema, ele é disseminado em todos os ambientes e 
incorporado por homens, mulheres, sendo estes heterossexuais ou mesmo 

pertencentes a população LGBT. 

Por fim, acerca do acesso da população LGBT ao ensino superior, essa ainda enfrenta 
vários obstáculos, além dos fatores provenientes da contradição capital/trabalho - da 
qual deriva as questões socioeconômicas -, temos o conjunto de preconceitos sofridos 
por esse grupo, por esse não se enquadrar no modelo hetero-patriarcal que dá suporte 
ao capitalismo. 
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TÍTULO: Responsabilidade Social Empresarial e Direitos Humanos: uma análise dos 

materiais divulgados pela empresas do RN 

Resumo 

O século XXI, dentre outros aspectos, é marcado pelo fortalecimento dos espaços de 
comunicação e de difusão midiática. Dessa forma, este espaço tornou-se responsável 
por canalizar grandes investimentos de conglomerados empresariais, ao mesmo tempo 
que se configurou como instrumento de influência comportamental e ideológica e, por 
isso, é esperado deste, também, ações que correspondam ao pacto de 
Responsabilidade Social Empresarial. Ademais, entendemos que é imprescindível a 
democratização da informação, com qualidade e responsabilidade, atentando-se ao fato 
de que a mídia tem o poder de influenciar a população. Isto posto, a investigação 
empreendida neste estudo, pautada em determinados meses do segundo semestre do 
ano de 2019, buscou acompanhar e analisar o debate, defesa e efetivação dos direitos 
humanos no âmbito dos veículos de mídia do Estado do Rio Grande do Norte. Para 
efeito de análise, acompanhamos um mês de reportagens diárias do programa policial 
Patrulha da Cidade, transmitido pela TV Ponta Negra, e quatro meses de jornais 
impressos do blog jornalístico Agora RN. Com o desenvolvimento da pesquisa 
observou-se a constante violação dos princípios dos Direitos Humanos na amostra 
investigada, e considerou-se que a mídia, enquanto componente de uma empresa de 
comunicação, deve atentar-se para o seu papel na difusão de ideias, e atrelá-las à 
defesa da garantia de tais princípios e não corroborar com o cenário de violações. 
 
Palavras-chave: Mídia Potiguar. Direitos Humanos. Responsabilidade Social 

Empresarial. 

TITLE: Corporate Social Responsibility and Human Rights: an analysis of the materials 

published by companies in RN 

Abstract 

The XXI century,among other aspects, is marked by the strengthening of spaces for 
communication and media diffusion. That way, this space became responsible for the 
canalize large investments from business conglomerates, at the same time it has been 
configured as an instrument of behavioral and ideological influence and, therefore, it is 
also expected actions that correspond to the Corporate Social Responsibility pact. 
Furthermore, we understand that the democratization of information is essential, with 
quality and responsibility, bearing in mind the fact that media has power to influence the 
population. This said, the research undertaken in this study, based on certain months of 
the second half of 2019, sought to monitor and analyze the debate, defense and 
enforcement of human rights in the media field from the state of 'Rio Grande do Norte' . 
For analysis purposes, we followed a month of daily reports from the police program 
'Patrulha da Cidade', broadcast by 'TV Ponta Negra', and four months of printed 
newspapers from the journalistic blog 'Agora RN'. With the development of the research, 
a constant violation of Human Rights principles was observed in the investigated sample, 
and it was also considered that the media, as a component of a communication 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1559 

 

company, should paid attention to its role in spreading ideas, and link them to the defense 
of these principles and do not support the violations scenario. 
 
Keywords: 'Potiguar' Media; Human Rights; Corporate Social Responsibility 

Introdução 

O processo de reestruturação produtiva, emergente no final do século XX, tornou-se 
marco para as ações de desenvolvimento econômico e globalização de questões 
políticas, históricas e culturais. O surgimento e o crescente fortalecimento das empresas 
por meio da concentração de capital, no estágio monopolista do capitalismo, objetivava 
de forma única e concreta o aumento exponencial de lucro e mais-valia, e por isso, 
geraram agravos socioambientais no processo. 
 
Esses agravos ganharam destaque nas agendas públicas e meios sociais 
ambientalistas ao passo que o processo de globalização tem como elemento substancial 
para seu espargimento a efetivação da centralidade da mídia na sociedade como 
ambiente de trabalho, espaço de entretenimento e, sobretudo, informativo. Dessa forma, 
a sociedade civil, influenciada pelos movimentos ambientalistas internacionais, 
passaram a cobrar das empresas ações de sustentabilidade e revitalização do planeta. 
Assim, 
 
Como estratégia mercadológica, ou por cunho social filantrópico, as empresas 
passaram a reorganizar suas políticas, adequando-as ao engajamento nas causas 
socioambientais, dando origem ao conceito de Responsabilidade Social Empresarial 
(RSE). (AZEVEDO, et al 2019) 
 
Isto posto, os avanços tecnológicos que foram responsáveis pela propagação da 
problemática socioambiental trazida pelo crescimento dos conglomerados empresariais, 
tornou-se, também, o responsável por propagar, em especial nos espaços de mídia, o 
novo conceito. Consolidada como um preceito base, a transparência das informações 
objetivava a aproximação dos interesses empresariais com o público com o qual se 
relaciona a partir da divulgação das ações de RSE e assim garantir o seu poder de 
venda. 
 
Para acompanhar os avanços empresariais e o crescimento das exigências desse 
mercado, os espaços digitais, consolidados ainda em meados do século XX, sofreram 
alterações de cunho organizacional e performático, de forma a estar mais atrativo e 
responder ativamente a um determinado grupo societário. Essas alterações 
conformadas, sobretudo, no âmbito corporativo, tratou de agregar esse meio de difusão 
aos conglomerados empresariais, transformando-os também em empresas e, assim, 
submetidos aos preceitos da RSE. 
 
As mudanças a que foram submetidos levaram os meios de comunicação à difusão em 
massa se configurando como uma forma de poder dentro da sociedade, capaz de 
influenciar os posicionamentos diante de diversas temáticas. E assim, mesmo que se 
compreenda como meio de distribuição de cultura e garantia do direito da informação à 
população, está moldada por indultos capitalistas que certificam a relação de 
subserviência e manutenção do status quo. 
 
Observar a mídia como instância de poder é importante para analisar, em contrapartida, 
a construção das reportagens veiculadas para a população, sobretudo em relação às 
reportagens de cunho policial. Portanto, o estudo, ora apresentado, levanta 
questionamentos acerca do debate, defesa e efetivação dos direitos humanos no âmbito 
das empresas Norte Riograndenses, particularmente nos veículos de mídia do Estado. 
Diante desse questionamento, o objetivo geral deste plano de trabalho foi de analisar 
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as reportagens de cunho policial publicizadas na mídia do RN, à luz dos Direitos 
Humanos. 
 
Para tanto, foram analisadas, à guisa da análise de discurso e de conteúdo, 89 cadernos 
diários do blog jornalístico Agora RN, bem como, 23 programas contidas na 
programação do Patrulha da cidade, na intenção de responder a problemática deste 
ensaio, atentando-se tanto para os objetivos mundiais para o desenvolvimento 
sustentável, sobretudo o 12°, quanto para as discussões de observatórios de imprensa 
que aludem importância a defesa e garantia dos Direitos Humanos. Ao final deste ensaio 
podemos perceber que mesmo sendo caracterizada como uma empresa, as redes de 
televisão e mídia em geral, continuam desrespeitando os princípios postos na Carta dos 
Direitos Humanos e, de forma mais ampla, os preceitos da RSE. 
 
Metodologia 

 

O estudo ora apresentado pautou-se na investigação de natureza qualitativa, com cunho 
bibliográfico e documental, permitindo fazer uma reflexão acerca da dinâmica cotidiana 
por meio de categorias fundantes da temática dos Direitos Humanos e da RSE, bem 
como dos materiais divulgados em mídia. De salutar importância destacar o uso de dois, 
principais, tipos de pesquisa qualitativa para caracterizar a análise do objeto, sendo eles 
a análise de conteúdo e análise de discurso. 

A escolha pela técnica de análise de conteúdo se deu pela possibilidade de 
compreensão de que o objeto estudado pode ser lido de formas diferentes e a partir de 
variadas concepções, redirecionando a mensagem proposta pelo emissor, ou mesmo 
atingindo um conteúdo que não estava previsto ao se produzir a comunicação. De forma 
mais ampla, a análise de conteúdo se constitui por 

[...] um conjunto de técnicas e instrumentos empregados na fase de análise e 
interpretação de dados de uma pesquisa, aplicando-se, de modo especial, ao exame de 
documentos escritos, discursos, dados de comunicação e semelhantes, com a 
finalidade de uma leitura crítica e aprofundada levando à descrição e interpretação 
destes materiais, assim como a inferências sobre suas condições de produção e 
recepção (MORAES, 1994 apud ENGERS, 1994, p. 103). 

Não obstante, foi empregado nesta pesquisa a técnica de análise de discurso que, 
advinda do campo da linguística e da comunicação, permite uma análise mais concisa 
das construções ideológicas presentes em um texto. Para ORLANDI (1996, p. 117), 
quando atrelamos esta técnica aos textos e falas veiculadas na mídia buscamos 
problematiza-la afim de explicitar os processos de significação nele contidos, bem como 
os mecanismos de produção de sentidos que estão funcionando, e assim compreender 
as ideologias que o compõem. Esta investigação também assume características de 
cunho quantitativo ao passo que busca catalogar e quantificar as menções, bem como 

violações dos Direitos Humanos nos recursos de mídia do Estado do RN. 

Assim, na tentativa de responder adequadamente as questões levantadas por este 
estudo, foram elencados como objeto de análise três recursos de mídia; os quais foram 
escolhidos através de critérios de abrangência e possibilidade de acesso, bem como 
atentando-se para a diversificação do recurso. A saber, o plano de análise foi construído 
mediante a escolha das mídias estudadas, da definição de uma amostragem temporal 
para análise, bem como da vinculação dos dados obtidos na catalogação com análises 
mais gerais, capazes de responder a questão problema. 
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Como plano inicial de catalogação dos dados para este ensaio optamos pela análise de 
dois exemplos de mídia televisiva e um exemplo de blog jornalístico. O RN TV 1ª edição 
e o Patrulha da Cidade foram escolhidos, como meio de coleta televisivo, por seu 
extenso raio de abrangência, principalmente por estar em canal aberto, e fazerem parte 
das duas maiores emissoras de televisão do Brasil, das quais o RN está vinculado à 
InterTV filiada à Rede Globo de Produção do grupo Marinho e o Patrulha à TV Ponta 
Negra filiada ao Sistema Brasileiro de Televisão - SBT. No entanto, no momento da 
coleta, a plataforma do RN TV não dispunha de dados para consulta livre em seu site e, 
por isso, foram catalogadas como amostragem televisiva apenas os conteúdos do 
programa jornalístico Patrulha da Cidade que apresentou, no segundo semestre do ano 

de 2019, liderança dos picos de audiência no Estado. 

No tocante ao Blog Jornalístico Agora RN, sua escolha foi aduzida em face da sua 
capacidade de disseminação, representando o massivo alcance das redes de internet; 
além de que a rede que compõe esta empresa está também vinculada aos jornais 
impressos e ondas de rádio, configurando o seu espraiamento. Dessa forma, foram 
catalogados 4 meses (Julho a Outubro de 2019) de material impresso deste veículo, o 
qual se caracteriza por um caderno de 16 páginas diárias. 

Para análise e consolidação dos dados deste estudo fez-se importante atribuirmos 
relevância na análise do uso da linguagem, através dos setores midiáticos, como 
ferramenta importante na propagação, negação e/ou transgressão dos Direitos 
Humanos. 

 

Resultados e Discussões 

 

Uma das características contundentes do modo de produção Capitalista é a forma com 
que as “coisas” tornam-se obsoletas e necessitam ser trocadas e/ou atualizadas para 
fomentar o processo contínuo de consumo da população. Essa característica induz a 
constante reformulação das mercadorias e do meios de acessá-las. Isto posto, quando 
tratamos de meios tecnológicos, os seus avanços na contemporaneidade tem permitido 
o acesso da população à informação de forma mais simples e rápida. 

A veiculação de notícias em tempo real e em plataformas de acesso universal e gratuito 
tem permitido o crescimento do público espectador ao longo dos anos, a partir do 
avanço das redes de televisão, rádio e/ou internet. Além disso, como uma forma de 
popularização do veículo midiático, as programações tem deixado sua característica 
mais engessada e unilateral para interagir com o público espectador. 

Dessa forma, é possível dizer que não só os programas de mídia tem chegado com 
mais concretude a população, mas também que a forma como tem sido projetado 
permite que o telespectador ganhe voz dentro da programação e opine sobre as 
edições, que assunto gostaria de ver e como devem ser conduzidas as matérias. Assim, 
sabendo que essa realidade de estratégias de aproximação com o público, como o uso 
coloquial da linguagem por parte dos repórteres e apresentadores, têm se somado com 
a constante busca por responder a categorias como instantaneidade, novidade e 
revelação pública, empreender um olhar criterioso para o que vem sendo veiculado e 
também a que público tem se tornado imprescindível. 

A novidade e a relevância de um tema é parte do compromisso do jornalismo enquanto 
instituição pública. Porém, a busca por notícias inéditas traz consigo alguns 
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constrangimentos, como a produção de informação sem apuro e sensacionalista 
(OLIVEIRA, 2008, p.05). 

Quando aproximamos esta realidade ao objeto de estudo proposto, identificamos como 
essas categorias tem se confirmado na programação diária de jornais com núcleo 
exclusivamente policial. O caráter mais “dinâmico” e aligeirado das matérias, bem como 
a preocupação constante em “dar furos de reportagem” tem se traduzido na forma como 
é conduzido o programa e, como isso tem interferido na vida da população, ganhando 
um caráter dito policialesco. 

Por policialesco, o guia de monitoramento Intervozes destaca que; 

[...] compreendem-se os programas de rádio e TV dedicados a narrar violências e 
criminalidades, sendo caracterizados pelo forte apelo popular. Diferentemente dos 
noticiosos em geral, que tratam de variados aspectos da vida social de modo 
relativamente equitativo, essas produções são focadas majoritariamente em temas 
vinculados a ocorrências de ordem policial, ainda que, eventualmente, insiram entre as 
narrativas um ou outro assunto estranho ao rol de fatos violentos, delituosos ou 
criminosos. (VARJÃO, 2016, p.12.) 

Isto posto, e atentos à interatividade entre mídia e massa popular, bem como de 
consciência que este é um local de poder e disseminação de ideias, este plano de 
trabalho buscou analisar os objetos elencados, também, a partir de categorias 
levantadas pelo Coletivo Brasil de Comunicação Social - Intervozes, em campanha 
nacional contínua intitulada “Mídia sem violação de direitos”. O objetivo da campanha é 
de receber e encaminhar, às devidas autoridades, denúncias de violação dos Direitos 
Humanos dentro do jornalismo. De forma mais concreta, a campanha buscava amenizar 
o aspecto violento com que tem sido veiculado o jornalismo brasileiro. 

Dessarte, a pesquisa trabalhou com categorias que atacam os Direitos Humanos e 
legislações como a Constituição Federal de 1988, a lei de abuso de autoridade (Lei 
13.869/2019) bem como preceitos que violam os códigos da profissão jornalística. A 
saber, as categorias levantadas pelo coletivo são: Exposição indevida de pessoas e 
famílias, Desrespeito à presunção de inocência, Violação do direito do silêncio, 
identificação de adolescentes em conflito com a lei, Discurso de ódio e preconceito, 
Tortura psicológica e tratamento degradante, Incitação ao crime e a violência, e 
Incitação à desobediência às leis e às decisões judiciárias. 

Assim, ao remeter as categorias aqui mencionadas com o blog jornalístico Agora RN 
identificamos que mesmo que tenha um grande raio de veiculação, o núcleo de notícias 
deste veículo é muito abrangente, constituído principalmente de notícias em âmbito 
nacional (sobretudo política) e de forma secundária do Rio Grande do Norte (que 
também voltam-se para assuntos políticos e de infraestrutura), dessa forma, fugindo da 
característica inicialmente proposta de jornal com núcleo de notícias do Estado do RN 

de cunho, principalmente, policial. 

Ainda assim diante análise do material impresso deste veículo, caracterizado por um 
caderno de 16 páginas diárias num período de 4 meses (julho a Outubro de 2019), não 
foram encontrados nas edições examinadas discursos atinentes ao disposto nos 
objetivos deste ensaio, formando alvo desta análise, em especial, o programa policial 
Patrulha da Cidade. 

Em se tratando do programa televisivo Patrulha da Cidade as análises contam uma 
história diferente da vista com o blog jornalístico Agora RN. Suas diferenças começam 
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ainda na forma como se caracterizam, sendo o programa Patrulha da Cidade de fato 
um programa de cunho policial, em que apresenta notícias diárias do Estado do Rio 
Grande do Norte. Veiculado pela TV Ponta Negra, afiliada ao Sistema Brasileiro de 
Televisão (SBT), o programa exibido de segunda a sexta conta com uma média de 
1h20m de exibição ao comando do apresentador Cyro Robson - que atende pela 
alcunha de “Papinha”. 

Aludindo as categorias elencadas para análise deste estudo identificamos nesta 
amostra um exemplo de mídia policialesca, que usa de um discurso agressivo, 
pejorativo, por vezes humilhantes, sádico e justiceiro para apresentar as notícias de seu 
programa. A carga horária cumprida, também, com a interação com os telespectadores 
através do “WhatsApp do Papinha”, e merchandising de empreendimentos locais, 
seguem na mesma linha das matérias com falas agressivas. 

O conteúdo do programa apresenta muitas vezes detalhes desprezíveis do ponto de 
vista informativo, que serve como forma de intensificar e enquadrar os fatos como 
extraordinários. A informação passa a ser um mero acessório e o fato é constituído pelo 
detalhe sórdido, pelo horror da violência apresentada de forma bizarra, estimulando um 
pânico social que se coloca acima dos valores morais e dos direitos humanos 
(VOLANIN, 2013 apud MEIRINHO, et all, p.10) 

Dessa forma, o programa mescla suas ferramentas de aproximação do público com o 
sentimento de medo da população, e um ideário de heroísmo nacional para garantir sua 
liderança nos rankings de audiência, no horário de 12h a 13h30min. As reportagens 
gritadas pelo apresentador, o tom de pesar, sua aparência de indignação e fúria, bem 
como, a ação quase invasiva dos repórteres traz ao público a ideia de aproximação da 
realidade, de pertencimento da situação que pode facilmente ocorrer com alguém de 
seu círculo social. 

- “O cara fala que queria Neutralizar, é fala de policial, atirar só para neutralizar. Era 
para ter dado nos quengo, porque se ele tivesse chance ele teria atirado na sua cabeça 
motorista de Aplicativo, ele teria atirado nos seus peito. Ele não ia ter esse “cuidado” de 
atirar só para dar um susto. [...] Eu daria no meio dos peito mesmo”. (Programa exibido 
em 23.07.2019). 

E assim, a partir de falas que enfatizam o poder bélico dos suspeitos o apresentador vai 
“incentivando” a violência ao passo que advoga que o “cidadão de bem” está à mercê 
do crime e, por essa razão, tem o direito/dever de defender-se, como se o fenômeno da 
violência fosse algo de ordem individualizada. 

- “Vocês tem cerca elétrica, mas faça um esforço de comprar e colocar concertina. É 
aquela cerca que é em espiral e que tem umas aspas, que se o cara tentar passar ele 
engancha feito anzol na perna do caba, ou no braço, onde pegar ele fura e engancha, 
tá?! Coloquem concertina e deixe ver se esse casal ou outro vagabundo e vagabunda 
vai tentar entrar. Noutro caso você mete bala para cima [...] Bandido tem que ser tratado 
no cacete. (Programa exibido em 23/07/2019) 

E seguindo na mesma linha do incentivo a violência, falas que enaltecem a ação da 
polícia, mesmo quando sobram apenas vítimas, ganham corpo na programação, sem 

que haja uma reflexão direcionada a este tipo de trabalho. 

- “Parabéns a polícia militar pelo trabalho que fizeram. Caba vagabundo atirou na polícia, 
a polícia tem que rebater da mesma forma. Acabar com essa história que polícia não 
pode matar bandido, porque é chacina. Chacina é o … (silêncio interpretado como 
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palavrão) (...)” (Programa exibido em 10.07.2019); “[...] Vagabundo atirou em policial, é 
bala! Vocês atiram e depois pergunta quem é” (programa exibido em 05.07.2019). 

Dessa forma, o programa vem sendo conduzido por um apresentador que “comporta-
se de forma autoritária e intimidadora, como um “justiceiro” que advoga contra indivíduos 
acusados de toda a sorte de crimes” (MEIRINHO, et all, p.05), proferindo, sem nenhum 
tipo de filtro, falas de desrespeito aos princípios básicos dos direitos humanos. “Se não 
gosta da polícia é por que tem rabo preso. Da mesma forma quem não gosta do papinha. 
Quem não gosta de mim é porque já saiu no patrulha”. (Programa exibido em 
10.07.2019). 

É importante frisar, que por se tratar de um programa jornalístico o mesmo não 
apresenta restrições ou indicações por faixa etária, permitindo o acesso do material 
exibido a todos os públicos, incluindo o público infantil como parte de sua audiência. 
Essa premissa se sustenta ao passo que a cada chamada para intervalo é reproduzido 
um vídeo de uma criança repetindo os jargões do apresentador - “Quer colocar papinha 
na boquinha do neguinho?”- estes que são enviados pelos próprios telespectadores. 
Embora perigosa, essa é também uma estratégia de sedução do telespectador, que 
mesmo vendo noticiado um clima de terror, se sente confortável, e próximo da ideia de 
que ali tem uma pessoa que os enxerga e defende os seus pedidos e direitos. 

Dessa forma, conseguimos identificar nas análises conteúdos que ferem diretamente os 
princípios dos Direitos Humanos, bem como demais legislações que integram o direito 
concreto do indivíduo. 

 

Conclusão 

 

A partir do debate em torno dos direitos humanos compreendemos que as questões 
levantadas no período de seu surgimento (1970-1980) foram consolidadas em solo 
nacional com a Constituição Federal de 1988 na guisa de garantir a permanência dos 
direitos de todo cidadão, em qualquer circunstância de sua vida. É importante frisar, 
também, a dicotomia existente dentro deste conceito, ao passo que se por um lado é 
um importante fator para a consolidação da democracia, por outro, o mesmo tem sido 
usado no campo da própria institucionalidade democrática para sustentar a sociedade 
burguesa. 

Esse debate tem ganhando novos espaços na sociedade contemporânea, com a “ajuda” 
de atores de veiculação e afirmação de seus verdadeiros princípios. Desde o ano de 
2015 um desses atores tem se caracterizado pelos grandes conglomerados 
empresariais que, diante do pacto de RSE e dos ODS, trabalham, dentre outros, pela 
defesa dos Direitos Humanos como forma de se enquadrar nos quesitos necessários 
para grandes relações comerciais. 

Dessa forma, cientes de que a mídia tornou-se ao longo dos anos um importante veículo 
de difusão de informações e influência na formação de pensamentos importa 
estabelecer instrumentos analíticos que permitam investigar criticamente os discursos 
produzidos pelos veículos de comunicação acerca da gestão empresarial socialmente 
responsável. Ainda, faz-se importante aludir que, diante das novas configurações 
empresariais, os veículos de mídia comportam-se também enquanto uma empresa e, 

dessa forma, são passíveis de integrar as ações de RSE. 
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Atentos a nova configuração da mídia, pudemos identificar na amostra levantada uma 
sumula de violações aos Direitos Humanos, trajados de arrogância e tom de deboche. 
Embora seja identificado uma melhoria, quando se faz uma comparação com análises 
pregressas do mesmo telejornal, a postura violadora ainda se faz muito presente, a 
apresentação de discursos que incitam a violência, desrespeito à presunção da 
inocência, a espetacularização do sofrimento, o uso indevido da imagem dos suspeitos, 

bem como de familiares. 

A abordagem enfática à violência, bem como ao trabalho policial traduzem a ausência 
de reflexão em torno da complexidade do fenômeno, e induz reações de repulsa à 
garantia dos direitos humanos, tendo em vista que, se descola o ato de violência dos 
determinantes sociais. Assim, programas com debates e atitudes como esses reforçam 
o cenário de barbárie vivenciado pela população norteriograndense, cunhados no medo 
constante e na violência como resposta, reforçando o ideário da meritocracia e da 
individualidade. 

Dessa forma, e entendendo a importância e a abrangência da comunicação, sobretudo 
como um portal de acesso e conhecimento à direitos, o debate acerca das mídias tem 
se tornado cada vez mais relevante para categorias profissionais diversas, incluindo o 
Serviço Social. Sob essa ótica, importa ao Serviço Social, atentar-se a este debate 

imprimindo uma postura analítica crítica. 
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TÍTULO: Atividade comercial na Região Metropolitana de Natal: prestação de serviços 

e mercado de trabalho no início do novo milênio 

Resumo 

O presente trabalho tem como propósito analisar o setor terciário e o mercado de 
trabalho na Região Metropolitana de Natal no início do século XXI, com foco no 
segmento do comércio. Os acontecimentos políticos e econômicos dos anos 1990 e 
início dos anos 2000 afetaram a dinâmica do país, como também do estado do Rio 
Grande do Norte. O objetivo do trabalho, portanto, será analisar o comportamento de 
setor terciário na RMN no período recente, sendo analisados três anos: 2010, 2014 e 
2018, de modo a observar o impacto de rupturas políticas no setor terciário, 
especialmente no comércio. Foram levantados dados com relação aos vínculos ativos, 
ao tamanho dos estabelecimentos e as faixas de renda na Região metropolitana de 
Natal. Para isso, a revisão de literatura especializada, os dados da RAIS e da PNAD 

contínua foram utilizados para se chegar aos resultados e às conclusões. 

 
Palavras-chave: Emprego, Região Metropolitana de Natal, Setor terciário, Comércio. 

TITLE: The Commercial activity in the Natal’s Metropolitan Region: provision of services 

and the labor market at the beginning of the new millennium. 

Abstract 

This research aims to analyse the tertiary sector and the labor marker in the Natal’s 
Metropolitan Region at the beginning of the 21st century, with focus on the trade sector. 
Some political and economic events might affect the dynamics of the country as well as 
the state of Rio Grande do Norte, the main objective of this research, therefore, is to 
analyse three years: 2010, 2014 and 2018, in order to observe the impact of political 
disruptions in the tertiary sector, especially in the trade sector, about the size of the 
establishments, the income range and employment in the Natal’s metropolitan region. 
Therefore, the review of specialized literature, the analysis of data from RAIS and PNAD 

continua were used to reach the results and conclusions. 

 
Keywords: Natal’s Metropolitan Region, Employment, Tertiary sector, Trading. 

Introdução 

Do fim do século XX até o período recente, vários aspectos político-econômicos 
impactaram diretamente a dinâmica econômica que ocorre hoje no Brasil, pois questões 
como a flexibilização e a precarização do trabalho trouxeram mudanças nas empresas 
e na vida dos trabalhadores. A disposição das empresas no território nacional foi 
alterada pelo processo de busca por menores custos de produção que contribuiu para 
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a redistribuição espacial da unidades produtivas, onde parte dos capitais se transferiram 
das grandes metrópoles para as áreas urbanas de menor porte, sem, contudo, evitar 
que as áreas mais urbanizadas continuassem concentrando a maior parte da estrutura 
produtiva e da produção. 

Grandes inovações tecnológicas ocorreram nos meios de comunicação e na logística 
de modo que empresas de diversos portes atuando em distintos locais pudessem atuar 
na mesma rede produtiva. Dessa forma as regiões metropolitanas mantiveram a 
concentração econômica, apesar da perda relativa em favor das cidades médias. 

Essas transformações ocorridas nas últimas décadas influenciaram o setor terciário, que 
compreende as atividades de comércio de bens e prestação de serviços, é um setor de 
grande importância e que emprega a maior parcela da população brasileira. No Rio 
Grande do Norte não é diferente, o setor terciário apresenta uma tendência de 
crescimento, empregando em 2018 mais de 80% da dos trabalhadores formais, e na 
Região Metropolitana de Natal, sendo cerca de 84%. 

A região Metropolitana de Natal contém quinze municípios e consiste no polo produtivo 
mais importante do estado, de modo que dos um milhão e trezentos mil trabalhadores 
no Rio Grande do Norte em 2020, 658 mil trabalhavam na região, dentre os quais, cerca 
de 380 mil são formais. O setor do comércio demonstra grande importância, uma vez 
que ele emprega formalmente 21% da força de trabalho do estado e cerca de 19% dos 
trabalhadores da RMNatal. 

Diante disto, o estudo pretende analisar os vínculos ativos, o salário médio, a quantidade 
e o porte dos estabelecimentos do setor terciário na região metropolitana de Natal. O 
ramo do comércio, no entanto, será o segmento no qual a pesquisa dará maior ênfase, 
sendo a RMNatal, locus principal de análise, a grande concentradora de empregos e 
estabelecimentos do setor no estado do Rio Grande do Norte, onde em 2018, 64% de 
todos trabalhadores do setor no estado estavam empregados e onde se encontravam 

cerca de 53% dos estabelecimentos comerciais. 

 
Metodologia 

 

Para a elaboração dessa pesquisa foram utilizadas: a análise de dados com o intuito de 
estudar o setor terciário, com maior foco no comércio, na RMNatal, bem como a revisão 
de parte da literatura relevante para a compreensão da dinâmica econômica da região 
metropolitana. Com isso, a análise dos dados aliada à interpretação teórica será o 
método utilizado para explicar a dinâmica de empregos, assim como o tamanho das 
empresas e a estrutura salarial no setor na Região Metropolitana de Natal. 

Desde o ano de 2019, quando o município de Bom Jesus passou a integrá-la, a Região 
Metropolitana de Natal, esta passou a ser composta por quinze municípios, são eles: 
Natal; Parnamirim; Ceará Mirim; Arês; Vera Cruz; Goianinha; Ielmo Marinho; Macaíba; 
Maxaranguape; Monte Alegre; Nísia Floresta; São Gonçalo do Amarante; São José do 

Mipibu; Bom Jesus; e Extremoz. 

A pesquisa utiliza como principal fonte de dados a relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS), uma pesquisa do Ministério do Trabalho (MTE), que contém os dados acerca 
dos estabelecimentos e dos vínculos formais de emprego. Para a obtenção de alguns 
dados gerais sobre o trabalho no Rio Grande do Norte e na Região metropolitana de 
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Natal, foram utilizadas informações da PNAD contínua, a partir da consulta da 
plataforma SIDRA, do Instituto Brasileiro de geografia e Estatística (IBGE). 

Foram utilizados 3 anos que marcam mudanças políticas no Brasil como meio de 
comparação na pesquisa, são eles: 2010, que marca o fim do período do governo Lula; 
2014, marca o fim do governo Dilma, uma vez que a partir deste ano economia se 
submeteu à agenda política e, com isso, a presidenta apesar de estar no poder não 
possuía mais plenas condições de exercer o seu mandato; e o ano de 2018, que marca 
o fim do governo Temer e também por limitação da fonte, já que se trata do último ano 
com dados disponíveis. 

 

Resultados e Discussões 

 
A última década do século XX foi marcada por baixo crescimento econômico, pela 
criação e aplicação de planos que tentavam controlar a inflação herdada da década 
anterior e por instabilidades políticas que culminaram no impeachment do então 
presidente Fernando Collor de Mello. Os anos 1990 foram considerados a segunda 
década perdida por resultados econômicos que não foram satisfatórios, expressos na 
baixa taxa de crescimento econômico e na desestruturação do mercado de trabalho. O 
Rio Grande do Norte, por sua vez, chegou a apresentar, mesmo que baixo, um 
crescimento acima da média nacional e nordestina na década. 

Nesse período houve a afirmação de um modelo liberal no Brasil, ao passo que a política 
de desenvolvimento regional vigente, como havia no período desenvolvimentista foi 
eliminada e substituída por uma política de corte horizontal. Com isso, atividades que 
tinham perspectivas de constituição de polos dinâmicos ganharam importância, o que 
trouxe políticas de incentivo à agricultura irrigada e de desenvolvimento do turismo no 
Nordeste, o que marcou a trajetória do RN na década. (SILVA, 2014) 

Além disso, a década de 1990 foi um período de intensas privatizações, de crescente 
flexibilização da produção e desconcentração produtiva. Esse cenário provocou uma 
piora nas condições de trabalho e concentração de renda. A terceirização reapareceu 
como uma via para a valorização do capital, segundo Tavares: 

Graças à terceirização, a informalidade se torna uma forma adequada ao capital, porque 
participa efetivamente da produção sem implicar custos do trabalho formal, e porque, 
aparentemente, não se configura como uma relação entre opositores. Em vez da 
compra direta da força de trabalho, compra-se trabalho, serviço, mercadoria. A 
informalidade que está sendo difundida se pauta principalmente no discurso da 
autonomia, da independência, da transformação do trabalhador em empresário 

(TAVARES, 2004, p.43. APUD SILVA, 2008, p.93) 

Seguiu-se a esse processo a fragmentação da produção de modo que as empresas 
seguiam em direção a áreas que oferecessem menores custos de produção, caso de 
áreas como o Nordeste. Com isso, segundo Silva: “Essa estratégia de flexibilização da 
produção provocou a redistribuição das unidades produtivas no território brasileiro [...]” 
(SILVA, 2008, p.123 e 124). 
O início dos anos 2000 foram marcados pela chegada ao poder de um novo governo 
que propunha várias pautas sociais. No período seguinte a 2004, houve um aumento da 
preocupação com o Nordeste, de modo que além dos benefícios sociais, vários 
investimentos em infraestrutura foram direcionados a região. No Rio Grande do Norte, 
se viu além da infraestrutura, um grande avanço na tentativa de oferecer uma melhor 
qualificação profissional para as gerações futuras, a partir do aumento do investimento 
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na educação pública, exemplificado pelo crescimento do número de Institutos Federais 
no Estado. 

A Região Metropolitana de Natal possuía em 2018 um total de 388.382 vínculos ativos, 
nos quais a maior parcela de pessoas estavam empregadas no setor de serviços e na 
administração pública, correspondendo a 39,6% e 26,4% respectivamente, já o setor do 
comércio compreendia 18,8% do emprego. No ano de 2014 havia mais trabalhadores 
empregados em situação formal na RMNatal, 411.789 pessoas, a maior parte também 
empregada no setor de serviços (35,2%). Já no ano de 2010, havia 383.585 
trabalhadores formais, onde o setor de serviços e administração pública, assim como 
nos demais anos analisados, concentravam a maior parcela dos vínculos ativos: 30% e 
29%, respectivamente, enquanto no comércio estavam empregados formalmente 
17,8%. Observa-se uma tendência de crescimento da participação do setor de serviços 
de 2010 a 2018 aumentando sua participação no emprego em cerca de 9,5%. 

É na cidade de Natal que se concentram boa parte dos empregos e estabelecimentos 
da Região Metropolitana. Em 2018 estavam localizados na capital 76% dos 
estabelecimentos do setor terciário e 71% dos empreendimentos do comércio do Rio 
Grande do Norte. É na capital potiguar que estão também a ampla maioria dos vínculos 
ativos da RMNatal (81%), assim como 71% dos empregos formais do comércio. 

As cidades vizinhas à capital apresentaram um crescimento relativamente acelerado no 
período, efeito da conurbação que se deu na região, onde seus limites geográficos foram 
“penetrados” pelo crescimento da malha urbana. Dessa forma, aumenta-se a demanda 
por habitação e construção civil nas cidades vizinhas o que explica em parte o 
crescimento apresentado por estas. Isso foi observado principalmente no município de 
Parnamirim e São Gonçalo do Amarante, que em 2010 concentravam 12,5% dos 
estabelecimentos do setor terciário e em 2018 esse número subiu para 16,2%. 

O setor do comércio era o que possuía mais estabelecimentos na RMNatal em 2010 e 
2014. No entanto, com a recente crise econômica a quantidade de estabelecimentos do 
setor caiu de 10.129 em 2014 para 9.758 em 2018, além disso, o setor de serviços 
apresentou crescimento no período, onde houve uma ampliação do número de 
estabelecimentos desse setor, de modo que neste último ano, o ramo dos serviços foi o 

que apresentou maior número de estabelecimentos com 10.290. 

Para facilitar o estudo do tamanho da empresas na Região Metropolitana de Natal foi 
adotada a seguinte classificação: os micro estabelecimentos são os que possuem de 1 
a 19 funcionários, os pequenos possuem de 20 a 99 empregados, os de médio porte 
tem de 100 a 499 funcionários e, finalmente, os grandes estabelecimentos são aqueles 
que empregam 500 ou mais pessoas. 

As microempresas consistem na maioria absoluta quanto ao porte dos 
estabelecimentos, representando 91% do total em 2018, essa representatividade cresce 
ainda mais quando somada aos pequenos estabelecimentos, dessa forma o percentual 
chega aos 98,3%. Os estabelecimentos de grande porte, por sua vez, representam 
apenas cerca de 0,3% dos estabelecimentos, com um total de 70. 

Os estabelecimentos que possuem até 19 funcionários vêm apresentando uma 
tendência de aumento de sua participação percentual. Em 2010 eles representavam 
80,7% e, em 2014, 89,8%. Em contrapartida, os médios e grandes estabelecimentos 
vem apresentando uma tendência de queda em sua participação relativa, passando de 
2,6% e 0,5%, respectivamente, em 2010, para 1,4% e 0,3% em 2018. 
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No comércio, os micros estabelecimentos são ainda mais representativos, em 2018 eles 
representavam 94%, ao somar-se com os de pequeno porte, o número vai aos 99,2%. 
Ao passo que os estabelecimentos de grande porte representam apenas 0,02%. Nos 
anos de 2010 e 2014, os micro e pequenos estabelecimentos representavam 96,7% e 
98,3%, respectivamente, do total dos estabelecimentos. 

Vale destacar que o setor do comércio apresenta uma redução da quantidade de 
estabelecimentos e de vínculos com relação ao ano de 2014, caracterizando, a partir de 
então, um período marcado pela recente recessão econômica. O setor da construção 
civil também apresentou forte impacto causado pela crise, o número de vínculos ativos 
no setor apresentou uma queda de mais de 40%, enquanto o número de 

estabelecimentos caiu na ordem dos 28%. 

Com relação ao nível de renda, os trabalhadores da Região Metropolitana de Natal, são 
em média mal remunerados, para se ter uma ideia, 42,3% dos trabalhadores formais 
recebiam entre 1,01 e 1,5 salário mínimo no ano de 2018, enquanto apenas 4,4% 
ganhavam 10 ou mais salários mínimos. Considerando apenas a cidade de Natal o 
percentual de pessoas que recebiam entre 1,01 e 1,5 salário mínimo cai um pouco para 
40%, e o percentual dos que recebiam 10 ou mais salários mínimos sobe para 5,3%. 

Nos anos de 2010 e 2014, 44,8% e 42,9% dos trabalhadores eram remunerados na 
faixa de 1,01 até 1,5 salário mínimo, respectivamente, apresentando assim uma leve 
tendência de queda, bem como os trabalhadores que recebem mais de 20 salários 
mínimos, caindo de 1,3% em 2010 para 1,2 em 2014 e 0,96% em 2018. 

No setor terciário, destaca-se os salários relativamente altos da administração pública, 
onde 8,9% dos funcionários ganhavam 10 ou mais salários mínimos no ano de 2018, 
sendo esse o maior percentual de altos salários entre os setores do terciário. Esse setor 
apresenta também o menor percentual de trabalhadores do terciário que ganhavam até 
1,5 salário mínimo, apenas 26,7%. 

No segmento do comércio, 62,7% dos trabalhadores formais ganhavam de 1,01 a 1,5 
salário mínimo, e apenas 1,42% ganhavam 10 ou mais salários mínimos no ano de 
2018. Enquanto em 2014, 65% recebiam na faixa dos 1,01 a 1,5 salário mínimo e 0,45% 
tinham um rendimento de 10 ou mais salários mínimos. Já no ano de 2010, 67,8% dos 
trabalhadores ganhavam entre 1,01 e 1,5 salário mínimo e apenas 0,46% recebiam 10 
ou mais salários mínimos. 

Apesar de constituírem minoria do número de estabelecimentos, os de grande porte 
concentravam o maior percentual de trabalhadores em 2018, representando 41,6%. 
Quando se leva em conta também as de médio porte, onde juntas condizem a apenas 
1,7% do total estabelecimentos, percebe-se que apesar disto, são os que ofertam 
grande parte dos empregos na RMN chegando a 58%. Os micro e pequenos 
estabelecimentos, por sua vez, apesar de representarem 98,3% dos estabelecimentos 

em 2018, compreendem apenas 42% dos vínculos ativos da RMNatal. 

No setor terciário os grandes e médios estabelecimentos, no mesmo ano, também 
contrataram boa parte dos trabalhadores (60%), enquanto as micro e pequenas 
empresas contrataram juntas 40% da força de trabalho formal do terciário. O comércio, 
por sua vez, é o setor no qual os pequenos e micro estabelecimentos tem a maior 
participação nos vínculos ativos. Eles empregaram juntos 77% dos trabalhadores do 
setor. 
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A administração pública se destaca pela elevada participação percentual dos grandes 
estabelecimentos, que chegam a 25,4% e somado com os médios representam 47,9%. 
Dado o fato de os grandes estabelecimentos contratarem maior parte dos trabalhadores, 
esse setor concentra 26,4% do total de empregos apesar de um número absoluto baixo 
de estabelecimentos que corresponde a apenas 0,41% do total. 

  

 
Conclusão 

 

O setor terciário é um setor de grande importância e vem apresentando uma grande 
expansão ao longo do tempo. Em 2010 o setor concentrava 77% dos vínculos ativos na 
Região Metropolitana de Natal. Enquanto no ano de 2018 passou a representar cerca 
de 85%. Esse crescimento teve como principal pilar o setor de serviços, que apresentou 
no período uma elevação do número de estabelecimentos e na participação dos 
vínculos ativos. 

O estudo do comércio, portanto, é de enorme importância, uma vez que o segmento 
promove uma grande dinâmica na economia local, onde apresenta o segundo maior 
número de estabelecimentos, e o terceiro maior número de vínculos formais da Região 
Metropolitana de Natal. 

A partir da pesquisa pôde-se perceber que os estabelecimentos de menor porte são a 
ampla maioria, contudo, esses empreendimentos tendem a apresentar baixa 
competitividade e custos elevados de operação. No entanto, o maior percentual de 
empregos se concentra nos médios e grandes estabelecimentos da Região 
Metropolitana de Natal. O setor do comércio é aquele no qual as micro e pequenas 
empresas tem a maior participação relativa na geração de empregos formais com 77%. 
Ademais, trata-se de um segmento com elevada informalidade tanto das atividades 
quanto das relações de trabalho. 

A crise política e economica que se desenrolou a partir de 2014, além do seguinte 
crescimento do trabalho informal, teve seu impacto observado na RMNatal, na qual os 
empregos e os estabelecimentos foram afetados, o que provocou a redução de ambos. 
Um setor bastante encadeado que sofreu grandes perdas foi o da construção civil, tendo 
sua participação no número de vínculos ativos e estabelecimentos consideravelmente 

reduzida. 

Recentemente, a pandemia da Covid-19 vem trazendo dificuldades para o comércio 
mundial. A necessidade de preservação da vida fez com que as pessoas fiquem em 
isolamento social, para que se possa reduzir a velocidade de contágio da doença. A 
redução da circulação de pessoas, no entanto, trouxe prejuízos para o comércio 
brasileiro e isso vem impondo mudanças ao setor. As compras online vêm ganhando 
cada vez mais espaço, pois consiste em um meio cômodo e relativamente seguro de 
adquirir os produtos. Com isso, o e-commerce adquiriu espaço cativo nos novos hábitos 
digitais da sociedade e vem estimulando a antecipação da transformação digital do 
comércio, acelerando o processo de adoção de plataformas digitais de modo a 
minimizar os efeitos negativos da pandemia nos lucros do setor. Os novos hábitos 
digitais podem vir a ser parte integrante do comércio no futuro, implicando em mudanças 
progressivas para nos adequarmos a nova realidade. Por fim, vale ressaltar que 
processo assemelhado está ocorrendo também na Região Metropolitana de Natal. 
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TÍTULO: A presença de Michel Foucault na produção científica nacional da 

Biblioteconomia e Ciência da Informação 

Resumo 

 

Michel Foucault é um dos mais importantes autores das Ciências Sociais e Humanas 
(CSH), responsável por uma diversidade de publicações. A Biblioteconomia e a Ciência 
da Informação inserem-se no rol das CSH, apropriando-se das correntes de 
pensamento produzidos pelas ciências. Deste modo, a partir de um estudo bibliométrico 
o objetivo desta pesquisa é mapear a presença de Michel Foucault na produção 
científica nacional da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Para tanto, foi 
selecionada a Base de Dados de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI). A 
coleta de dados foi empreendida em janeiro de 2020, de modo que a cobertura da 
pesquisa fosse de 1972 a 2019, sendo realizada a partir da consulta dos termos 
“Foucault” e “Michel Foucault”. Foi observado a partir da sistematização dos 128 artigos 
selecionados: ano de publicação, autoria, periódico, palavras-chaves, temáticas dos 
artigos e análise das citações. Foram citadas 362 obras de Michel Foucault, entre livros, 
capítulos de livros e artigos. Percebemos que Foucault é um referencial teórico-
metodológico para a Biblioteconomia e Ciência da Informação, estando presente desde 
a década de 1990 no cenário nacional, sobretudo com a “Arqueologia do saber”. Os 
resultados apontaram também uma concentração das citações em artigos associados 
aos “Estudos Históricos e Epistemológicos da Ciência da Informação”, “Informação, 
Educação e Trabalho” e “Organização e Representação do conhecimento”. 

 
 
Palavras-chave: Epistemologia. CHS. Bibliometria. Michel Foucault. 

TITLE: Michel Foucault's presence in the national scientific production of Library and 

Information Science 

Abstract 

 

Michel Foucault is one of the most important authors of Social and Human Sciences 
(SHS), responsible for a diversity of publications. Librarianship and Information Science 
are included in the list of SHS, appropriating the currents of thought produced by the 
sciences. Thus, from a bibliometric study, the objective of this research is to map the 
presence of Michel Foucault in the national scientific production of Librarianship and 
Information Science. To this end, the database of brazilian publications in Information 
Science (BRAPCI) was selected. Data collection was undertaken in January 2020, so 
that the research coverage was from 1972 to 2019, being carried out by consulting the 
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terms “Foucault” and “Michel Foucault”. It was observed from the systematization of the 
128 selected articles: year of publication, authorship, periodical, keywords, themes of 
articles and analysis of citations. 362 works by Michel Foucault were cited, including 
books, book chapters and articles. We realize that Foucault is a theoretical-
methodological framework for Librarianship and Information Science, having been 
present since the 1990s on the national scene, especially with the “Archeology of 
knowledge”. The results also pointed to a concentration of citations in articles associated 
with the “Historical and Epistemological Studies of Information Science”, “Information, 
Education and Work” and "Knowledge Organization and Representation”. 

 
 
Keywords: Epistemology. SHS. Bibliometrics. Michel Foucault. 

Introdução 

Michel Foucault (1926-184) é um dos mais proeminentes autores das Ciências Sociais 
e Humanas (CSH), responsável por uma extensa produção de textos publicados e 
traduzidos em diversos idiomas - que são lidos e citados também em várias áreas do 
conhecimento. Sua vasta produção é dividida de modo didático em três momentos: 
arqueológico, genealógico, e ético, em que se ocupou com mais ênfase nos respectivos 
domínios do saber (discurso), do poder (dispositivo) e dos sujeitos (ética e com o 
cuidado de si). Foucault, ao analisar os saberes (científicos ou não), incluindo outras 
produções discursivas ou não discursivas como são as práticas promove uma ruptura 
com os estudos históricos e epistemológicos anteriores, os quais abordavam os 
documentos escritos como única fonte verdadeira e objetiva. Castro (2009) demonstra 
que a instauração de um segundo momento de Foucault decorreu da necessidade de 
analisar para além dos “acontecimentos arqueológicos” e “acontecimentos discursivos”, 
desvelando dentro dessas categorias as relações de força, de poder, de luta, das 
estratégias e dos dispositivos que se manifestam de modos diversos nas sociedades e 
nas instituições. No terceiro momento, Foucault discute a questão da ética, do cuidado 
consigo, das técnicas de si – técnicas pelas quais os indivíduos se compõem como 
sujeito moral ou sujeito ético. O biopoder e a biopolítica são dois conceitos trabalhados 
por Foucault para designar o exercício do poder sobre os indivíduos, controle dos 
corpos, e sobre o controle da população pelo Estado, o que conduz a um outro conceito 
relevante da sua obra que é o da “governamentalidade”. O poder, intimamente vinculado 
com o saber, produz os campos científicos, estes nomeados pelo seu contemporâneo 
Pierre Bourdieu (1994). Assim, ao considerar a Biblioteconomia e a Ciência da 
Informação como campos científicos, implica compreendê-los como espaços de poder 
e de luta entre os agentes e as instituições para manter ou transformar o campo ou as 
“formações discursivas”, marcadas também pelo exercício da “ordem do discurso” 
(FOUCAULT, 2000). De modo que, Pierre Bourdieu e Michel Foucault, dois autores 
franceses, tornam-se indispensáveis em uma agenda epistemológica da ciência, em 
particular, aqui, da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Essa presença das 
correntes de pensamento das Ciências Sociais e Humanas na Biblioteconomia e na 
Ciência da Informação é claramente desvelada nas produções acadêmicas, seja por 
meio da manifestação do ordenamento do social, da contradição do social e da 
construção do social na Biblioteconomia (TANUS, 2017, 2018), ou como também é 
conhecido pelos paradigmas físico, cognitivo e social da Ciência da Informação 
(CAPURRO, 2003). Pesquisas que buscam identificar os artigos que versam sobre 
epistemologia da Ciência da Informação são também um dos caminhos para se chegar 
aos autores das Ciências Sociais e Humanas citados pela Ciência da Informação 
(ARAÚJO, 2009; ARBOIT; BUFREM; FREITAS, 2010; FRANCELIN, 2018; BUFREM, 
2018). A presença dos autores deriva de diversas motivações de citação, inclusive há 
um caminho de pesquisa dentro da “comunicação científica”, que discute as “sociologias 
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das citações”, os tipos de citação e o comportamento dessa ação de relacionar um texto 
com outro, um autor com outro, citante e citado (ROMANCINI, 2010). As autoras Tanus 
e Aguiar (2020) apontaram quatorze nomes mais citados na produção indexada pela 
Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação 
(BRAPCI), são eles: Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Gilles 
Deleuze, Paulo Freire, Karl Marx, Pierre Lévy, Walter Benjamin, Edgar Morin, Mikhail 
Bakhtin, Manuel Castells, Bruno Latour, Peter Berger, Immanuel Kant. Para uma análise 
mais aprofundada dessa apropriação do autor mais citado apontado pela pesquisa 
supracitada, continuamos aqui com Michel Foucault a fim de compreender de modo 
mais verticalizado a sua presença na Biblioteconomia e Ciência da Informação. 

 
Metodologia 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foi selecionada a Base de dados de Periódicos 
em Ciência da Informação (BRAPCI), que indexa desde 1972 mais de cinquenta 
periódicos acadêmicos impressos e eletrônicos. Dos periódicos disponíveis, 40 estão 
ativos e 17 históricos (descontinuados). Como o objetivo da pesquisa é o de mapear a 
presença de Michel Foucault na produção nacional da Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, tal escolha vai ao encontro da nossa proposta. A coleta de dados ocorreu 
em janeiro de 2020, de modo que o recorte temporal compreendeu de 1972, ano de 
criação dos primeiros periódicos da área (Revista da Escola de Biblioteconomia da 
UFMG e Ciência da Informação, editada pelo IBICT), e o ano todo de 2019, abrangendo, 
portanto, 47 anos. A busca com o termo “Foucault” e “Michel Foucault” foi realizada na 
caixa de busca da base de dados, sem operar com nenhum filtro de seleção. Para tanto, 
convocamos o método bibliométrico e a análise de citação, que operam com métodos 
matemáticos e estatísticos para o mapeamento científico e a representação da 
informação (CAFÉ; BRÄSCHER, 2008). Dos 137 artigos identificados foi necessário 
realizar o tratamento dos resultados, isto é, a eliminação de resultados duplicados 
(mesmo artigo publicado em dois periódicos distintos, mesmo artigo recuperado em 
razão do título em inglês) e das tipologias entrevista e editorial, configurando, portanto, 
como resultado válido 128 artigos, os quais foram arrolados individualmente em uma 
planilha do Excel. Diante do corpus delimitado em 128 artigos, analisamos o ano de 
publicação, o periódico, os autores e as palavras-chaves. Realizamos também um 
enquadramento de todos os artigos nos Grupos de Trabalho (GT) do Encontro Nacional 
de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB) a partir da leitura dos elementos 
pré-textuais dos artigos (título, resumo, palavras-chaves). Com vistas a relacionar as 
temáticas dos artigos quanto a apropriação do Michel Foucault a partir dos seus três 
momentos delineados, buscamos, novamente, analisar os elementos pré-textuais e as 
referências (pós-textual) para delinear a presença e a influência deste autor. Essa coleta 
de dados, pautada pelo método bibliométrico permite olharmos para as características 
quantificáveis dessa produção, ou melhor para o “saber científico registrado” e “as 
práticas de mensuração da informação” (BUFREM; PRATES, 2006), chegando a 
considerações importantes para o campo epistemológico da Biblioteconomia e Ciência 
da Informação. Assim, consideramos que a bibliometria possibilita uma extração de 
regularidades das formações discursivas, que são reveladas por meio da materialidade 
dos enunciados produzidos e publicados em artigos científicos. A visualização das 
citações de Michel Foucault na Biblioteconomia e Ciência da Informação contribui para 
uma maior claridade do desenvolvimento dos campos científicos, uma vez que 
convocam esse autor crítico para composição da trama discursiva da pesquisa e do 
próprio contexto epistemológico. Nessa direção, da bibliometria, como caminho 
empírico para se chegar os enunciados e as formações discursivas, nos conduz, em 
alguma medida, a própria arqueologia de Michel Foucault. As referências, documentos 
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citados, são monumentos intencionalmente selecionados pelos autores para a 
composição de um outro documento-monumento, estabelecendo uma rede e relação de 
saber e poder. Essa aproximação entre a bibliometria e a arqueologia foi posta em 
publicação nacional por Alvarenga (1999). Segundo essa autora a arqueologia 
consistiria em uma importante fundamentação teórico-metodológica, que permitiria 
ultrapassar os limites quantitativos da bibliometria, mostrando uma abertura ao 
pensamento crítico e as novas categorias de análise. Corroboramos com a articulação 
entre a bibliometria e a arqueologia do saber, tendo em vista a discussão epistemológica 
que ambas são capazes de fomentar. A bibliometria tem sido empreendida inclusive em 
outros estudos que tem servido como um caminho para o conhecimento dos territórios 
das formações discursivas, dos campos científicos, da Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, seja na pesquisa ou no ensino, por exemplo (SHIKIDA, 2012; TANUS, 
2013). Como dito, embora a bibliometria tenha seu objetivo muito bem delineado, de 
observar o registrado, a análise do discurso a partir da arqueologia foucaultiana 
compreende os discursos para além da sua unidade física. Como o livro sendo uma 
dessas unidades que se abre e fecha é preciso ir além, pois “Por mais que o livro se 
apresente como um objeto que se tem na mão; por mais que ele se reduza ao pequeno 
paralelepípedo que o encerra: sua unidade é variável e relativa. Assim que a 
questionamos, ela perde sua evidência. Não se indica a si mesma, só se constrói a partir 
de um campo complexo do discurso” (FOUCAULT, 2000, p. 26). Em síntese, a análise 
de citação registra os enlaces dessa rede discursiva entre os textos e a produção do 
conhecimento científico que não se realiza sem as práticas de (re)conhecimento dos 
trabalhos realizados anteriormente. Dito isto, “as citações são uma prova empírica de 
relações entre os conhecimentos que formam os campos do saber” (ALVARENGA, 
1999, p. 7), e é por meio das citações que empreendemos esta pesquisa. E são as 
citações que permitem também a recorrência dos discursos, podendo a partir delas 
potencializar as regularidades e as positividades dos enunciados em um tempo 
histórico. Para Foucault (2000, p. 142) a positividade de um discurso caracteriza a 
“unidade através do tempo e muito além das obras individuais, dos livros e dos textos”, 
e com ela que chegamos ao a priori histórico, as condições de realidade dos 
enunciados. E, por meio, das emergências observadas na Biblioteconomia e Ciência da 
Informação que podemos aclarar melhor a construção dessa rede discursiva. 

 
Resultados e Discussões 

 

Como dito após a “limpeza dos resultados” a busca por Michel Foucault na base de 
dados Base de dados de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI) totalizou 128 
trabalhos publicados, os quais estão disponíveis em texto completo. Interessante 
perceber que a apropriação de Foucault na Biblioteconomia e Ciência da Informação na 
produção científica nacional ocorre a partir da década de 1990. Diante desse resultado, 
considerado tardio, tendo em vista que os primeiros livros de Michel Foucault datam da 
década de 1960, consultamos as bases de dados internacionais: Scorpus e Library and 
Information Science (LISA) com os seguintes termos de buscas: “Foucault” AND "Library 
and Information Science”. Em ambos os resultados o primeiro trabalho também estava 
associado a década de 1990, sinalizando uma virada crítica em comunhão com o 
pensamento foucaultiano. Destarte, no Brasil, o primeiro artigo de 1992, abordou a 
produção da verdade a partir de Foucault, publicado na revista Ágora (UFSC). A partir 
de então podemos ver a presença de Michel Foucault nos artigos, embora em uma 
frequência pequena, isto é, diferente do esperado. O momento de maior concentração 
ocorreu em 2010, em razão de um volume especial da revista Educação Temática 
Digital – ETD (UNICAMP), após essa data houve momentos com maiores e outros com 
menores citações a Foucault, conforme o Gráfico 1. Para analisar em quais periódicos 
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os artigos foram publicados, tivemos que realizar uma padronização dos títulos, pois ora 
apresentavam por extenso, ora abreviado. Este mesmo recurso foi utilizado para 
analisar a autoria dos trabalhos. Quanto aos periódicos o resultado foi bastante 
disperso, registrando 34 títulos diferentes de periódicos. Em segundo lugar, 
encontramos os trabalhos apresentados e publicados nos anais do ENANCIB, os quais 
são indexados pela BRAPCI, concentrando 16 publicações. Com um único artigo 
publicado, foram identificados onze periódicos, com dois artigos foram seis periódicos, 
com três artigos foram nove periódicos, e com quatro periódicos foram dois. Expomos 
nominalmente no Gráfico 2 apenas aqueles periódicos com mais de cinco artigos: ETD 
— Educação Temática Digital (UNICAMP), com 32 trabalhos; Anais do ENANCIB 
(ANCIB), com 16 trabalhos; Ciência da Informação (IBICT), com seis trabalhos; InCID: 
Revista de Ciência da Informação e Documentação (USP), com seis trabalhos; Em 
Questão (UFRGS), com cinco trabalhos; Informação & Sociedade: Estudos (UFPB), 
com cinco trabalhos. A dispersão de autores que citaram Foucault em suas produções 
também foi bastante elevada, não podendo dizer que há um núcleo de pesquisadores 
em torno de sua obra, pelo menos do ponto de vista da análise dos artigos nacionais no 
que se refere às citações. Foram identificados no total 188 citantes, sendo 160 
diferentes entre autores e coautores. Dos 128 artigos, 50 são com coautoria. E quando 
analisado os sujeitos mais frequentes, chegamos à ocorrência máxima de quatro vezes, 
que registamos no Quadro 1. Para compreender como os autores representavam os 
assuntos dos artigos coletamos todas as palavras-chaves de cada um dos 128 artigos. 
Ao final chegamos a um total de 515 ocorrências, sendo 366 termos distintos. As 
palavras mais frequentes são: Michel Foucault (14 vezes); Análise do discurso (10 
vezes); Ciência da Informação (10 vezes); Epistemologia; Dispositivo; Informação; 
Documento; Memória; Psicanálise (sete vezes cada uma dessas palavras). Percebemos 
uma grande dispersão, além da consideração de relações interessantes como a 
presença da análise do discurso e as palavras supracitadas quando se referem as 
produções que citam Michel Foucault, o que dá indícios temáticos para compreensão 
de uma primeira aproximação. É pela via da análise do discurso, localizada na 
arqueologia do saber, que Foucault impactou profundamente muitos campos, incluindo 
a Library and Information Science (DEWEY, 2015). Para complementar a visualização 
apresentamos a Figura 1 que revela a nuvem de palavras gerada no Wordclouds. Para 
adentrar no conteúdo dos artigos realizamos uma leitura dos elementos pré-textuais 
com o objetivo de compreender a temática dos artigos e articulá-los com os onze grupos 
de trabalhos do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB), 
principal evento da área da Ciência da Informação no Brasil. Como exposto no Gráfico 
3, dos 11 grupos de trabalhos, os com maior ocorrência foram o GT1 e GT6 que tratam 
respectivamente dos "Estudos Históricos e Epistemológicos da Ciência da Informação" 
e "Informação, Educação e Trabalho", com 29 e 22 trabalhos. Em terceiro lugar ficou o 
GT2 “Organização e Representação do conhecimento”, com 19 trabalhos, em quarto 
lugar com GT5 “Política e Economia da Informação”, com 12 trabalhos. E com dez 
trabalhos está o GT10 “Informação e Memória”, o GT11 “Informação e Saúde”, com 
nove trabalhos. O GT3 “Mediação, Circulação e Apropriação da Informação”, GT7 
“Produção e Comunicação da Informação em Ciência e Tecnologia” e GT9 “Museu, 
Patrimônio e Informação”, apresentaram cinco trabalhos em cada. Com menos 
trabalhos estão o GT4 “Gestão da Informação e do Conhecimento” com quatro 
trabalhos, e apenas com um trabalho o GT8 “Informação e Tecnologia”. Ademais, 
desses grupos, sentimos a necessidade de criar uma outra categoria nomeada de 
“Diversos”, pois sete trabalhos não apresentaram nenhuma proximidade com a 
Biblioteconomia e a Ciência da Informação. Essas publicações estão vinculadas a dois 
periódicos interdisciplinares, a saber: “Educação Temática Digital”, com seis artigos, e 
“Comunicação e Informação”, com um artigo. Por fim, com o intuito de identificar quais 
as obras do Foucault estavam sendo citadas, realizamos também a coleta sistemática 
nas referências de todos os artigos. Os 128 artigos acumularam 362 referências 
relacionadas a Michel Foucault. Operamos com a classificação tipológica dessas 
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referências a fim de identificar suas tipologias, aparecendo as seguintes categorias: 
artigos, capítulos de livros, livros. Interessante perceber que os autores citam seus livros 
na íntegra, isto é, a referência do livro no todo e não de suas partes, o que geraria uma 
referência de capítulo. O quantitativo de 288 livros, contudo, não significa títulos 
diferentes, sendo encontrados 56 títulos (entre livros que foram editados em vida e post-
mortem do autor), conforme Apêndice A. E com 67 citações estão os capítulos de livros 
e com sete citações estão os artigos, conforme disposto no Gráfico 4. Para aprofundar 
nessas citações, buscamos então sistematizar todas essas referências, buscando 
responder: Quais obras do Michel Foucault são mais citadas? Agrupamos todos os 
títulos citados em português, mesmo quando as obras eram citadas em outros idiomas 
realizamos essa tradução com o objetivo de obter um quantitativo da obra citada. Para 
o próprio Foucault (2003, p. 259) seus livros podem ser utilizados como instrumentos, 
ou melhor, como "livros-bomba quer dizer, livros que sejam úteis precisamente no 
momento em que alguém os escreve ou os lê [...]. Os livros deveriam ser espécies de 
bombas e nada mais. Depois da explosão, se poderia lembrar às pessoas que esses 
livros produziram um belíssimo fogo de artifício". 

Identificamos que o livro mais citado é “A arqueologia do saber”, sendo ainda 
interessante perceber que nenhum autor referenciou algum capítulo desse livro, sendo 
citado nas referências na íntegra. O segundo livro mais citado foi o “Vigiar e Punir” que 
se encontra dentro de um momento genealógico, diferente do primeiro e do terceiro livro 
mais citados que se localizam no momento arqueológico. Vale a pena assinalar que os 
três momentos de Foucault estão presentes no Quadro 2, que sinaliza as obras mais 
citadas. O momento ético encontra-se presente com a obra “Hermenêutica do sujeito”. 
Dentre os capítulos mais citados o único registro foi do livro a “Microfísica do poder”, 
que é uma reunião de aulas e textos traduzidos por Roberto Machado, um dos 
estudiosos da obra de Michel Foucault e Gilles Deleuze. Importante destacar a pesquisa 
de Scott Dewey (2016), que buscou analisar a apropriação de Michel Foucault, 
especialmente, pela via da arqueologia do saber, a partir da análise da citação de duas 
obras: “Arqueologia do saber” e as “Palavras e as coisas” na produção científica da 
Library and Information Science (LIS). Foram analisados os principais periódicos que 
disponibilizam o texto completo, no período de 1990 a 2015, isto é, quinze anos, com a 
intenção de delinear a influência desse intelectual e o comportamento de cada citação 
em seis níveis, do mais básico, citação bibliográfica ao mais complexo, que envolve uma 
assimilação profunda. Nesta pesquisa, foram localizados 188 artigos que citaram as 
duas obras, em 63 distintos periódicos, todavia 259 artigos citavam outras obras de 
Foucault, que não compuseram o estudo, como as obras também conhecidas “Vigiar e 
Punir” e “História da sexualidade”. Dewey (2016) ainda dentro dessa análise apontou 
que apenas 38 artigos, isto é, uma minoria das citações pode ser classificada como de 
“uso muito substancial”, onde múltiplos parágrafos ou páginas dedicadas ampla ou 
inteiramente às ideias de Foucault são realizadas na construção dos artigos da LIS. 
Enquanto, uma maioria, 150 artigos citaram essas obras de passagem, fazendo uso 
breve, uso limitado, com quase nenhum uso visível de Foucault. Portanto, para Dewey 
(2016) contrariamente às expectativas iniciais, os trabalhos em questão citam pouco 
essas duas obras e quando citam, em sua maioria, costumam ser pouco significativas, 
sendo mais de passagem. Em resumo, ironicamente, dois dos livros mais importantes 
sobre análise do discurso parecem desaparecer nesse discurso, cedendo espaço mais 
aos comentadores (fontes secundárias) do que o próprio Michel Foucault. Sem adentrar 
nessa classificação dos níveis de apropriação das referências, retornamos aos 
resultados da análise das citações da pesquisa em tela, dos 67 capítulos de livros 
citados o maior quantitativo está vinculado a um título específico, o livro organizado por 
Dreyfus & P. Rabinow, traduzido em português como “Michel Foucault: uma trajetória 
filosófica”, publicado pela Forense universitária. A soma da coleção “Ditos e escritos” é 
de 26 citações somente de seus capítulos. Essa coleção é uma reunião em onze 
volumes de seus textos, palestras e aula, realizadas ao longo de sua vida. Sendo que 
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nem todos os volumes foram citados no todo ou em partes, apresentamos os livros 
citados e os capítulos no Quadro 3. Dos artigos de autoria de Michel Foucault citados 
nos artigos da Biblioteconomia e Ciência da Informação analisados, o mais citado está 
traduzido e foi publicado na década de 1970. A Revista Tempo Brasileira continua 
vigente e publica textos de interesse social, histórico, filosófico e literário. Ao 
percebemos a manifestação de um artigo traduzido há várias décadas, é possível 
reafirmar que Foucault (e seus livros também traduzidos nessa época) demorou para 
ser citado na Biblioteconomia e Ciência da Informação. Os artigos de Foucault citados 
apenas uma vez estão associadas as publicações nacionais dos anos de 1999, 2007, 
2010 e 2018. De um modo geral, quanto a apropriação das obras de Michel Foucault 
percebemos uma dispersão significativa entre seus livros e capítulos de livros na 
Biblioteconomia e Ciência da Informação, e diminuta quando comparada com seu 
impacto nas Ciências Sociais e Humanas. As obras mais citadas no Quadro 1 
perpassam com mais vigor o momento arqueológico e genealógico. Dentre as obras 
dessa fase arqueológica citadas estão: “A arqueologia do saber” e “As palavras e as 
coisas”, da fase genealógica estão: “Vigiar e Punir”, “A ordem do discurso”, “Microfísica 
do poder” e “A verdade e as formas jurídicas”. Em pesquisa realizada no Google 
Scholar, em 2004, por Elliott Green (professor da London School of Economics) 
constatou que Foucault está entre os autores mais citados das Ciências Sociais, com 
as obras "Vigiar e Punir" que recebeu mais 60 mil citações e “História da sexualidade 
III”, com 47 mil citações. Ao realizar a busca por Foucault no referido buscador, em 
janeiro de 2020, o resultado foi de mais de dois milhões de ocorrência. O reflexo das 
obras mais citadas de Michel Foucault, conforme visto nos quadros 2, 3 e 4, encontram 
uma ressonância no Gráfico 5, onde é apresentado uma classificação dos 128 artigos 
localizados dentro dos momentos foucaultianos. Esse exercício de aproximação dos 
artigos aos momentos arqueológico, genealógico e ético é importante para compreender 
como Michel Foucault se faz presente, embora toda classificação seja arbitrária e 
limitada, em um duplo movimento de inclusão e exclusão. Essa aproximação ocorreu 
por meio da análise temática dos artigos e, em seguida, as próprias referências 
confirmaram essa direção classificatória e de enquadramentos por semelhança e 
regularidade discursiva. Como podemos perceber a arqueologia e a genealogia 
predominam nos artigos de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Em especial, o 
GT1 e GT2 concentram produções que podem ser localizadas dentro desse momento 
arqueológico, uma vez que se apropriam da “arqueologia do saber”, e de seu 
vocabulário, em especial, da “análise do discurso”, tanto para a construção histórica e 
epistemológica quanto para a construção discursiva da organização dos saberes. Nesse 
primeiro GT se faz presente a episteme, as condições de possibilidade dos discursos, a 
formação discursiva, a problemática do documento e da história. No GT2 a arqueologia 
é também trazida por meio da reflexão sobre os discursos, os enunciados, os conceitos 
e, sobretudo, o poder de nomear, classificar e ordenar – presente nos sistemas de 
organização dos conhecimentos e na modelação de um domínio, prática e comunidade 
discursiva. Outro destaque envolvendo a arqueologia recai nos estudos do GT6 em que 
a relação do poder é discutida a partir do ensino, do currículo e das práticas 
pedagógicas. As relações de poder-saber são também tensionadas por meio das 
instituições como as bibliotecas e as escolas e a ação de seus profissionais neste GT6. 
O momento genealógico é manifestado com mais vigor nas produções cujos temas 
envolvem as políticas públicas, o estado, a economia, os regimes de informação sob 
uma influência foucaultiana, as quais fazem parte deste GT5 "Política e economia da 
informação". A noção de dispositivo como um conjunto heterogêneo que engloba 
discursos, instituições, arquiteturas, decisões regulamentares, leis, normas, 
enunciados, o dito e o não dito, promovem uma abertura em rede do próprio exercício 
do poder no campo social. O saber-poder é o centro da genealogia, diferente da 
arqueologia que o centro repousa sobre a linguagem e os discursos, de modo que a 
analítica do poder-dispositivo-verdade encontra uma abertura maior. A ética é o único 
momento que não aparece em todos os grupos de trabalho, sendo também menos 
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presente por meio das citações a obras dessa fase centrada no “sujeito”. A categoria 
“Diverso” abrange a maior quantidade de produções, as quais inclusive não foram 
classificadas dentro dos GT´s, justamente, por não abrangerem as temáticas oriundas 
da Biblioteconomia e nem da Ciência da Informação. Os GT10 e GT11 por versarem 
acerca da informação, memória e saúde, trazem em suas produções a questão da ética, 
de uma genealogia do sujeito, do cuidado de si, concentrando-se no sujeito e nas 
práticas de si como discussões centrais. Acreditamos que o uso de Michel Foucault 
torna o campo mais aberto as relações com as Ciências Sociais e Humanas, afastando 
a Biblioteconomia e Ciência da Informação de um isolacionismo ou mesmo das 
compreensões fisicalistas e mentalistas, marcas do paradigma físico e cognitivo da 
Ciência da Informação (CAPURRO, 2003). Gloria Leckie e John Buschman (2010) 
destacam a importância da área em apropriar dos estudos críticos e dos diversos 
autores das Ciências Sociais e Humanas, entre eles, o próprio Michel Foucault, para 
que possam promover discursos mais alinhados com os problemas sociais, e, 
consequentemente, práticas mais críticas e significativas diante dos contextos ou “no 
plano de uma pesquisa do ordinário” (FOUCAULT, 2000, p. 15). Essa presença de 
Michel Foucault na Biblioteconomia e Ciência da Informação nos revela, nesse primeiro 
momento, uma indispensável abertura dos campos às linhas de pensamento das 
Ciências Sociais e Humanas. É a partir de Foucault também que a Biblioteconomia e 
Ciência da Informação tem seus caminhos abertos para a insurgência de uma outra 
epistemologia e de temáticas como, por exemplo, “neodocumentação”, “regimes de 
informação”, “análise de domínio”, “organização dos saberes”, entre outras, as quais 

ancoram-se na compreensão pós-estruturalista e de influência foucaultiana. 

 
Conclusão 

 

Foi observado a partir da sistematização dos 128 artigos analisados que Michel Foucault 
constitui em um autor presente nos estudos da Biblioteconomia e Ciência da 
Informação. A sua aparição na década de 1990 na área no âmbito nacional vai também 
ao encontro da literatura internacional, configurando uma virada epistemológica, ainda 
que tímida, em razão da instauração mais clara de um paradigma social. A dispersão 
dos periódicos e dos autores que citam Michel Foucault parece também não originar um 
núcleo bem delimitado. A própria diversidade de palavras-chaves também chama a 
atenção, pois poderiam ser melhor harmonizadas justamente para facilitar a 
recuperação da informação. Quanto a essa falta de padronização das palavras-chaves 
podemos atribuir a diferentes fatores: falta de um vocabulário controlado nos periódicos, 
falta de um controle de indexação dos assuntos pela base ora utilizada, ou mesmo a 
falta de um rigor dos autores ao atribuírem as palavras-chaves. Interessante perceber 
que as autoras Café e Bräscher (2008) ao analisar as dificuldades encontradas por 
pesquisadores na área de bibliometria concluíram que: “[...] de maneira geral, as 
dificuldades se concentram principalmente na padronização de títulos de periódicos e 
de nomes de autor (descrição física), assim como na diversidade de representações de 
assunto (descrição de conteúdo)”. Quando Foucault é apropriado pela área, em grande 
parte, essa via se faz pela análise do discurso, uma das marcas de seu primeiro 
momento, o arqueológico. Para a Biblioteconomia e Ciência da Informação a 
arqueologia do saber ampara os estudos epistemológicos, da organização e do ensino, 
tendo em vista a ocorrência de trabalhos classificados dentro dos GT1, GT2 e GT6. Com 
Foucault não é possível pensar em instituições e informações objetivas, imparciais, 
neutras, como também o usuário como um sujeito passivo sem discutir as relações de 
poder, que marcam esse sujeito histórico, ético e discursivo. São os discursos, as 
formações discursivas, que produzem e são produzidos pelos sujeitos imersos nas 
epistemes (FOUCAULT, 2000). Esperamos, assim, que o pensamento foucaultiano 
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dentro da Biblioteconomia e Ciência da Informação contribua veementemente para o 
deslocamento de visões redutoras, mecânicas e isoladas dos fenômenos sociais e 
informacionais. A leitura e a apropriação de autores das Ciências Sociais e Humanas, 
entre eles, o próprio Michel Foucault é um caminho interessante para se pensar de modo 
mais crítico e histórico as relações humanas e sociais. Como sugeriu o próprio Michel 
Foucault em abrir a “caixa de ferramentas” (FOUCAULT, 2003) de sua produção, 
podendo, portanto, o leitor servir de seus conceitos, teorias, frases ou palavras, pois 
muito bem o fez fabricando para que os outros se sirvam dentro da conjuntura presente 
e do quadro teórico que coadune com o desenvolvimento da pesquisa na 
Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
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Anexos 

 

 

Gráfico 1- Distribuição temporal dos artigos 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos artigos nos periódicos 
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Quadro 1 – Autoria dos artigos 

 

 

Figura 1 – Nuvem de palavras originada a partir das palavras-chaves dos artigos 
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Gráfico 3 -Distribuição dos trabalhos nos Grupos de Trabalho 

 

 

Gráfico 4 - Contagem tipológica das citações 

 

 

Quadro 2 – Obras mais citadas de Michel Foucault 

 

 

Quadro 3 – Obras mais citadas da Coleção Ditos e Escritos de Michel Foucault 
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Quadro 4 – Artigos citados de Michel Foucault 

 

 

Gráfico 5 - Os momentos de Foucault na produção científica 
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APÊNDICE A – RELAÇÃO DAS OBRAS CITADAS DE MICHEL FOUCAULT 
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TÍTULO: Direito básico do consumidor à informação no comércio eletrônico 

(marketplace) 

Resumo 

O presente trabalho tem como eixo temático principal o direito do consumidor à 
informação. Dentro dessa linha de abordagem, serão abordadas questões refentes ao 
comércio eletrônico, em especial nas plataformas de Marketplace. Nesse contexto, 
observam-se algumas problemáticas no que diz respeito ao conteúdo da informação 
transpassada ou, ainda, ao descumprimento total da obrigação de informação, que se 
faz imprescindível aos consumidores nas relações comerciais no geral. Nota-se que 
essa forma de comércio eletrônico é cada vez mais comum no meio social hodierno, 
entretanto, tem-se que a disponibilização das informações mais imprescindíveis sobre 
os produtos e serviços ainda é insatisfatória, corroborando para a proliferação de 
práticas abusivas e dúvidas da parte consumidora a respeito dos objetos dessa relação 
de consumo. Ademais, o objetivo principal do referido trabalho se perfaz na premissa 
de identificação de parâmetros mínimos que traduzam as informações tidas como 
essenciais para o consumidor dentro das plataformas de Marketplace. Assim, a 
metodologia utilizada será hipotético-dedutiva, qualitativa e com um viés descritivo 
acerca do modal temático citado. Por fim, conclui-se que a legislação brasileira consagra 
o direito à informação como sendo um direito básico do consumidor, exposto no art. 6°, 
inciso III do Código de Defesa do Consumidor, o qual traz a necessidade de 
especificações claras e adequadas sobre as características mais importantes dos 
produtos e serviços. 
 
Palavras-chave: Direito à informação. Comércio eletrônico. Marketplace. 

TITLE: Basic consumer right to information in electronic commerce (Marketplace) 

Abstract 

The main theme of this paper is the consumer's right to information. Within this line of 
approach, issues related to electronic commerce will be addressed, especially on 
Marketplace platforms, within the scope of the study of consumer relations law. In this 
context, there are some problems with regard to the content of the information 
transferred or, even, the total non-compliance with the information obligation, which is 
essential for consumers in commercial relations in general. It is noted that this form of 
electronic commerce is increasingly common in today's social environment, however, it 
has been found that the provision of the most essential information about products and 
services is still unsatisfactory, corroborating the proliferation of abusive practices and 
doubts of the consumer part regarding the objects of this consumption relationship. 
Furthermore, the main objective of this work is based on the premise of identifying 
minimum parameters that translate the information considered essential for the 
consumer within the Marketplace platforms. Thus, the methodology used will be 
hypothetical-deductive, qualitative and with a descriptive bias about the thematic modal 
mentioned. Finally, it is concluded that the Brazilian legislation enshrines the right to 
information as being a basic consumer right, set out in art. 6, item III of the Consumer 
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Protection Code, which brings the need for clear and adequate specifications on the 
most important characteristics of products. 
 
Keywords: Right to information. E-commerce. Marketplace. 

Introdução 

A presente pesquisa trata do direito básico à informação do consumidor no âmbito 
comercial eletrônico, com ênfase nas plataformas de marketplace, levando em 
consideração os dispositivos legais do microssistema consumerista que visam a eficácia 
desse direito aos consumidores em uma relação jurídica de consumo. 

Assim, tem-se que a criação da internet e a consequente ascensão do fenômeno da 
globalização no cenário mundial deram consecução ao surgimento de uma nova 
modalidade comercial que vem se tornando cada vez mais frequente dentro do âmbito 
das relações de consumo, o comércio eletrônico. Com todas as praticidades que 
oferece, muitas empresas acabaram por oferecer seus produtos e serviços via internet, 
levando em consideração a rapidez, eficácia e o alcance muito maior que esse meio 
pode oferecer, dando ainda mais ensejo para o crescimento das negociações que se 
sucedem online. Além disso, corroboraram para o aumento exponencial das relações 
de consumo, fato que impulsionou o pensamento de que a sociedade atual é uma 
sociedade de hiperconsumo, onde a prática consumerista é pautada não somente na 
funcionalidade do produto ou serviço, mas sim na satisfação dos desejos do então 
comprador (BAUMAN, 2008). 

O comércio eletrônico ou e-commerce se perfaz, então, na comercialização de produtos 
e serviços entre fornecedores e consumidores, a qual ocorre à luz da celebração de um 
contrato à distância, pois tem-se que para poder ser classificado como e-commerce, a 
relação deve se dar, imprescindivelmente, por meio eletrônico, pelo menos na primeira 

parte da negociação. (MOREIRA, 2016). 

Dentro dessa realidade virtual de compra e venda do comércio eletrônico, observa-se 
também o crescimento de algumas plataformas que têm por objetivo a união de diversos 
fornecedores em um mesmo site para a publicização de seus produtos e serviços, com 
o fito de alcançar um maior número de pessoas (MOREIRA, 2016), os denominados 
Marketplaces. 

Nesse sentido, tem-se que a ação de compra e venda de produtos e serviços entre um 
fornecedor e um consumidor é denominada de relação jurídica de consumo 
(FINKELSTEIN, 2011), que, por sua vez, é caracterizada pela presença de 
determinados elementos tidos como essenciais, a saber, o fornecedor, o consumidor e 
os objetos líticos, ou seja, os produtos e serviços. A ausência de algum desses 
elementos descaracterizará a relação, de modo a não pertencer mais a gama de 
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), instituído pela Lei n° 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 (FERNANDES; HERREIRA. 2018). 

O direito à informação, portanto, inerente às relações jurídicas de consumo e exposto 
no inciso III do art. 6° do CDC, alterado pela Lei n° 12.741, de 08 de dezembro de 2012, 
impõe ao fornecedor o dever de informar, de maneira clara e adequada, as 
especificações a respeito da quantidade, características, composição, qualidade, 
tributação incidente, preços e riscos dos produtos e serviços, visando equilibrar as 
relações de consumo, haja vista que os consumidores são considerados como 

vulneráveis frente à pessoa do fornecedor (art. 4°, I, CDC). 
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A partir disso, nota-se que as disposições do Código de Defesa do Consumidor aplicam-
se, em sua maioria, aos contratos do e-commerce, com as devidas adaptações para o 
meio em questão. Em outras palavras, as relações de consumo que se dão virtualmente 
também são contempladas pelas determinações do regramento supracitado. Dentre 
essas disposições que também são aplicadas às interações comerciais online, está o 
direito à informação. 

 
Metodologia 

 

O estudo trata-se de uma metodologia aplicada e voltada para a realidade social, em 
que os procedimentos metodológicos consistem em uma abordagem hipotético-

dedutiva, qualitativa e descritiva acerca do modal temático escolhido. 

 
Resultados e Discussões 

 

É indubitável a imprescindibilidade do direito à informação para a plena consecução de 
uma relação jurídica de consumo. Entretanto, o ponto crucial que leva à discussão desse 
assunto, é que por mais que este seja um direito básico inerente à figura do consumidor, 
a realidade fática diverge do ideal que é posto pelas normas consumeristas, uma vez 
que muitos fornecedores, tanto nas formas comerciais típicas, como no comércio 
eletrônico, não cumprem com a sua obrigação de fornecimento das informações. 

Embora a letra da lei seja clara, quando diz no art. 6°, inciso III do Código de Defesa do 
Consumidor, que o fornecedor tem o dever de informar de maneira clara e adequada 
acerca das principais características dos produtos e serviços, muitas vezes, há a falta 
do cumprimento legal dessa obrigação pelo fornecedor, em virtude de seu 
desconhecimento legal ou de sua má-fé, quando ele não transpassa ao consumidor 
todas as informações listadas no dispositivo supramencionado. 

No meio virtual, essa situação é ainda mais grave. Levando em consideração que as 
relações comerciais online, sejam no comércio eletrônico no geral ou nas plataformas 
de marketplace, não contam com a presença física, pelo menos em primeiro momento, 
de nenhum dos sujeitos envolvidos nos trâmites negociais, a informação acerca dos 
produtos e serviços se torna ainda mais importante. 

O consumidor se torna ainda mais frágil nas relações que se dão pela, haja vista que 
depende exclusivamente da confiança na boa fé e idoneidade do fornecedor em lhe 
vender o produto ou o serviço de maneira correta. Assim, tem-se que a 
transmissibilidade dos informes no meio virtual é mais imprescindível ainda para a figura 
do consumidor, uma vez que é a partir das informações dos produtos e serviços que ele 
vai poder conhecer o objeto da relação e as suas especificações, já que, normalmente, 
não há o contato do comprador com o bem até que a ação de compra e venda esteja 
efetuada. 

 

Conclusão 
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O direito à informação (art. 6°, III, CDC) é dotado de grande representatividade fática, 
uma vez que expõe o dever que o fornecedor tem de informar sobre as principais 
características dos produtos e serviços expostos ao consumidor. Essa determinação 
visa, em seu âmago, promover a equidade entre a parte consumidora perante a parte 
fornecedora, tendo em vista que esta detém consigo o monopólio dos meios de 
produção e também das informações sobre o objeto da relação jurídica (GRINOVER, 

2011) 

Esse direito é tido como um direito básico justamente porque serve como uma garantia 
do consumidor na compra de determinado produto ou serviço. Assim, tendo ciência de 
todas as informações necessárias sobre o bem que deseja adquirir, a parte consumidora 
se torna menos passível de ser iludida ou manipulada a respeito na relação jurídica, e 
também para que o fornecedor não obtenha nenhuma vantagem indevida a partir da 
imposição dos seus interesses (EFING, 2011). 

No mais, a transmissão das informações de maneira clara e correta, como denotam as 
leis consumeristas, também se faz necessária para a manutenção do interesse do 
consumidor em comprar o produto, uma vez que, como já fora citado, no meio virtual 
não há contato e nem a possibilidade de visualização real do produto, então a descrição 
informativa é o único meio pelo qual o consumidor saberá se aquele produto realmente 

se encaixa nos seus desejos e possibilidades. 

 
Referências 

 

ALVES, Fabrício Germano. Proteção constitucional do consumidor no âmbito da 
regulação publicitária. Natal: EIL, 2013. AMORIM, F. S. T. Autonomia da vontade nos 

contratos eletrônicos internacionais de consumo. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2017. 

BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em 
mercadorias. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 

consumidor e dá outras providências. 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: direito de empresa. 15. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 

EFING, Antônio Carlos. Fundamentos do Direito das Relações de Consumo: consumo 

e sustentabilidade. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2011. 

FERNANDES, Fabianna Siqueira; HERREIRA, Heloisa de Oliveira. O direito de 
arrependimento do consumidor no comércio eletrônico. 2018. 44 f. Dissertação 
(Graduação em Direito). Faculdade Integral Cantareira, São Paulo, 2018. 

FINKELSTEIN, Maria Eugênia Reis. Direito do comércio eletrônico. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Elesier, 2011. 

GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Marco Civil da Internet comentado. São Paulo: 
Atlas, 2016. KLEE, A. E. L. Comércio eletrônico: o direito de arrependimento nos 

contratos eletrônicos de consumo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1594 

 

GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: 
comentado pelos autores do anteprojeto. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 1. 

MARQUES, C. L. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 8. ed. São Paulo: RT, 
2016. MARTINS, G. M. Contratos eletrônicos de consumo. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

MOREIRA, Tatiana Artioli. O comércio eletrônico e a proteção do consumidor no direito 
brasileiro. 2016. 214 f. Dissertação (Mestrado em Direito). Faculdade de Direito. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1595 

 

CÓDIGO: HS0124 

AUTOR: RITA DE CÁSSIA GOMES DE OLIVEIRA 

COAUTOR: DANIELA CÂNDIDO DA SILVA 

COAUTOR: AMANDA INGRID SILVA DE AGUIAR 

ORIENTADOR: GABRIELLE FRANCINNE DE SOUZA CARVALHO TANUS 

 

 

TÍTULO: SABERES DA BIBLIOTECONOMIA 

Resumo 

Michel Foucault é um dos mais importantes autores das Ciências Sociais e Humanas 
(CSH), responsável por uma diversidade de publicações. A Biblioteconomia e a Ciência 
da Informação inserem-se no rol das CSH, apropriando-se das correntes de 
pensamento produzidos pelas ciências. Deste modo, a partir de um estudo bibliométrico 
o objetivo desta pesquisa é mapear a presença de Michel Foucault na produção 
científica nacional da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Para tanto, foi 
selecionada a Base de Dados de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI). A 
coleta de dados foi empreendida em janeiro de 2020, de modo que a cobertura da 
pesquisa fosse de 1972 a 2019, sendo realizada a partir da consulta dos termos 
“Foucault” e “Michel Foucault”. Foi observado a partir da sistematização dos 128 artigos 
selecionados: ano de publicação, autoria, periódico, palavras-chaves, temáticas dos 
artigos e análise das citações. Foram citadas 362 obras de Michel Foucault, entre livros, 
capítulos de livros e artigos. Percebemos que Foucault é um referencial teórico-
metodológico para a Biblioteconomia e Ciência da Informação, estando presente desde 
a década de 1990 no cenário nacional, sobretudo com a “Arqueologia do saber”. Os 
resultados apontaram também uma concentração das citações em artigos associados 
aos “Estudos Históricos e Epistemológicos da Ciência da Informação”, “Informação, 
Educação e Trabalho” e “Organização e Representação do conhecimento”. 
 

Palavras-chave: Epistemologia. CHS. Bibliometria. Michel Foucault. 

TITLE: Michel Foucault's presence in the national scientific production of Library and 

Information Science 

Abstract 

Michel Foucault is one of the most important authors of Social and Human Sciences 
(SHS), responsible for a diversity of publications. Librarianship and Information Science 
are included in the list of SHS, appropriating the currents of thought produced by the 
sciences. Thus, from a bibliometric study, the objective of this research is to map the 
presence of Michel Foucault in the national scientific production of Librarianship and 
Information Science. To this end, the database of brazilian publications in Information 
Science (BRAPCI) was selected. Data collection was undertaken in January 2020, so 
that the research coverage was from 1972 to 2019, being carried out by consulting the 
terms “Foucault” and “Michel Foucault”. It was observed from the systematization of the 
128 selected articles: year of publication, authorship, periodical, keywords, themes of 
articles and analysis of citations. 362 works by Michel Foucault were cited, including 
books, book chapters and articles. We realize that Foucault is a 
theoreticalmethodological framework for Librarianship and Information Science, having 
been present since the 1990s on the national scene, especially with the “Archeology of 
knowledge”. The results also pointed to a concentration of citations in articles associated 
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with the “Historical and Epistemological Studies of Information Science”, “Information, 
Education and Work” and "Knowledge Organization and Representation”. 
 
Keywords: Epistemology. SHS. Bibliometrics. Michel Foucault 

Introdução 

Michel Foucault (1926-184) é um dos mais proeminentes autores das Ciências Sociais 
e Humanas (CSH), responsável por uma extensa produção de textos publicados e 
traduzidos em diversos idiomas - que são lidos e citados também em várias áreas do 
conhecimento. Sua vasta produção é dividida de modo didático em três momentos: 
arqueológico, genealógico, e ético, em que se ocupou com mais ênfase nos respectivos 
domínios do saber (discurso), do poder (dispositivo) e dos sujeitos (ética e com o 
cuidado de si). Foucault, ao analisar os saberes (científicos ou não), incluindo outras 
produções discursivas ou não discursivas como são as práticas promove uma ruptura 
com os estudos históricos e epistemológicos anteriores, os quais abordavam os 
documentos escritos como única fonte verdadeira e objetiva. Castro (2009) demonstra 
que a instauração de um segundo momento de Foucault decorreu da necessidade de 
analisar para além dos “acontecimentos arqueológicos” e “acontecimentos discursivos”, 
desvelando dentro dessas categorias as relações de força, de poder, de luta, das 
estratégias e dos dispositivos que se manifestam de modos diversos nas sociedades e 
nas instituições. No terceiro momento, Foucault discute a questão da ética, do cuidado 
consigo, das técnicas de si – técnicas pelas quais os indivíduos se compõem como 
sujeito moral ou sujeito ético. O biopoder e a biopolítica são dois conceitos trabalhados 
por Foucault para designar o exercício do poder sobre os indivíduos, controle dos 
corpos, e sobre o controle da população pelo Estado, o que conduz a um outro conceito 
relevante da sua obra que é o da “governamentalidade”. O poder, intimamente vinculado 
com o saber, produz os campos científicos, estes nomeados pelo seu contemporâneo 
Pierre Bourdieu (1994). Assim, ao considerar a Biblioteconomia e a Ciência da 
Informação como campos científicos, implica compreendê-los como espaços de poder 
e de luta entre os agentes e as instituições para manter ou transformar o campo ou as 
“formações discursivas”, marcadas também pelo exercício da “ordem do discurso” 
(FOUCAULT, 2000). De modo que, Pierre Bourdieu e Michel Foucault, dois autores 
franceses, tornam-se indispensáveis em uma agenda epistemológica da ciência, em 
particular, aqui, da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Essa presença das 
correntes de pensamento das Ciências Sociais e Humanas na Biblioteconomia e na 
Ciência da Informação é claramente desvelada nas produções acadêmicas, seja por 
meio da manifestação do ordenamento do social, da contradição do social e da 
construção do social na Biblioteconomia (TANUS, 2017, 2018), ou como também é 
conhecido pelos paradigmas físico, cognitivo e social da Ciência da Informação 
(CAPURRO, 2003). Pesquisas que buscam identificar os artigos que versam sobre 
epistemologia da Ciência da Informação são também um dos caminhos para se chegar 
aos autores das Ciências Sociais e Humanas citados pela Ciência da Informação 
(ARAÚJO, 2009; ARBOIT; BUFREM; FREITAS, 2010; FRANCELIN, 2018; BUFREM, 
2018). A presença dos autores deriva de diversas motivações de citação, inclusive há 
um caminho de pesquisa dentro da “comunicação científica”, que discute as “sociologias 
das citações”, os tipos de citação e o comportamento dessa ação de relacionar um texto 
com outro, um autor com outro, citante e citado (ROMANCINI, 2010). As autoras Tanus 
e Aguiar (2020) apontaram quatorze nomes mais citados na produção indexada pela 
Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação 
(BRAPCI), são eles: Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Gilles 
Deleuze, Paulo Freire, Karl Marx, Pierre Lévy, Walter Benjamin, Edgar Morin, Mikhail 
Bakhtin, Manuel Castells, Bruno Latour, Peter Berger, Immanuel Kant. Para uma análise 
mais aprofundada dessa apropriação do autor mais citado apontado pela pesquisa 
supracitada, continuamos aqui com Michel Foucault a fim de compreender de modo 
mais verticalizado a sua presença na Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
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Metodologia 

 
Para o desenvolvimento desta pesquisa foi selecionada a Base de dados de Periódicos 
em Ciência da Informação (BRAPCI), que indexa desde 1972 mais de cinquenta 
periódicos acadêmicos impressos e eletrônicos. Dos periódicos disponíveis, 40 estão 
ativos e 17 históricos (descontinuados). Como o objetivo da pesquisa é o de mapear a 
presença de Michel Foucault na produção nacional da Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, tal escolha vai ao encontro da nossa proposta. A coleta de dados ocorreu 
em janeiro de 2020, de modo que o recorte temporal compreendeu de 1972, ano de 
criação dos primeiros periódicos da área (Revista da Escola de Biblioteconomia da 
UFMG e Ciência da Informação, editada pelo IBICT), e o ano todo de 2019, abrangendo, 
portanto, 47 anos. A busca com o termo “Foucault” e “Michel Foucault” foi realizada na 
caixa de busca da base de dados, sem operar com nenhum filtro de seleção. Para tanto, 
convocamos o método bibliométrico e a análise de citação, que operam com métodos 
matemáticos e estatísticos para o mapeamento científico e a representação da 
informação (CAFÉ; BRÄSCHER, 2008). Dos 137 artigos identificados foi necessário 
realizar o tratamento dos resultados, isto é, a eliminação de resultados duplicados 
(mesmo artigo publicado em dois periódicos distintos, mesmo artigo recuperado em 
razão do título em inglês) e das tipologias entrevista e editorial, configurando, portanto, 
como resultado válido 128 artigos, os quais foram arrolados individualmente em uma 
planilha do Excel. Diante do corpus delimitado em 128 artigos, analisamos o ano de 
publicação, o periódico, os autores e as palavras-chaves. Realizamos também um 
enquadramento de todos os artigos nos Grupos de Trabalho (GT) do Encontro Nacional 
de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB) a partir da leitura dos elementos 
pré-textuais dos artigos (título, resumo, palavras-chaves). Com vistas a relacionar as 
temáticas dos artigos quanto a apropriação do Michel Foucault a partir dos seus três 
momentos delineados, buscamos, novamente, analisar os elementos pré-textuais e as 
referências (póstextual) para delinear a presença e a influência deste autor. Essa coleta 
de dados, pautada pelo método bibliométrico permite olharmos para as características 
quantificáveis dessa produção, ou melhor para o “saber científico registrado” e “as 
práticas de mensuração da informação” (BUFREM; PRATES, 2006), chegando a 
considerações importantes para o campo epistemológico da Biblioteconomia e Ciência 
da Informação. Assim, consideramos que a bibliometria possibilita uma extração de 
regularidades das formações discursivas, que são reveladas por meio da materialidade 
dos enunciados produzidos e publicados em artigos científicos. A visualização das 
citações de Michel Foucault na Biblioteconomia e Ciência da Informação contribui para 
uma maior claridade do desenvolvimento dos campos científicos, uma vez que 
convocam esse autor crítico para composição da trama discursiva da pesquisa e do 
próprio contexto epistemológico. Nessa direção, da bibliometria, como caminho 
empírico para se chegar os enunciados e as formações discursivas, nos conduz, em 
alguma medida, a própria arqueologia de Michel Foucault. As referências, documentos 
citados, são monumentos intencionalmente selecionados pelos autores para a 
composição de um outro documento-monumento, estabelecendo uma rede e relação de 
saber e poder. Essa aproximação entre a bibliometria e a arqueologia foi posta em 
publicação nacional por Alvarenga (1999). Segundo essa autora a arqueologia 
consistiria em uma importante fundamentação teórico-metodológica, que permitiria 
ultrapassar os limites quantitativos da bibliometria, mostrando uma abertura ao 
pensamento crítico e as novas categorias de análise. Corroboramos com a articulação 
entre a bibliometria e a arqueologia do saber, tendo em vista a discussão epistemológica 
que ambas são capazes de fomentar. A bibliometria tem sido empreendida inclusive em 
outros estudos que tem servido como um caminho para o conhecimento dos territórios 
das formações discursivas, dos campos científicos, da Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, seja na pesquisa ou no ensino, por exemplo (SHIKIDA, 2012; TANUS, 
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2013). Como dito, embora a bibliometria tenha seu objetivo muito bem delineado, de 
observar o registrado, a análise do discurso a partir da arqueologia foucaultiana 
compreende os discursos para além da sua unidade física. Como o livro sendo uma 
dessas unidades que se abre e fecha é preciso ir além, pois “Por mais que o livro se 
apresente como um objeto que se tem na mão; por mais que ele se reduza ao pequeno 
paralelepípedo que o encerra: sua unidade é variável e relativa. Assim que a 
questionamos, ela perde sua evidência. Não se indica a si mesma, só se constrói a partir 
de um campo complexo do discurso” (FOUCAULT, 2000, p. 26). Em síntese, a análise 
de citação registra os enlaces dessa rede discursiva entre os textos e a produção do 
conhecimento científico que não se realiza sem as práticas de (re)conhecimento dos 
trabalhos realizados anteriormente. Dito isto, “as citações são uma prova empírica de 
relações entre os conhecimentos que formam os campos do saber” (ALVARENGA, 
1999, p. 7), e é por meio das citações que empreendemos esta pesquisa. E são as 
citações que permitem também a recorrência dos discursos, podendo a partir delas 
potencializar as regularidades e as positividades dos enunciados em um tempo 
histórico. Para Foucault (2000, p. 142) a positividade de um discurso caracteriza a 
“unidade através do tempo e muito além das obras individuais, dos livros e dos textos”, 
e com ela que chegamos ao a priori histórico, as condições de realidade dos 
enunciados. E, por meio, das emergências observadas na Biblioteconomia e Ciência da 
Informação que podemos aclarar melhor a construção dessa rede discursiva. 
 
Resultados e Discussões 

 
Como dito após a “limpeza dos resultados” a busca por Michel Foucault na base de 
dados Base de dados de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI) totalizou 128 
trabalhos publicados, os quais estão disponíveis em texto completo. Interessante 
perceber que a apropriação de Foucault na Biblioteconomia e Ciência da Informação na 
produção científica nacional ocorre a partir da década de 1990. Diante desse resultado, 
considerado tardio, tendo em vista que os primeiros livros de Michel Foucault datam da 
década de 1960, consultamos as bases de dados internacionais: Scorpus e Library and 
Information Science (LISA) com os seguintes termos de buscas: “Foucault” AND "Library 
and Information Science”. Em ambos os resultados o primeiro trabalho também estava 
associado a década de 1990, sinalizando uma virada crítica em comunhão com o 
pensamento foucaultiano. Destarte, no Brasil, o primeiro artigo de 1992, abordou a 
produção da verdade a partir de Foucault, publicado na revista Ágora (UFSC). A partir 
de então podemos ver a presença de Michel Foucault nos artigos, embora em uma 
frequência pequena, isto é, diferente do esperado. O momento de maior concentração 
ocorreu em 2010, em razão de um volume especial da revista Educação Temática 
Digital – ETD (UNICAMP), após essa data houve momentos com maiores e outros com 
menores citações a Foucault, conforme o Gráfico 1. Para analisar em quais periódicos 
os artigos foram publicados, tivemos que realizar uma padronização dos títulos, pois ora 
apresentavam por extenso, ora abreviado. Este mesmo recurso foi utilizado para 
analisar a autoria dos trabalhos. Quanto aos periódicos o resultado foi bastante 
disperso, registrando 34 títulos diferentes de periódicos. Em segundo lugar, 
encontramos os trabalhos apresentados e publicados nos anais do ENANCIB, os quais 
são indexados pela BRAPCI, concentrando 16 publicações. Com um único artigo 
publicado, foram identificados onze periódicos, com dois artigos foram seis periódicos, 
com três artigos foram nove periódicos, e com quatro periódicos foram dois. Expomos 
nominalmente no Gráfico 2 apenas aqueles periódicos com mais de cinco artigos: ETD 
— Educação Temática Digital (UNICAMP), com 32 trabalhos; Anais do ENANCIB 
(ANCIB), com 16 trabalhos; Ciência da Informação (IBICT), com seis trabalhos; InCID: 
Revista de Ciência da Informação e Documentação (USP), com seis trabalhos; Em 
Questão (UFRGS), com cinco trabalhos; Informação & Sociedade: Estudos (UFPB), 
com cinco trabalhos. A dispersão de autores que citaram Foucault em suas produções 
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também foi bastante elevada, não podendo dizer que há um núcleo de pesquisadores 
em torno de sua obra, pelo menos do ponto de vista da análise dos artigos nacionais no 
que se refere às citações. Foram identificados no total 188 citantes, sendo 160 
diferentes entre autores e coautores. Dos 128 artigos, 50 são com coautoria. E quando 
analisado os sujeitos mais frequentes, chegamos à ocorrência máxima de quatro vezes, 
que registamos no Quadro 1. Para compreender como os autores representavam os 
assuntos dos artigos coletamos todas as palavras-chaves de cada um dos 128 artigos. 
Ao final chegamos a um total de 515 ocorrências, sendo 366 termos distintos. As 
palavras mais frequentes são: Michel Foucault (14 vezes); Análise do discurso (10 
vezes); Ciência da Informação (10 vezes); Epistemologia; Dispositivo; Informação; 
Documento; Memória; Psicanálise (sete vezes cada uma dessas palavras). Percebemos 
uma grande dispersão, além da consideração de relações interessantes como a 
presença da análise do discurso e as palavras supracitadas quando se referem as 
produções que citam Michel Foucault, o que dá indícios temáticos para compreensão 
de uma primeira aproximação. É pela via da análise do discurso, localizada na 
arqueologia do saber, que Foucault impactou profundamente muitos campos, incluindo 
a Library and Information Science (DEWEY, 2015). Para complementar a visualização 
apresentamos a Figura 1 que revela a nuvem de palavras gerada no Wordclouds. Para 
adentrar no conteúdo dos artigos realizamos uma leitura dos elementos pré-textuais 
com o objetivo de compreender a temática dos artigos e articulá-los com os onze grupos 
de trabalhos do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB), 
principal evento da área da Ciência da Informação no Brasil. Como exposto no Gráfico 
3, dos 11 grupos de trabalhos, os com maior ocorrência foram o GT1 e GT6 que tratam 
respectivamente dos "Estudos Históricos e Epistemológicos da Ciência da Informação" 
e "Informação, Educação e Trabalho", com 29 e 22 trabalhos. Em terceiro lugar ficou o 
GT2 “Organização e Representação do conhecimento”, com 19 trabalhos, em quarto 
lugar com GT5 “Política e Economia da Informação”, com 12 trabalhos. E com dez 
trabalhos está o GT10 “Informação e Memória”, o GT11 “Informação e Saúde”, com 
nove trabalhos. O GT3 “Mediação, Circulação e Apropriação da Informação”, GT7 
“Produção e Comunicação da Informação em Ciência e Tecnologia” e GT9 “Museu, 
Patrimônio e Informação”, apresentaram cinco trabalhos em cada. Com menos 
trabalhos estão o GT4 “Gestão da Informação e do Conhecimento” com quatro 
trabalhos, e apenas com um trabalho o GT8 “Informação e Tecnologia”. Ademais, 
desses grupos, sentimos a necessidade de criar uma outra categoria nomeada de 
“Diversos”, pois sete trabalhos não apresentaram nenhuma proximidade com a 
Biblioteconomia e a Ciência da Informação. Essas publicações estão vinculadas a dois 
periódicos interdisciplinares, a saber: “Educação Temática Digital”, com seis artigos, e 
“Comunicação e Informação”, com um artigo. Por fim, com o intuito de identificar quais 
as obras do Foucault estavam sendo citadas, realizamos também a coleta sistemática 
nas referências de todos os artigos. Os 128 artigos acumularam 362 referências 
relacionadas a Michel Foucault. Operamos com a classificação tipológica dessas 
referências a fim de identificar suas tipologias, aparecendo as seguintes categorias: 
artigos, capítulos de livros, livros. Interessante perceber que os autores citam seus livros 
na íntegra, isto é, a referência do livro no todo e não de suas partes, o que geraria uma 
referência de capítulo. O quantitativo de 288 livros, contudo, não significa títulos 
diferentes, sendo encontrados 56 títulos (entre livros que foram editados em vida e post- 
mortem do autor), conforme Apêndice A. E com 67 citações estão os capítulos de livros 
e com sete citações estão os artigos, conforme disposto no Gráfico 4. Para aprofundar 
nessas citações, buscamos então sistematizar todas essas referências, buscando 
responder: Quais obras do Michel Foucault são mais citadas? Agrupamos todos os 
títulos citados em português, mesmo quando as obras eram citadas em outros idiomas 
realizamos essa tradução com o objetivo de obter um quantitativo da obra citada. Para 
o próprio Foucault (2003, p. 259) seus livros podem ser utilizados como instrumentos, 
ou melhor, como "livros-bomba quer dizer, livros que sejam úteis precisamente no 
momento em que alguém os escreve ou os lê [...]. Os livros deveriam ser espécies de 
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bombas e nada mais. Depois da explosão, se poderia lembrar às pessoas que esses 
livros produziram um belíssimo fogo de artifício". Identificamos que o livro mais citado é 
“A arqueologia do saber”, sendo ainda interessante perceber que nenhum autor 
referenciou algum capítulo desse livro, sendo citado nas referências na íntegra. O 
segundo livro mais citado foi o “Vigiar e Punir” que se encontra dentro de um momento 
genealógico, diferente do primeiro e do terceiro livro mais citados que se localizam no 
momento arqueológico. Vale a pena assinalar que os três momentos de Foucault estão 
presentes no Quadro 2, que sinaliza as obras mais citadas. O momento ético encontra-
se presente com a obra “Hermenêutica do sujeito”. Dentre os capítulos mais citados o 
único registro foi do livro a “Microfísica do poder”, que é uma reunião de aulas e textos 
traduzidos por Roberto Machado, um dos estudiosos da obra de Michel Foucault e Gilles 
Deleuze. Importante destacar a pesquisa de Scott Dewey (2016), que buscou analisar 
a apropriação de Michel Foucault, especialmente, pela via da arqueologia do saber, a 
partir da análise da citação de duas obras: “Arqueologia do saber” e as “Palavras e as 
coisas” na produção científica da Library and Information Science (LIS). Foram 
analisados os principais periódicos que disponibilizam o texto completo, no período de 
1990 a 2015, isto é, quinze anos, com a intenção de delinear a influência desse 
intelectual e o comportamento de cada citação em seis níveis, do mais básico, citação 
bibliográfica ao mais complexo, que envolve uma assimilação profunda. Nesta pesquisa, 
foram localizados 188 artigos que citaram as duas obras, em 63 distintos periódicos, 
todavia 259 artigos citavam outras obras de Foucault, que não compuseram o estudo, 
como as obras também conhecidas “Vigiar e Punir” e “História da sexualidade”. Dewey 
(2016) ainda dentro dessa análise apontou que apenas 38 artigos, isto é, uma minoria 
das citações pode ser classificada como de “uso muito substancial”, onde múltiplos 
parágrafos ou páginas dedicadas ampla ou inteiramente às ideias de Foucault são 
realizadas na construção dos artigos da LIS. Enquanto, uma maioria, 150 artigos citaram 
essas obras de passagem, fazendo uso breve, uso limitado, com quase nenhum uso 
visível de Foucault. Portanto, para Dewey (2016) contrariamente às expectativas 
iniciais, os trabalhos em questão citam pouco essas duas obras e quando citam, em sua 
maioria, costumam ser pouco significativas, sendo mais de passagem. Em resumo, 
ironicamente, dois dos livros mais importantes sobre análise do discurso parecem 
desaparecer nesse discurso, cedendo espaço mais aos comentadores (fontes 
secundárias) do que o próprio Michel Foucault. Sem adentrar nessa classificação dos 
níveis de apropriação das referências, retornamos aos resultados da análise das 
citações da pesquisa em tela, dos 67 capítulos de livros citados o maior quantitativo está 
vinculado a um título específico, o livro organizado por Dreyfus & P. Rabinow, traduzido 
em português como “Michel Foucault: uma trajetória filosófica”, publicado pela Forense 
universitária. A soma da coleção “Ditos e escritos” é de 26 citações somente de seus 
capítulos. Essa coleção é uma reunião em onze volumes de seus textos, palestras e 
aula, realizadas ao longo de sua vida. Sendo que nem todos os volumes foram citados 
no todo ou em partes, apresentamos os livros citados e os capítulos no Quadro 3. Dos 
artigos de autoria de Michel Foucault citados nos artigos da Biblioteconomia e Ciência 
da Informação analisados, o mais citado está traduzido e foi publicado na década de 
1970. A Revista Tempo Brasileira continua vigente e publica textos de interesse social, 
histórico, filosófico e literário. Ao percebemos a manifestação de um artigo traduzido há 
várias décadas, é possível reafirmar que Foucault (e seus livros também traduzidos 
nessa época) demorou para ser citado na Biblioteconomia e Ciência da Informação. Os 
artigos de Foucault citados apenas uma vez estão associadas as publicações nacionais 
dos anos de 1999, 2007, 2010 e 2018. De um modo geral, quanto a apropriação das 
obras de Michel Foucault percebemos uma dispersão significativa entre seus livros e 
capítulos de livros na Biblioteconomia e Ciência da Informação, e diminuta quando 
comparada com seu impacto nas Ciências Sociais e Humanas. As obras mais citadas 
no Quadro 1 perpassam com mais vigor o momento arqueológico e genealógico. Dentre 
as obras dessa fase arqueológica citadas estão: “A arqueologia do saber” e “As palavras 
e as coisas”, da fase genealógica estão: “Vigiar e Punir”, “A ordem do discurso”, 
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“Microfísica do poder” e “A verdade e as formas jurídicas”. Em pesquisa realizada no 
Google Scholar, em 2004, por Elliott Green (professor da London School of Economics) 
constatou que Foucault está entre os autores mais citados das Ciências Sociais, com 
as obras "Vigiar e Punir" que recebeu mais 60 mil citações e “História da sexualidade 
III”, com 47 mil citações. Ao realizar a busca por Foucault no referido buscador, em 
janeiro de 2020, o resultado foi de mais de dois milhões de ocorrência. O reflexo das 
obras mais citadas de Michel Foucault, conforme visto nos quadros 2, 3 e 4, encontram 
uma ressonância no Gráfico 5, onde é apresentado uma classificação dos 128 artigos 
localizados dentro dos momentos foucaultianos. Esse exercício de aproximação dos 
artigos aos momentos arqueológico, genealógico e ético é importante para compreender 
como Michel Foucault se faz presente, embora toda classificação seja arbitrária e 
limitada, em um duplo movimento de inclusão e exclusão. Essa aproximação ocorreu 
por meio da análise temática dos artigos e, em seguida, as próprias referências 
confirmaram essa direção classificatória e de enquadramentos por semelhança e 
regularidade discursiva. Como podemos perceber a arqueologia e a genealogia 
predominam nos artigos de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Em especial, o 
GT1 e GT2 concentram produções que podem ser localizadas dentro desse momento 
arqueológico, uma vez que se apropriam da “arqueologia do saber”, e de seu 
vocabulário, em especial, da “análise do discurso”, tanto para a construção histórica e 
epistemológica quanto para a construção discursiva da organização dos saberes. Nesse 
primeiro GT se faz presente a episteme, as condições de possibilidade dos discursos, a 
formação discursiva, a problemática do documento e da história. No GT2 a arqueologia 
é também trazida por meio da reflexão sobre os discursos, os enunciados, os conceitos 
e, sobretudo, o poder de nomear, classificar e ordenar – presente nos sistemas de 
organização dos conhecimentos e na modelação de um domínio, prática e comunidade 
discursiva. Outro destaque envolvendo a arqueologia recai nos estudos do GT6 em que 
a relação do poder é discutida a partir do ensino, do currículo e das práticas 
pedagógicas. As relações de poder-saber são também tensionadas por meio das 
instituições como as bibliotecas e as escolas e a ação de seus profissionais neste GT6. 
O momento genealógico é manifestado com mais vigor nas produções cujos temas 
envolvem as políticas públicas, o estado, a economia, os regimes de informação sob 
uma influência foucaultiana, as quais fazem parte deste GT5 "Política e economia da 
informação". A noção de dispositivo como um conjunto heterogêneo que engloba 
discursos, instituições, arquiteturas, decisões regulamentares, leis, normas, 
enunciados, o dito e o não dito, promovem uma abertura em rede do próprio exercício 
do poder no campo social. O saber-poder é o centro da genealogia, diferente da 
arqueologia que o centro repousa sobre a linguagem e os discursos, de modo que a 
analítica do poder-dispositivo-verdade encontra uma abertura maior. A ética é o único 
momento que não aparece em todos os grupos de trabalho, sendo também menos 
presente por meio das citações a obras dessa fase centrada no “sujeito”. A categoria 
“Diverso” abrange a maior quantidade de produções, as quais inclusive não foram 
classificadas dentro dos GT´s, justamente, por não abrangerem as temáticas oriundas 
da Biblioteconomia e nem da Ciência da Informação. Os GT10 e GT11 por versarem 
acerca da informação, memória e saúde, trazem em suas produções a questão da ética, 
de uma genealogia do sujeito, do cuidado de si, concentrando-se no sujeito e nas 
práticas de si como discussões centrais. Acreditamos que o uso de Michel Foucault 
torna o campo mais aberto as relações com as Ciências Sociais e Humanas, afastando 
a Biblioteconomia e Ciência da Informação de um isolacionismo ou mesmo das 
compreensões fisicalistas e mentalistas, marcas do paradigma físico e cognitivo da 
Ciência da Informação (CAPURRO, 2003). Gloria Leckie e John Buschman (2010) 
destacam a importância da área em apropriar dos estudos críticos e dos diversos 
autores das Ciências Sociais e Humanas, entre eles, o próprio Michel Foucault, para 
que possam promover discursos mais alinhados com os problemas sociais, e, 
consequentemente, práticas mais críticas e significativas diante dos contextos ou “no 
plano de uma pesquisa do ordinário” (FOUCAULT, 2000, p. 15). Essa presença de 
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Michel Foucault na Biblioteconomia e Ciência da Informação nos revela, nesse primeiro 
momento, uma indispensável abertura dos campos às linhas de pensamento das 
Ciências Sociais e Humanas. É a partir de Foucault também que a Biblioteconomia e 
Ciência da Informação tem seus caminhos abertos para a insurgência de uma outra 
epistemologia e de temáticas como, por exemplo, “neodocumentação”, “regimes de 
informação”, “análise de domínio”, “organização dos saberes”, entre outras, as quais 
ancoram-se na compreensão pós-estruturalista e de influência foucaultiana. 
 
Conclusão 

 
Foi observado a partir da sistematização dos 128 artigos analisados que Michel Foucault 
constitui em um autor presente nos estudos da Biblioteconomia e Ciência da 
Informação. A sua aparição na década de 1990 na área no âmbito nacional vai também 
ao encontro da literatura internacional, configurando uma virada epistemológica, ainda 
que tímida, em razão da instauração mais clara de um paradigma social. A dispersão 
dos periódicos e dos autores que citam Michel Foucault parece também não originar um 
núcleo bem delimitado. A própria diversidade de palavras-chaves também chama a 
atenção, pois poderiam ser melhor harmonizadas justamente para facilitar a 
recuperação da informação. Quanto a essa falta de padronização das palavras-chaves 
podemos atribuir a diferentes fatores: falta de um vocabulário controlado nos periódicos, 
falta de um controle de indexação dos assuntos pela base ora utilizada, ou mesmo a 
falta de um rigor dos autores ao atribuírem as palavras-chaves. Interessante perceber 
que as autoras Café e Bräscher (2008) ao analisar as dificuldades encontradas por 
pesquisadores na área de bibliometria concluíram que: “[...] de maneira geral, as 
dificuldades se concentram principalmente na padronização de títulos de periódicos e 
de nomes de autor (descrição física), assim como na diversidade de representações de 
assunto (descrição de conteúdo)”. Quando Foucault é apropriado pela área, em grande 
parte, essa via se faz pela análise do discurso, uma das marcas de seu primeiro 
momento, o arqueológico. Para a Biblioteconomia e Ciência da Informação a 
arqueologia do saber ampara os estudos epistemológicos, da organização e do ensino, 
tendo em vista a ocorrência de trabalhos classificados dentro dos GT1, GT2 e GT6. Com 
Foucault não é possível pensar em instituições e informações objetivas, imparciais, 
neutras, como também o usuário como um sujeito passivo sem discutir as relações de 
poder, que marcam esse sujeito histórico, ético e discursivo. São os discursos, as 
formações discursivas, que produzem e são produzidos pelos sujeitos imersos nas 
epistemes (FOUCAULT, 2000). Esperamos, assim, que o pensamento foucaultiano 
dentro da Biblioteconomia e Ciência da Informação contribua veementemente para o 
deslocamento de visões redutoras, mecânicas e isoladas dos fenômenos sociais e 
informacionais. A leitura e a apropriação de autores das Ciências Sociais e Humanas, 
entre eles, o próprio Michel Foucault é um caminho interessante para se pensar de modo 
mais crítico e histórico as relações humanas e sociais. Como sugeriu o próprio Michel 
Foucault em abrir a “caixa de ferramentas” (FOUCAULT, 2003) de sua produção, 
podendo, portanto, o leitor servir de seus conceitos, teorias, frases ou palavras, pois 
muito bem o fez fabricando para que os outros se sirvam dentro da conjuntura presente 
e do quadro teórico que coadune com o desenvolvimento da pesquisa na 
Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
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TÍTULO: PERDAS E DANOS: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A APLICAÇÃO DO 

MECANISMO DE VARSÓVIA PERANTE A CONFERÊNCIA-QUADRO DAS NAÇÕES 

UNIDAS SOBRE A MUDANÇA DO CLIMA 

Resumo 

Anos após as primeiras discussões sobre o Mecanismo de Perdas e Danos e decorridos 
quatro anos desde a implementação do plano de ação do Comitê, é necessário entender 
o contexto político de implementação do Mecanismo dentro das projeções climáticas 
mundiais, bem como analisar a efetividade com a qual está sendo aplicado hoje em dia. 
Portanto, o presente trabalho pretende, em um primeiro momento, investigar a origem 
e aplicação do Mecanismo Internacional de Varsóvia para perdas e danos dentro da 
perspectiva do Acordo de Paris, para, depois, ater-se à efetividade do Mecanismo no 
contexto político firmando em torno das discussões mundiais do clima. Nessa 
perspectiva, será apresentada a relação entre a idealização das perdas e danos e o que 
foi, de fato, posto em prática. 
 

Palavras-chave: Acordo de Paris. Perdas e Danos. Países em desenvolvimento 

TITLE: LOSS AND DAMAGE: A CRITICAL ANALYSIS ON THE APPLICATION OF THE 

WARSAW MECHANISM FACED WITH THE UNITED NATIONS FRAMEWORK 

CONFERENCE ON THE CLIMATE CHANGE 

Abstract 

 

Years after the first discussions on Loss and Damage Mechanism under the United 
Nations Framework Convention, it is necessary to understand the political context of 
implementation of the Mechanism within the global climate projections, as well as 
analyzing the effectiveness with it is being applied today. Therefore, the present article 
intends, in a first moment, investigate the origin and application of the Warsaw 
International Mechanism for Loss and Damage from the perspective of the Paris 
Agreement, to then talk about the effectiveness of the Mechanism in a political context 
of global climate discussions. From that point of view, it will be presented the relationship 
between the idealization of Loss and Damage and what was, in fact, implemented. 

 
 
Keywords: Paris Agreement. Loss and Damage. Developing Conutries. 

Introdução 

Em 1992, no Rio de Janeiro, representantes de 179 países consolidaram, através da 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
(CNUMAD), uma agenda global de minimização dos efeitos da emissão excessiva de 
gases do efeito estufa na atmosfera.[1] Em 1994, como uma forma de consolidar aquilo 
que havia sido discutido dois anos antes, os países que assinaram a CNUMAD 
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elaboraram a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC), dentro da qual foram definidos compromissos e obrigações para todos os 
Estados parte da Convenção.[2] Como forma de garantir o cumprimento das cláusulas 
acordadas, fixou-se, também, uma conferência anual, a partir da qual as partes 
discutiram temáticas relativas às mudanças climáticas.[3] 
 
Portanto, desde 1995, os Estados parte da UNFCCC se reúnem anualmente dentro de 
Conferências das Partes (COPs), nas quais são tratadas questões como: fundos de 
investimento para clima; tecnologias capazes de reduzir emissões de gases do efeito 
estufa; propostas de mitigação de poluentes; equidade de gênero dentro das entidades 
voltadas à proteção do clima, entre outros.[4] Com o passar dos anos e o aumento das 
demandas, a UNFCCC passou a dividir os tópicos tratados nas COPs dentro de grupos 
de trabalho, através de órgãos subsidiários, que tem como função desenvolver dados 
acerca de determinados temas e apresentá-los nas COPs por meio de relatórios.[5] 
Alguns novos grupos de trabalho foram adicionados a UNFCCC no decorrer dos anos, 
a partir do surgimento de novas necessidades. 
 
Uma dessas inclusões ocorreu no ano de 2013, quando a COP 19, reconhecendo a 
importância da implementação de estratégias para a minimização dos efeitos adversos 
causados pela mudança climática nos países em desenvolvimento, instituiu o 
Mecanismo Internacional de Varsóvia para perdas e danos, que seria regulado pelo 
então instaurado Comitê Executivo do Mecanismo Internacional de Varsóvia.[6] 
Entretanto, apesar do mecanismo em si só ter sido estruturado em 2013, as bases dele 
começaram a ser pensadas alguns anos antes, devido à pressão de organismos 
internacionais perante os eventos climáticos extremos que estavam assolando o 
mundo.[7] As discussões referentes à aprovação do mecanismo passaram por 
questionamentos políticos e oposições ferrenhas, acabando por reduzir a proposta 
inicial e enquadrando-a em termos mais amplos, de modo a gerar aceitação 
internacional. 
 
Em 2015, durante a COP 21, embalado em disputas internacionais, o mecanismo de 
perdas e danos foi definitivamente incorporado à agenda mundial de discussões do 
clima, e transformou-se num dispositivo do Acordo de Paris, o qual prevê, em seu artigo 
8º, a importância de evitar, minimizar e enfrentar perdas e danos associados aos efeitos 
adversos da mudança climática em países em desenvolvimento.[8] O Acordo de Paris, 
enquanto marco mundial definitivo dos esforços para a diminuição na emissão de gases 
do efeito estufa, reiterou a necessidade de entender e apoiar o Mecanismo de Varsóvia, 
o que demonstra, com certa surpresa, o empenho da comunidade internacional em arcar 
com as consequências das alterações climáticas provocadas nos últimos anos. 
 
Dentro desse contexto, o Comitê Executivo do Mecanismo Internacional de Varsóvia 
atua, em conjunto com o Órgão Subsidiário de Aconselhamento Científico e Tecnológico 
e o Órgão Subsidiário de Implementação, fazendo estudos e recomendações relativas 
às melhores abordagens no combate às perdas e danos associados aos efeitos 
negativos das mudanças climáticas.[9] O Comitê se propôs a trabalhar a partir de um 
plano de desenvolvimento de 5 anos, o qual foi aprovado e iniciado na COP 22, em 
Marraquexe. 
 
Metodologia 

 
A metodologia utilizada na produção do presente artigo foi feita a partir de uma pesquisa 
exploratória, baseada em fontes de pesquisa primárias, quais foram, relatórios técnicos, 
dissertações e artigos acerca do tema, bem como fontes secundárias, que abarcaram 
livros, manuais e afins, que foram aqui selecionados. O estudo do trabalho foi feito a 
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partir da fundamentação de ideias e pressupostos teóricos, os quais implicam na 
construção do resultado final. Desse modo, o artigo se desenvolverá a partir do método 
conceitual-analítico, a partir dos conceitos de ideias de outros autores. Por fim, os 
resultados serão apresentados de maneira qualitativa. 
 
Resultados e Discussões 

 

1 O CONFLITO ENVOLVIDO NO SURGIMENTO DO MECANISMO INTERNACIONAL 
DE VARSÓVIA SOBRE PERDAS E DANOS 

A história do mecanismo de perdas e danos dentro do contexto de negociações 
climáticas iniciou-se no ano de 1991, quando uma instituição chamada Aliança dos 
Pequenos Estados Insulares[1] reivindicou um mecanismo que compensasse os países 
costeiros afetados pela elevação do nível do mar. Com o passar dos anos e a ocorrência 
de modificações constantes do clima, diversos outros países em desenvolvimento 
começaram a se sentir afetados pelas mudanças climáticas que, por serem produzidas 

em escala global, estavam além do seu poder de enfrentamento.[2] 

No âmbito da UNFCCC, o conceito de perdas e danos começou a ser ventilado em 
2010, durante a COP 16, em Cancún, quando a conferência reconheceu a necessidade 
de pensar em estratégias internacionais de cooperação para entender e reduzir as 
perdas e danos associados aos efeitos adversos da mudança de clima, em especial nos 
países em desenvolvimento.[3] A reunião das partes foi finalizada com a recomendação, 
ao Órgão Subsidiário de Implementação, de um estudo acerca das perdas e danos, o 
qual gerou, no ano seguinte, uma discussão na COP 17. Durante a reunião, que ocorreu 
em Durban, constatou-se a necessidade de adoção de um “grupo de trabalho em perdas 
e danos”, o qual atuaria no estudo acerca dos impactos da mudança climática nos 
países em desenvolvimento.[4] 

Apesar do reconhecimento alcançado, o tópico das perdas e danos ainda não era 
considerado relevante dentro das COPs. Cenário esse que foi alterado em 2012, 
quando, durante a 18ª Conferência das Partes, em Doha, a comunidade internacional 
debruçou-se ainda mais sobre a questão, gerando a decisão 3/CP.18, a qual delimitava, 
em definitivo, as perdas e danos como uma parte importante dentro do pacote de ações 
a serem estudadas e desenvolvidas no contexto da redução de gases do efeito estufa 

e reparação de danos referentes às mudanças climáticas.[5] 

No ano de 2013, em Varsóvia, as perdas e danos foram um tema muito problemático 
dentro da COP 19. Apesar da discussão produtiva iniciada no ano anterior, algumas 
nações, em especial os Estados Unidos, se negaram a implementar um mecanismo que 
responsabilizasse os países desenvolvidos pelos desastres ambientais que estavam 
ocorrendo no mundo.[6] É importante ressaltar que 2013 foi um ano ambientalmente 
problemático, porque diversos países sofreram os efeitos adversos das mudanças 
climáticas, tais quais: ondas de calor, nos Estados Unidos; ondas de frio, na Índia e 
Brasil; inundações, em Moçambique e Indonésia; e furacões, ocorridos em países como 
Filipinas e México.[7] O cenário climático caótico oferecia ainda mais pressão sobre as 
decisões da COP 19. 

É importante frisar que, enquanto os países desenvolvidos negavam-se a aceitar o 
Mecanismo de Perdas e Danos, por outro lado haviam as exigências de organismos não 
governamentais e sociedade civil para o reconhecimento e remediação dos efeitos 
negativos causados pela modificação extrema do clima.[8] A mobilização social em 
torno das catástrofes naturais ocorridas nos anos anteriores[9], fez que com que os 
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Estados parte da COP 19 se vissem na necessidade de responder aos apelos, 
formulando algum tipo de mecanismo capaz de oferecer à sociedade o que ela buscava: 

segurança para as futuras projeções relativas ao clima. 

Foi dentro desse contexto de oposições políticas, que a COP 19 designou, na decisão 
2/CP.19, a criação do Mecanismo Internacional de Varsóvia para Perdas e Danos 
associados aos efeitos adversos das mudanças climáticas nos países em 
desenvolvimento.[10] O mecanismo consistiria num regime de compensação financeira 
para os países vulneráveis que fossem acometidos por algum evento ambiental, gradual 
ou extremo, devido à mudança climática.[11] 

Já no ano seguinte, a COP 20, em Lima, foi finalizada com poucas discussões sobre o 
Mecanismo de Perdas e Danos.[12] O principal enfoque da conferência no tema foi 
relativo ao caso de Tuvalu, um Estado-Ilha que, à época, estava perdendo espaço 
territorial para o mar, coisa que, consequentemente, resultava em uma situação de 
desabrigo para parte da população local.[13] 

Em 2015, durante a COP 21, responsável por estabelecer as novas bases do controle 
climático mundial, o Mecanismo de Varsóvia sobre Perdas e Danos entrou novamente 
em pauta. A inclusão das perdas e danos no artigo 8º do Acordo de Paris foi resultado 
de uma série de negociações políticas, principalmente porque não haviam distinções 
claras entre os conceitos de “adaptação”[14] e “perdas e danos”, o que caia novamente 
nas problematizações dos países desenvolvidos, que buscavam retirar do documento 
as responsabilizações, mesmo que abrangentes, pelos efeitos adversos causados pela 
mudança de clima.[15] 

Apesar dos conflitos, o Mecanismo de Perdas e Danos entrou na redação do Acordo e, 
portanto, entrou também na lista de ações mundiais a serem desenvolvidas dentro da 
agenda do clima.[16] Durante as COPs 22, 23 e 24, não ocorreram discussões 
significativas quanto ao Mecanismo, e os principais eventos foram relacionados 
especificamente ao Comitê Gestor das perdas e danos no âmbito da UNFCCC, e serão 
explicados na próxima seção. 

No entanto, decorridos 4 anos da inclusão no Acordo, o Mecanismo entrou novamente 
em pauta durante a COP 25, quando os resultados relativos aos debates sobre perdas 
e danos foram frustrantes para a comunidade internacional em geral. O caráter vago do 
mecanismo ficou ainda mais evidente, deixando clara a intenção dos Estados parte de 
enfraquecer, de maneira gradual, o texto referente à responsabilização. Grandes 
poluidores, como Austrália, Brasil, China, Índia e Estados Unidos impediram a 
discussões sobre perdas e danos e negaram-se a modificar as políticas de 
financiamento para reparação de eventos climáticos adversos.[17] 

A COP 25 tinha como principal objetivo a revisão do Mecanismo Internacional de 
Varsóvia de 2013 para, enfim, lidar com os eventos relativos às perdas e danos através 
de um fundo de financiamento estável e incrementos tecnológicos. Os recentes 
desastres ambientais, como o ciclone Idai e as ondas de calor na Europa, provocados 
pela acelerada mudança climática, e os protestos sociais que eclodiam no mundo 
encabeçados pela ativista Greta Thunberg, tornavam a questão ainda mais urgente. 
Entretanto, a decisão final sobre perdas e danos não foi tão forte como a exigida pela 
sociedade, e contou apenas com sugestões de apoio de outros fundos no futuro e 
adiando uma possível edição do texto do Mecanismo de Varsóvia para as COPs 
seguintes e demonstrando a força política dos Estados Unidos sobre as discussões 

globais do clima.[18] 
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O documento final da COP 25 estabeleceu a Rede de Santiago, para evitar, minimizar 
e tratar as perdas e danos associados aos efeitos negativos da mudança de clima, 
através da assistência técnica de organismos e profissionais especializados para 
implementação de abordagens à nível local, nacional e regional nos países em 
desenvolvimento. No entanto, com relação a criação de um fundo de investimentos, que 
era a principal demanda do Mecanismo durante a reunião, o texto apenas instou a 
colaboração de países e instituições, bem como deixou em aberto a possibilidade de 
colaboração do Fundo Verde para o Clima (GCF), ficando a cargo do Conselho de 
regulação do GCF continuar fornecendo recursos para as perdas e danos.[19] 

Como uma forma de regular e garantir a execução do mecanismo, a COP 19 instituiu o 
Comitê Executivo do Mecanismo de Varsóvia (WIM ExCom), que trabalharia em 
conjunto com outros órgãos da UNFCCC para promover a aplicação efetiva do 
Mecanismo. 

2 O COMITÊ EXECUTIVO DO MECANISMO INTERNACIONAL DE VARSÓVIA 

SOBRE PERDAS E DANOS 

É possível observar que, para além da enorme evolução trazida com a implementação 
do Mecanismo e seu respectivo comitê fiscalizador, as cláusulas da decisão foram 
excessivamente abrangentes, para abarcar, também, os interesses dos países 
desenvolvidos. Ou seja, as questões políticas envolvidas na elaboração de um 
mecanismo de perdas e danos fez com que a pressão internacional, que girava em torno 
da responsabilização efetiva dos países desenvolvidos pelas suas contribuições 
negativas ao clima do planeta, se transformasse numa resolução branda e amena, que 
pregava o entendimento e o estudo acerca dos eventos climáticos adversos, mas não 
previa formas de reparação.[1] 

Fazendo uma breve reconstrução histórica sobre os passos do comitê, foi durante a 
COP 20, em Lima, que o WIM ExCom apresentou a composição do grupo e mais 
algumas questões regimentais, demonstrando a preocupação de incluir todas as partes 
do mundo. Também durante essa COP que o comitê trouxe a público um plano de ação 
inicial de dois anos, o qual foi aprovado.[2] 

Em 2016, durante a COP 22, o WIM ExCom tornou público um plano de ação de perdas 
e danos de 5 anos, que deveria funcionar através da coordenação e colaboração das 
partes interessadas.[3] O plano tem como funções principais melhorar a cooperação 
entre os grupos temáticos de trabalho de gestão de: eventos não graduais; perdas não 
econômicas; deslocamentos relacionados aos impactos adversos da mudança de clima; 

abordagens abrangentes de gestão de risco; e ação e suporte.[4] 

As principais linhas de ação do plano, assim como o projeto inicial do mecanismo, não 
preveem responsabilizações no caso de perdas associadas às mudanças climáticas. As 
principais preocupações do Comitê gestor foram referentes à reparação em casos de 
emergência, constando no plano, por exemplo, um sistema de inclusão de alerta de 
perigo, medidas de recuperação de áreas afetadas, instrumento de proteção social e 
abordagens transformacionais.[5] 

Na COP 23, o WIM ExCom operacionalizou a criação de uma Força Tarefa em 
Deslocamentos para oferecer ajuda aos países afetados pelos efeitos adversos da 
mudança de clima. A força tarefa tinha como objetivos oferecer apoio para evitar, 
minimizar e combater os deslocamentos forçados[6] relacionados com os efeitos 
climáticos.[7] 
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A COP 24 não trouxe muitas mudanças no panorama no Mecanismo de Perdas e 
Danos. O WIM ExCom endossou as preocupações com os eventos adversos causados 
pela mudança climática e convidou as partes à participação nas políticas de redução de 
danos. Além disso, também instou a criação de um fundo para a implementação do 
plano de trabalho de 5 anos, o qual, como já foi citado na seção anterior, não foi 
efetivamente implementado durante a COP 25.[8] 

Apesar das várias linhas de ação já positivadas pelo WIM ExCom no âmbito do 
Mecanismo de Varsóvia, observa-se que a aplicação efetiva da reparação por perdas e 
danos ainda não ocorreu. As principais ações já desempenhadas pelo Comitê foram: 
promoção de propagandas para arrecadar fundos, atividade desempenhada pelo grupo 
de trabalho das perdas não econômicas; criação de um banco de dados com as 
organizações mundiais que podem ajudar na implementação do mecanismo de perdas 
e danos, atividade feita pelo grupo de trabalho dos eventos de início lento; e a divulgação 
de cartilhas sobre o Mecanismo de Varsóvia e explicação sobre o que são perdas e 

danos.[9] 

As notícias recentes publicadas pelo WIM ExCom demonstram que muito foi feito em 
sentido normativo, mas pouco foi refletido na prática.[10] O grupo se reúne anualmente 
para discutir questões relativas à aplicação internacional do mecanismo de perdas e 
danos, mas a falta de apoio material de outros agentes faz com que as agendas 
englobem basicamente os mesmos pontos: possibilidade de apoio financeiro[11] e 
formas de efetivação do plano de 5 anos publicado pelo comitê.[12] 

Para além disso, não é possível encontrar informações sobre a aplicação do 
Mecanismo, visto que todas as discussões nesse sentido estão sob a tutela do WIM 
ExCom. Com base nos resultados, podemos aduzir que, apesar das perdas e danos 
estarem no centro das discussões climáticas mundiais, por entraves políticos e 
ambiguidade de termos as medidas relacionadas a Mecanismo de Varsóvia não estão 

sendo efetivamente aplicadas. 

 
Conclusão 

 

A criação do Mecanismo de Varsóvia associado às perdas e danos representou, 
inegavelmente, um largo passo quanto ao reconhecimento dos impactos ambientais 
causados pelos efeitos adversos das mudanças climáticas. Uma sociedade efervescida 
e um cenário mundial caótico contribuíram para que o Mecanismo fosse espalhado 
dentro do Acordo de Paris e recebesse um artigo próprio, que versa sobre a 
necessidade de entender e conter os prejuízos ambientais causados pelo alto nível de 

poluentes na atmosfera. 

Entretanto, as bases políticas firmadas atrás do texto do Mecanismo fizeram com que 
ele, além de brando e pouco desenvolvido, não cumprisse com uma das principais 
exigências internacionais: a de responsabilização dos países desenvolvidos pelos 
efeitos negativos provenientes das mudanças climáticas. Ou seja, a incorporação 
efetiva das perdas e danos dentro da agenda mundial do clima não necessariamente 
implicou em discussão sobre injustiças materiais. 

Além disso, apesar dos esforços do Comitê Gestor do Mecanismo em positivar as ações 
pertinentes à compreensão sobre perdas e danos, nota-se que as medidas são dúbias 
e resumem-se à estudos e análises. Desde que o WIM ExCom foi fundado, poucos 
foram os avanços mundiais atingidos quanto ao Mecanismo de Varsóvia. Isso 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1616 

 

demonstra que, a necessidade de atingir o consenso dentro das reuniões mundiais do 
clima gerou um problema político e uma história de longas contenções. 

Frente à pressão social, os países desenvolvidos não poderiam deixar de aceitar uma 
medida quanto às perdas e danos e, portanto, passaram a utilizar o termo de forma 
ambígua, para gerar um convencimento social e, ao mesmo tempo, continuar na inércia 
quanto às responsabilidades relativas à mudança climática. Para países fronteiriços, 
que lutaram historicamente para obter o reconhecimento da culpabilidade de alguns 
países e, com base nisso, receber compensações, o Mecanismo é um primeiro passo, 
mas ele precisa caminhar para além do mero entendimento sobre perdas e danos. 

De igual modo, para os países desenvolvidos, o Mecanismo permite múltiplas 
abordagens e pode, inclusive, significar que com um mínimo apoio financeiro, a questão 
esteja resolvida. Essa multiplicidade de interpretações faz com que o Mecanismo de 
Varsóvia para perdas e danos seja necessário, mas não suficiente e demonstra que o 
esforço da comunidade internacional deve ser para deixar os termos mais claros para 

que, no futuro, o mecanismo possa ser efetivamente posto em prática. 
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TÍTULO: Pagamento por Desempenho na Saúde Pública brasileira: revisão sistemática 

com o protocolo PRISMA no Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

da Atenção Básica (PMAQ) 

Resumo 

Esta revisão sistemática de literatura tem como objetivo analisar o modo como o 
Programa de Melhoria da Qualidade e do Acesso da Atenção Básica (PMAQ-AB) tem 
sido estudado na literatura internacional e nacional a fim de identificar quais aspectos 
relacionados à área de conhecimento da administração pública e de políticas públicas 
têm sido abordados. O protocolo PRISMA para revisões sistemáticas norteia todo o 
processo de definição da pergunta de pesquisa, busca, seleção e análise dos estudos. 
O software Atlas TI. foi utilizado para a codificação e análise dos estudos. Conclui-se 
que há lacunas em relação às fases de formulação, implementação e avaliação do 
PMAQ. O PMAQ é uma iniciativa sem precedentes na saúde pública brasileira 
considerando-se o montante de recursos transferidos aos municípios, o número de 
entrevistadores e o volume de dados coletados sobre as equipes de atenção primária à 
saúde. O banco de dados é disponibilizado publicamente constituindo uma relevante 
fonte de dados para pesquisadores. Por fim, recomenda-se que o contexto internacional 
de programas de pagamento por desempenho seja considerado nas pesquisas e que 
sejam realizados estudos de política pública comparada. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas; Avaliação; Pagamento por desempenho; saúde 

pública 

TITLE: Quality Improvement and Access to Primary Care Program (PMAQ-AB): a 

systematic literature review 

Abstract 

This systematic literature review aims to analyze how the Program for Improving Quality 
and Access to Primary Care (PMAQ-AB) has been studied in international and national 
literature in order to identify which aspects are related to the area of knowledge of 
administration public policy and public policies have been addressed. The PRISMA 
protocol for systematic reviews guides the entire process of defining the research 
question, search, selection and analysis of studies. Atlas TI software. was used for 
coding and analyzing the studies. It is concluded that there are gaps in relation to the 
phases of formulation, implementation and evaluation of the PMAQ. The PMAQ is an 
unprecedented initiative in Brazilian public health considering the amount of resources 
transferred to the municipalities, the number of interviewers and the volume of data 
collected about the primary health care teams. The database is made publicly available 
and constitutes a relevant source of data for researchers. Finally, it is recommended that 
the international context of performance-based payment programs be considered in 
research and that comparative public policy studies be carried out. 
 
Keywords: public policy, evaluation, pay-for-performance, public health, systema 
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Introdução 

Programas de pagamento por desempenho (pay-for-performance ou performance 
based-financing) têm sido implementados mundialmente na saúde pública. Os sistemas 
de pagamento por desempenho (pay-for-performance ou performance-based financing) 
estão sendo adotados mundialmente na saúde pública como forma de incentivar a 
melhoria da qualidade dos serviços e a expansão dos serviços de atenção primária à 
saúde. Países desenvolvidos como Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha 
implementaram sistemas de pagamento por desempenho (BOECKXSTAENS et al. 
2011; CASHIN et al. 2014; CASHIN e CHI, 2014). Este tipo de sistema também tem sido 
adotado em países em desenvolvimento como a China e Camarões (WAGSTAFF E YU, 
2007; DE ALLEGRI et al., 2018) No Brasil, o Ministério da Saúde implementou em 2011 
um programa de pagamento por desempenho na saúde pública chamado de Programa 
Nacional de Melhoria da Qualidade e do Acesso da Atenção Primária à Saúde (PMAQ) 
com o objetivo de realizar avaliações externas das equipes de atenção primária à saúde. 
Ao longo destes 8 anos, o Ministério da Saúde realizou três ciclos de avaliações das 
equipes de saúde que aderiram ao programa nos municípios brasileiros. O PMAQ foi 
influenciado pelas experiências internacionais de pagamento por desempenho, 
notadamente a experiência do Quality and Outcomes Framework (QOF) implementado 
em 2004 no Reino Unido. O PMAQ é visto como indutor do processo avaliação e 
monitoramento do desempenho, além de impulsionar o envolvimento dos gestores 
municipais no oferecimento de serviços de atenção primária de qualidade (FEITOSA et 
al., 2016). O PMAQ pode ser considerado com um dos maiores programas de 
pagamento por performance do mundo (MACINKO et al., 2017). O objetivo desta revisão 
sistemática é analisar os estudos publicados a respeito do primeiro ciclo de avaliações 
do PMAQ na literatura internacional e nacional a fim de identificar quais aspectos 
relacionados à área de conhecimento da administração pública e de políticas públicas 
têm sido abordados. Esta análise permite o mapeamento dos estudos, a categorização, 
a identificação de lacunas e de redes de autorias e coautorias. Esta revisão sistemática 
foi realizada a partir das recomendações do protocolo PRISMA. Estudos como este são 
relevantes, pois contribuem para o avanço dos estudos a respeito do PMAQ ao indicar 
de forma sistemática para a comunidade científica o que já foi estudado, as lacunas e 
recomendações para estudos futuros 
 
Metodologia 

 
O protocolo Prisma orientou a realização desta revisão sistemática. Ele é apresentado 
em 27 itens e um fluxograma de 4 etapas e tem o propósito de contribuir para que 
autores aprimorem relatos de revisões sistemáticas e meta-análises (GALVÃO, 
PANSANI e HARRAD, 2015). A sistematização partiu de busca de textos mediante o 
uso dos descritores “Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ) ” ou “National Program for Improving the Access and Quality”, 
conjuntamente, entre 01/01/2011 e 27/03/2019. Três procedimentos foram aplicados 
com o propósito de localizar a produção intelectual pretendida: a) no tipo de material 
selecionou-se a opção “artigos”; b) artigos escritos em qualquer idioma e c) busca em 
periódicos revisados por pares. A primeira busca, na base Periódicos Capes, gerou 47 
registros e a segunda busca foi direcionada ao periódico “Sociedade e Cultura” que 
publicou em seu volume 21 de dezembro de 2018 uma edição especial com 6 artigos a 
respeito de programas pay-for-performance na saúde pública. A partir das 2 coletas 
adveio a aplicação dos critérios de seleção e exclusão, o que contemplou: a) exclusão 
de duplicidades; b) alinhamento do conteúdo do material selecionado com o problema 
desta revisão. Com base em tais critérios, foram excluídos 18 registros do resultado 
preliminar da busca na base Periódicos Capes e 3 artigos publicados na edição especial 
do periódico Sociedade e Cultura por tratarem de programas de pagamento por 
desempenho na saúde pública implementados em outros países. Diagramada em 
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quatro etapas (identificação, triagem, elegibilidade e inclusão), a Figura 1 sintetiza a 
trajetória da revisão realizada ladeada pelo respectivo resultado alcançado em cada 
fase: (figura 1) Concluídos os procedimentos de busca e seleção, inclusão/exclusão, o 
passo seguinte ocorreu com auxílio do Computer Assisted Qualitative Data Analysis 
(CAQDAS) gerenciador de referências bibliográficas Mendeley para o ordenamento dos 
textos coletados. A sequência contemplou a sumarização do material coletado em 
planilha no software Microsoft Excel com as informações: título; ano de publicação; autor 
e vinculação institucional; palavras-chave do texto; problema e objetivo; tipo da 
pesquisa; procedimentos de coleta e análise; principais conclusões e sexo dos primeiros 
autores dos artigos. Além disso, após a fase de inclusão todos os artigos foram 
analisados com o auxílio do software Atlas Ti. Os artigos foram codificados no Atlas Ti. 
por meio das técnicas de codificação aberta. Este processo de codificação resultou em 
10 códigos organizados em duas famílias de códigos que deram origem às categorias 
temáticas: Política Pública e Avaliação. Na seção a seguir está a análise de dados 
organizada em duas partes: I) a primeira parte refere-se à característica dos estudos 
incluídos na revisão sistemática e a II) refere-se aos códigos construídos a partir da 
análise com o Atlas Ti. 
 

Resultados e Discussões 

 
A análise dos 31 estudos incluídos nesta revisão sistemática revelou que em 30 (97%) 
dos estudos o primeiro autor é brasileiro e há 1 (3%) estudo publicado por autor dos 
Estados Unidos. Embora a maior parte dos estudos publicados nacionalmente e 
internacionalmente seja produzido por brasileiros, 9 (29%) dos estudos estão escritos 
em outros idiomas, além do português. O inglês é a língua estrangeira na qual há o 
maior número de publicações (26%) seguido do espanhol (3%). Estes 31 estudos estão 
publicados em 15 periódicos sendo 12 deles brasileiros e 3 periódicos editorados em 
outros países como os Estados Unidos e o México. A maior parte dos artigos desta 
revisão sistemática é oriunda dos periódicos Saúde em Debate (32, 25%), Cadernos de 
Saúde Pública (12, 9%), Ciência e Saúde Coletiva (9,67%), e Journal Ambulatory Care 
Management (6,45%). O periódico Saúde em Debate lançou em 2014 uma edição 
especial apenas com artigos a respeito do PMAQ, o que contribui para explicar o 
expressivo número de estudos sobre o tema publicados neste periódico. Por sua vez, o 
periódico Sociedade e Cultura lançou em 2018 uma edição especial para estudos que 
enfocam programas de pagamento por desempenho na saúde pública, a exemplo do 
PMAQ. Todavia, apenas um artigo publicado nesta edição especial do periódico enfoca 
o PMAQ. A análise de autoria e coautoria revelou que apenas um artigo (Macinko et al., 
2017) foi escrito por primeiro autor não brasileiro. James Macinko é professor da 
Universidade de Califórnia em Los Angeles (UCLA) nos Estados Unidos e contribuiu 
com o Ministério da Saúde no processo de formulação do PMAQ. Há outros artigos 
escritos em coautoria com parcerias internacionais, a exemplo de Saddi e Peckham 
(2017). Fabiana Saddi é professora visitante da Universidade Federal de Goiás e 
Stephen Peckham é professor da University of Kent na Inglaterra. No tocante à 
frequência de publicações, observa-se que as autoras Protasio 3 (9,67%), Uchôa 2 
(6,45%) e Saddi 2 (6,45%) são as que mais publicaram artigos que atendem os critérios 
de inclusão e exclusão desta revisão sistemática. A análise do gênero dos primeiros 
autores mostra que 26 (83,9%) artigos foi liderado por pesquisadoras/professoras e os 
outros 5(16,12%) dos estudos foi escrito por pesquisadores/professores. O expressivo 
número de mulheres que estudam o PMAQ e a qualidade dos artigos são evidências 
significativas do espaço que as pesquisadoras vêm conquistando no meio acadêmico e 
de suas contribuições para a análise de políticas públicas. Além disso, 14 (53,8%) das 
mulheres pesquisadoras escolheram métodos quantitativos, 12 (46,15%) escolheram 
métodos qualitativos, o que demonstra um equilíbrio na preferência das pesquisadoras 
com relação ao método e ao desenho do estudo. Por sua vez, 4 (80%) dos 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1624 

 

pesquisadores escolheram métodos qualitativos e 1(20%) optou pelo método 
quantitativo. Embora o período de busca tenha sido entre os anos de 2011 e 2018, os 
estudos a respeito do PMAQ incluídos nesta revisão foram publicados a partir do ano 
de 2013. O ano de 2017 é que o concentra o maior número de publicações: 9 (28%) 
incluídas nesta revisão sistemática, o que pode ser observado na tabela 1. No que diz 
respeito ao método e ao desenho do estudo, observou-se um equilíbrio entre o número 
de estudos quantitativos e qualitativos. Entre os 32 artigos, em 16 (50%) os autores 
utilizaram abordagem qualitativa, enquanto que 15 (46, 87%) estão escritos em 
abordagem quantitativa e em 1(3,13%) dos estudos observou-se uma abordagem mista. 
No que se refere ao contexto de aplicação, os estudos estão distribuídos em quatro das 
cinco regiões do Brasil. Há estudos a respeito do PMAQ na região Sul (RIZZOTTO et 
al., 2014; FONTANA et al., 2016; TELLES et al.2016; MOCELIN et al., 2017), região 
Sudeste (CHIMARA et al., 2013, GARCIA et al., 2014; CARDOSO et al., 2015); região 
Centro-oeste (SADDI et al., 2018) e região Nordeste (LINHARES et al., 2014; 
PROTASIO et al., 2014; FEITOSA et al., 2016; QUEIROZ et al., 2017). A única região 
do país não representada nesta revisão sistemática é a região Norte, o que indica a 
necessidade de estudos a respeito do PMAQ nesta região. Após análise preliminar das 
características dos estudos incluídos nesta revisão sistemática, os artigos foram 
analisados e codificados com o auxílio do software Atlas Ti. Na categoria “política 
pública” foram alocadas as referências às fases iniciais do PMAQ, a exemplo da fase 
de formulação e de implementação. Além disso, também foram dados destaques a 
estudos que relatam a atuação dos stakeholders envolvidos no programa, os desafios 
e reflexões acerca do controle social e da participação. Na categoria temática “objetivos 
do PMAQ” estão os códigos com conteúdo que remete a objetivos elencados na portaria 
que regulamenta o PMAQ: acesso à atenção primária, educação permanente, gestão 
do trabalho das equipes de atenção primária, organização do processo de trabalho e 
qualidade dos serviços. Por fim, na categoria “pagamento por desempenho” estão os 
resultados dos estudos e reflexões acerca dos incentivos financeiros e do investimento 
em infraestrutura. 3.1 3.1. Política Pública A respeito do processo de formulação, 
ressalta-se que é importante que o PMAQ seja estudado em conjunto com outras 
políticas e programas com os quais se articula para que os formuladores do PMAQ 
possam corrigir falhas no desenho da política pública (TELLES et al.2016). Nesta 
revisão sistemática, apenas o estudo de Giovanella et al. (2016) articula os resultados 
do PMAQ com o Programa Mais Médicos e o Programa Requalifica UBS, que também 
foram desenhadas para a melhoria da atenção primária à saúde. Também são 
necessários estudos a respeito do processo de implementação do PMAQ e análises 
comparativas com outros programas de pagamento por desempenho em contexto 
internacional (SADDI et al., 2017). A correção de possíveis falhas da formulação é um 
dos propósitos da avaliação de políticas públicas. Uma das falhas observadas no Estado 
do Rio Grande do Sul, por exemplo, é a de comunicação entre a gestão municipal e as 
equipes de atenção básica (TELLES et al., 2016), uma vez que as equipes esperavam 
retornos dos resultados da avaliação para mudanças ou adequações do processo de 
trabalho (TELLES et al., 2016). Ainda a respeito das falhas no processo de formulação, 
Lemos et al. (2018) evidenciam que definições importantes não foram apresentadas nos 
documentos oficiais no início do primeiro ciclo de avaliações, o que dificultou as ações 
a serem desenvolvidas pelos profissionais. Quanto a mudanças na formulação do 
programa, estudos ressaltam a inclusão das equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NAF) e do Consultório de Especialidades Odontológicas (CEO) no terceiro ciclo 
de avaliações externas (MACINKO et al., 2017). Na prática, ocorreu uma expansão do 
programa, uma vez que as equipes de atenção primária à saúde e as equipes do 
Consultório de Especialidades Odontológicas são avaliadas separadamente no PMAQ-
AB e no PMAQ-CEO. No tocante à implementação do PMAQ, observou-se nos estudos 
o esforço dos gestores no convencimento das equipes de atenção primária na fase de 
adesão ao PMAQ (LINHARES et al., 2014; UCHÔA et al., 2018), e em alguns Estados 
as equipes não se sentiram envolvidas no processo de implementação do PMAQ. 
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(MOCELIN et al., 2017). Estudos sugerem que o processo inicial de implementação foi 
top-down e pouco participativo (SADDI et al., 2018). Em estudo realizado em Goiânia 
(GO), Saddi et al. (2018), a exemplo do observado no Nordeste, identificaram que no 
segundo ciclo de avaliações externas, aproximadamente 46% dos profissionais de 
saúde aderiram ao PMAQ por imposição da gestão municipal e apenas 26% 
responderam que aderiram com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços. É 
possível que a adesão das equipes em outras regiões do Brasil, além do Nordeste e do 
Centro-Oeste, também não tenha sido totalmente voluntária e tenha sido motivada pelos 
gestores municipais. Este é um gap da literatura que seria preenchido com estudos a 
respeito do processo de adesão das equipes em outras regiões do Brasil. Também são 
indicados estudos a respeito do desempenho das equipes onde se identificarem que a 
adesão não foi totalmente voluntária. É importante ressaltar que embora a adesão ao 
PMAQ seja uma decisão das equipes de saúde, os recursos financeiros do programa 
são transferidos por meio de Fundo Municipal de Saúde para os municípios e não para 
as equipes (MORAES et al., 2013; UCHÔA et al., 2018). Esta é uma das diferenças 
apontadas por Macinko et al. (2017) entre o PMAQ e experiências internacionais de 
pagamento por desempenho. Os gestores de cada município são livres para administrar 
os recursos, o que é uma fonte de conflito entre gestão municipal e equipes de atenção 
primária. Uma importante lacuna de pesquisa é a da compreensão acerca de como os 
gestores municipais utilizam os recursos recebidos do governo federal através do 
PMAQ, qual a proporção dos recursos é distribuída em forma de bônus, quais membros 
das equipes recebem os bônus e como as equipes são recompensadas pelo 
desempenho (MACINKO et al., 2017). Embora os incentivos financeiros sejam 
elementos centrais nas políticas de pagamento por desempenho, é importante que 
sejam delineadas ações e realizados estudos que comprovem a relação entre estes 
incentivos e os resultados alcançados pelas equipes. Há outros fatores sociais, 
econômicos e ambientais e também políticas públicas que podem estar contribuindo 
para o aumento do acesso e da qualidade. Os estudos ressaltam aspectos dos 
incentivos financeiros como o caráter competitivo (MORAES et al., 2013); diferença de 
incentivos motivadores do comportamento (FEITOSA et al., 2016); fragilidade de 
incorporação de um plano de cargos e salários nos municípios (SEIDL et al., 2014); o 
não recebimento de bônus pelo desempenho no município de Goiânia (GO) (SADDI et 
al., 2018); o acréscimo no montante de recursos financeiros na atenção primária à saúde 
entre a cada ciclo do PMAQ (MACINKO et al., 2017); desmotivação pela forma como os 
gestores municipais distribuem os recursos (QUEIROZ et al., 2017). . Além disso, são 
necessários estudos que analisem se os incentivos financeiros contribuem para 
aprofundar as desigualdades sociais. Os gestores municipais de saúde podem escolher 
distribuir a maior parte dos recursos para equipes com equipes com desempenhos mais 
altos ou investir em times com baixos desempenhos (MACINKO et al., 2017). Ao investir 
em times com melhores desempenhos, os gestores municipais podem estar deixando 
de considerar que os times com baixos resultados podem estar em áreas de 
vulnerabilidade social (MACINKO et al., 2017). Sendo assim, é importante que sejam 
realizados estudos nos municípios nas diversas regiões do Brasil que evidenciem como 
os gestores municipais investiram os recursos nos três ciclos e os resultados alcançados 
em diferentes decisões de investimento. Também é importante ressaltar que há poucas 
evidências acerca de como as equipes de atenção primária à saúde estão utilizando as 
ferramentas e estratégias do PMAQ para melhorar a qualidade dos serviços (SADDI et 
al., 2017). Em estudo realizado no município de São Paulo, Chimara et al. (2013) revela 
que o PMAQ não foi mencionado pelos gestores entrevistados no estudo entre as 
ferramentas utilizadas no processo de monitoramento da qualidade. Saddi et al. (2017) 
ressaltam que é preciso esclarecer quais os tipos de motivações influenciaram a adesão 
das equipes de atenção primária e a implementação do PMAQ nas diversas regiões do 
Brasil. Saddi et al. (2017, p.3) também enfatizam que são necessários estudos que 
esclareçam se o PMAQ alcançou o objetivo de fomentar uma cultura de avaliação e 
planejamento nos “frontline workers” no país. No que tange os stakeholders, o PMAQ é 
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visto por Telles et al. (2016) como estratégia de mobilização dos atores locais na 
atenção primária à saúde e os gestores municipais são percebidos como 
impulsionadores da mudança. De fato, o PMAQ é uma política de avaliação de políticas 
públicas direcionada para a avaliação do trabalho da street-level bureaucracy também 
conhecida como frontline workers. De modo especial, o papel das enfermeiras (os) na 
atenção primária à saúde e no processo de avaliação conduzido no PMAQ foi destacado 
na literatura (SADDI et al, 2018). Ainda a respeito dos stakeholders, a relação entre os 
gestores do Ministério da Saúde e os pesquisadores das Instituições de Ensino e 
Pesquisa (UCHÔA et al., 2018) com ênfase no papel da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Uchôa et al. (2018) relatam a atuação presencial dos pesquisadores 
em reuniões no Ministério da Saúde em Brasília na definição do instrumento de 
avaliação externa, no treinamento dos avaliadores para a coleta de dados em campo e 
no envio de sugestões de ajustes. Estes pesquisadores também ressaltam o papel da 
UFRN no provimento de tecnologia para o processo de avaliação externa (UCHÔA et 
al., 2018). São necessários estudos a respeito da atuação das outras Universidades e 
Instituições de Pesquisa para que sejam compreendidas as dificuldades dos 
pesquisadores durante a fase de campo da avaliação e os papéis que as outras 
Universidades e Instituições de Pesquisa desempenharam na formulação e 
implementação do PMAQ. Também são necessários estudos que respondam as 
seguintes questões: Quais são as diferenças entre a atuação das Universidades e 
Instituições de Pesquisa no PMAQ e nos estudos de Linha de Base conduzidos pelo 
Banco Mundial no Brasil em 2005? Quais são os conhecimentos e expertises utilizados 
nos Estudos de Linha de Base que foram agregados ao PMAQ? Qual é o histórico de 
atuação na atenção primária das nove Universidades e Instituições de Pesquisa que 
atuaram mais ativamente na fase de formulação do processo de avaliação externa? O 
Banco Mundial (World Bank) é um importante stakeholder na implementação de 
políticas de pagamento por desempenho no mundo. Há estudos que afirmam que os 
sistemas de pagamento por desempenho na saúde pública originaram-se de um projeto 
no Camboja que recebeu apoio do Banco Mundial durante o seu processo de 
implementação na África (FRITSCHE et al., 2014 apud SADDI, PECKHAM e MUNDIM, 
2018). Também há evidências que o Banco Mundial atuou na implementação de 
programas de pagamento em países como a China e Camarões (WAGSTAFF; YU, 
2007; DE ALLEGRI et al., 2018). Há evidências de que o Banco Mundial pode ter 
influenciado a política de pagamento por desempenho no Brasil, contudo, não foram 
encontrados estudos que esclareçam esta atuação. Por que o Ministério da Saúde 
escolheu as Universidades envolvidas na avaliação conduzida nos Estudos de Linha de 
Base do Banco Mundial? Qual é a influência do Banco Mundial na fase de formulação 
e implementação do PMAQ? Enquanto política pública, há desafios a serem enfrentados 
no âmbito da implementação do PMAQ. Os estudos apontam precariedades na 
infraestrutura; condições de trabalho inadequadas; falta de diálogo e estrutura para a 
realização do trabalho; pouca integração dos membros das equipes de atenção 
primária; resistência dos profissionais; necessidade de melhoria da qualificação do 
processo de trabalho; elevada rotatividade; insuficiência de sistemas de informação 
centrados na atenção primária, incipiência dos processos de gestão centrados na 
qualidade; equipes de atenção primária com excesso de trabalho e reduzido 
financiamento da atenção primária (TELLES et al., 2016; SADDI et al, 2018; LEMOS et 
al., 2018). A participação social e o controle social no âmbito do PMAQ são relevantes 
lacunas de pesquisa. Na parte referente ao controle social e participação social do 
questionário do PMAQ utilizado na avaliação externa durante o primeiro ciclo do 
programa, obteve-se a seguinte resposta a respeito da existência de locais de saúde ou 
instâncias colegiadas equivalentes: Centro Oeste (70%), Sul e Sudeste (63%) e 
Nordeste (50%) (TEIXEIRA et al., 2014). No Nordeste, apenas 50% dos respondentes 
confirmam existir nos municípios locais nos quais a participação social ocorre em 
instâncias colegiadas, o que inclui os Conselhos Municipais de Saúde. Este dado suscita 
alguns questionamentos que precisam ser respondidos: Os profissionais que 
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responderam o instrumento de avaliação externa do PMAQ não conhecem os conselhos 
municipais de saúde ou os conselhos não estão ativos nestes municípios? Como os 
recursos transferidos no âmbito do PMAQ podem fortalecer e incentivar o controle 
social? Qual parcela deste recurso tem sido utilizada pelos gestores municipais para tal 
finalidade? Embora tenham sido identificados estudos acerca da satisfação do usuário, 
não foram identificados estudos que respondam às seguintes questões: Como as 
informações coletadas sobre a satisfação do usuário no PMAQ podem ser utilizadas no 
controle social desempenhado pelos Conselhos Municipais de Saúde (MACINKO et al., 
2017)? Qual é a relação entre o controle social ativo e o desempenho das equipes de 
atenção primária à saúde? Por fim, Macinko et al. (2017, p. 10, tradução nossa) 
ressaltam que o PMAQ fornece uma “extraordinária oportunidade” de estudos a respeito 
de efeitos de mecanismos de incentivo no desempenho da atenção primária. Todavia, 
demonstrou-se a existência de lacunas significativas e importantes perguntas a serem 
respondidas, a respeito de como as avaliações do PMAQ estão sendo utilizadas, além 
de relevantes aspectos do processo de formulação e implementação (SADDI e 
PECKHAM, 2017). 
 
Conclusão 

 
Este estudo apresenta contribuições teóricas às áreas de administração pública, 
políticas públicas e saúde pública analisando a literatura internacional e nacional a 
respeito do Programa de Melhoria da Qualidade e do Acesso da Atenção Básica. Ao 
longo deste artigo foram indicadas diversas lacunas e oportunidades de pesquisa a 
respeito do PMAQ. Países desenvolvidos e em desenvolvimento implementaram 
programas semelhantes ao PMAQ. Sendo assim, recomenda-se estudos de política 
pública comparada que considerem o contexto internacional de programas de 
pagamento por desempenho na saúde pública. No processo de seleção e exclusão de 
estudos, optou-se pela exclusão dos estudos a respeito de saúde bucal e do Consultório 
de Especialidades Odontológicas. Neste sentido, recomenda-se que sejam realizadas 
revisões sistemáticas de literatura que tratem destes dois temas que estão no escopo 
do Programa de Melhoria da Qualidade e do Acesso. Além disso, os estudos nos quais 
os autores utilizaram a base de dados para análises epidemiológicas também foram 
excluídos por não estarem alinhados ao objetivo desta revisão sistemática. Sendo 
assim, também se recomenda estudos de revisão sistemática com o objetivo de 
compreender como a base de dados do PMAQ tem sido utilizada em estudos nacionais 
e internacionais. Por fim, o PMAQ-AB é uma iniciativa de sistematização de dados a 
respeito das equipes de atenção primária à saúde sem precedentes no Brasil dado o 
montante de recursos transferidos aos municípios, volume de dados coletados e 
mobilização de uma rede de pesquisadores em seu processo de implementação. A base 
de dados coletados no âmbito do PMAQ é pública e está disponibilizada pelo Ministério 
da Saúde no site http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php e é uma excelente 
fonte de dados para pesquisadores que se interessam pelas áreas de políticas públicas 
e saúde pública. 
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TÍTULO: Responsabilidade Social Empresarial e adesão das empresas do RN aos 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

Resumo 

A engrenagem econômica interligada a uma projeto de expansão monetária atualiza 
constantemente suas estratégias de lucros, e por consequência disso, gera uma série 
de efeitos negativos ao meio ambiente. Os impactos desse processo, são inúmeros e 
favoreceram levantes contrários de diversos setores civis, dentre eles, as organizações 
mundiais, a exemplo da ONU, que delibera no ano de 2015 especialmente, a chamada 
“Agenda 2030” contendo os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS, 
definindo prazos para o cumprimento desses itens. Assim sendo, o estudo buscou-se 
analisar o contexto de adesão aos ODS por parte do estado do Rio Grande do Norte. A 
análise ora posta, foi realizada por meio de estudos bibliográficos e de pesquisa 
documental realizada em websites de organizações públicas, empresariais e de mídia. 
A coleta foi realizada nos períodos de Setembro a Dezembro de 2019, bem como Abril 
a Junho/2020, por meio dos buscadores dos websites, por meio dos quais pesquisou-
se as seguintes categorias de análise: ODS; RN; Sustentabilidade; Desenvolvimento 
Sustentável. Como resultado principal temos que, nos documentos pesquisados, ainda 
não é possível identificar grande avanço do estado do Rio Grande do Norte no tocante 
às metas postas nos ODS. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade; Rio Grande do Norte; Agenda 2030; ODS. 

TITLE: Corporate Social Responsibility and adhesion of RN companies to the 

Sustainable Development Goals 

Abstract 

The economic gear connected to a monetary expansion project constantly updates its 
profit strategies, and as a result, it generates a series of negative effects on the 
environment. The impacts of this process are numerous and favored contrary upheavals 
by various civil sectors, among them, the world organizations, like the UN, which 
deliberates in 2015 especially, the so-called “Agenda 2030” containing the 17 
Sustainable Development Goals- SDGs, defining deadlines for the fulfillment of these 
items. Therefore, the study sought to analyze the context of adherence to the SDGs by 
the state of Rio Grande do Norte. The analysis now put forward was carried out through 
bibliographic studies and documentary research carried out on websites of public, 
business and media organizations. The data collection was carried out in the periods 
from September to December 2019, as well as April to June / 2020, through the search 
engines of the websites, through which the following analysis categories were 
researched: SDGs; RN; Sustainability; Sustainable development. As a main result we 
have that, in the researched documents, it is not yet possible to identify a major advance 
in the state of Rio Grande do Norte with regard to the goals established in the SDGs. 
 

Keywords: Sustainability; Large northern river; Agenda 2030; ODS. 
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Nos termos de Foladori (2002), as reflexões sobre a crise ambiental moderna se 
estabelecem, sobretudo, no final da década de 1960 e começo da década de 1970, com 
uma série produções teóricas a partir de encontros nacionais/internacionais com a pauta 
central problematizando os danos provocados pelo desenvolvimento econômico para a 
natureza. Sob essa ótica, infere-se que apesar da complexa rede de interesses 
financeiros que envolve esse circuito, observa-se uma sensibilização impulsionada 
pelos significativos índices de poluição, bem como a depredação dos recursos naturais, 
agudização da pobreza que incidem diretamente em outras problemáticas sociais. Os 
efeitos desse processo, são inúmeros, e demandaram historicamente posicionamentos 
na direção de mitigar e evitar os efeitos deletérios do desenvolvimento econômico, tais 
como iniciativas diversas de setores da sociedade civil e de organizações mundiais a 
exemplo da Organizações das Nações Unidas - ONU. Esta por sua vez, é responsável 
por deliberar no ano de 2015 especialmente, a chamada “Agenda 2030” contendo os 17 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS, definindo prazos para o 
cumprimentos desses itens. Tais proposições voltam-se para a elaboração de 
estratégias construídas após a adoção dessas medidas por parte dos governos de 193 
países, estando o Brasil incluso. Ressalta-se que os ODS foram construídos a partir dos 
resultados da Rio+20 e levam em consideração o legado dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), oito metas de combate à pobreza que o mundo se 
comprometeu em atingir até 2015. A fim de obter maiores avanços nas metas dos ODM 
não alcançadas, os ODS primam por assegurar de forma genérica os direitos humanos 
universais, numa tentativa de combate aos maiores desafios contemporâneos 
provocados pelo status quo vigente. Em linhas gerais, esses riscos emergentes das 
mudanças ambientais decorrentes de processos vinculados ao modelo adotado de 
desenvolvimento econômico, destruição de ecossistemas, perda de biodiversidade, uso 
e ocupação do solo e desmatamento, se constituem em ameaças para os meios 
ambiental, social e econômico, principalmente em nível local. Nesse sentido, o Rio 
Grande do Norte, por sua vez, não está alheio a esta realidade, pois tais deliberações 
possuem uma diversificação sócio-espacial, e se propõem a combater fortes 
problemáticas sociais, econômicas e políticas evidenciadas historicamente na região, 
tais como a alta taxa de violência; percentuais de matrículas em escolas a nível 
fundamental; dados sobre atividades domésticas realizadas por crianças dessa região, 
dentre outros indicadores. Um cenário que expõe a significativa urgência que possui 
essa unidade federativa em efetivar os chamados ODS propostos. Sob esse viés, o 
estudo proposto, que desmembra da pesquisa "Responsabilidade Social Empresarial e 
Transparência: uma análise do nível de evidenciação socioambiental das empresas do 
Rio Grande do Norte”, busca analisar o cenário de adesão do RN aos ODS por meio de 
divulgações dos veículos de mídia e de documentos publicados por organizações 
públicas, bem como organizações representativas das classes empresariais no Estado 
do RN. Buscar-se-á expor neste trabalho, primeiramente, as técnicas de análise e 
metodologias as quais foram acionadas para melhor execução dessa pesquisa. Em 
seguida, serão discutidos os resultados apreendidos ao longo do processo investigativo. 
Por fim, serão postas algumas considerações finais a partir do que a análise das 
informações coletadas e das contribuições teóricas forneceram para o embasamento 
deste estudo. 
 

Metodologia 

 
A investigação ora abordada neste relatório, encontra-se em andamento desde o ano 
de 2015 e se propõe a analisar as configurações da Responsabilidade Social 
Empresarial na especificidade do Rio Grande do Norte. Para consolidar essa proposta, 
utilizou-se da abordagem qualitativa de cunho bibliográfico e documental, levando em 
consideração a “análise de conteúdo” nos materiais aos quais foram selecionados para 
o andamento da investigação. - procedimento definido como um: “conjunto de técnicas 
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de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
[...]” (BARDIN, 1977 apud MENDES; MISKULIN, 2007, p. 23). Sob esse viés, foram 
pesquisadas 35 reportagens jornalísticas envolvendo os websites escolhidos, e 
informações oficiais divulgadas por 06 instrumentos oficiais, dentre eles: o Roteiro para 
Localização de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - RLODS documento de 
implementação e acompanhamento no nível subnacional; decreto 28237/2018 - que 
institui a Comissão Estadual para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no RN 
e o decreto nº 8892/2016 que cria a Comissão Nacional para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável - revogado por meio do Decreto nº 10.179, de 2019. 
Utilizou-se também o Relatório de adequação brasileira dos ODS propostos - 
desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2018); e os os 
materiais de divulgação na mídia regional. Paralelo a isso, foi realizada uma revisão dos 
17 objetivos e suas 169 metas, sob a ordem de classificação das três dimensões do 
desenvolvimento sustentável (social, ambiental e econômica). Outrossim, corresponde 
ao estabelecimento de um marco conceitual identificando as inter-relações entre os 17 
ODS, e determinados indicadores sociais envolvendo o território potiguar. Buscou-se, 
portanto, a partir do censos virtuais: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 
e dados do IPEA, a fim de levantar informações sobre as especificidades no estado do 
RN e estabelecer conexões entre esses indicadores, e as metas estabelecidas na 
Agenda 2030. Importa salientar que a internet insere-se nesse âmbito enquanto lócus 
passível à utilização de ferramentas de pesquisa, e assume o papel de meio através do 
qual podem ser coletados diversos dados. Corroboram com esse entendimento, as 
abordagens de Flick (2009), ao expor esse campo como uma ferramenta capaz de ser 
utilizada para a pesquisa quantitativa - a partir do mapeamento dos números e das 
experiências dos usuários, bem como a pesquisa qualitativa – com a expansão da 
internet por meio das interações entre os usuários e as variações dentro de grupos 
sociais. Nesse horizonte, foi definido o recorte amostral a partir da busca em sites 
oficiais das organizações voltadas ao estado do Rio Grande do Norte, e em diversos 
portais jornalísticos, as publicações que faziam menção aos ODS regionalmente. Foram 
levantadas um número de 32 reportagens e 06 documentos oficiais como decretos, 
relatórios públicos vinculados à temática, entre os meses de Setembro a Dezembro de 
2019, e, posteriormente, de Abril a Junho de 2020. As matérias foram levantadas junto 
aos websites de secretarias do Estado do RN, e nos portais de notícia: Agora RN; site 
G1; Página oficial da FIERN; Site do Instituto ETHOS; Portal da UFRN; Site da Prefeitura 
de Natal/RN; Blog Glaucya Lima; Portal Tribuna do Norte. Optou-se por escolher esses 
websites para pesquisa em decorrência do alcance regional na difusão de informações 
diversas, assim como na veiculação do ideário dos ODS, relacionando-se às 
especificidades do RN - recorte espacial de interesse nesta pesquisa. Afora os websites 
de relevância para o estado do RN, foi pesquisado o Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social - uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - 
OSCIP “cuja missão é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios 
de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma 
sociedade justa e sustentável” (ETHOS, 2020), que, por ter abrangência nacional, 
possui influência também nos parâmetros de RSE no âmbito potiguar. Nesse ínterim, a 
pesquisa abrangeu não somente as matérias desse recorte temporal, mas se deteve a 
buscar a partir de expressões chaves, tais como “ODS”, “sustentabilidade”, “Rio Grande 
do Norte”, “RSE” e “desenvolvimento sustentável”, reportagens correspondentes a 
temática também dos ano de 2017-2018. Nesse sentido, apresentar-se-á neste relatório 
final, um debate que atravessa o campo das ações socialmente responsáveis e da mídia 
com enfoque no território potiguar. Nesse sentido, foi possível uma catalogação 
estruturada em tabelas/gráficos. Para fins de compilação das informações levantadas, 
organizou-se um quadro geral contendo 04 seções - feitas no intuito de melhor viabilizar 
o registro dos dados catalogados. A divisão foi feita da seguinte forma: seção 01 - 
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Órgãos executores de ações/projetos; Seção 02 - relação com os ODS; seção 03 - 
informações sobre a fonte da notícia/data do acesso; e na seção 04 - as tendências 
evidenciadas recorrentemente. Tais modalidades foram destacadas, no intuito de 
facilitar a interpretação dos dados, pois, com esse mecanismo, é viável a compreensão 
das tendências com maior índice de emergência na pesquisa. Após essa etapa, foi feito 
um análise entre os ODS apontados na coleta desse estudo, para com os indicadores 
sociais do território escolhido, citamos: taxa violência; número de matriculados na rede 
fundamental; percentual de horas dedicadas a afazeres domésticos por crianças 
nordestinas, dentre outros. Com essas informações interrelacionadas, foi possível obter 
um panorama mais claro a discutir sobre a relação entre os objetivos propostos - 
evidenciados nas matérias analisadas, e o estado norte-rio grandens 
 
Resultados e Discussões 

 
O reordenamento econômico ao qual se firma o setor produtivo a partir da década de 
1970 diversifica suas bases para o acúmulo de seus lucros, e impactam a sociedade 
em diversas frentes: ambientais, geopolíticas, sociais, econômicas. Para Garcia D.; 
Garcia H. (2016), como uma expressão desse processo, que promove significativas 
desigualdades, nos anos 2000 é posto “uma quebra de paradigma em relação à 
preocupação mundial como a pobreza é apresentada” (GARCIA, D..; GARCIA, H. 2016). 
As autoras referem-se aos chamados: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - 08 
metas de combate à pobreza que o mundo se comprometeu em atingir até 2015 
estipulados pela ONU. Posteriormente, diante das lacunas na efetivação, o órgão lançou 
a Agenda 2030 - um plano de ação visando um maior engajamento entre a sociedade 
para o intervalo de 15 anos, contendo 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - 
ODS e 169 metas. Nosso país tem buscado tecer adequações e “foram ampliadas 
metas já alcançadas pelo Brasil, como a taxa de mortalidade materna - a meta nacional 
é de no máximo 30 mortes por 100 mil nascidos vivos, contra uma meta global de 70 
mortes por 100 mil nascidos vivos” (IPEA, 2018). Em relação aos ODS tem-se: ODS1-
Erradicação da pobreza: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 
lugares; ODS2-Fome zero e agricultura sustentável: Acabar com a fome, alcançar a 
segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; ODS3-
Saúde e bem estar: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, 
em todas as idades; ODS4-Educação de qualidade: Assegurar a educação inclusiva e 
equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todos; ODS5-Igualdade de gênero: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar 
todas as mulheres e meninas; ODS6-Água potável e saneamento: Assegurar a 
disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos; ODS7-Energia 
limpa e acessível: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia para todos; ODS8-Trabalho decente e crescimento econômico: 
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno 
e produtivo e trabalho decente para todos; ODS9-Indústria, redução e infraestrutura: 
Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável 
e fomentar a inovação; ODS10-Redução das desigualdades: Reduzir a desigualdade 
dentro dos países e entre eles; ODS11-Cidades e comunidades sustentáveis: Tornar as 
cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; 
ODS12-Consumo e produção sustentáveis: Assegurar padrões de produção e de 
consumo sustentáveis; ODS13-Ação contra a mudança global do clima: Tomar medidas 
urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; ODS14-Vida na água: 
Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para 
o desenvolvimento sustentável; ODS15-Vida terrestre: Proteger, recuperar e promover 
o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 
biodiversidade; ODS16-Paz, justiça e instituições eficazes: Promover sociedades 
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pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à 
justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos 
os níveis; ODS17-Parcerias e meios de implementação: Fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável; 
(ONU, 2015). Em suma, são “um conjunto ambicioso de 17 objetivos e 169 metas 
desenvolvido por meio de um amplo diálogo sem precedentes entre os Estados 
membros da ONU, autoridades locais, sociedade civil, setor privado e outras partes 
interessadas” (RLODS, 2017). Sobre as pactuações locais, expomos o estado do Rio 
Grande do Norte - território escolhido neste estudo. Para melhor situarmos o contexto 
sócio-político do estado, destacamos, como exemplificação da realidade concreta, 
dados da esfera educacional junto ao IBGE (2018), ao qual apontou um declínio no 
número de crianças potiguares matriculadas em escolas da rede fundamental entre 
2009 e 2018. Inicialmente eram 554.372 matrículas, já em 2018, o número decresce 
para 467.629. Salienta-se que há nesse processo, transformações nos contextos 
familiares, que irão delinear novas formatações desses núcleos, e incide, por exemplo 
no número de filhos. Entretanto, pondera-se outras dimensões que partem do circuito 
de vulnerabilidades envolvendo o estado do RN e impactam nesse situação 
educacional. Segundo o último censo lançado pelo IBGE (2016), a região Nordeste, 
ocupou o maior índice comparada a todas as demais regiões do país, de crianças entre 
05 e 13 anos de idade que dedicavam uma média de 6,3 a 8,0 horas a cuidados de 
pessoas ou a afazeres domésticos. Além disso, a taxa de violência por 100 mil 
habitantes no RN, ao compararmos os anos de 2009 a 2017, sai de 25,50% para 62,82% 
- obtendo a maior taxa comparada aos demais estados brasileiros nesse mesmo ano 
(IPEA, 2020). Cena esta, que denuncia a urgência na implementação dos ODS aos 
quais estabelecem: Reduzir as desigualdades sociais; Erradicar a pobreza; Educação 
de qualidade, etc. Tem-se, portanto, que a adesão dessas metas, coloca-se como uma 
demanda atual para o Rio grande do Norte. Além disso, põe-se como uma possibilidade 
para organizações públicas/privadas em demonstrar compromisso com a 
sustentabilidade. Contudo, importa refletir para além de uma adesão “abstrata”, ou seja, 
não somente com a “publicidade” de ações pontuais nos seus sites mas com projetos 
que efetivem ações na direção dos ODS e assumam um lugar prioritário nas agendas 
dessas corporações. Objetivando analisar esse contexto a nível nacional e 
especialmente voltado ao estado norte-rio-grandense, ao longo desse estudo, 
pesquisamos 32 matérias divulgadas por uma matriz diversificada de portais 
jornalísticos citados anteriormente. Selecionamos a notícia veiculada no Blog Gláucia 
Lima em Julho de 2019: O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Norte (MPT-
RN) participou da reunião periódica da Comissão Estadual para os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) no RN. Reunidos na sala de reuniões do Gabinete 
Civil do Governo do Estado, representante de várias secretarias estaduais, dos poderes 
legislativo e judiciário, universidades e instituições da sociedade civil debateram 
estratégias para o cumprimento dos 17 objetivos definidos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), integrantes da Agenda 2030. (BLOG - GLAUCYA LIMA, 
JULHO/2019). A notícia reflete uma preocupação do governo local, em tecer 
articulações capazes de otimizar o cumprimento da Agenda 2030, com uma postura que 
relaciona-se ao ODS-17, em fortalecer os meios de implementação e revitalizar a 
parceria global para o desenvolvimento sustentável. Mas, a narrativa é permeada de um 
discurso com pouco materialidade em território potiguar, uma vez que até o momento 
da coleta, não foi verificado atualizações nesta postagem, ou alguma nova matéria sobre 
a continuidade dessas ações. E, com a imprescindível necessidade em dar 
transparência a efetivação dessas ações pelos governos, para com a população local, 
denota-se uma baixa assertividade nessas proposições. Também em jornais de maior 
alcance no estado, a exemplo do Agora RN, foi possível evidenciar reportagens 
marcadas por essa mesma conotação: “O Governo do Rio Grande do Norte criará [...] a 
Comissão Estadual para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
[...] será coordenada pelo Gabinete Civil do Governo do RN, e formada por 
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representantes de diversas secretarias de Estado, além de universidades Estadual e 
Federal do Rio Grande do Norte, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Idema, 
Femurn, Fiern, Fecomércio, e sociedade civil, com o objetivo de cumprir a Agenda 2030, 
definida pela Organização das Nações Unidas (ONU), e articular com os diversos 
setores o cumprimento das dezessete metas sustentáveis a serem alcançadas em 
âmbito estadual. [...] Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram definidos 
em 2015, pela ONU, e envolvem temáticas diversificadas, como erradicação da 
pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, redução das 
desigualdades[..]”. (AGORA RN - JULHO DE 2018) Põe-se que a emergência de uma 
Comissão Estadual voltada à discussões do alcance das metas deliberadas na Agenda 
2030, assinala um certo compromisso para com a sociedade em aderir aos objetivos 
propostos. Além disso, há na reportagem, uma preocupação em fornecer informações 
sobre a história dos ODS, como estes surgem, quais seus indicadores, e expõe o 
engajamento de outras organizações civis para esse fim. Observa-se nesse marco legal, 
indicações de monitoramento nos relatórios submetidos pelos estados e municípios 
brasileiros, e o fomento de articulações com o poder público. O que demanda maiores 
reflexões, pois a formalidade legal não consegue por si, gerar materialidade, e impactar 
concretamente a sociedade. É necessário, dispor de condições objetivas, fomentar a 
conscientização nos segmentos populacionais, e um monitoramento contínuo das ações 
desenvolvidas para a implementação dessas finalidades. Nacionalmente, evidenciamos 
ações já realizadas e que vão de encontro, a tendência “futurista” que predominou nas 
reportagens pesquisadas. É o caso do seguinte trecho, retirado do site G1 (Março/2018): 
O governo federal lançou nesta quarta-feira (1) o Prêmio ODS Brasil, com o objetivo de 
reconhecer boas práticas locais para o cumprimento das 169 metas que compõem os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pelas Nações Unidas em 
2015, com prazo de execução até 2030. O prêmio foi divulgado em cerimônia no Palácio 
do Planalto pelo ministro Carlos Marun (Secretaria de Governo). No evento, foi 
divulgado ainda o plano de ação com medidas a serem adotadas até 2019 pelo Brasil”. 
(SITE G1 - MARÇO DE 2018). Considera-se o ato de realizar uma premiação com vistas 
a escolher práticas bem sucedidas na efetividade dessas metas, uma perspectiva dual: 
reflete um anseio em estimular o elemento meritocrático no alcance desses objetivos, 
demonstrando a necessidade em promover incentivos capazes de otimizar a efetividade 
dessas metas. Mas também, sinaliza uma maior materialidade, já que vislumbra 
contemplar projetos que sejam eficazes na promoção do desenvolvimento sustentável, 
a partir do que propõe a Agenda 2030. Outra página pesquisada foi o site do Instituto 
ETHOS em Agosto/2019 - um conteúdo responsável por assinalar ações mais 
corporificadas voltadas a incrementar projetos em direção aos propósitos deliberados 
internacionalmente: “Chamado de Caminhão Conhecendo os ODS, a iniciativa 
movimentou nos meses de junho, julho e início de agosto as cidades de Joinville (SC), 
Manaus (AM) e São Paulo (SP). Diretamente, nos três locais, 24, 4 mil pessoas puderam 
vivenciar, na prática, como os ODS podem contribuir para a melhoria da qualidade de 
suas vidas”. (INSTITUTO ETHOS, AGOSTO, 2019). Essas informações expõem uma 
maior concretização na realidade brasileira, envolvendo cidades de regiões diferentes 
no país, tais como: Joinville; Manaus e São Paulo. O que sinaliza uma possível 
abrangência maior das ações de conscientização e efetividade dos objetivos em outros 
territórios. Todavia, mediante a coleta, dimensões mais concretas da efetivação da 
metas postas pelos ODS não foram evidenciadas como centrais no âmbito do estado 
pesquisado, ao contrário disso, foram identificadas, de forma mais contundente, ações 
pontuais ou para realização ainda no horizonte futuro. 
 
Conclusão 

 
A profunda financeirização consequência direta do modo de produção vigente, promove 
uma crescente pressão social, sobretudo nos anos de 1990, fortalecida pelos coletivos 
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ambientalistas, que manifestam-se contrários aos impactos sociais (destruição 
ambiental, violação de direitos sociais) causados por essa engrenagem econômica. 
Nesse âmbito, põem-se as sinalizações feitas pela Organização das Nações Unidas - 
ONU (2015), ao definir a agenda 2030 como um conjunto de ações desenvolvidas para 
propor condições mais sustentáveis de vida às pessoas e ao planeta. O órgão 
reconhece como fundamental a necessidade de erradicar a pobreza em todas as suas 
formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, uma vez que esta, coloca-se como 
o maior desafio global, sendo um requisito indispensável para o desenvolvimento 
sustentável. Contraditoriamente, conforme exposto neste relatório, ao analisarmos a 
situação do Brasil, o mesmo ainda possui uma posição desprivilegiada ao analisarmos 
a implementação dos ODS. Inscrito nesse território, o estado do RN que mesmo sendo 
perpassado de desigualdades sociais, regionais e possuindo indicadores sociais 
preocupantes também não atende de forma efetiva às deliberações propostas pela 
Agenda 2030, ainda que possua órgãos instituídos para efetivar o processo. Ainda que 
considerando os limites da investigação, evidenciamos isto, através da revisão das 
metas supracitadas postas nos ODS, em relação à indicadores territoriais e às 
divulgações dos projetos e ações nos websites investigados. As notícias catalogadas, 
apresentaram, de modo geral, uma tendência prioritária de difusão da temática em 
questão interligando-o à uma lógica “futurista”, ou seja, relacionada à formulação de 
estratégias ainda não implementadas no tempo presente, e que estão sendo ainda 
elaboradas ou em processo de discussão. Em suma, a partir das informações coletadas, 
foi possível verificar que a ênfase das matérias analisadas permanece voltada a ideia 
de uma efetividade ainda “distante”, ao passo que expõe um certa preocupação em 
alinhar uma rede promissora e articulada de investimentos em esfera global, bem como 
nacional para esta adesão ser implementada. Destacamos o estado do RN como uma 
região alvo de uma série de indicadores negativos, o que torna-se um território 
privilegiado para a concretização dessas metas propostas mediante suas condições, 
econômicas, educacionais e principalmente, sociais/ambientais. 
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TÍTULO: A presença de Michel Foucault na produção científica nacional da 

Biblioteconomia e Ciência da Informação 

Resumo 

Michel Foucault é um dos mais importantes autores das Ciências Sociais e Humanas 
(CSH), responsável por uma diversidade de publicações. A Biblioteconomia e a Ciência 
da Informação inserem-se no rol das CSH, apropriando-se das correntes de 
pensamento produzidos pelas ciências, consolidando o diálogo. Deste modo, a partir de 
um estudo bibliométrico o objetivo desta pesquisa é mapear a presença de Michel 
Foucault na produção científica nacional da Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
Para tanto, foi selecionada a Base de Dados de Periódicos em Ciência da Informação 
(BRAPCI), que indexa os artigos de periódicos nacionais impressos e eletrônicos da 
área. A coleta de dados foi empreendida em janeiro de 2020, de modo que a cobertura 
da pesquisa fosse de 1972 a 2019, sendo realizada a partir da consulta dos termos 
“Foucault” e “Michel Foucault”. Foi observado a partir da sistematização dos 128 artigos 
selecionados: ano de publicação, autoria, periódico, palavras-chaves, temáticas dos 
artigos e análise das citações. Foram citadas 362 obras de Michel Foucault, entre livros, 
capítulos de livros e artigos. Percebemos que Foucault é um referencial teórico-
metodológico para a Biblioteconomia e Ciência da Informação, estando presente desde 
a década de 1990 no cenário nacional, sobretudo com a “Arqueologia do saber”. Os 
resultados apontaram também uma concentração das citações em artigos associados 
aos “Estudos Históricos e Epistemológicos da Ciência da Informação”, “Informação, 
Educação 
 
Palavras-chave: Epistemologia Ciências Sociais e Humanas Bibliometria Michel 

Foucault 

TITLE: Michel Foucault's presence in the national scientific production of Library and 

Information Science 

Abstract 

Michel Foucault is one of the most important authors of Social and Human Sciences 
(CSH), responsible for a diversity of publications. Library and Information Science are 
included in the list of CSH, appropriating the currents of thought produced by the 
sciences, consolidating the dialogue. Thus, from a bibliometric study, the objective of this 
research is to map the presence of Michel Foucault in the national scientific production 
of Library and Information Science. To this end, the database of brazilian publications in 
Information Science (BRAPCI) was selected, which indexes articles from national printed 
and electronic journals in the area. Data collection was undertaken in January 2020, so 
that the research coverage was from 1972 to 2019, being carried out by consulting the 
terms “Foucault” and “Michel Foucault”. It was observed from the systematization of the 
128 selected articles: year of publication, authorship, periodical, keywords, themes of 
articles and analysis of citations. 362 works by Michel Foucault were cited, including 
books, book chapters and articles. We realize that Foucault is a theoretical-
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methodological framework for Library and Information Science, having been present 
since the 1990s on the national scene, especially with the “Archeology of knowledge”. 
The results also pointed to a concentration of citations in articles associated with the 
“Historical and Epistemological Studies of Information Science”, “Information, Education 
and Work” and "Knowledge O 
 

Keywords: Epistemology Social and Human Sciences Bibliometrics Michel Foucault 

Introdução 

Michel Foucault (1926-184) é um dos mais proeminentes autores das Ciências Sociais 
e Humanas (CSH), responsável por uma extensa produção de textos publicados e 
traduzidos em diversos idiomas - que são lidos e citados também em várias áreas do 
conhecimento. Ele foi professor da cátedra “História dos Sistemas do Pensamento”, no 
Collège de France, de 1970 até 1984 (ano da sua morte), sua vasta produção é dividida 
de modo didático em três momentos: arqueológico, genealógico, e ético, em que se 
ocupou com mais ênfase nos respectivos domínios do saber (discurso), do poder 
(dispositivo) e dos sujeitos (ética e com o cuidado de si). Na verdade, tais classificações 
servem mais para agrupar as obras a partir de um fio condutor do pensamento, do que 
promover a exclusão de suas ideias de um momento para o outro. Esses agrupamentos 
são uma construção intencional que visam facilitar a apropriação de seu pensamento a 
partir desses arranjos constantemente presentes nas produções de especialistas acerca 
de sua obra – uma unidade discursiva profunda e não imediata que se revela na 
operação interpretativa e definida por uma certa função de expressão (FOUCAULT, 
2000). 
 
Foucault, ao analisar os saberes (científicos ou não), incluindo outras produções 
discursivas ou não discursivas como são as práticas promove uma ruptura com os 
estudos históricos e epistemológicos anteriores, os quais abordavam os documentos 
escritos como única fonte verdadeira e objetiva. A concepção predominante de ciência 
ainda seguia a lógica de uma evolução ou progresso inserida em uma história linear e 
contínua, em que as descontinuidades e as rupturas deveriam ser apagadas 
(MACHADO, 2006). Para a arqueologia importa os acontecimentos e as condições 
sociais de produção das práticas e formações discursivas, que são um conjunto de 
enunciados localizados em um espaço e tempo definidos, dando forma as epistemes. 
Ele também rompe com uma tradição filosófica francesa, ao estudar temas distantes ou 
não legitimados como é o caso da loucura, do doente, da medicina social, da 
sexualidade, do poder, das instituições de sequestro, da disciplina, da ética, do cuidado 
de si, entre outros. 
 
Castro (2009) demonstra que a instauração de um segundo momento de Foucault 
decorreu da necessidade de analisar para além dos “acontecimentos arqueológicos” e 
“acontecimentos discursivos”, desvelando dentro dessas categorias as relações de 
força, de poder, de luta, das estratégias e dos dispositivos que se manifestam de modos 
diversos nas sociedades e nas instituições. O poder é dissociado da concepção de 
posse (propriedade) e da visão do poder centrado na figura do Estado (visão unitária) e 
das Leis (visão judiciária). Em uma virada pós-estruturalista com Foucault o poder, 
passa, então, a ser visto como relação, uma prática, um dispositivo, o poder se exerce 
e se encontra disperso em toda a estrutura social. O poder circula não sendo mais da 
ordem da posse, de quem tem ou não tem, como se fosse uma coisa material. 
Particularmente, no momento genealógico, Foucault se interessa pela analítica do poder 
na “sociedade do espetáculo”, nomeada, posteriormente, de “sociedade disciplinar”, 
onde revela o exercício do poder disciplinar nas instituições como: prisão, quartéis, 
fábricas e escola, as quais em comum fabricam “corpos dóceis” (FOUCAULT, 2011). 
 
No terceiro momento, Foucault discute a questão da ética, do cuidado consigo, das 
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técnicas de si – técnicas pelas quais os indivíduos se compõem como sujeito moral ou 
sujeito ético. Concentra-se, assim, para além do sujeito-saber e do sujeito-poder, em 
um sujeito-ético, buscando perceber a hermenêutica dos sujeitos, suas formas de 
subjetivação, por meio dos sentimentos, valores, das técnicas dos governos de si e dos 
outros. O biopoder e a biopolítica são dois conceitos trabalhados por Foucault para 
designar o exercício do poder sobre os indivíduos, controle dos corpos, e sobre o 
controle da população pelo Estado, o que conduz a um outro conceito relevante da 
 
Metodologia 

 
Para o desenvolvimento desta pesquisa foi selecionada a Base de dados de Periódicos 
em Ciência da Informação (BRAPCI), que indexa desde 1972 mais de cinquenta 
periódicos acadêmicos impressos e eletrônicos. Dos periódicos disponíveis, 40 estão 
ativos e 17 históricos (descontinuados). Como o objetivo da pesquisa é o de mapear a 
presença de Michel Foucault na produção nacional da Biblioteconomia e Ciência da 
Informação, tal escolha vai ao encontro da nossa proposta. A coleta de dados ocorreu 
em janeiro de 2020, de modo que o recorte temporal compreendeu de 1972, ano de 
criação dos primeiros periódicos da área (Revista da Escola de Biblioteconomia da 
UFMG e Ciência da Informação, editada pelo IBICT), e o ano todo de 2019, abrangendo, 
portanto, 47 anos. A busca com o termo “Foucault” e “Michel Foucault” foi realizada na 
caixa de busca da base de dados, sem operar com nenhum filtro de seleção. Para tanto, 
convocamos o método bibliométrico e a análise de citação, que operam com métodos 
matemáticos e estatísticos para o mapeamento científico e a representação da 
informação (CAFÉ; BRÄSCHER, 2008). 

Dos 137 artigos identificados foi necessário realizar o tratamento dos resultados, isto é, 
a eliminação de resultados duplicados (mesmo artigo publicado em dois periódicos 
distintos, mesmo artigo recuperado em razão do título em inglês) e das tipologias 
entrevista e editorial, configurando, portanto, como resultado válido 128 artigos, os quais 
foram arrolados individualmente em uma planilha do Excel. Diante do corpus delimitado 
em 128 artigos, analisamos o ano de publicação, o periódico, os autores e as palavras-
chaves. Realizamos também um enquadramento de todos os artigos nos Grupos de 
Trabalho (GT) do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB) 
a partir da leitura dos elementos pré-textuais dos artigos (título, resumo, palavras-
chaves). Com vistas a relacionar as temáticas dos artigos quanto a apropriação do 
Michel Foucault a partir dos seus três momentos delineados, buscamos, novamente, 
analisar os elementos pré-textuais e as referências (pós-textual) para delinear a 

presença e a influência deste autor. 

Essa coleta de dados, pautada pelo método bibliométrico permite olharmos para as 
características quantificáveis dessa produção, ou melhor para o “saber científico 
registrado” e “as práticas de mensuração da informação” (BUFREM; PRATES, 2006), 
chegando a considerações importantes para o campo epistemológico da 
Biblioteconomia e Ciência da Informação. Assim, consideramos que a bibliometria 
possibilita uma extração de regularidades das formações discursivas, que são reveladas 
por meio da materialidade dos enunciados produzidos e publicados em artigos 
científicos. A visualização das citações de Michel Foucault na Biblioteconomia e Ciência 
da Informação contribui para uma maior claridade do desenvolvimento dos campos 
científicos, uma vez que convocam esse autor crítico para composição da trama 
discursiva da pesquisa e do próprio contexto epistemológico. Nessa direção, da 
bibliometria, como caminho empírico para se chegar os enunciados e as formações 
discursivas, nos conduz, em alguma medida, a própria arqueologia de Michel Foucault. 
As referências, documentos citados, são monumentos intencionalmente selecionados 
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pelos autores para a composição de um outro documento-monumento, estabelecendo 
uma rede e relação de saber e poder. 

Essa aproximação entre a bibliometria e a arqueologia foi posta em publicação nacional 
por Alvarenga (1999). Segundo essa autora a arqueologia consistiria em uma importante 
fundamentação teórico-metodológica, que permitiria ultrapassar os limites quantitativos 
da bibliometria, mostrando uma abertura ao pensamento crítico e as novas categorias 
de análise. Corroboramos com a articulação entre a bibliometria e a arqueologia do 
saber, tendo em vista a discussão epistemológica que ambas são capazes de fomentar. 
A bibliometria tem sido empreendida inclusive em outros estudos que tem servido como 
um caminho para o conhecimento dos territórios das formações discursivas, dos campos 
científicos, da Biblioteconomia e Ciência da Informação, seja na pesquisa ou no ensino, 
por exemplo (SHIKIDA, 2012; TANUS, 2013). Como dito, embora a bibliometria tenha 
seu objetivo muito bem delineado, de observar o registrado, a análise do discurso a 
partir da arqueologia foucaultiana compreende os discursos para além da sua unidade 
física. Como o livro sendo uma dessas unidades que se abre e fecha é preciso ir além, 
pois “Por mais que o livro se apresente como um objeto que se tem na mão; por mais 
que ele se reduza ao pequeno paralelepípedo que o encerra: sua unidade é variável e 
relativa. Assim que a questionamos, ela perde sua evidência. Não se indica a si mesma, 

só se constrói a partir de um campo complexo do discurso” (FOUCAULT, 2000, p. 26). 

Em síntese, a análise de citação registra os enlaces dessa rede discursiva entre os 
textos e a produção do conhecimento científico que não se realiza sem as práticas de 
(re)conhecimento dos trabalhos realizados anteriormente. Dito isto, “as citações são 
uma prova empírica de relações entre os conhecimentos que formam os campos do 
saber” (ALVARENGA, 1999, p. 7), e é por meio das citações que empreendemos esta 
pesquisa. E são as citações que permitem também a recorrência dos discursos, 
podendo a partir delas potencializar as regularidades e as positividades dos enunciados 
em um tempo histórico. Para Foucault (2000, p. 142) a positividade de um discurso 
caracteriza a “unidade através do tempo e muito além das obras individuais, dos livros 
e dos textos”, e com ela que chegamos ao a priori histórico, as condições de realidade 
dos enunciados. E, por meio, das emergências observadas na Biblioteconomia e 

Ciência da Informação que podemos aclarar melhor a construção dessa rede discursiva. 

 
Resultados e Discussões 

 

Como dito após a “limpeza dos resultados” a busca por Michel Foucault na base de 
dados Base de dados de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI) totalizou 128 
trabalhos publicados, os quais estão disponíveis em texto completo. Interessante 
perceber que a apropriação de Foucault na Biblioteconomia e Ciência da Informação na 
produção científica nacional ocorre a partir da década de 1990. Diante desse resultado, 
considerado tardio, tendo em vista que os primeiros livros de Michel Foucault datam da 
década de 1960, consultamos as bases de dados internacionais: Scorpus e Library and 
Information Science (LISA) com os seguintes termos de buscas: “Foucault” AND "Library 
and Information Science”. Em ambos os resultados o primeiro trabalho também estava 
associado a década de 1990, sinalizando uma virada crítica em comunhão com o 
pensamento foucaultiano. Destarte, no Brasil, o primeiro artigo de 1992, abordou a 
produção da verdade a partir de Foucault, publicado na revista Ágora (UFSC). A partir 
de então podemos ver a presença de Michel Foucault nos artigos, embora em uma 
frequência pequena, isto é, diferente do esperado. O momento de maior concentração 
ocorreu em 2010, em razão de um volume especial da revista Educação Temática 
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Digital – ETD (UNICAMP), após essa data houve momentos com maiores e outros com 
menores citações a Foucault, conforme o Gráfico 1. 

Para analisar em quais periódicos os artigos foram publicados, tivemos que realizar uma 
padronização dos títulos, pois ora apresentavam por extenso, ora abreviado. Este 
mesmo recurso foi utilizado para analisar a autoria dos trabalhos. Quanto aos periódicos 
o resultado foi bastante disperso, registrando 34 títulos diferentes de periódicos. Em 
segundo lugar, encontramos os trabalhos apresentados e publicados nos anais do 
ENANCIB, os quais são indexados pela BRAPCI, concentrando 16 publicações. Com 
um único artigo publicado, foram identificados onze periódicos, com dois artigos foram 
seis periódicos, com três artigos foram nove periódicos, e com quatro periódicos foram 
dois. Expomos nominalmente no Gráfico 2 apenas aqueles periódicos com mais de 
cinco artigos: ETD — Educação Temática Digital (UNICAMP), com 32 trabalhos; Anais 
do ENANCIB (ANCIB), com 16 trabalhos; Ciência da Informação (IBICT), com seis 
trabalhos; InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação (USP), com seis 
trabalhos; Em Questão (UFRGS), com cinco trabalhos; Informação & Sociedade: 
Estudos (UFPB), com cinco trabalhos. 

A dispersão de autores que citaram Foucault em suas produções também foi bastante 
elevada, não podendo dizer que há um núcleo de pesquisadores em torno de sua obra, 
pelo menos do ponto de vista da análise dos artigos nacionais no que se refere às 
citações. Foram identificados no total 188 citantes, sendo 160 diferentes entre autores 
e coautores. Dos 128 artigos, 50 são com coautoria. E quando analisado os sujeitos 
mais frequentes, chegamos à ocorrência máxima de quatro vezes, que registamos no 

Quadro 1.  

Para compreender como os autores representavam os assuntos dos artigos coletamos 
todas as palavras-chaves de cada um dos 128 artigos. Ao final chegamos a um total de 
515 ocorrências, sendo 366 termos distintos. As palavras mais frequentes são: Michel 
Foucault (14 vezes); Análise do discurso (10 vezes); Ciência da Informação (10 vezes); 
Epistemologia; Dispositivo; Informação; Documento; Memória; Psicanálise (sete vezes 
cada uma dessas palavras). Percebemos uma grande dispersão, além da consideração 
de relações interessantes como a presença da análise do discurso e as palavras 
supracitadas quando se referem as produções que citam Michel Foucault, o que dá 
indícios temáticos para compreensão de uma primeira aproximação. É pela via da 
análise do discurso, localizada na arqueologia do saber, que Foucault impactou 
profundamente muitos campos, incluindo a Library and Information Science (DEWEY, 
2015). Para complementar a visualização apresentamos a Figura 1 que revela a nuvem 
de palavras gerada no Wordclouds. 

Para adentrar no conteúdo dos artigos realizamos uma leitura dos elementos pré-
textuais com o objetivo de compreender a temática dos artigos e articulá-los com os 
onze grupos de trabalhos do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação 
(ENANCIB), principal evento da área da Ciência da Informação no Brasil. Como exposto 
no Gráfico 3, dos 11 grupos de trabalhos, os com maior ocorrência foram o GT1 e GT6 
que tratam respectivamente dos "Estudos Históricos e Epistemológicos da Ciência da 
Informação" e "Informação, Educação e Trabalho", com 29 e 22 trabalhos. Em terceiro 
lugar ficou o GT2 “Organização e Representação do conhecimento”, com 19 trabalhos, 
em quarto lugar com GT5 “Política e Economia da Informação”, com 12 trabalhos. E 
com dez trabalhos está o GT10 “Informação e Memória”, o GT11 “Informação e Saúde”, 
com nove trabalhos. O GT3 “Mediação, Circulação e Apropriação da Informação”, GT7 
“Produção e Comunicação da Informação em Ciência e Tecnologia” e GT9 “Museu, 
Patrimônio e Informação”, apresentaram cinco trabalhos em cada. Com menos 
trabalhos estão o GT4 “Gestão da Informação e do Conhecimento” com quatro 
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trabalhos, e apenas com um trabalho o GT8 “Informação e Tecnologia”. Ademais, 
desses grupos, sentimos a necessidade de criar uma outra categoria nomeada de 
“Diversos”, pois sete trabalhos não apresentaram nenhuma proximidade com a 
Biblioteconomia e a Ciência da Informação. Essas publicações estão vinculadas a dois 
periódicos interdisciplinares, a saber: “Educação Temática Digital”, com seis artigos, e 
“Comunicação e Informação”, com um artigo. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 

Por fim, com o intuito de identificar quais as obras do Foucault estavam sendo citadas, 
realizamos também a coleta sistemática nas referências de todos os artigos. Os 128 
artigos acumularam 362 referências relacionadas a Michel Foucault. Operamos com a 
classificação tipológica dessas referências a fim de identificar suas tipologias, 
aparecendo as seguintes categorias: artigos, capítulos de livros, livros. Interessante 
perceber que os autores citam seus livros na íntegra, isto é, a referência do livro no todo 
e não de suas partes, o que geraria uma referência de capítulo. O quantitativo de 288 
livros, contudo, não significa títulos diferentes, sendo encontrados 56 títulos (entre livros 
que foram editados em vida e post-mortem do autor), conforme Apêndice A. E com 67 
citações estão os capítulos de livros e com sete citações estão os artigos, conforme 
disposto no Gráfico 4. 

Para aprofundar nessas citações, buscamos então sistematizar todas essas referências, 
buscando responder: Quais obras do Michel Foucault são mais citadas? Agrupamos 
todos os títulos citados em português, mesmo quando as obras eram citadas em outros 
idiomas realizamos essa tradução com o objetivo de obter um quantitativo da obra 
citada. Para o próprio Foucault (2003, p. 259) seus livros podem ser utilizados como 
instrumentos, ou melhor, como: 

livros-bomba quer dizer, livros que sejam úteis precisamente no momento em que 
alguém os escreve ou os lê [...]. Os livros deveriam ser espécies de bombas e nada 
mais. Depois da explosão, se poderia lembrar às pessoas que esses livros produziram 
um belíssimo fogo de artifício. 

Identificamos que o livro mais citado é “A arqueologia do saber”, sendo ainda 
interessante perceber que nenhum autor referenciou algum capítulo desse livro, sendo 
citado nas referências na íntegra. O segundo livro mais citado foi o “Vigiar e Punir” que 
se encontra dentro de um momento genealógico, diferente do primeiro e do terceiro livro 
mais citados que se localizam no momento arqueológico. Vale a pena assinalar que os 
três momentos de Foucault estão presentes no Quadro 2, que sinaliza as obras mais 
citadas. O momento ético encontra-se presente com a obra “Hermenêutica do sujeito”. 
Dentre os capítulos mais citados o único registro foi do livro a “Microfísica do poder”, 
que é uma reunião de aulas e textos traduzidos por Roberto Machado, um dos 
estudiosos da obra de Michel Foucault e Gilles Deleuze. 

Importante destacar a pesquisa de Scott Dewey (2016), que buscou analisar a 
apropriação de Michel Foucault, especialmente, pela via da arqueologia do saber, a 
partir da análise da citação de duas obras: “Arqueologia do saber” e as “Palavras e as 
coisas” na produção científica da Library and Information Science (LIS). Foram 
analisados os principais periódicos que disponibilizam o texto completo, no período de 
1990 a 2015, isto é, quinze anos, com a intenção de delinear a influência desse 
intelectual e o comportamento de cada citação em seis níveis, do mais básico, citação 
bibliográfica ao mais complexo, que envolve uma assimilação profunda. Nesta pesquisa, 
foram localizados 188 artigos que citaram as duas obras, em 63 distintos periódicos, 
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todavia 259 artigos citavam outras obras de Foucault, que não compuseram o estudo, 
como as obras também conhecidas “Vigiar e Punir” e “História da sexualidade”. 

Dewey (2016) ainda dentro dessa análise apontou que apenas 38 artigos, isto é, uma 
minoria das citações pode ser classificada como de “uso muito substancial”, onde 
múltiplos parágrafos ou páginas dedicadas ampla ou inteiramente às ideias de Foucault 
são realizadas na construção dos artigos da LIS. Enquanto, uma maioria, 150 artigos 
citaram essas obras de passagem, fazendo uso breve, uso limitado, com quase nenhum 
uso visível de Foucault. Portanto, para Dewey (2016) contrariamente às expectativas 
iniciais, os trabalhos em questão citam pouco essas duas obras e quando citam, em sua 
maioria, costumam ser pouco significativas, sendo mais de passagem. Em resumo, 
ironicamente, dois dos livros mais importantes sobre análise do discurso parecem 
desaparecer nesse discurso, cedendo espaço mais aos comentadores (fontes 
secundárias) do que o próprio Michel Foucault. 

Sem adentrar nessa classificação dos níveis de apropriação das referências, 
retornamos aos resultados da análise das citações da pesquisa em tela, dos 67 
capítulos de livros citados o maior quantitativo está vinculado a um título específico, o 
livro organizado por Dreyfus & P. Rabinow, traduzido em português como “Michel 
Foucault: uma trajetória filosófica”, publicado pela Forense universitária. A soma da 
coleção “Ditos e escritos” é de 26 citações somente de seus capítulos. Essa coleção é 
uma reunião em onze volumes de seus textos, palestras e aula, realizadas ao longo de 
sua vida. Sendo que nem todos os volumes foram citados no todo ou em partes, 
apresentamos os livros citados e os capítulos no Quadro 3. 

Dos artigos de autoria de Michel Foucault citados nos artigos da Biblioteconomia e 
Ciência da Informação analisados, o mais citado está traduzido e foi publicado na 
década de 1970. A Revista Tempo Brasileira continua vigente e publica textos de 
interesse social, histórico, filosófico e literário. Ao percebemos a manifestação de um 
artigo traduzido há várias décadas, é possível reafirmar que Foucault (e seus livros 
também traduzidos nessa época) demorou para ser citado na Biblioteconomia e Ciência 
da Informação. Os artigos de Foucault citados apenas uma vez estão associadas as 
publicações nacionais dos anos de 1999, 2007, 2010 e 2018. 

De um modo geral, quanto a apropriação das obras de Michel Foucault percebemos 
uma dispersão significativa entre seus livros e capítulos de livros na Biblioteconomia e 
Ciência da Informação, e diminuta quando comparada com seu impacto nas Ciências 
Sociais e Humanas. As obras mais citadas no Quadro 1 perpassam com mais vigor o 
momento arqueológico e genealógico. Dentre as obras dessa fase arqueológica citadas 
estão: “A arqueologia do saber” e “As palavras e as coisas”, da fase genealógica estão: 
“Vigiar e Punir”, “A ordem do discurso”, “Microfísica do poder” e “A verdade e as formas 
jurídicas”. Em pesquisa realizada no Google Scholar, em 2004, por Elliott Green 
(professor da London School of Economics) constatou que Foucault está entre os 
autores mais citados das Ciências Sociais, com as obras "Vigiar e Punir" que recebeu 
mais 60 mil citações e “História da sexualidade III”, com 47 mil citações. Ao realizar a 
busca por Foucault no referido buscador, em janeiro de 2020, o resultado foi de mais de 

dois milhões de ocorrência. 

O reflexo das obras mais citadas de Michel Foucault, conforme visto nos quadros 2, 3 e 
4, encontram uma ressonância no Gráfico 5, onde é apresentado uma classificação dos 
128 artigos localizados dentro dos momentos foucaultianos. Esse exercício de 
aproximação dos artigos aos momentos arqueológico, genealógico e ético é importante 
para compreender como Michel Foucault se faz presente, embora toda classificação 
seja arbitrária e limitada, em um duplo movimento de inclusão e exclusão. Essa 
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aproximação ocorreu por meio da análise temática dos artigos e, em seguida, as 
próprias referências confirmaram essa direção classificatória e de enquadramentos por 
semelhança e regularidade discursiva. Como podemos perceber a arqueologia e a 
genealogia predominam nos artigos de Biblioteconomia e Ciência da Informação. 

Em especial, o GT1 e GT2 concentram produções que podem ser localizadas dentro 
desse momento arqueológico, uma vez que se apropriam da “arqueologia do saber”, e 
de seu vocabulário, em especial, da “análise do discurso”, tanto para a construção 
histórica e epistemológica quanto para a construção discursiva da organização dos 
saberes. Nesse primeiro GT se faz presente a episteme, as condições de possibilidade 
dos discursos, a formação discursiva, a problemática do documento e da história. No 
GT2 a arqueologia é também trazida por meio da reflexão sobre os discursos, os 
enunciados, os conceitos e, sobretudo, o poder de nomear, classificar e ordenar – 
presente nos sistemas de organização dos conhecimentos e na modelação de um 
domínio, prática e comunidade discursiva. Outro destaque envolvendo a arqueologia 
recai nos estudos do GT6 em que a relação do poder é discutida a partir do ensino, do 
currículo e das práticas pedagógicas. As relações de poder-saber são também 
tensionadas por meio das instituições como as bibliotecas e as escolas e a ação de seus 
profissionais neste GT6. 

O momento genealógico é manifestado com mais vigor nas produções cujos temas 
envolvem as políticas públicas, o estado, a economia, os regimes de informação sob 
uma influência foucaultiana, as quais fazem parte deste GT5 "Política e economia da 
informação". A noção de dispositivo como um conjunto heterogêneo que engloba 
discursos, instituições, arquiteturas, decisões regulamentares, leis, normas, 
enunciados, o dito e o não dito, promovem uma abertura em rede do próprio exercício 
do poder no campo social. O saber-poder é o centro da genealogia, diferente da 
arqueologia que o centro repousa sobre a linguagem e os discursos, de modo que a 
analítica do poder-dispositivo-verdade encontra uma abertura maior. A ética é o único 
momento que não aparece em todos os grupos de trabalho, sendo também menos 
presente por meio das citações a obras dessa fase centrada no “sujeito”. A categoria 
“Diverso” abrange a maior quantidade de produções, as quais inclusive não foram 
classificadas dentro dos GT´s, justamente, por não abrangerem as temáticas oriundas 
da Biblioteconomia e nem da Ciência da Informação. Os GT10 e GT11 por versarem 
acerca da informação, memória e saúde, trazem em suas produções a questão da ética, 
de uma genealogia do sujeito, do cuidado de si, concentrando-se no sujeito e nas 

práticas de si como discussões centrais. 

Acreditamos que o uso de Michel Foucault torna o campo mais aberto as relações com 
as Ciências Sociais e Humanas, afastando a Biblioteconomia e Ciência da Informação 
de um isolacionismo ou mesmo das compreensões fisicalistas e mentalistas, marcas do 
paradigma físico e cognitivo da Ciência da Informação (CAPURRO, 2003). Gloria Leckie 
e John Buschman (2010) destacam a importância da área em apropriar dos estudos 
críticos e dos diversos autores das Ciências Sociais e Humanas, entre eles, o próprio 
Michel Foucault, para que possam promover discursos mais alinhados com os 
problemas sociais, e, consequentemente, práticas mais críticas e significativas diante 
dos contextos ou “no plano de uma pesquisa do ordinário” (FOUCAULT, 2000, p. 15). 
Essa presença de Michel Foucault na Biblioteconomia e Ciência da Informação nos 
revela, nesse primeiro momento, uma indispensável abertura dos campos às linhas de 
pensamento das Ciências Sociais e Humanas. É a partir de Foucault também que a 
Biblioteconomia e Ciência da Informação tem seus caminhos abertos para a insurgência 
de uma outra epistemologia e de temáticas como, por exemplo, “neodocumentação”, 
“regimes de informação”, “análise de domínio”, “organização dos saberes”, entre outras, 
as quais ancoram-se na compreensão pós-estruturalista e de influência foucaultiana. 
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Conclusão 

 
Foi observado a partir da sistematização dos 128 artigos analisados que Michel Foucault 
constitui em um autor presente nos estudos da Biblioteconomia e Ciência da 
Informação. A sua aparição na década de 1990 na área no âmbito nacional vai também 
ao encontro da literatura internacional, configurando uma virada epistemológica, ainda 
que tímida, em razão da instauração mais clara de um paradigma social. Todavia, não 
se pode apontar uma tendência constante de sua presença e nem um crescimento de 
citação as suas obras, pois o maior pico de registros ocorreu devido um periódico 
específico (ETD - Educação Temática Digital), que promoveu dois números temáticos, 
em 2010: "Psicanálise e Filosofia: um diálogo possível?" e "Foucault e a Educação: é 
preciso pensar e agir de outros modos". Sendo que ao longo dessas décadas 
contempladas não houve um diferencial quanto ao impacto das citações, não é possível 
inclusive dizer em uma tendência de citações. 
 
A dispersão dos periódicos e dos autores que citam Michel Foucault parece também 
não originar um núcleo bem delimitado. A própria diversidade de palavras-chaves 
também chama a atenção, pois poderiam ser melhor harmonizadas justamente para 
facilitar a recuperação da informação. Quanto a essa falta de padronização das 
palavras-chaves podemos atribuir a diferentes fatores: falta de um vocabulário 
controlado nos periódicos, falta de um controle de indexação dos assuntos pela base 
ora utilizada, ou mesmo a falta de um rigor dos autores ao atribuírem as palavras-
chaves. Interessante perceber que as autoras Café e Bräscher (2008) ao analisar as 
dificuldades encontradas por pesquisadores na área de bibliometria concluíram que: 
“[...] de maneira geral, as dificuldades se concentram principalmente na padronização 
de títulos de periódicos e de nomes de autor (descrição física), assim como na 
diversidade de representações de assunto (descrição de conteúdo)”. 

Desejamos que mais pesquisas se debrucem sobre os referenciais teóricos-
metodológicos das Ciências Sociais e Humanas para iluminar os caminhos da 
Biblioteconomia e da Ciência da Informação. A leitura e a apropriação de autores das 
Ciências Sociais e Humanas, entre eles, o próprio Michel Foucault é um caminho 
interessante para se pensar de modo mais crítico e histórico as relações humanas e 
sociais. Como sugeriu o próprio Michel Foucault em abrir a “caixa de ferramentas” 
(FOUCAULT, 2003) de sua produção, podendo, portanto, o leitor servir de seus 
conceitos, teorias, frases ou palavras, pois muito bem o fez fabricando para que os 
outros se sirvam dentro da conjuntura presente e do quadro teórico que coadune com o 
desenvolvimento da pesquisa na Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
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TÍTULO: IMPLANTAÇÃO DOS OBSERVATÓRIOS DO SUAS NO POLO POTENGI/RN 

Resumo 

Os processos sistemáticos de territorialização, monitoramento, orientação e abordagem 
do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), enquanto Proteção Social 
Básica, enfrentam um conjunto de dificuldades inerentes ao processo de exploração e 
degradação do vínculo familiar no sistema capitalista. O objetivo do Observatório do 
SUAS é, numa tentativa de esclarecimento e denúncia desse sistema, reconhecer e 
analisar as dificuldades, tais como as principais demandas de cada município do 
território Potengi/RN, e confrontá-las com as condições concretas de trabalho das (os) 
profissionais da Assistência. Dessa forma, viagens de campo foram realizadas a fim de 
coletar dados quantitativos. Os resultados da pesquisa possibilitaram concluir inúmeros 
aspectos convergentes entre os CRAS, referente aos seus respectivos espaços físicos, 
disponibilidade de serviços e equipe servidora, considerando o mapeamento geral do 
Território. Assim, concluiu-se que apenas 50% dos CRAS dos municípios visitados 
possuem espaço próprio para realização dos serviços sócio assistenciais, por exemplo, 
e que são exatamente estes CRAS que são mais facilmente identificados pela 
população, tornando-se menos passíveis de mudança contínua de sede. Nesse sentido, 
evidenciar as contradições do processo de desenvolvimento da Política de Assistência 
Social se torna emergencial, na medida em que o objetivo da pesquisa também é afirmar 
a adoção de uma postura crítica comprometida com a mudança social. 
 
Palavras-chave: Serviço Social; Proteção Social; Assistência Social. 

TITLE: Implementation of the SUAS observatories in the Potengi/RN Pole 

Abstract 

The systematic processes of territorialization, monitoring, guidance and approach of the 
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), while Basic and Special Social 
Protection, face a set of difficulties in the capitalism that are inherent of exploitation and 
degradation of the family bond. In order to clarify and denounce this, the Observatório 
do SUAS, aims to recognize and analyze the main demands and the dificulties of each 
city in the territory of Potengi/RN, and to confront it with the concrete working conditions 
of the workers. Therefore, field trips were made in order to gather data. The survey 
results made it possible to establish innumerous converging aspects between the CRAS, 
relating on his physical spaces, availability of services and servant team, take in account 
the overall mapping of territory. Thus, demonstrate that only 50% of the CRAS from the 
visited townships has they own space to carry out social care services, for example, and 
that those exactly CRAS are more easily identified by the population, making them less 
susceptible to continuous head office shift. For that reason, emphasize the contradictions 
of the development process of Social Assistance becomes urgency, as far as the survey 
goal it is also to claim the adoption of a critical stand engaged with social change. 
 
Keywords: Social Service; Social Protection; Social Assistance. 
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O território Potengi, localizado no semiárido potiguar, abarca doze municípios com 
características culturais, econômicas e políticas que interferem na realidade da 
população massiva e, consequentemente, dos usuários das políticas públicas, cujas 
demandas extrapolam a constituição dos serviços sócio assistenciais. Durante todo o 
processo de observação e análise, foi possível reconhecer que nos vínculos 
problemáticos também estão incluídos a articulação entre os diversos aparelhos do 
Estado, assim como sua própria gestão e monitoramento, que vão muito além de uma 
simples dificuldade de gerenciar recursos. Isso está diretamente relacionado à crise 
financeira saturada no discurso das servidoras do CRAS, que presenciam diariamente 
o processo de sucateamento neoliberal das políticas sociais. Todos os municípios que 
compõem o território, incluindo: Barcelona, Bom Jesus, Caiçara do Rio dos Ventos, 
Ielmo Marinho, Lagoa de Velhos, Riachuelo, Ruy Barbosa, Santa Maria, São Paulo do 
Potengi, São Pedro, São Tomé e Senador Elói de Souza, são de pequeno porte e juntos 
não somam mais que 90.000 habitantes. Lagoa de Velhos, o menor deles, contrasta em 
inúmeros aspectos com o maior, até então, São Paulo do Potengi; incluindo a estrutura 
organizacional do CRAS, as condições de trabalho da equipe servidora, a 
disponibilidade de recursos, a participação da comunidade etc. O primeiro, por ser um 
município muito pequeno, possuir poucos habitantes (abarca 23,64 hab/km², segundo o 
IBGE em 2019) e ter dificuldades de crescimento populacional, tem na ausência de 
empregabilidade a maior propulsora dos altos índices de drogadição e mendicância. 
Mas não é o único: mais da metade dos municípios do território Potengi enfrentam os 
problemas do alcoolismo, das drogas, da mendicância e, paralelamente, da evasão 
escolar, incluindo São Paulo do Potengi.  
A partir disso, o trabalho das assistentes sociais e psicólogas com os jovens e adultos 
vulneráveis às essas questões mencionadas é extremamente árduo, mas muito 
dificultado pela resistência dos próprios usuários, justamente porque são esses as 
maiores vítimas do desemprego e do pauperismo. Em municípios como São Pedro/RN 
e Ielmo Marinho/RN, a demanda da drogadição é crítica, principalmente porque não há 
centros especializados articulados com o CRAS, tampouco quando o assunto é a 
juventude imersa na vulnerabilidade que a falta de percepção de futuro ocasiona. Assim, 
uma das grandes dificuldades dos profissionais da Assistência é, nesse sentido, 
referenciar esses jovens e estreitar seus laços com a escola e com o mercado de 
trabalho.  
No entanto, não há demanda mais explícita no território que o benefício eventual, 
presente em todos os municípios. Isso demonstra um grau de precarização absurda da 
vida dessa população, considerando o quão primário é a urgência de uma condição 
contínua de dignidade quando a eventualidade dos benefícios é o que impera. A cesta 
básica e o gás de cozinha são os mais procurados, à frente somente do auxílio funerário 
e do kit gestante. Porém, a situação é ainda pior em municípios como Santa Maria/RN 
e Bom Jesus/RN, onde a demanda pelos benefícios eventuais é desproporcionalmente 
maior que a oferta, e resoluções municipais limitam a realização do serviço. No primeiro, 
por exemplo, as profissionais não possuem autorização para entregar as cestas básicas, 
principalmente porque a sede do CRAS sofreu com um surto de ratos/baratas e o local 
ficou impedido de receber os alimentos; além da dificuldade contínua de deslocamento 
da equipe para a realização de visitas sociais em localidades distantes. Nesse sentido, 
sob a perspectiva geral da precarização da Assistência no Brasil, "a intervenção 
profissional na política de Assistência Social não pode ter como horizonte somente a 
execução das atividades arroladas nos documentos institucionais, sob o risco de limitar 
suas atividades à “gestão da pobreza” sob a ótica da individualização das situações 
sociais" (CFESS, 2011) 
 

Metodologia 
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De acordo com os objetivos propostos pela pesquisa, buscou-se o conhecimento da 
Política de Assistência Social implantada através dos CRAS nos 12 municípios que 
compõem o Território Potengi/RN, mapeando dados referentes ao financiamento dos 
Programas Sociais e observando, a partir de rodas de conversas com as (os) 
profissionais, usuários dos CRAS e Conselheiros Municipais de Assistência Social, 
como se configuram as demandas e as dificuldades dos serviços prestados. A partir 
disso, fotos do encontro foram tiradas e diários de campo construídos com descrição 
literal das entrevistas.  
A fim de dinamizar os resultados das entrevistas feitas e das informações coletadas, 
juntamente ao processo de avaliação qualitativa dos dados solicitados, foram 
construídos três (03) quadros de referência. O QUADRO I concentra cada um dos doze 
municípios, os respectivos anos de criação do CRAS, se esta sede é própria ou alugada, 
se possui veículo institucional e como se verifica o atual quadro de servidores. Com ele 
foi possível fazer comparações entre os municípios; analisar as implicações da situação 
física da sede; verificar a disponibilidade do veículo, a quem pertence, com quem é 
compartilhado e se há prioridades de atendimento; e delimitar a situação da equipe de 
referência, dos servidores gerais e da equipe adicional.  
O QUADRO II se refere exclusivamente às perguntas que foram feitas à equipe de 
referência durante as visitas realizadas. Os números foram postos nessa ordem 
(iniciando no 16 e finalizando no 36), pois os números anteriores foram questões 
abordadas nos outros quadros I e III. Determinando quais foram as respostas de cada 
CRAS, foi possível delimitar em porcentagens quais municípios responderam SIM às 
perguntas, e quais responderam NÃO; e a partir disso, analisar quais as implicações 
desse resultado. Já o QUADRO III apresenta quais foram as principais demandas e 
dificuldades relatadas pelas (os) profissionais presentes na entrevista, e assim foi 
possível diagnosticar quais problemas se repetem no Território e suas possíveis 
explicações. 
Infelizmente, houve inúmeras dificuldades de apresentar os quadros citados acima, em 
virtude do próprio sistema não permitir o anexo de gráficos e tabelas no corpo do texto. 
Por esse motivo, fez-se necessário colocar ao final do trabalho (em "Anexos") os tres 
quadros e os respectivos resultados do QUADRO II, que ficaram especialmente 
prejudicados no texto. Os resultados do QUADRO I E III podem ser lidos facilmente em 
"Resultados e Discussões".  
 

Resultados e Discussões 

 
QUADRO I (visualizar em anexo) 

MUNICÍPIOS DO TERRITORIO POTENGI - RN ANO DE CRIAÇÃO DOS CRAS SEDE 
VEÍCULO INSTITUCIONAL EQUIPE DE SERVIDORES DOS CRAS MUNICIPAIS 
Disponibilidade Compartilhado e com quem Recepção Assistente Social Psicólogo 
Pedagogo Outras formações Nº de servidores gerais Equipe adicional 
BARCELONA 2011 Própria Sim Secretaria de assistência Sim 1 1 - - 7 Técnicas de 
administração 
BOM JESUS 2008 Própria Sim Pessoa Física Sim 1 1 - - 7 Agentes sociais do Criança 
feliz 
CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS 2005 Alugada Sim Secretaria de assistência Sim 1 1 
- - 5 - 
IELMO MARINHO 2009 Própria Sim Secretaria de assistência Sim 1 1 - - 6 ASG e 
estagiária 
LAGOA DE VELHOS 2011 Alugada Sim Próprio Sim 1 1 1 - 16 - 
RIACHUELO 2005 Própria Sim Secretaria de assistência Sim 1 1 1 - 3 Técnicas de 
administração 
RUY BARBOSA 2017 Alugada Sim Secretaria de assistência e de saúde Sim 1 1 1 - 4 
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- 
SANTA MARIA Não soube informar Alugada Não - Sim 1 1 - - 7 Agentes sociais do 
Criança feliz 
SENADOR ELOY DE SOUZA 2008 Própria Sim Secretaria de saúde Sim 1 1 - - 6 - 
SÃO PEDRO 2010 Alugada Sim Secretaria de assistência Sim 1 1 - - 4 Advogado 
volante 
SÃO TOMÉ 2007 Própria Sim Secretaria de assistência Sim 1 1 1 - 10 Psicóloga volante 
SÃO PAULO DO POTENGI 2004 Alugada Sim Secretaria de assistência Sim 1 1 - - 5 
Agentes sociais do Criança feliz; técnica de administração 

RESULTADOS 

1. Referente ao ano de criação dos 12 municípios visitados, São Paulo do Potengi/RN, 
enquanto município sede do Território, é o mais antigo na inauguração de seus serviços 
sócio assistenciais, abrindo as portas do CRAS no ano de 2004. Consecutivamente, em 
2005, os CRAS de Riachuelo/RN e Caiçara do Rio do Vento/RN inauguraram; porém, 
não houve novos Centros de Referência no ano de 2006 no Território Potengi, causando 
um hiato de um ano até a próxima abertura em São Tomé/RN (o município mais distante 
dos anteriormente mencionados). Já em 2008, novos CRAS abriram em Bom Jesus/RN 
e Senador Elói de Souza/RN e, a partir deles, todos os seguintes anos até 2011, houve 
adesão de mais três municípios: Ielmo Marinho/RN em 2009; São Pedro/RN em 2010; 
e Barcelona/RN e Lagoa de Velhos/RN em 2011. Assim, apenas em 2017 o CRAS de 
Ruy Barbosa/RN abriu as portas, o que certamente causou, durante grande período, a 
locomoção constante da população aos municípios vizinhos. 
Assim, Santa Maria/RN foi o único munícipio que não soube informar a data de criação 
do CRAS. No momento da visita realizada pela equipe de pesquisa, o CRAS acabara 
de mudar de sede e não tinha acesso à data exata de inauguração, considerando 
também que houve inúmeras mudanças de espaço. Diante disso, percebe-se que não 
houve um período de ano que centralizou as inaugurações dos CRAS, ao contrário: 80% 
dos municípios (10 entre os 12 do Território) tiveram seus serviços sócio assistenciais 
abertos bem distribuídos entre 2004 e 2011. Considerando que a Assistência Social 
recebe, prioritariamente, recursos do Governo Federal, o governo que primeiro 
contribuiu para os princípios de universalização desta política foi o do Inácio Lula da 
Silva (2003-2011). 

2. Em relação à sede dos CRAS mencionados, 6 dos 12 municípios possuem espaço 
próprio para a realização dos serviços sócio assistenciais (representando 50% do total). 
O espaço físico destinado ao Centro de Referência, num dado município, é fundamental 
para sua identificação e reconhecimento, que garantem à população maior 
acessibilidade e segurança nos serviços prestados; o que demonstra que a ausência de 
um espaço próprio propicia fortes traços de instabilidade, causando aos moradores certa 
confusão sobre onde, de fato, o CRAS se encontra e como alcançá-lo. Dessa forma, é 
certo que as sedes alugadas são mais passíveis de ter seu funcionamento afetado, o 
que também interfere na sua sistematização. 

3. Sobre a disponibilidade de veículo institucional, o cenário seria majoritariamente 
positivo se a análise se limitasse somente à disposição de um automóvel para a 
Assistência Social. Isso porque apesar de entre os 12 municípios, apenas Santa 
Maria/RN não dispor de automóvel para locomoção da equipe (representando somente 
10% do Território), não infere na real situação que todos os CRAS vivenciam no 
momento de solicitar uma visita social –ou qualquer ação que necessite de locomoção 
da equipe. Ou seja, os automóveis institucionais, que pertencem majoritariamente às 
Secretarias de Assistência, são comumente inviabilizados por situações adversas, seja 
falta de manutenção do carro ou pouca capacidade de atendimento, principalmente 
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quando o veículo é compartilhado com outras Secretarias, como a de Saúde, nos casos 
de Ruy Barbosa/RN e Senador Elói de Souza/RN. 

4. De acordo com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-
RH/SUAS), os municípios de pequeno porte, como é o caso dos do Território 
Potengi/RN, devem ter em seu (s) CRAS uma equipe de referência composta por: 1 
Assistente Social e 1 Psicólogo, enquanto técnicos de nível superior, e 2 técnicos de 
nível médio que sejam responsáveis por orientar e mediar projetos sociais; além de um 
(a) coordenado (a) com nível superior. Sendo assim, todos os CRAS visitados 
apresentaram a equipe completa, principalmente os de nível superior, sendo 100% dos 
municípios a apresentar a quantidade exata de Assistentes Sociais e Psicólogos. Já em 
Lagoa de Velhos/RN, Riachuelo/RN, Ruy Barbosa/RN e São Tomé/RN (representando 
1/3 do total) é possível encontrar um profissional da Pedagogia na coordenação. Já em 
relação ao número geral de servidores é nítido a falta de repetição de uma média exata, 
principalmente entre os municípios de Lagoa de Velhos/RN e Riachuelo/RN que 
possuem 16 e 3 servidores gerais, consecutivamente. Porém, isso acontece, num geral, 
porque o Criança Feliz, por exemplo, é um projeto que utiliza do espaço físico do CRAS 
para acontecer, mas que não é composto pela equipe de servidores da Assistência; e 
que pode ou não ser considerado como equipe integrante (adicional) do CRAS. 
Assim, Riachuelo/RN aparece com a menor equipe de servidores, possuindo apenas 3, 
seguido por: Ruy Barbosa/RN (4), e Caiçara do Rio do Vento/RN e São Paulo do 
Potengi/RN (ambos com 5), Ielmo Marinho/RN e Senador Elói de Souza/RN (ambos 
com 6), Barcelona/RN, Bom Jesus/RN e Santa Maria/RN (7 cada), São Tomé/RN (10) 

e Lagoa de Velhos (16). 

  

QUADRO II (visualizar em anexo) 

MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO POTENGI - RN NÚMERO DAS QUESTÕES A SEREM 
OBSERVADAS 
DEMARCANDO SIM OU NÃO EM CADA UMA 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 
BARCELONA SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM 
SIM SIM NÃO NÃO 
BOM JESUS SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO 
SIM NÃO NÃO NÃO 
CAIÇARA DO RIO DO VENTO SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM 
SIM SIM NÃO SIM SIM SIM NÃO 
IELMO MARINHO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO 
SIM SIM NÃO SIM 
LAGOA DE VELHOS SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 
SIM SIM SIM SIM SIM 
RIACHUELO SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 
SIM NÃO NÃO 
RUY BARBOSA SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM SIM NÃO SIM SIM SIM SIM 
NÃO SIM NÃO SIM NÃO 
SANTA MARIA SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM NÃO SIM SIM NÃO SIM SIM NÃO NÃO 
NÃO SIM NÃO NÃO NÃO 
SENADOR ELÓI DE SOUZA SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO 
SÃO PEDRO SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM 
SIM SIM NÃO NÃO 
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SÃO TOME SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 
SIM NÃO NÃO 
SÃO PAULO DO POTENGI SIM SIM SIM SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM 
SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO 

 

RESULTADOS (visualizar os gráficos em anexo) 

16. Faz acompanhamento com as famílias e realiza oficinas? 

100% respondeu que SIM. O acompanhamento das famílias referenciadas pelo PAIF 
acontece integralmente em todos os municípios, embora a realização de oficinas com 
os usuários (como a confecção de objetos para as gestantes) sofra algumas dificuldades 

quando não há investimento público nem apoio da gestão administrativa. 

 
17. Realiza acompanhamento prioritário a famílias em descumprimento de 
condicionalidades PBF? 

100% respondeu que SIM. O descumprimento das condicionalidades do Bolsa Família 
é bastante raro na maioria dos municípios, visto que é comum os programas de 
transferência de renda serem a única forma de sustento da população. No entanto, 
quando acontece, a equipe do CRAS consegue acompanhar. 

 
18. Há acompanhamento prioritário dos beneficiários do BPC (IDOSOS)? 

75% respondeu que SIM 25% respondeu que NÃO. 

 
19. Há acompanhamento prioritário dos beneficiários do BPC (PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA)? 

75% respondeu que SIM 25% respondeu que NÃO. 

 

20. Faz acompanhamento a famílias com presença de trabalho infantil? 

17% respondeu que SIM e 83% respondeu que NÃO. O trabalho infantil é raro no 
Território Potengi, exceto nas situações mais críticas de renda que alguns municípios 
apresentam. 

 
21. Faz visitas domiciliares? 

100% respondeu que SIM. Embora haja muitas dificuldades de disponibilidade de 
automóvel e de atraso nas visitas, estas eventualmente acontecem. 

 
22. Há o deslocamento da equipe para atendimento e oferta de serviços em 
localidades distantes? 
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17% respondeu que SIM e 83% respondeu que NÃO. Quando o serviço precisa ser 
realizado numa comunidade distante do CRAS, geralmente a equipe, diante das 

dificuldades com o automóvel, não consegue atender a demanda. 

 
23. Faz palestra? 

87,5% respondeu que SIM e 12,5% respondeu que NÃO. 

 
24. Os técnicos participam de campanhas ou eventos comunitários? 

100% respondeu que SIM. 

 
25. Há povos e comunidades tradicionais no território de abrangência deste CRAS 
(INDÍGENAS, COMUNIDADES QUILOMBOLAS E POVOS CIGANOS)? 

50% respondeu que SIM e 50% respondeu que NÃO. 

 

26. Há apoio para obtenção de documentação pessoal? 

100% respondeu que SIM. 

 
27. Faz atendimento particularizado de famílias e indivíduos? 

100% respondeu que SIM. 

 
28. Há encaminhamento de famílias ou indivíduos para a rede de serviço sócio 
assistencial? 

87,5% respondeu que SIM e 12,5% respondeu que NÃO. 

 
29. Há encaminhamento de famílias ou indivíduos para outras políticas públicas? 

87,5% respondeu que SIM e 12,5% respondeu que NÃO. 

 
30. Há encaminhamento para inserção/atualização de famílias no cadastro único? 

50% respondeu que SIM e 50% respondeu que NÃO. 

 

31. Faz acompanhamento dos encaminhamentos realizados? 

100% respondeu que SIM. 
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32. Há serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças até 6 

anos de idade? 

75% respondeu que SIM 25% respondeu que NÃO. 

 
33. Há participação dos usuários nas atividades de planejamento do CRAS? 

67% respondeu que SIM e 33% respondeu que NÃO. 

 
36. Possui o mapa de seu território de abrangência dentro do município? 

17% respondeu que SIM e 83% respondeu que NÃO. 

  

QUADRO III (visualizar em anexo) 

 
MUNICÍPIOS DO TERRITÓRIO POTENGI - RN DEMANDAS DIFICULDADES 

 
BARCELONA Muita procura por gás de cozinha e aluguel social (benefício eventual); 
Negligência com idosos; 
Demandas específicas do ministério da saúde; 
Conflito familiar; 
Negligência com crianças e adolescentes; 
Evasão escolar. Resistência das famílias em participar dos grupos referenciados; 
Dificuldade de interação com as famílias em situação de alienação parental; 
Usuários evasivos; 
Agricultura familiar cada vez menor. 
BOM JESUS Demandas específicas do CREAS; 
Comunidade quilombola; 
Drogadição e alcoolismo; 
Água, luz, aluguel e cesta básica (benefício eventual). Dificuldade de efetivação das 
visitas das condicionalidades; 
Relacionamento conflituoso com o Conselho 
Tutelar; 
Resolução municipal que limita os benefícios. 
CAIÇARA DO RIO DOS VENTOS Violência psicológica e doméstica contra as mulheres; 
Negligência com idosos; 
Demandas específicas do CREAS; 
Kit enxoval e cesta básica (benefício eventual). Articulação conflituosa com o Conselho 
Tutelar; 
Muita demanda para uma equipe reduzida; 
Ideia de assistencialismo por parte dos usuários; 
Dificuldade de automóvel para a área rural. 
IELMO MARINHO Demanda de 90% da área rural; 
Muita procura por cesta básica e aluguel social (benefício eventual); 
Demandas específicas do CREAS; 
Maus tratos nas famílias; 
Suicídio de jovens e idosos; 
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Dogradição e alcoolismo; 
Presença de trabalho infantil (cambitagem). Pouca participação dos grupos nas 
atividades; 
Seca na região; 
Falta de preparação da equipe para determinadas demandas; 
Ausência de uma delegacia regional; 
Muita vulnerabilidade social. 
LAGOA DE VELHOS Evasão escolar Mais demanda que oferta de auxílios; 
Falta de empregabilidade no município 
RIACHUELO Bolsa Família e atendimento psicológico; 
Drogadição; 
Demandas do Programa do leite. Esvaziamento no grupo de mulheres; 
Muito difícil oferta de benefício eventual; 
Mães não trazem os filhos para os grupos. 
RUY BARBOSA Demanda equilibrada entre a região rural e urbana; 
Procura por cesta básica e auxílio funerário (benefício eventual). Apenas grupos de 
gestantes e idosos estão em funcionamento; 
Poucos recursos financeiros; 
Sistema do INSS atrasado; 
Há 1 mês não conseguem realizar visitas; 
A saúde se sobressai à assistência; 
Serviço em atraso; 
Muitos usuários não conseguem chegar ao CRAS. 
SANTA MARIA Menor infrator; 
Drogadição; 
Procura por cesta básica, botijão de gás, água e energia (benefício eventual); 
Prostituição infantil. Constante troca de sede; 
Carência de capacitação dos profissionais; 
Sem autorização para autorizar benefícios; 
Resistência dos idosos em formar grupos; 
Sem assessor jurídico no CRAS; 
CRAS sem identificação; 
Ameaça feita por adolescentes à equipe de profissionais. 
SENADOR ELOY DE SOUZA Demandas específicas do CREAS; 
CADÚNICO 
Demanda equilibrada entre a região rural e urbana; 
Auxílio alimentação (benefício eventual). CRAS sem apoio de CAPS E CREAS; 
Relação conflituosa com a Saúde; 
Muitas famílias em descumprimento de condicionalidades; 
O acompanhamento do PAIF está com 
dificuldades (sem sistema eletrônico 
para guardar os prontuários). 
SÃO PEDRO Bolsa família; 
Drogadição e alcoolismo; 
Violência contra a mulher; 
Criança com problemas 
comportamentais; 
Índice alto de analfabetismo. Corte no salário dos funcionários; 
Pouca disponibilidade de automóvel; 
Lei que restringe a oferta de benefícios eventuais; 
Não há outras políticas para 
onde encaminhar; 
Dificuldade em manter a fidelidade dos grupos de referência; 
Usuários irritados com a falta de benefícios. 
SÃO TOME Muito procura por cesta básica e kit gestante (benefício eventual); 
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Demanda equilibrada entre a região rural e urbana; 
Evasão escolar; 
Muita demanda de CREAS. Projeto Criança Feliz sem incentivo; 
Receio das famílias de participar dos grupos; 
Ausência de recursos financeiros; 
Profissionais pouco capacitados para demandas específicas; 
Relação conturbada com o Conselho Tutelar e com a Secretaria de Saúde; 
SÃO PAULO DO POTENGI Demandas específicas do CREAS; 
Auxílio funeral e cesta básica (benefício eventual); 
Pecônia; 
Drogadição. Equipe não tem acesso às leis municipais; 
Condição de trabalho ruim; 
Dificuldade com os donos da sede; 
Dificuldade com aos adolescentes em evasão escolar. 

RESULTADOS 

O quadro de demandas e dificuldades é integralmente importante para compreender a 
realidade concreta do trabalho com a política do SUAS em sua totalidade, considerando 
o cenário atual de perseguição e desestabilização das políticas públicas no Brasil. A 

partir disso, as demandas de atendimento que mais aparecem são: 

 
a) Benefício eventual, presente em 10 dos 12 municípios (sendo o auxílio alimentação 
e o aluguel social os mais procurados; 
b) Demandas específicas do Centro de Referência Especializado em Assistência Social 
(CREAS), face à sua ausência em 11 dos 12 municípios; 
c) Drogadição (demanda constante em 6 dos 12 municípios); 
d) Negligência com idosos, crianças e adolescentes (juntos, estão presentes em 5 dos 
12 municípios). 
Além disso, evasão escolar, violência doméstica, conflito familiar, infração de menores, 
trabalho e prostituição infantil e atendimento psicológico aparecem em menor número. 
Já em relação às dificuldades relatadas, o cenário é mais diversificado e reflete uma 
maior quantidade de particularidades que envolvem a gestão de cada município, as 
condições físicas de cada sede do CRAS, como se organiza o quadro de servidoras 
(es), o incentivo do governo aos projetos da Assistência etc. Assim, as dificuldades mais 
enfrentadas são: 
a) Usuários evasivos – ou dificuldade de manter a fidelidade das famílias (presente em 
6 dos 12 municípios); 
b) Dificuldade em efetivar visitas domiciliares (independente da disponibilidade de 
automóvel, foi relatado em 4 dos 12 municípios); 
c) Relação conturbada outras políticas públicas/falta de apoio dos Conselhos e 
Secretarias (presente em 4 dos 12 municípios); 
d) Problemas financeiros no município (presente em 4 dos 12 municípios); 
e) Resistência das famílias em formar grupos (presente em 3 dos 12 municípios); 
f) Limitação de benefícios via leis municipais (presente em 3 dos 12 municípios); 
g) Carência de capacitação dos profissionais (presente em 3 dos 12 municípios). 

 
Conclusão 

 
As demandas e dificuldades apresentadas durante as entrevistas com as servidoras (es) 
revelaram muitas situações em comum entre diferentes CRAS do Território Potengi/RN, 
ao mesmo tempo que apresentaram particularidades estruturais, financeiras e de gestão 
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dos municípios. O fato de existir um único CREAS em todo o Território (localizado em 
São Paulo do Potengi/RN), por exemplo, reflete no aumento da demanda nos CRAS do 
restante dos municípios, principalmente naqueles mais distantes, e interfere diretamente 
no trabalho das equipes. A sobrecarga contínua é consequência direta desse processo 
que, somada à falta de uma gestão participativa (com Conselhos e Secretarias bem 
articuladas) e à ausência de estímulo à capacitação profissional, desestimulam as 
servidoras (es) e geram outros inúmeros problemas, como diluição da relação 
profissional-usuário. Foi a partir das condicionalidades da totalidade dessa questão, 
durante o andamento da pesquisa, que inúmeras outras questões mostraram-se 
frequentes:  
a) é constante a abordagem dos profissionais fora do ambiente de trabalho, assim como 
há recorrência nos diálogos informais;  
b) a porcentagem dos profissionais que residem no próprio município e que possuem 
vínculo efetivo no CRAS é muito pequeno;  
c) há uma confusão de atribuições das profissões do Serviço Social e da Psicologia na 
política de Assistência;  
d) em praticamente todos os municípios, há uma problemática de inexistência de oferta 
de benefícios eventuais;  
e) personificação dentro da política de Assistência através da nomeação das sedes dos 
CRAS;  
f) ausência de clareza e compromisso das profissionais quando seus respectivos cargos 
são comissionados;  
g) postura fragilizada e neutra da equipe quando há centralização em uma das funções, 
geralmente a da Coordenação;  
h) usuários completamente ausentes dos processos constitutivos dos CRAS;  
i) restrição de benefícios acarretada pelas legislações municipais, conferindo um caráter 
de seletividade das políticas sociais;  
j) conflitos entre o CRAS, Conselho Tutelar, Conselho de Assistência, Saúde e Ministério 
Público.  
Nesse sentido, conclui-se que todos esses processos são consequência direta da 
precarização da Seguridade Social como um todo. Se no Brasil a lógica macro da 
financeirização, do ajuste fiscal permanente e da reconfiguração das políticas sociais é 
crescente (o que produz um caráter sobretudo político frente as demandas emergenciais 
da Assistência), no Território Potengi/RN os rebatimentos dessa frente ampla de 
desmonte público são críticos, e ainda mais perigosos. 
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Melhor visualização do QUADRO 1 

 

 

Melhor visualização do QUADRO 2 
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Resultados do QUADRO II 
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Resultados do QUADRO II 2 
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Resultados do QUADRO II 3 
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Resultados do QUADRO II 4 
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Resultados do QUADRO II 5 
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Resultados do QUADRO II 6 
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Resultados do QUADRO II 7 
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Resultados do QUADRO II 8 
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Resultados do QUADRO II 9 
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Resultados do QUADRO II 10 
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TÍTULO: Encontrabilidade da informação: um enfoque na avaliação das affordances 

presentes nos ambientes informacionais analógico e digital da Biblioteca Central Zila 

Mamede (BCZM) da UFRN 

Resumo 

 

Este estudo trata do mapeamento e análise das affordances presentes nos ambientes 
informacionais analógico e digital da Biblioteca Central Zila Mamede da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (BCZM/UFRN) e se estas favorecem a encontrabilidade 
da informação. Entende-se por affordance como sendo pistas de ação com a finalidade 
de indicar e/ou orientar o sujeito de como interagir/usar um recurso informacional, um 
ambiente informacional e/ou um sistema de informação. Para levantamento dos dados, 
foi realizada pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, e estudo de caso na 
Biblioteca Central Zila Mamede da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(BCZM/UFRN). Esta pesquisa usa como referencial teórico: os três tipos de affordances 
classificados por Gaver (2002), affordance percebida, affordance escondida e falsa 
affordance. Além disso, os três tipos de affordances e sub-affordances relacionadas com 
a descoberta de informações não planejadas definidos por Björneborn (2017). O estudo 
deste atributo da encontrabilidade da informação poderá nos possibilitar uma visão de 
como as pistas intuitivas presentes na BCZM/UFRN podem facilitar e/ou dificultar o 

entendimento, a busca e a recuperação da informação requerida pelo sujeito. 

 
 
Palavras-chave: Encontrabilidade da Informação. Affordance. Ambientes 

informacionais. 

TITLE: Information findability: a focus on the evaluation of the affordances present in the 

analog and digital informational environments of the Central Library Zila Mamede 

(BCZM) of UFRN 

Abstract 

 

This study deals with the mapping and analysis of the affordances present in the analog 
and digital informational environments of the Central Library Zila Mamede of the Federal 
University of Rio Grande do Norte (BCZM/UFRN) and whether these favors the 
information findability. Affordance is understood as being courses of action with the 
purpose of indicating and/or guiding the subject on how to interact/use an informational 
resource, an informational environment and/or an information system. For data 
collection, a bibliographic research with qualitative approach was carried out, and a case 
study was conducted at the Central Library Zila Mamede of the Federal University of Rio 
Grande do Norte (BCZM/UFRN). This research uses as theoretical reference: the three 
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types of affordances classified by Gaver (2002), perceptible affordance, hidden 
affordance and false affordance. In addition, the three types of affordances and sub-
affordances related to the discovery of unplanned information defined by Björneborn 
(2017). The study of this attribute of information findability may provide us with an insight 
into how the intuitive clues present in BCZM/UFRN may facilitate and/or hinder the 
understanding, search and retrieval of the information required by the subject. 

 
 
Keywords: Information Findability. Affordance. Information Environments 

Introdução 

  

Considerando o grande volume informacional disponível e oferecido em diversos 
ambientes informacionais, tanto analógicos (bibliotecas, centros de documentação, 
arquivos, etc.) como digitais (web sites, repositórios digitais, bibliotecas digitais, etc.), 
estudos que enfatizam a encontrabilidade da informação pelos sujeitos nesses 
ambientes se tornam cada vez mais pertinentes. 

Encontrabilidade da informação pode ser conceituada como a facilidade com que a 
informação é encontrada, a qualidade de ser localizável ou navegável, ocorrendo por 
duas formas: pela navegação e por mecanismos de pesquisa. (MORVILLE, 2005; 
VECHIATO; VIDOTTI, 2014; PAIVA, 2019). 

Vechiato e Vidotti (2014) definiram treze atributos que sustentam a abordagem teórico-
prática da encontrabilidade da informação, quais sejam: taxonomias navegacionais; 
instrumentos de controle terminológico; folksonomias; metadados; mediação dos 
informáticos; affordances; wayfinding; descoberta de informações; acessibilidade e 
usabilidade; mediação dos profissionais da informação; mediação dos sujeitos 
informacionais; Intencionalidade; e mobilidade, convergência e ubiquidade. Nesta 
pesquisa, será enfatizado o atributo affordance. 

Entende-se por affordance como sendo pistas de ação com a finalidade de indicar e/ou 
orientar o sujeito de como interagir/usar um recurso informacional, um ambiente 
informacional e/ou um sistema de informação. De acordo com Paiva (2019), na 
perspectiva da Ciência da Informação, as affordances caracterizam a facilidade de 
busca de informação e interação do usuário. 

A partir dessas premissas, tem-se como questão norteadora dessa pesquisa: as 
affordances presentes nos ambientes analógico (espaço físico) e digital (web site) da 
Biblioteca Central Zila Mamede da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(BCZM/UFRN) favorecem a encontrabilidade da informação disponível? 

O estudo deste atributo da encontrabilidade da informação poderá nos possibilitar uma 
visão de como as pistas intuitivas presentes na BCZM/UFRN podem facilitar e/ou 
dificultar o entendimento, a busca e a recuperação da informação requerida pelo sujeito. 
Ademais, a aplicação deste estudo nesta unidade de informação é necessária, visto que 
a referida biblioteca possui um grande acervo (448.300 volumes) e a diversidade de 
seus materiais precisa ser devidamente encontrada pelos seus usuários, além dos 
serviços de informação disponíveis em seu web site. 

 
Metodologia 
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Objetivo Geral 

• Compreender se as affordances presentes nos ambientes analógico (espaço físico) e 
digital (web site) da Biblioteca Central Zila Mamede da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (BCZM/UFRN) favorecem a encontrabilidade da informação 

disponível. 

Objetivos Específicos 

• Investigar o conceito de affordance no contexto da encontrabilidade da informação, 
com ênfase na aplicação em bibliotecas universitárias; 

• Mapear as affordances existentes no ambientes informacionais analógico (espaço 
físico) e digital (web site) da BCZM/UFRN; 

• Avaliar as affordances existentes. 

METODOLOGIA 

Para responder a questão norteadora da pesquisa, foi realizada pesquisa bibliográfica 
com abordagem qualitativa, e estudo de caso na Biblioteca Central Zila Mamede da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (BCZM/UFRN). 

Para o cumprimento do primeiro objetivo específico, qual seja “Investigar o conceito de 
affordance no contexto da encontrabilidade da informação, com ênfase na aplicação em 
bibliotecas universitárias”, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre os temas 
affordances, encontrabilidade da informação e bibliotecas universitárias, por meio da 
pesquisa bibliográfica, a fim de compreender os conceitos básicos para o entendimento 

teórico e prático do estudo. 

Para o segundo objetivo específico, “Mapear as affordances existentes no ambientes 
informacionais analógico (espaço físico) e digital (web site) da BCZM/UFRN”, foram 
mapeadas as affordances nos seus ambientes analógicos (espaço físico) e digital (web 

site), a partir da técnica de observação, com base na literatura abordada. 

Por fim, para o cumprimento do terceiro objetivo específico, “Avaliar as affordances 
existentes”, a pesquisadora realizou inferências a partir do entendimento do 
comportamento dessas affordances identificadas e mapeadas. Inicialmente, essa 
avaliação seria realizada com aplicação de um questionário junto a uma amostra de 
alunos. Porém, devido ao contexto pandêmico vivenciado desde março deste ano de 
2020, não foi possível a referida aplicação, fato que caracteriza uma limitação desta 
pesquisa. Todavia, a avaliação realizada a partir da ótica da pesquisadora trouxe 
resultados significativos que, posteriormente, em um próximo plano de trabalho, podem 
ser comparados aos resultados obtidos com aplicação junto aos usuários da biblioteca. 

Caracterização da Biblioteca Central Zila Mamede 

A Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) foi estabelecida por meio da Resolução Nº 
14, emitida pelo Conselho Universitário em 1959. Antes de seu atual nome, era 
conhecida como “Serviço Central de Biblioteca”. Sua estruturação se deve às grandes 
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contribuições da bibliotecária Zila da Costa Mamede, que na época era responsável 
pelas bibliotecas das primeiras faculdades isoladas da Universidade. (BIBLIOTECA 

CENTRAL ZILA MAMEDE, 2020). 

No ano de 1985, após o falecimento de Zila Mamede, que foi a primeira bibliotecária do 
estado, Diretora da Biblioteca Central durante o período de 1959 a 1980 e 
idealizadora/organizadora do Sistema de Bibliotecas da UFRN, a Biblioteca Central da 
UFRN passou a se chamar Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM). (BIBLIOTECA 
CENTRAL ZILA MAMEDE, 2020). 

A BCZM é uma unidade suplementar da UFRN, com subordinação direta à Reitoria e 
regulamentada pelas normas constantes no seu Regulamento Interno. Além disso, 
também é o órgão central executivo do Sistema de Bibliotecas da UFRN (SISBI), e tem 
como responsabilidades a coordenação, planejamento e fiscalização das atividades 
técnicas das unidades de informação componentes desse Sistema. (BIBLIOTECA 
CENTRAL ZILA MAMEDE, 2020). 

Sua missão é “fornecer suporte informacional às atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, contribuindo com a geração de produtos e serviços em ciência, tecnologia e 
inovação na UFRN”. Os serviços oferecidos pela BCZM têm relação direta com a 
promoção, disseminação, uso das informações, orientação aos usuários e são 
exclusivamente direcionados à comunidade acadêmica da UFRN. (BIBLIOTECA 
CENTRAL ZILA MAMEDE, 2020). 

De acordo com o site da BCZM (2020), seu acervo físico, pelo menos até junho de 2020, 
é constituído por um total de mais de 448.300 volumes, sendo estes distribuído entre 
livros, periódicos, folhetos e multimeios, disponibilizando ainda aproximadamente 3.536 
Livros Digitais para sua comunidade acadêmica. 

Desse modo, a Biblioteca Central Zila Mamede caracteriza-se como uma biblioteca 
universitária portadora de um vasto acervo físico e digital, tornando esta uma das 
justificativas para que as affordances, um dos atributos da encontrabilidade da 
informação, que são empregadas em seus dois ambientes informacionais sejam 
mapeadas e analisadas, uma vez que é um fator relevante compreender se todo esse 
material informacional disponibilizado pela Biblioteca pode ser de fato facilmente 
encontrado pelos seus usuários, levando em consideração as affordances existentes 
nos seus ambientes informacionais. 

 
Resultados e Discussões 

 

AFFORDANCES NO CONTEXTO DA ENCONTRABILIDADE DA INFORMAÇÃO 

Entende-se por Encontrabilidade da Informação como sendo um elemento situado entre 
as funcionalidades de um ambiente informacional (analógico, digital ou híbrido) e as 
características dos seus usuários, sendo potencializada quando o sujeito é capaz de se 
orientar no espaço informacional, de entender a sua lógica de organização e de utilizá-
lo de maneira facilitada. (VECHIATO; VIDOTTI, 2014; TRINDADE, 2017). Dessa forma, 
a encontrabilidade passa a ser um elemento para auxiliar na eficiência de ambientes 
informacionais (analógicos, digitais ou híbridos), no sentido de melhor atender as 
demandas dos usuários tanto em suas buscas como na recuperação da informação 

procurada, tornado o processo mais rápido e eficaz. 
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Vechiato e Vidotti (2014) definiram treze atributos que sustentam a encontrabilidade da 
informação. Neste trabalho é dado destaque ao atributo affordance. No contexto da 
Ciência da Informação, Vechiato e Vidotti (2014) entendem affordances como pistas de 
uso, possibilidades de ação contidas em objetos e/ou ambientes informacionais, 
podendo ser estes analógicos ou digitais. 

Gaver (2002 apud TRINDADE, 2017; PAIVA, 2019) classifica as affordances em três 

tipos: percebida, escondida e falsa. 

a) Affordance percebida: quando o objeto é interativo e a affordance é facilmente 
percebida pelo indivíduo;  

b) Affordance escondida: quando o objeto é interativo porém as affordances estão 

dispostas de modo tão implícito que sua percepção não ocorre por parte do sujeito;  

c) Falsa affordance: quando o objeto não é interativo, porém o indivíduo a percebe como 
uma affordance. 

No contexto dos ambientes informacionais, como exemplos de affordances, temos em 
ambientes analógicos, como bibliotecas, a sinalização para orientação espacial, 
legendas indicando áreas e subáreas do conhecimento, notações de autor e de assunto, 
entre outros. Já em ambientes informacionais digitais, as affordances estão presentes 
em sua maioria no mecanismo de busca e na navegação, e tendem a influenciar o 

processo de busca, recuperação e encontrabilidade da informação. 

Dessa forma, em ambientes informacionais - analógicos, digitais ou híbridos - as 
affordances são definidas como pistas de ação, com a finalidade de indicar/orientar o 
indivíduo a interagir/usar um determinado recurso nesses ambientes. Devem também 
auxiliar o usuário na busca da informação que necessita ou ainda na descoberta 
acidental de informações não procuradas naquele primeiro momento. E ainda ajudar o 
usuário na utilização dos recursos presentes no ambiente, tanto analógico como digital. 

Paiva (2019) aponta que este atributo Wayfinding pode ser caracterizado como um tipo 
de affordance, tendo em vista que mapas e sinalizações também fornecem pistas 
(affordances) de como o sujeito pode se orientar no ambiente informacional. 

Trindade e Vechiato (2016) indicam que no processo de percepção de uma affordance 
até a ação de seu usuário, algumas etapas são seguidas. A Figura 1 demonstra esse 
processo. Como pode ser observado, existem dois caminhos para o processo de 
percepção à ação de uma affordance. Em um deles, o usuário percebe a affordance e 
realiza a ação. No outro caminho, a affordance não é percebida e, consequentemente, 
a ação não é realizada. 

Affordances são organizáveis de modo a auxiliar o usuário que procura uma informação 
específica, mas que não sabe exatamente como encontrá-la, ou ainda, ajudar usuários 
que descobrem informações de forma não intencional. (TRINDADE; VECHIATO, 2016; 
PAIVA, 2019). 

Levando em consideração o design de ambientes informacionais analógicos e digitais, 
Björneborn (2017) apresentou dez sub-affordances que contribuem para a descoberta 
de informações não planejadas e, levando em conta que tanto ambientes informacionais 
analógicos como digitais podem ser diversificados, percorridos e detectados, as 
agrupou dentro de três tipos de affordances que contribuem e facilitam a descoberta de 
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informações pelo usuário: Diversificação, Travessia, e Sensoriabilidade. O Quadro 1 
que segue apresenta estas três affordances mencionadas: 

Conforme mencionado, Björneborn (2017) agrupou dez sub-affordances a estas três 
affordances principais, como demonstra o Quadro 2 que segue: 

O Quadro 3 que segue apresenta a descrição de cada sub-affordance: 

Diante do referencial teórico abordado, a seção que segue apresenta os resultados da 

aplicação desta pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção são apresentados os resultados e discussões referentes ao segundo e 
terceiro objetivos específicos desta pesquisa, quais sejam “Mapear as affordances 
existentes no ambientes informacionais analógico (espaço físico) e digital (web site) da 
BCZM/UFRN” e “Avaliar as affordances existentes”, em diálogo com o referencial teórico 
abordado. Para isso, parte-se da premissa que “as affordances são um atributo da 
encontrabilidade da informação que consistem em pistas ou possibilidades de ação que 
o usuário pode realizar” (PAIVA, 2019, p. 38). Três tipos de affordances foram 
encontrados no referencial teórico: affordance percebida; affordance escondida; e falsa 
affordance (GAVER, 2002). Além disso, os três tipos de affordances e sub-affordances 
relacionadas com a descoberta de informações não planejadas definidos por Björneborn 
(2017) foram levadas em consideração para a análise realizada. Ademais, o atributo 
Wayfinding, é também destacado no decorrer da análise. Visando uma estrutura mais 
compreensível, as affordances mapeadas e analisadas nos ambientes analógico e 
digital da BCZM foram subdivididas nas seguintes subseções. 

Affordances nos ambiente informacional analógico da BCZM 

Logo que se entra no ambiente analógico da BCZM, há um mapa da biblioteca. Este 
mapa é uma affordance de Sensoriabilidade, pois o sujeito percebe a sua presença e 
informações de localização, abrangendo assim suas três sub-affordances: exposição, 
contraste e ponteiros. Além disso, também é definido como um Wayfinding, visto que 
sua função está relacionada com a orientação espacial, conforme a Figura 2. Entretanto, 
as informações contidas no mapa são confusas. A confusão se dá pelo fato do mapa 
estar disposto em forma de lista, com setas apontando para diversas direções. Ainda, 
algumas dessas informações estão desatualizadas. O mapa também apresenta 
atributos da affordance de Travessia (acessibilidade e alcance), pois se relaciona com 
a disposição espacial do ambiente. Porém o fato do mapa estar desatualizado acaba 
por não favorecer essa affordance, gerando assim barreiras para a descoberta de 
informações. Esses fatores tornam o mapa uma affordance não percebida, pois sua 
presença é notada, porém sua função não é identificada. Isso resulta na inviabilidade 
da encontrabilidade da informação, pois nem todo usuário, principalmente os novos, 
percebe essa pista, e este wayfinding também não favorece a orientação espacial. 

Ao lado direito da entrada da Biblioteca está localizado um quadro contendo 
informações e serviços que a biblioteca oferece, conforme a Figura 3. Esse quadro 
também é uma affordance de Sensoriabilidade, por ser perceptível aos usuários e 
abranger suas três sub-affordances, exposição, contraste e ponteiros. Além disso, 
também é wayfinding. Contudo, o modo como suas informações estão disponibilizadas, 
com uma sobrecarga de textos e fonte muito pequena, pode ser classificado como uma 
affordance não percebida, gerando barreiras para a descoberta de informações. 
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Logo após a entrada da Biblioteca fica o banner com orientações de como fazer o 
empréstimo de algum material, assim como regras sobre como se portar dentro da 
instituição, como visualizado na Figura 4. Essa pista é uma affordance de 
Sensoriabilidade, englobando suas três sub-affordances, quais sejam exposição, 
contraste e ponteiros, visto que a disposição do banner se destaca no ambiente 
informacional da BCZM, por sua localização, e a apresentação de conteúdos procura 
salientar certas informações. Apesar de ser uma affordance visível para os usuários, a 
quantidade de textos contidos no banner e o tamanho da fonte leva o usuário a ignorá-
lo, pois este sempre procura poupar seu tempo e espera que as informações estejam 
disponibilizadas de maneira objetiva e eficaz, tornando essa pista uma affordance não 

percebida. 

Os computadores de acesso tem a função de buscar e recuperar a informação a partir 
do catálogo da Biblioteca, como demonstra a Figura 5. Essa pista de ação também é 
uma affordance de Sensoriabilidade, visto que abrange duas de suas sub-affordances, 
exposição e contraste, por se destacar no ambiente. Além disso, por sua fácil percepção 
no ambiente, classifica-se como uma affordance percebida. Contudo, sem o 
conhecimento prévio e a falta de sinalização que indique sua funcionalidade de apenas 
buscar e recuperar o material desejado, a affordance então vem a se tornar não 
percebida. Essa circunstância não favorece de todo a affordance de Travessia, uma vez 
que isso gera barreiras para a acessibilidade e o alcance da informação, duas de suas 
sub-affordances, dificultando a encontrabilidade e a descoberta de informações. 

Os totens de acesso possuem os mesmos objetivos que os computadores de acesso, 
buscar e recuperar a informação através de consultas ao catálogo, conforme demonstra 
a Figura 6. Por ser uma affordance facilmente perceptível, é uma affordance de 
Sensoriabilidade, abrangendo suas sub-affordances (exposição, contraste e ponteiros). 
A aparência comum de computador e a sinalização disposta no objeto induz o usuário 
a utilizá-lo, mesmo sem este ter contato prévio com a ferramenta, o que também o 
classifica como uma affordance percebida. Todavia, apesar de haver sinalização que 
indique sua função, há um certo ruído ao utilizar o mouse, que consiste em uma forma 
esférica, e não contém o mecanismo de ‘clicar’, sendo que essa função se localiza no 
teclado. A falta de avisos sobre o ruído do mouse acaba por gerar uma barreira para 
quem usa o objeto pela primeira vez. 

As sinalizações nas estantes, que contém os assuntos a partir da Classificação Decimal 
Universal (CDU), são affordances de Sensoriabilidade, pois são facilmente perceptíveis 
e contemplam informações de localização, abrangendo assim suas três sub-
affordances: exposição, contraste e ponteiros. A Figura 7 apresenta um exemplo. 
Também são affordances de Diversificação, por abranger uma de suas sub-affordances, 
diversidade, pela variedade de assuntos dispostos nas sinalizações, facilitando assim a 
descoberta de informação. Apresentam ainda atributos da affordance de Travessia, 
acessibilidade e alcance, visto que a disposição espacial do ambiente favorece a 
descoberta e a encontrabilidade das informações. Além disso, são affordances 
percebidas, por suas cores e localização nas estantes. Ademais, podem ser 
consideradas wayfinding, pois providenciam a orientação espacial dos usuários em sua 
busca pela informação. 

A BCZM faz uso de tarjas coloridas como forma de sinalização para identificar livros em 
desbaste (tarja vermelha), materiais com pouca ou nenhuma circulação nos últimos dez 
anos, e materiais especiais (tarja amarela), que podem ser emprestados por apenas 
três horas ou apenas nos fins de semana, conforme apresenta a Figura 8. As tarjas 
coloridas são affordances de Sensoriabilidade, por se destacarem, abrangendo uma de 
suas sub-affordances, contraste. Todavia, podem ser classificadas como affordances 
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não percebidas, dado que nem todo usuário tem o conhecimento prévio sobre o que 
estas representam. Além disso, as tarjas em si, principalmente a de cor amarela, não 
são de todo intuitivas, consequentemente deixando-as imperceptíveis para muitos 
usuários da BCZM. 

Localizada próxima ao guichê de empréstimos e devoluções, está a estante de novas 
aquisições, conforme demonstra a Figura 9. Esta pode ser identificada como uma 
affordance de Diversificação, por conter uma de suas sub-affordances, diversidade, pela 
variedade de assuntos expostos na estante. Também pode ser reconhecida como uma 
affordance de Travessia, por conter as sub-affordances de acessibilidade, exploração e 
lentidão, pois a estante tem a intenção de despertar o interesse do usuário que passar 
por ela, convidando-o a observar as obras expostas. E, por fim, contempla a affordance 
de Sensoriabilidade, abrangendo as sub-affordances de exposição e ponteiros, por se 
destacar no ambiente e pela sinalização. Entretanto, apesar de cobrir todas as 
affordances relacionadas com a descoberta de informações, esta falha em sua função, 
visto que sua sinalização é pequena e pouco visível, o que dificulta sua percepção de 
longe, classificando-a assim como uma affordance não percebida. Para um usuário sem 
conhecimento prévio sobre a Biblioteca, essa affordance passa despercebida. 

A última affordance mapeada no ambiente informacional analógico da BCZM é o guichê 
de empréstimo e devoluções, conforme apresenta a Figura 10. Essa pista é uma 
affordance de Travessia por apresentar a sub-affordance de acessibilidade, relacionada 
à disposição espacial do ambiente e uma affordance de Sensoriabilidade, abrangendo 
as sub-affordances de exposição e contraste, por ser evidente no ambiente. Além disso, 
pode ser classificado como affordance percebida, devido a configuração das marcas no 
chão, que somados aos bastões com fitas disposto no ambiente, o tornam affordances 
e wayfinding bem perceptíveis. 

Affordances nos ambiente informacional digital da BCZM 

No ambiente informacional digital da BCZM, ou seja, seu web site, as affordances 
mapeadas também foram classificadas como affordance percebida, affordance não 
percebida e falsa affordance. Os três tipos de affordances e sub-affordances definidas 
por Björneborn (2017) também foram levadas em consideração. 

Na Figura 11 que segue é apresentada a página inicia do web site da BCZM. Essa 
página está configurada pelas notícias mais recentes. Essas notícias estão dispostas 
de modo pouco visível e pouco intuitiva, apresentando textos estáticos e o texto parece 
ser não clicável. Essa affordance é não percebida. Além disso, considerando as 
affordances definidas por Björneborn (2017), Diversificação, Travessia e 
Sensoriabilidade, esta deveria abarcar as seguintes sub-affordances, respectivamente, 
diversidade, acessibilidade e exposição. Porém falha nesse quesito, visto como as 
notícias estão apresentadas em seu web site, de modo pouco visível e intuitivo, com 
textos estáticos, não favorecendo a encontrabilidade da informação, e muito menos a 
descoberta de informações não planejadas. 

Outra affordance mapeada em sua página inicial é o Twitter da Biblioteca, que está 
anexado ao lado direito da página. Esta é uma affordance percebida, considerando sua 
posição mais visível e destacada. Devido a essas características, também é uma 
affordance de Sensoriabilidade, por abranger as sub-affordances de exposição e 
contraste, visto que está disposto de modo destacado. Também é uma affordance de 
Travessia, por apresentar as sub-affordances de acessibilidade, alcance e exploração, 

ao disponibilizar acesso a outro ambiente digital relacionado com a Biblioteca. 
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Sobre a página de notícias, reproduzida na Figura 12 a seguir, esta apresenta a 
affordance de Diversificação, pela variedade de conteúdo. Também apresenta atributos 
da affordance de Travessia, acessibilidade, exploração e lentidão, por despertar o 
interesse do usuário em explorar as notícias. E, por fim, atributos de Sensoriabilidade, 
exposição e contraste, pela cor e organização das informações. Pode ser considerada 
uma affordance percebida, porém, as affordances ficam apenas evidentes na data das 
notícias. Apesar de ambas serem clicáveis, a aparência estática do texto não o deixa 
intuitivo, apenas a data, o que gera barreiras para a encontrabilidade e a descoberta da 
informação. 

Sobre o menu principal, apresentado na Figura 13 a seguir, as opções de busca e 
recuperação da informação se dão pela navegação e mecanismo de busca. Este 
apresenta uma sub-affordance de Sensoriabilidade, contraste, por ser perceptível e uma 
sub-affordance de Travessia, acessibilidade, por proporcionar acesso a outras partes 
do web site. Contudo, a falta de affordances iconográficas na parte superior do web site 
passa uma impressão estática, deixando-o assim menos atraente e intuitivo, deixando 
de favorecer a affordance de Sensoriabilidade. 

O cabeçalho localizado na parte superior é composto por affordances que mudam de 
cor quando o mouse passa por cima, além disso, algumas também se subdividem. 
Entretanto, a falta de distinção entre os itens que se subdividem e os itens que não tem 
essa característica, pode deixar o usuário que acessa o web site confuso, criando assim 
uma barreira para a affordance de Travessia, visto que esses ruídos dificultam a 
encontrabilidade da informação. As affordances do menu classificam-se como 

affordances percebidas. 

No lado esquerdo da página inicial está o mecanismo de busca, situado no menu lateral, 
conforme apresenta a Figura 14. As seções com subdivisões não são linkadas e nem 
possuem affordances que mudam de cor, contudo, a seção de “Trabalhos Acadêmicos”, 
que não apresenta subdivisão, é linkada e clicável. Isso pode vir a criar barreiras no que 
diz respeito à sub-affordance de Travessia, acessibilidade, pois essa despadronização 
na disposição das seções pode deixar o usuário confuso e gerar um empecilho para a 
encontrabilidade da informação. Esta, portanto, é uma falsa affordance, considerando 

que essa despadronização confunde o usuário. 

A presença de affordances iconográficas no rodapé da página inicial, conforme 
apresenta a Figura 15, descrevendo algumas ações e links, favorecem a sub-affordance 
de Sensoriabilidade, contraste, por se destacarem na página do site. Em contrapartida, 
não favorece outra de suas sub-affordances, exposição, por se encontrar na parte 
inferior da página. Dentre essas ações e links, incluem-se links para as redes sociais da 
Biblioteca, para serviços prestados e links de repositórios e portais da UFRN e seus 
parceiros. As cores dos ícones das redes sociais, por não seguirem o padrão de design 
do web site, resultam em contraste e se destacam na página, classificando-as como 
affordances percebidas. Entretanto, esses ícones seriam ainda mais perceptíveis se 
apresentassem alternação de cor ou volume quando o mouse passar por cima deles. 

Em relação aos links dos serviços, repositórios e portais da Universidade e seus 
parceiros, esses são affordances de Diversificação, por apresentarem variedade de 
serviços, repositórios e portais. Também são affordances de Travessia, pois oferecem 
acesso a outros ambientes informacionais. Estas são affordances não percebidas, 
devido a sua aparência e textos estáticos, que os deixam pouco perceptíveis. Já as 
affordances iconográficas que estão localizados no final da página são perceptíveis, 
porém estão escondidas na parte inferior do site. 
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O site da BCZM não possui breadcrumbs - trilha de navegação - um tipo de affordance 
e wayfinding muito significativo para a encontrabilidade da informação, pois facilitam a 
localização do usuário entre as páginas da web. Esse tipo de affordance se torna ainda 
mais importante quando o site está programado para abrir janelas e abas externas, 
como é o caso do web site da BCZM, que direciona o usuário para o SIGAA quando 
este tenta acessar o catálogo da Biblioteca, conforme a Figura 16. 

A opção “Catálogo” no cabeçalho do site é uma affordance de Sensoriabilidade, 
abarcando a sub-affordance de contraste, pelo modo como o item muda de cor quando 
se passa o mouse, também é uma affordance percebida. Entretanto, esse item 
redireciona o usuário para o SIGAA. Esse redirecionamento de ambientes virtuais 
também acaba por criar barreiras para a affordance de Travessia do site, pois a 
mudança de ambiente virtual pode deixar o sujeito se sentindo desorientado. 

 
Conclusão 

 
  

As affordances empregadas na BCZM, tanto em seu ambiente informacional analógico 
como digital, apenas favorecem parcialmente a encontrabilidade da informação, visto 
que algumas, certamente importantes, estão dispostas no ambiente de modo não 
intuitivo para o usuário. Ademais, as affordances que são de fato notadas, apesar de se 
mostrarem facilitadores para a encontrabilidade da informação, apresentam pelo menos 
algum tipo de ruído/interferência em seu uso. 

O mesmo vale para as affordances relacionadas com a descoberta de informações não 
planejadas, Diversificação, Travessia e Sensoriabilidade, em ambos ambientes 
informacionais. Esses três tipos de affordances estão presentes, porém, acompanhadas 
por ruídos/interferências que não as favorecem e geram barreiras entre a descoberta da 
informação e o usuário. 

As affordances mapeadas que apresentam algum tipo de ruído ou que não são de fato 
percebidas pelo sujeito podem ser facilmente modificadas a fim de verdadeiramente 
cumprir seu papel de atributo da encontrabilidade da informação. Algumas, 
principalmente as empregadas do ambiente analógico da Biblioteca, precisam de 
alterações, como tamanho da fonte ou redução na quantidade de textos, de modo a 

ficarem mais intuitivas para o usuário. 

Já no ambiente informacional digital a padronização dos textos que compõem o web 
site e alterações relacionadas ao contraste e volume de ícones e seções da página 
inicial, objetivando dar mais destaque a seus títulos, contribuem para que o site fique 

mais intuitivo e para que o usuário que o acessar não se sinta mais confuso ou perdido. 

Por fim, a análise e aplicação das Affordances em ambientes informacionais é 
importante, visto que o seu papel, principalmente no contexto da Encontrabilidade da 
Informação, de ponte entre o sujeito e o que ele busca, somente é, de fato, cumprido se 
a affordance realmente proporciona todas as possibilidades de ação que são esperadas 
quando se foi empregada.  
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Figura 1 - Fluxo do processo de percepção de uma affordance à ação 
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Quadro 1: Affordances que facilitam a descoberta de informações 
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Quadro 2 - Sub-affordances agrupadas 
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Quadro 3 - Sub-affordances 

 

 

Figura 2: Mapa de entrada da BCZM 

 

 

Figura 3: Quadro de informações e serviços 
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Figura 4: Banner com orientações de uso da biblioteca 
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Figura 5: Computadores de acesso ao catálogo 
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Figura 6: Totem de acesso ao acervo da BCZM 
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Figura 7: Sinalizações nas estantes 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1698 

 

 

Figura 8: Tarjas coloridas para sinalização 
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Figura 9: Estantes de novas aquisições 

 

 

Figura 10: Sinalização do guichê de empréstimos e devoluções 
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Figura 11: Página inicial do site da BCZM 
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Figura 12: Página de notícias da BCZM 

 

 

Figura 13: Cabeçalho do site da BCZM 

 

 

Figura 14: Mecanismo de busca da BCZM 
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Figura 15: Rodapé da página inicial do site 

 

 

Figura 16: Aba externa do catálogo 
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TÍTULO: As Implicações do Ajuste Fiscal no acesso da população aos serviços de 

Atenção Básica da Política de Saúde no Rio Grande do Norte. 

Resumo 

Este estudo objetivou apreender as refrações do ajuste fiscal na política de saúde do 
Rio Grande do Norte, com enfoque no acesso aos serviços de atenção básica do 
Sistema Único de Saúde, vinculado à pesquisa “As Implicações do Ajuste Fiscal na 
Efetivação das Políticas Sociais, no Agravamento da Pobreza e na Desigualdade 
Social”, desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa Questão Social, 
Política Social e Serviço Social. A pesquisa social ancorou-se no método crítico-
dialético, cujo enfoque quantiqualitativo deu-se através de ampla revisão bibliográfica, 
coleta de dados secundários e análise documental em documentos institucionais acerca 
da execução orçamentária no ínterim de 2014 a 2019. Os resultados denotam que, 
apesar de indubitáveis os avanços na saúde, o desfinanciamento dessa política tem 
posto em xeque o cariz universal que a caracteriza. Alterações na Política Nacional de 
Atenção Básica, nos últimos anos, atada ao parco investimento, resultam em precárias 
condições estruturais dos serviços, redução da cobertura, fragilização do corpo 
profissional, ausência de equipamentos e insumos que comprometem a qualidade da 
assistência e inviabilizam o amplo acesso da população aos serviços. Ademais, a não 
priorização dessa porta de entrada do SUS, anda na contramão dos princípios que 
enfocam na promoção, prevenção e proteção para reduzir os riscos de doenças e se 
avizinham ao modelo de atenção à saúde centrado na doença, numa lógica individual, 
curativa e privatista. 
 
Palavras-chave: Ajuste Fiscal. Sistema Único de Saúde. Atenção Básica em Saúde. 

TITLE: The implications of Fiscal Adjustment in the population's access to the Primary 

Health Care services of Rio Grande do Norte’s Health Policy. 

Abstract 

This study aimed to apprehend the refractions of the fiscal adjustment in Rio Grande do 
Norte’s health policy, focusing on the access to primary health care services of the 
Unified Health System (SUS) and it’s linked to the research “The Implications of Fiscal 
Adjustment in the Enforcement of Social Policies, Aggravation of Poverty and Social 
Inequality”, being developed within the scope of the Studies and Research Social Issues, 
Social Policy and Social Work. The social research was anchored in the critical-
dialectical method, whose quanti-qualitative focus was given by a wide literature review, 
secondary data collect and documentary analysis of institutional documents regarding 
budgetary execution from 2014 to 2019. The results show that, despite the undoubted 
advances in health care, defunding this policy has called into question the universal 
nature that characterizes it. Changes in the National Primary Care Policy during the last 
few years, tied to a scarce investment, result in services with precarious structural 
conditions, reduced coverage, weakened staff, lack of equipment and supplies – which 
compromise the quality of care and prevents the population's broad access to these 
services. Furthermore, the non-priorization of this gateway for SUS goes against the 
principles that focus on promotion, prevention and protection to reduce the risks of 
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diseases and instead approach the health care model centered on the disease, on an 
individual curative private-oriented logic. 
 
Keywords: Fiscal Adjustment. Unified Health System. Primary Health Care. 

Introdução 

O presente relatório é fruto de um Projeto Coletivo que contempla as áreas de saúde, 
educação, assistência social, reforma agrária, trabalho e renda que investiga as 
implicações do ajuste fiscal nas políticas sociais, delineada pela pesquisa “As 
Implicações do Ajuste Fiscal na Efetivação das Políticas Sociais, no Agravamento da 
Pobreza e na Desigualdade Social”, no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa 
Questão Social, Política Social e Serviço Social. As sistematizações aqui socializadas 
expressam reflexões do eixo saúde, que apreendeu essas refrações na Atenção Básica 
do Sistema Único de Saúde. 
 

O reconhecimento da saúde como direito fundamental, pautada em valores coletivos, 
foi preconizada na Constituição Federal de 1988 e implicou ao Estado o papel de 
garantir através das “políticas sociais e econômicas a redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988, art. 196). Todavia, sob o prisma da 
crise do capital, de disputas pelo fundo público, de redesenho da intervenção estatal e 
de desmonte paulatino dos direitos conquistados, o caráter universal, equânime e 

integral da proposta de saúde pública é posto em ameaça. 

Há quase três décadas, o neoliberalismo e o pacote de ajuste fiscal são impostos como 
alternativas para remediar uma crise sem precedentes que eclodiu nos anos 1970, e 
acirrou no Brasil nos anos 1990. Concomitantemente, essa década foi um período de 
lutas coletivas com profissionais, organizações e sociedade civil, que culminou na 
constituição do Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, da institucionalização como 
política até o tempo presente, a saúde vivencia uma conflitante tensão entre a 
privatização, mercantilização e a universalização. 

As ações e os serviços do SUS estão organizados em Redes de Atenção à Saúde de 
acordo com a complexidade, que articuladas, conduzem a integralidade do atendimento. 
A atenção básica está pautada no cuidado, na autonomia dos sujeitos, na prevenção e 
promoção em saúde, sendo uma das portas de entrada do SUS, que conforme a PNAB 
(2012; 2017), coordena o cuidado e ordena essa Rede, sendo impreterível a disposição 
dos estabelecimentos próximos de locais onde trabalham e residem os usuários para 
facilitar e ampliar o acesso. 

Apesar de tamanha importância, nos últimos anos, mudanças normativas e a não 
priorização dessas ações de cuidados primários, somadas ao parco financiamento 
caminham na contramão do fortalecimento da via pública para acessar o direito à saúde 
e efetivar o tal caro princípio norteador da política de saúde: a universalidade. 

Para atender os ditames do capital, o Estado lança mão de medidas que canalizam o 
recurso do fundo que financia as políticas sociais, contribui para acumulação do capital, 
e desresponsabiliza-se como garantidor de direitos. 

A incúria estatal com o constrangimento dos recursos pelas imposições da ofensiva 
neoliberal materializar-se em precárias condições estruturais dos serviços, redução na 
cobertura da saúde, desvalorização e fragilização do corpo técnico-profissional, 
ausência de equipamentos e insumos que, por conseguinte, dificultam o acesso e 
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qualidade ofertada aos usuários e interferem nas desigualdades em saúde. Tal cenário 
propicia e fortalece a participação do setor privado devido a procura daqueles com 
condições mínimas para fazê-lo nesses espaços como alternativa à defasagem do setor 
público. 

Isto posto, essa pesquisa parte de um contexto ampliado para posteriormente 
pormenorizar as especificidades intrínsecas da região. O caminho inicia, portanto, no 
Brasil e afunila para o estado do Rio Grande do Norte no lapso histórico temporal de 
2014 a 2019. Ao considerar a amplitude desse estudo, segue adiante a sistematização 
dos resultados encontrados sobre as refrações do ajuste fiscal no Brasil, concernente à 
atenção básica, e enuncia-se a impreterível continuidade dessa pesquisa no cenário 

territorial Norte Riograndense. 

 
Metodologia 

 

Sendo a pesquisa fundamental para conhecimento e reflexão da realidade, a presente 
investigação sobre as implicações do ajuste fiscal na Atenção Básica do Sistema Único 
de Saúde, foi balizada pelo método crítico-dialético que, ao aproximar-se do real, busca 
desnudar para além da aparência fenomênica e apreender, de fato, a essência. 

Logo, para a apreensão das complexidades e vicissitudes da vida social a fim de 
descortinar as contradições de uma realidade dinâmica e mutável, o pesquisador deve 
“mobilizar o máximo de conhecimentos, criticá-los, revisá-los e dever ser dotado de 
criatividade e imaginação” (NETTO, 2011, p.25. Para dar vazão às inquietações, esta 
investigação ancorou-se nas categorias fundamentais desse método que, conforme o 
autor, ergueu o edifício teórico de Marx, como a totalidade, contradição, historicidade e 

mediação. 

Num cenário múltiplo de contradições, de crise estrutural do capital e de avanço das 
medidas neoliberais, buscou-se traçar na literatura o respaldo teórico para fins de 
enriquecimento sobre a temática, com autores que se debruçam sobre a Atenção 
Básica, Giovanella e Mendonça (2012), e àqueles que trazem elementos importantes 
sobre a crise do capital, o papel do Estado, o financiamento e as políticas sociais como 
Mészáros (2002), Salvador (2012), Boschetti (2010), entre outros. 

Outra técnica presente nesse estudo, de grande relevância e que não se reduz a revisão 
literária (PRATES e PRATES, 2009) foi a análise documental em observância às 
legislações, políticas, decretos, portarias e programas, com destaque para a Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB) e suas alterações. 

Além dessas técnicas, a coleta de dados quantitativos permitiu observar as mudanças 
que ocorrem na execução financeira das políticas sociais ao coletar e analisar esses 
aspectos quantitativos em conexão direta com os elementos qualitativos. Nesse sentido, 
a pesquisa social com viés quantiqualitativo ao combinar as duas perspectivas “não só 
pode como deve vale-se de características de ambos, mesmo que enfatize um ou outro, 
conformando-se como um outro tipo de estudo, com particularidades específicas que 
emanam de ambos os outros tipos, mas que os flexibilizam” (PRATES, 2016 p.120). 

Para galgar os objetivos fora realizado um levantamento de dados nos documentos 
oficiais divulgados pelo Governo Federal, por meio dos Planos Plurianuais (PPA) que, 
conforme o art. 165 § 1º da Constituição Federal, estabelece as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública federal para os quatro anos de governo. Foram 
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investigados o PPA dos anos 2012- 2015, com ênfase apenas em 2014 e 2015 e o PPA 
dos anos 2016 - 2019 por completo, e as respectivas Leis orçamentárias Anuais (LOAs) 
de ambos, além dos relatórios de gestão da Secretaria de Atenção à Saúde divulgados 
pelo Tribunal de Contas da União. 

A investigação deu-se em observância do direcionamento da PNAB dentro das metas, 
objetivos e prioridades elencadas para a política de saúde, o que permitiu identificar, no 
interstício de 2014 a 2019, o desfinanciamento paulatino mediante as medidas de 
austeridade. Além desses instrumentos, o processo de pesquisa buscou em portais 
eletrônicos os dados sobre as despesas do Governo Federal, como o Sistema Integrado 
de Orçamento e Planejamento (SIOP). 

O trato e análise dos referidos dados foi subsidiado pela técnica de Análise de Conteúdo 
em Bardin (2011), que explicita a análise a partir de três momentos: 1) pré-análise, 2) 
exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Esse 
caminho foi substancial para analisar o material coletado e interpretar os signos que há 
nas comunicações, como a autora elucida, que “por detrás do discurso aparente 
geralmente simbólico e polissêmico esconde-se um sentido que convém desvendar” 
(BARDIN, 2011 p. 14), signos que vão desde a proposta presidencial de governo no que 
tange à saúde e a atenção básica, às informações pouco descritivas nos documentos 

investigados. 

Cabe assinalar a imperiosa participação em eventos e palestras que dialogaram sobre 
a temática, como os organizados e realizados pelo Grupo de Estudos e Pesquisa 
Questão Social, Política Social e Serviço Social como: “Saúde em Cuba - Seminário 
sobre o Sistema Nacional de Saúde Cubano e as particularidades da atenção primária 
(09/2019) “Seminário Ajuste Fiscal na Seguridade Social e o Trabalho do Serviço Social 
na Pandemia”(06/2020); “Minicurso A Crise Estrutural do Capital em Mészáros” e “A 
Determinação Social da Saúde e seus rebatimentos no trabalho e na formação do/a 

assistente social no contexto do ajuste fiscal e da pandemia” (07/2020). 

Além desses eventos, foi construtivo para os produtos aqui socializados, as reuniões 
semanais do eixo saúde, os encontros mensais com os demais professores e 
pesquisadores do Grupo de Pesquisa e integrantes do Projeto Coletivo, tanto para 
apresentação dos dados coletados quanto para traçar estratégias frente aos desafios 
do processo investigativo. E, ainda, a participação em discussões sobre diversas 
temáticas transversais, apresentações dos projetos de qualificação dos mestrandos, a 
participação no Congresso de Iniciação Científica (UFRN) e a sistematização de artigo 
científico que a posteriori será publicado em evento. Somados à participação integrada 
com os discentes em diversos níveis de conhecimento que permitiu a troca e reflexões 
acerca estudo. 

O trajeto metodológico descrito se traduz em fomento para abarcar, de forma 
aproximada, a totalidade do objeto pesquisado, somado à contribuição teórico-
metodológico ao ensino no âmbito da graduação, sendo a pesquisa fundamental na 
condução do processo educativo, na maturação do conhecimento, na leitura da 
realidade social e, precipuamente, na construção do sujeito em seu sentido ontológico, 
ao considerar que “o conhecimento é uma mediação para a intervenção na realidade. 
Ele é, além disso, uma mediação absolutamente indispensável para a autoconstrução 
do ser humano” (TONET, 2013 p.102). 

 

Resultados e Discussões 
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O cenário dos anos 1990 que permitiu a institucionalização da saúde enquanto uma 
política de proteção social no rol da seguridade social, junto da assistência social e 
previdência social, foi um período marcado pelo avanço das medidas neoliberais, 
tuteladas pelos organismos internacionais, como Banco Mundial e Fundo Monetário 
Internacional, que impuseram aos países de capitalismo periférico – dos quais o Brasil 
faz parte – medidas de ajustamento nas contas públicas, sobretudo destinadas ao 
social. Com um receituário econômico, social e ideológico, cujo “[...] remédio, então, era 
claro: manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder dos 
sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas 
intervenções econômicas” (ANDERSON, 1995, p.11). 
 
Tal remédio foi uma forma de reverter os impactos causados pela crise no modo de 
produção capitalista nos anos 1970, crise sem precedentes e com características 
peculiares. Intitulada de crise estrutural do capital por Mészáros (2002), expressa por 
quatro elementos específicos: caráter universal, ao afetar todas as esferas; alcance 
global, vivenciada em todos os países; caráter permanente, devido a sua extensão – 
destoante das crises anteriores; desdobramentos rastejantes, que impactam em toda 
esfera da vida social. 
 
O ajuste fiscal gestado nessa década é reatualizado, acirrado e referendado pelo Estado 
brasileiro no tempo presente, por meio de instrumentos fiscais que transpõem o 
orçamento público. A engenharia do capital para sair ileso da crise expressa na 
financeirização, uma das formas para usurpar o montante de riqueza produzida 
socialmente pela classe trabalhadora concentrada no fundo público, que além de outros, 
é composto – conforme Salvador (2012), pelos impostos, taxas, contribuições, bem 
como a mais-valia produzida. Esse recurso acumulado no fundo público funciona como 
aporte para financiar as políticas sociais e deveria garantir a reprodução da força de 
trabalho. 
 
Apesar do ideal neoliberal vociferar o recuo do Estado, sem o forte apoio estatal, afirma 
Mészáros (2003), o sistema do capital não sobreviveria uma única semana. Assim, ileso 
e socorrido pelo Estado, os desdobramentos rastejantes da crise são visceralmente 
sentidos pela classe trabalhadora, que tendem a agravar no cenário contemporâneo, 
sobretudo quando aquele que deveria garantir plenos direitos à população sai de cena 
para atender os ímpetos do capital, fazendo valer a máxima de Netto (1999) que o 
Estado que é máximo para o capital e mínimo para o social. 
 
Portanto, sob a égide de uma crise estrutural na era das finanças, aguizam-se e são 
redefinidas as expressões da questão social, em um desenvolvimento que se traduz em 
barbárie social (IAMAMOTO, 2010), que vai (re)produzir pobreza e também iniquidades 
no âmbito da saúde, pois essas “desigualdades nas condições de vida, decorrentes de 
diferenças substantivas nesse processo de reprodução social, terão reflexos nas 
situações de saúde”, que conforme Barata (2009, p.25), conjugam para as 
desigualdades sociais em saúde à oferta e o acesso dos serviços de saúde. 
 
Dessa forma, o chamado processo saúde-doença está intimamente vinculado ao modus 
operandi da acumulação capitalista, cuja lei máxima é a exploração da força de trabalho 
e apropriação da riqueza socialmente produzida, demasiadamente abrasiva no Brasil, 
somando com uma abissal desigualdade social, altos índices de concentração de renda 
e desemprego. 
 
Os fatores sociais, culturais, econômicos e políticos, portanto, devem ser considerados 
no trato da saúde, aqui compreendida em seu conceito ampliado – de forma não apenas 
individual, mas sim coletiva. Não apenas ausência de doença, mas sim como uma 
conjunção de fatores como: “a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
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ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o 
acesso aos bens e serviços essenciais” (BRASIL, 1990/2013), que não se apartam da 
organização social da sociedade e do processo de acumulação capitalista. 
 
A crítica em atrelar saúde aos aspectos biomédicos, centrado na atenção à doença, 
“deu margem para a construção de um modelo de atenção integral à saúde, pautada 
em princípios doutrinários jurídicos-legais assegurados de práticas de saúde que 
respondam não às relações de mercado, mas direitos humanos” (NOGUEIRA; MIOTO, 
2006 p.13). E nesse sentido que se explicita a importância das ações de prevenção, 
promoção e atenção à saúde, no intuito de reduzir as desigualdades e tratar os sujeitos 
e não apenas da doença. Isso representa o deslocamento do foco na doença para as 
necessidades sociais de saúde, compreendidas como necessidades básicas humanas 
(PEREIRA, 2000). 
 
Essa crítica também faz parte da trajetória da atenção aos cuidados primários, sendo 
anterior a redemocratização e criação do SUS. No ano de 1978, a cidade de Alma-Ata, 
no Cazaquistão, foi palco da 1ª Conferência Internacional sobre os cuidados primários, 
encontro de diversos países e um marco para as questões de saúde que não focassem 
no modelo hegemônico e verticalizado da medicina, que culminou na Declaração de 
Alma-Ata (GIOVANELLA e MENDONÇA, 2012). Conforme a declaração, os cuidados 
primários são: 
 
Cuidados essenciais de saúde, baseados em métodos e tecnologias práticas 
cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance 
universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a 
um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase de seu 
desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e autodeterminação” (OPAS, OMS, 
1978). 
 
Constituem-se no primeiro nível de contato dos indivíduos, localizado próximo dos 
espaços onde vivem e trabalham as pessoas. Como assevera Giovanella (2018, p.2), a 
declaração reuniu três componentes fundamentais: “acesso universal e primeiro ponto 
de contato do sistema de saúde; indissociabilidade da saúde do desenvolvimento 
econômico-social, reconhecendo-se os determinantes sociais; e participação social”. 
 
Essa compreensão de atenção abrangente fora bastante criticada e até ser remodelada 
nos anos seguintes para um modelo menos abrangente e mais seletivo, que focava as 
ações destinadas a indivíduos em situação de pobreza, devido a influência do contexto 
econômico e político que vigorava e de organizações como o Banco Mundial 
(GIOVANELLA e MENDONÇA, 2012). 
 
No Brasil, os termos Atenção Primária à Saúde (APS) e a Atenção Básica (AB), são 
tidos como equivalentes, a partir da criação da Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB), em 2006, revisada em 2012 e novamente reformulada em 2017(BRASIL, 2006, 
2012, 2017). Antes da PNAB, o debate e as ações voltadas para os cuidados primários 
foram incorporadas pelo Programa Saúde da Família (PSF) e Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS) ainda nos anos de 1990, depois incorporados na 
chamada Estratégia Saúde da Família (ESF), tornando-se basilar para o 
desenvolvimento das ações nível de atenção. 
 
Conforme Giovanella e Mendonça, “adoção da Saúde da Família como estratégia deu 
à APS, no Brasil, um caráter mais abrangente, como modelo para a atenção básica do 
SUS, que deve estar articulada aos demais níveis e orientar a reestruturação do 
sistema” (2012a, p.604). 
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Dessa forma, a Atenção Básica: 
 
É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de 
danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de 
cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida 
à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem 
responsabilidade sanitária. (BRASIL, 2017). 
 
A PNAB (2012;2017) tem na ESF a principal estratégia com vistas consolidar e fortalecer 
a atenção básica no Brasil. A atenção básica funciona, portanto, como uma das portas 
de entrada ao SUS, como um primeiro contato para atender as necessidades de saúde 
da população, além de conduzir a integralidade por meio da Rede de Atenção à Saúde 
(RAS), que se configura como “arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de 
diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio 
técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado” (BRASIL, 
2010). Os serviços e ações desenvolvidos no âmbito da Atenção Básica enfatizam as 
práticas de cuidado, de participação popular, tem alto grau de capilaridade e 
descentralização, custo-efetividade e são capazes de resolver muitas demandas de 
saúde (BRASIL, 2012;2017). 
 
A PNAB sofreu alterações que são contrarias a sua expansão, quando Morosini et al 
(2018) indicam que pelo novo texto publicado em 2017, há uma relativização da 
cobertura universal, alterações na composição das equipes, como os agentes 
comunitários de saúde que tem quantitativo indefinido, a reorganização do processo de 
trabalho e outras questões podem tornar-se gargalos na qualidade dos serviços da 
Atenção Básica. A nova PNAB “rompe com essa prioridade para a ESF, e 
provavelmente terá repercussões negativas no modelo, podendo afetar a saúde da 
população” (GIOVANELLA, 2018, p.3), pois abre possibilidade a outros modelos AB. 
 
As alterações e retrocessos da PNAB constam como reflexos do contexto econômico e 
político vivenciado, que tendem a fragilizar serviços e minar a cobertura em saúde, indo 
na contramão da “universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 
cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da 
equidade e da participação social” (BRASIL, 2012), princípios estes que orientam a AB. 
Os resultados a seguir reiteram esses efeitos nesse nível de atenção. 
 
O orçamento, longe de ser apenas uma peça técnica, segundo Salvador (2012), 
expressa interesses e correlação de forças em disputa pelos recursos públicos, “o 
dimensionamento desses gastos permite compreender e mensurar a importância dada 
a cada política pública no contexto histórico da conjuntura econômica, social e política 
vivenciada no país” (SALVADOR, 2012, p.8). No Brasil, o orçamento público é expresso 
na Lei Orçamentária Anual (LOA). A LOA, conforme a CF 88, deve estar em sintonia 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que define as metas e prioridades para o 
exercício financeiro e com o Plano Plurianual (PPA), que estabelece diretrizes, objetivos 
e metas para quatro anos. 
 
O PPA começa vigorar a partir do segundo ano do mandato do presidente eleito, a fim 
de garantir continuidade das ações implementadas pela gestão anterior. Nesse sentido, 
o lapso temporal dessa investigação (2014-2019) expressos em dois PPAs, foi marcado 
com grande turbulência no cenário político, com o impeachment da presidente Dilma 
Rousseff, ascensão do vice Michel Temer e posteriormente, eleição de Bolsonaro. 
 
A Atenção Básica está compreendida no Plano do Governo Federal, dentro do 
Programa nº. 2015 destinado à saúde no PPA 2012 - 2015, chamado “Aperfeiçoamento 
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do SUS”, e pode ser reconhecida pelo objetivo de código 0713, compreendido pela 
seguinte redação “Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo 
adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades 
de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e 
hospitalar”, o mesmo objetivo é expresso no PPA 2016-2019 com pequenas alterações 
no programa 2015 renomeado de “Fortalecimento do SUS”. 
 
A proposta governamental tem a AB enquanto prioridade, para direcionamento da saúde 
por meio das RAS. As metas selecionadas desse objetivo englobam ações que incluem 
a construção de Unidades Básicas de Saúde, ampliação do número de equipes de 
saúde da família, a alocação de médicos para ampliar a cobertura medico-assistencial, 
entre outras. 
 
A partir dos dados, observou-se que os recursos destinados para objetivar esses 
serviços tem desempenho considerável, com metas alcançadas nos anos da vigência 
do PPA 2012 - 2015, mas não possuem o mesmo desempenho para os anos seguintes, 
como expressos a seguir. 
 
Das metas superadas têm-se a meta de implantar Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 
a meta de alocar médicos estrangeiros e brasileiros, das quais tal feito se dá em 2014, 
sendo destaque os Programas Mais Médicos (PMM) com cooperação de Cuba e o 
Requalifica UBS. Todavia, sucessivos decréscimos são observados nos anos 
subsequentes. Os dados do Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento (SIOP) 
revelam que o recurso pago destinado para ampliação/construção/reforma das UBS 
reduz de R$ 293 milhões em 2016, para R$ 99 milhões em 2017, para R$ 13 milhões 
em 2018 e termina 2019 com apenas R$ 7 milhões de reais. 
 
Quanto ao PMM, nota-se um decréscimo do valor destinado a sua implementação de 
pouco mais de R$ 3 milhões em 2017 para R$ 2 milhões em 2018. Apesar da diferença 
orçamentária não ser tão expressiva, é preciso relembrar que em 2019 o rompimento 
com o Governo Cubano culminou na saída de mais de 8 mil médicos que por aqui 
trabalhavam, trazendo implicações no acesso a AB, ampliando os vazios assistenciais, 
visto que grande parte dos lugares mais distantes e comunidades tradicionais, 
continuaram sem esses profissionais. Após seis meses desse rompimento, 42% das 
cidades, 04 a cada 10, ainda não conseguiram preencher o total de vagas do programa. 
Os municípios que alocavam médicos estrangeiros hoje têm um déficit de 80%, no 
Nordeste concentra (38%) e Sudeste (24%) (ABRASCO, 2019). 
 
Uma leitura apressada permite considerar que o objetivo 0713 possui recursos 
orçamentários robustos ao longo dos anos, a saber: aproximadamente R$ 58, 63, 66, 
70, 77, 84 bilhões de reais de 2014 a 2019, respectivamente. Contudo, ao pormenorizar 
o objetivo, é possível visualizar o que fora destinado em cada setor e inferir que os 
montantes pagos tem maior expressividade nas áreas ambulatoriais e hospitalares 
quando comparadas às ações e serviços específicos da AB. Embora a ESF seja 
considerada estratégica para PNAB, os recursos nesse nível de atenção não tem sido 
prioridade pelo governo federal, o aumento de recursos para rede ambulatorial e 
hospitalar, reitera o desmonte do SUS e o compromisso com a sua privatização. 
 
Como expresso no gráfico nº 1, em anexo, nota-se que de fato houve um aumento dos 
recursos na AB – com exceção do ano de 2018. Todavia, os valores destinados aos 
cuidados primários em saúde não chegam a R$ 30 bilhões de reais do orçamento da 
saúde, que configura uma destoante relação com a proposta de priorizar essa área. 
Contraditoriamente, os valores pagos em serviços ambulatoriais e hospitalares mantêm-
se numa constante, de R$ 40 bilhões investidos em 2014 para R$ 56 bilhões de reais 
em 2019. 
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Os procedimentos hospitalares e ambulatoriais possuem maior densidade tecnológica, 
exigem aparato instrumental e maior complexidade de conhecimentos e áreas 
profissionais, sendo este um nicho lucrativo para a esfera privada, e muitos desses 
espaços atualmente são geridos pelas parcerias do setor público com as Organizações 
Sociais (OSs). Tal priorização do governo no setor permite considerar o que Correia 
(2015) intitula de “complementaridade invertida”, quando há uma inversão do disposto 
no art. 199, § 1º da CF 88, em que o setor privado entraria para complementar caso a 
assistência via SUS fosse insuficiente, mas essa distorção deu vazão para que essas 
instituições se espraiassem em áreas de média e alta complexidade. 
 
As políticas sociais nos marcos dessa sociabilidade são fundamentais para melhorar as 
condições de vida da classe trabalhadora, apesar de não ter um caráter emancipatório 
(BOSCHETTI, 2010). O financiamento, por sua vez, serve para adensar o que está na 
letra da lei para vida concreta dos sujeitos, ao materializar-se em investimentos para a 
construção/melhorias de espaços, contratação e qualificação de profissionais, compra 
de insumos e instrumentos para a prestação de serviços com qualidade. Entretanto, no 
contexto atual os recursos para esse fim, têm sido surrupiados pelo capital através do 
pagamento do serviço da dívida pública, por meio de mecanismos fiscais 
implementados pelo Estado que facilitam esse processo, como a Desvinculação dos 
Recursos da União (DRU) que em 2016 passou de 20% para 30% e a imposição do 
Novo Regime Fiscal (NRF), na forma da EC nº95/2016 – em vigor desde 2017, que 
estabelece um teto de gastos para despesas primárias pelo prazo duas décadas, com 
revisão a cada 10 anos. Com a imposição dessa EC, de 2018 a 2020 o SUS já perdeu 
R$ 22,48 bilhões (BRETTAS, 2020). 
 
O NRF não considera qualquer situação adversa, tais como calamidades, guerras, 
perturbação interna/externa, mudanças demográficas como envelhecimento, 
nascimento, urbanização, dentre outras quaisquer que alterem a dinâmica da economia, 
tampouco as condições sanitárias e epidemiológicas. Isso fica claro quando a crise 
sanitária ocasionada pela pandemia de COVID-19, do novo corona vírus (SARS- COV- 
2) em 2020 intensificou a demanda por serviços na rede de saúde, chegando a 
saturação em vários Estados brasileiros, que tornou ainda mais evidente os desafios e 
limites dos profissionais com um Sistema de Saúde subfinanciado, expresso no 
Orçamento da Seguridade Social – fonte de financiamento da saúde – que tem sido 
usurpado e canalizado para usufruto do capital, como pode ser visualizado na Tabela 1 
anexada. 
 
De acordo com os dados levantados, produzidos pela Auditoria Cidadã da Dívida, 
considerando apenas os três últimos anos, o orçamento federal que foi executado tem 
um acréscimo considerável de 2017 a 2019, sendo mais expressivo de 2017 para 2018, 
quando o orçamento passou de R$ 2,483 trilhões para R$ 2,621 trilhões, um acréscimo 
de 138 bilhões nos cofres públicos. Contudo, ao observar esse acréscimo e o destino 
dos recursos pagos, é evidente que a primazia está para o pagamento da dívida pública, 
que passou de 39,70% em 2017, para 40,66% em 2018. Em contrapartida, o exíguo 
recurso já destinado às políticas de seguridade tem decréscimo em todas as áreas: 
4,14% para 4,19% na saúde; 25,66% para 24, 48% na previdência social; 3,35% para 
3,26% na assistência social. 
 
No ano de 2019, nota-se um pequeno aumento em despesas nessas áreas e a 
diminuição em pouco mais de 2% para dívida. Contudo, apesar dessas alterações, os 
dados revelam que o Governo Federal elege gastos com a dívida pública e, por 
conseguinte, o enriquecimento de um punhado de capitalistas que detém os títulos 
dessa dívida, em detrimento das políticas sociais, por meio das quais os trabalhadores 
acessam os direitos. O Estado, como acertadamente aclaram Cislaghi et al, “passou 
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assim a ser uma espécie de Robin Hood às avessas, que tira a renda dos trabalhadores 
para repassá-la aos grandes capitalistas” (2012, p.103). 
 
Assim, com uma parcela ínfima que não chega aos 4,5%, a saúde pública no Brasil fica 
iminentemente comprometida e esse subfinanciamento desemboca na dificuldade da 
população em acesso aos serviços, na qualidade do atendimento, na precarização dos 
estabelecimentos de saúde e na precarização das condições e relações de trabalho. 
Além disso, o sucateamento dos espaços estatais exacerba o sentimento na população 
da ineficácia da coisa pública, do Estado inchado, oneroso e abre um leque de 
alternativas para aqueles que possuem mínimas condições possam buscar no mercado 
o acesso ao direito via consumo, no que Mota (1995) caracteriza como “cidadão 
consumidor”. 
 
Dessa forma, o subfinanciamento da saúde reflete na baixa cobertura assistencial, 
focalização, fragmentação, precarização dos serviços e dificuldades de acesso ao 
direito que deveria ser universal. Essas são refrações de um projeto neoliberal gestado 
há quase 30 anos para usurpar, de várias formas, a mais valia produzida, solapar 
direitos e desmatelar a proteção social, com estratégias e artimanhas que segundo 
Bochetti (2010), funcionam como um antídoto contra a crise, experienciado de formas 
diferentes pelo capital e pelo trabalho. À doçura para o primeiro em detrimento do 
amargor do segundo. 
 

Conclusão 

 
Numa realidade contraditória muitos são os desafios à materialização da política de 
saúde para fazer eco aos princípios de equidade, integralidade, universalidade e efetivar 
os direitos, ainda nos moldes do capitalismo, que devem ser usufruto dos sujeitos sem 
qualquer distinção. 
 
A apreensão dessa investigação sobre as refrações do ajuste fiscal permitiu inferir que 
inegáveis são os avanços da saúde, mesmo com o avanço dessas medidas e das 
contrarreformas, para seu desmonte desde sua constituição enquanto política social. 
 
Depreende-se também, que a Política Nacional de Atenção Básica segue a mesma 
lógica de desfinanciamento, quando num contexto de crise sofreu alterações na 
composição das equipes e nos processos de trabalho, em 2017, pondo em xeque a 
prioridade da Estratégia Saúde da Família, tão relevante nos últimos anos. Somado ao 
exíguo investimento nesse nível de atenção, expresso no drástico decréscimo 
orçamentário nas construções/reformas das Unidades Básicas de Saúde, que refletem 
na precarização infraestrutural desses estabelecimentos, além da saída de mais de 8 
mil médicos estrangeiros trazendo implicações no acesso e ampliando os vazios 
assistenciais, quando 42% das vagas ainda não foram ocupadas. 
 
Ademais, pesquisa também evidenciou que a primazia de cuidados e proteção, do trato 
ao indivíduo e suas múltiplas determinações, em consonância com a Declaração de 
Alma- Ata, perde espaço para os serviços ambulatoriais e hospitalares, nos quais o 
Estado concentra o maior montante de recursos orçamentários, que requer maior 
especificidade de profissionais e alta densidade tecnológica, além de focar sujeito já 
adoecido. Sendo esses serviços um nicho bastante rentável para o mercado. 
 
Para concluir, mas sem esgotar a discussão, é fundamental descortinar a relação de 
expropriação do capital sobre as finanças públicas com o aval do Estado por meio do 
ajuste fiscal, que enriquece um punhado de capitalistas/rentistas/credores, cujo dissabor 
é vivenciado pela classe trabalhadora submersa num fosso de desigualdades e 
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disparidades em saúde. 
 
Situação agravada no contexto de pandemia e das políticas de austeridades desse 
governo nefasto ao povo brasileiro, que minimiza os agravos da pandemia por COVID-
19, desconsidera os conhecimentos da ciência, as medidas sanitárias, deixando claro 
em seu discurso e conduta que a economia vale mais que a vida. 
 
Enfatiza-se que, em tempos de ajuste fiscal e contrarreformas, a luta coletiva e a defesa 
por um sistema de saúde 100% estatal, universal, equânime, democrático e participativo 
é imperativa e urgente no cenário presente, cujos valores ameaçam mais que os direitos 
conquistados; ameaçam a vida. 
 
As sistematizações, análises e reflexões no percurso dessa pesquisa, em consonância 
com as atividades no grupo de pesquisa, substanciam a formação acadêmica, científica 
e, também, humano-genérica, pois perquirir as inquietações é fundamental para refletir 
sobre a realidade vivenciada e subsidiar meios de transformá-la. 
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GRÁFICO 1 – COMPARATIVO DAS DESPESAS PAGAS PELO GOVERNO FEDERAL 
POR SUBFUNÇÃO DA SAÚDE. 

 

 

TABELA 1- DESTINAÇÃO DO ORÇAMENTO FEDERAL EXECUTADO EM 

PORCENTAGEM %. 
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TÍTULO: Responsabilidade civil e administrativa dos fornecedores que atuam no 

marketplace 

Resumo 

A grande ampliação do acesso aos computadores e à internet na última década 
propiciou a expansão de negócios que tomam lugar nesse ambiente, como as 
plataformas de marketplace. Com o crescimento desses espaços comerciais, há 
também um aumento no número de relações de consumo, o que aumenta a 
possibilidade de ocorrência de ofensa aos direitos do consumidor, urgindo a 
investigação e discussão. O objetivo geral do trabalho é a identificação das 
possibilidades de atribuição de responsabilidade civil aos fornecedores que atuam nas 
plataformas de marketplace e como pode se dar a tutela administrativa dos direitos do 
consumidor nesse ambiente, especificamente em relação ao descumprimento de oferta. 
O trabalho executa-se com metodologia hipotético-dedutiva, em pesquisa de natureza 
aplicada com abordagem qualitativa e objetivo descritivo baseando-se em apuração 
bibliográfica e documental. 
 
Palavras-chave: Consumidor. Responsabilidade Civil. Marketplace. Tutela 

administrativa 

TITLE: Civil and administrative liability of suppliers that operate on marketplace 

plataforms. 

Abstract 

The rising of computer and internet access in the past decade provided a healthy 
enviroment for business that take place through these means, such as marketplace 
plataforms. The boost on numbers of these commercial sites has also resulted on the 
increment of consumption relations that took place there, which increases the 
possibilities of consumers' rights being offended, thus urging its analysis and discussion. 
The general objective of this research is to identify the possibilites of civil liability 
assignment to suppliers that operate on marketplace plataforms and how a 
administrative protection of consumers' rights may occur on this context. This project's 
is executed through a hipotetic-deductive methodology, consisting applied research, with 
a qualitative and objective descriptive approach from a bibliographic and documentary 
research. 
 

Keywords: Consumer. Civil liability. Marketplace. Administrative protection. 

Introdução 

A vulnerabilidade dos consumidores na relação de consumo já é reconhecida pela 
própria Constituição Federal, que tornou a defesa desse grupo um direito fundamental 
e princípio da ordem econômica e ordenou a criação de um Código para a defesa dele. 
Somada a essa deficiência, a dificuldade em utilizar os meios digitais que ainda atinge 
muitas pessoas em decorrência do quão recente foi a expansão do acesso às 
tecnologias desse meio. Nesse sentido, diz Mattos (2012) que há o que se pode chamar 
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de vulnerabilidade tecnológica dos consumidores, que além de não terem total domínio 
das ferramentas eletrônicas também não tem informações sobre novos modelos de 
comércio que surgiram no ambiente da internet, como os marketplaces. 
  
Os marketplaces são plataformas digitais nas quais fornecedores diversos anunciam 
seus produtos ou serviços no mesmo local (virtual), estrutura semelhante à dos 
shopping centers (STARLING, 2018). Com o funcionamento desse modelo, surgem 
dúvidas acerca de direitos dos consumidores sobre pontos tais quais como determinar 
o alcance da responsabilidade civil dos fornecedores por anúncios veiculados pela 
plataforma, ou por dano por ela causado, e vice-versa, levando-se em conta que o 
Código de Defesa do Consumidor adota a regra da responsabilidade civil solidária e 
objetiva entre os integrantes da cadeia de produção. Isso se mostra um problema grave 
dado que o marketplace, por se situar na internet, um local acessível a dezenas ou 
centenas de milhões de pessoas, tem um alcance quase indeterminável da sua oferta, 
tendo potencial de lesar toda uma coletividade consumidora. 
  
Levando em conta esse potencial e a elevadíssima taxa de congestionamento do Poder 
Judiciário (CNJ, 2019), que pode resultar em uma morosidade que atrapalharia a 
proteção dos direitos fundamentais em questão, é preciso analisar de que forma esses 
problemas podem ser resolvidos administrativamente. Destaca-se a atuação dos 
legitimados a propor a Ação Civil Pública, que detêm capacidade para firmar Termos de 
Ajustamento de Conduta com os infratores das normas consumeristas; assim como a 
atuação de órgãos que recebem poder de polícia para fiscalizar as ações dos 
fornecedores e aplicar sanções, quando cabíveis. 
 
Metodologia 

 
O procedimento metodológico utilizado na investigação realizada neste plano de 
trabalho conduz-se por meio de uma pesquisa hipotético-dedutiva de natureza aplicada, 
com abordagem qualitativa e objetivo descritivo, fundando-se em uma pesquisa 
bibliográfica (com foco na doutrina que se forma por livros, monografias, trabalhos em 
periódicos etc.) e documental (através da reunião de antecedentes judiciais e de 
documentos jurídicos como Termos de Ajustamento de Conduta e autos de infração 
realizados por entes públicos que atuam na tutela administrativa do consumidor). Como 
recorte espaço-temporal da pesquisa, utiliza-se o ordenamento jurídico vigente ao 
tempo da execução do plano de trabalho no território nacional brasileiro. 
 
Resultados e Discussões 

 
O modelo que integrou o grande crescimento do marketplace no Brasil dos últimos 10 
anos foi o B2C – business to consumer, ou negócio [fornecedor] para consumidor –, 
como representado na 39ª edição do relatório WebShoppers (EBIT, 2019), onde os 
diferentes fabricantes, produtores, revendedores e importadores ofertam seus produtos 
e serviços ao público consumidor nas mesmas plataformas digitais. Tal estrutura 
remonta a empreendimentos comerciais físicos, nominalmente, os shopping centers 
(STARLING, 2018): o consumidor acessa a plataforma em busca do que deseja adquirir 
e se depara com diversas opções à sua frente, como numa vitrine. 
  
Como identificado na doutrina (NUNES, 2017; TARTUCE, 2018; MIRAGEM, 2019), a 
relação jurídica de consumo se caracteriza com elementos subjetivos e objetivos. 
Constituem o elemento subjetivo duas figuras em lados opostos da relação: em uma 
posição o consumidor e na outra o fornecedor. Buscando dar a definição do primeiro, 
surgem algumas importantes teorias que têm como objetivo chegar à delimitação de 
quais pessoas em quais relações podem ser tratadas como consumidores, aplicando 
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métodos hermenêuticos ao artigo 2º, caput, da Lei nº 8.078: a teoria finalista, a teoria 
maximalista e a teoria finalista mitigada. Esta última é a mais aceita e adotada no 
ordenamento jurídico nacional, e se traduz no desenvolvimento lógico de Claudia Lima 
Marques (2014), que, após investigação da influência do Código Civil de 2002 no 
tratamento dado pela doutrina e jurisprudência às relações privadas, criou o conceito de 
consumidor final imediato. Integrou-se, então, o conceito da vulnerabilidade do 
consumidor previsto no artigo 4º do CDC ao conceito de consumidor como destinatário 
final do produto ou serviço, de forma a tutelar os direitos daqueles que precisam sem 
onerar excessivamente os fornecedores. 
  
Dentre as práticas abusivas previstas no CDC, destacam-se como passíveis de serem 
cometidas no marketplace aquelas que dizem respeito ao descumprimento de oferta, 
levando-se em conta que a)o caráter de intermediário na relação atribuído à plataforma, 
que exerce sua atividade veiculando o anúncio de um vendedor terceiro, sendo facilitada 
a manipulação da publicidade em desacordo com o determinado nos artigos 30 a 33 da 
Lei Consumerista, e b)o amplo alcance da plataforma que, por estar na internet, 
acessível em todo o globo, pode não somente praticar abusivamente os mesmos atos 
a diversas pessoas, como também pode discriminá-las com base em dados como sua 
localização geográfica e apresentar diferentes ofertas a diferentes consumidores de 
forma infundada, em desacordo não somente com os artigos supracitados como com o 
artigo 39 do mesmo Código. 
  
Constata-se através do estudo da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 75 e 
da Lei nº 7.347/1985, além de publicações especializadas (LAZZARINI, 1994; 
MAZZILLI, 2006), que o Ministério Público (MP) é responsável por zelar pelos direitos 
individuais indisponíveis, coletivos e difusos relativos, dentre outros grupos, aos direitos 
do consumidor, portanto, observando o potencial lesivo das plataformas de marketplace 
que podem atingir toda a coletividade consumidora que adquire produtos ou serviços 
pela internet, é inegável o dever do MP de tutelar esses direitos, em especial pela via 
administrativa, utilizando-se dos Termos de Ajustamento de Conduta para resolver 
conflitos entre plataformas e fornecedores que nela atuam e os consumidores além de 
prevenir novos danos. 
  
Ademais, vê-se que o Procon, enquanto órgão inserido no Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor, instituído pelo CDC, e legítimo portador de poder de polícia 
(LAZZARINI, 1994), função pela qual o Poder Público disciplina interesses e liberdades 
a fim de manter a ordem (MEDAUAR, 2015), deve fiscalizar o ambiente do comércio 
eletrônico, em especial observando a possível incidência da prática abusiva do 
descumprimento de oferta nas plataformas de marketplace, aplicando, quando 
percebida a prática ilegal, sanções administrativas previstas no artigo 56 do Código de 
Defesa do Consumidor, como a multa e a suspensão temporária das atividades da 
plataforma e dos fornecedores, relembrando a responsabilidade civil objetiva e entre 
eles solidária em decorrência dos artigos 12, 14 e 18 do referido Código. 
 
Conclusão 

 

Estando presentes os elementos da relação de consumo nas relações comerciais 
firmadas através do marketplace, ocorre submissão daquela às regras do Código de 
Defesa do Consumidor e do microssistema consumerista em geral. Logo, é possível 
afirmar que os limites para a atuação das plataformas de marketplace e dos 
fornecedores que nelas operam são ditados pelas disposições do Código no que se 
refere às práticas abusivas. 
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Abstrai-se que, em virtude do papel de intermediário da plataforma de marketplace nas 
relações comerciais, dentre as infrações aos direitos do consumidor pode-se destacar 
àquelas associadas ao descumprimento de oferta, conforme o descrito entre os artigos 
30 e 33 do Código de Defesa do Consumidor. Por outro lado, os fornecedores que atuam 
nessa plataforma têm a mesma capacidade de cometer práticas abusivas que os que 
atuam no comércio eletrônico em geral. Em todos os casos subsiste a responsabilidade 
civil objetiva e solidária entre plataforma e fornecedor, sendo possível esperar que esses 
sujeitos atuem em fiscalização recíproca a fim de evitar sua inadimplência perante o 
consumidor. 

Ao Procon, enquanto um dos principais órgãos responsáveis pela defesa dos direitos 
do consumidor, cabe exercer suas funções e averiguar a possível ocorrência de práticas 
abusivas, em especial aquelas relacionadas ao descumprimento de oferta, e, ao 
identificar a ilicitude das atitudes dos fornecedores, aplicar a sanção administrativa mais 
cabível dentre as previstas no artigo 56 do CDC. 

Já o Ministério Público, na sua posição de função essencial à justiça, conferida 
diretamente pela Constituição Federal, e de responsável pela tutela dos direitos 
individuais indisponíveis, coletivos e difusos relativos ao consumidor, deve pôr em 
prática seus poderes para apurar a possível atuação ilícita de fornecedores que atuam 
no marketplace, dando especial atenção ao descumprimento de oferta em todos os seus 
ramos, e, ao averiguar a abusividade, recorrer ao instrumento a ele atribuído, o Termo 
de Ajustamento de Conduta, para regularizar a situação, de forma a zelar pelos 
consumidores. 
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TÍTULO: Principais espécies de contratos celebrados nas plataformas de marketplace 

e suas características 

Resumo 

A plataforma do marketplace se apresenta como um ambiente virtual, que permite que 
as mais diversas empresas possam exibir anúncios de seus produtos em sites de 
grandes redes de comércio eletrônico. Essa modalidade de comércio on-line dá origem 
a uma série de peculiaridades em relação aos contratos celebrados nesse ambiente, 
pois envolve questões que dizem respeito tanto à identificação da modalidade do 
relacionamento estabelecido quanto à responsabilidade das partes, em caso de 
obstáculo que possa surgir no decurso de tal relação contratual, bem como para a 
aplicação de institutos relacionados ao direito do consumidor sobre as partes. 
 
Palavras-chave: Comércio Eletrônico; Contratos; Marketplace 

TITLE: The main types of contracts in the marketplace plataforms and its characteristics 

Abstract 

The marketplace platform presents itself as a virtual environment, which allows the most 
diverse companies to display advertisements for their products on websites of major e-
commerce networks. This modality of online commerce gives rise to a series of 
peculiarities in relation to contracts entered into in this environment, as it involves issues 
that concern both the identification of the type of relationship established and the 
responsibility of the parties, in the event of an obstacle that may arise in the the course 
of such a contractual relationship, as well as for the application of institutes related to 
consumer law on the parties. 
 
Keywords: E-commerce; Contracts; Marketplace 

Introdução 

O presente trabalho abordará os elementos da relação jurídica de consumo: subjetivos 
(consumidor e fornecedor), objetivos (produto e serviço) e causal (destinação final), a 
fim de verificar as características de cada um e como eles podem se estabelecer no 
ambiente dos marketplaces. Em seguida, será abordado a revisão legal dos conceitos 
de consumidor e fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, a fim de determinar 
suas características, direitos e deveres, no contexto de uma relação de consumo. Será 
tratado sobre o conceito da plataforma marketplace, suas características e como 
possibilitou a eclosão de diferentes modalidades de contrato no ambiente virtual citado 
anteriormente 
 
Metodologia 

 
O presente texto é construído a partir de uma pesquisa de natureza aplicada (voltada 
para uma questão social) com abordagem qualitativa e hipotético-dedutiva, objetivo 
descritivo, que se utiliza de consulta bibliográfica e à legislação como procedimentos 
técnicos. 
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Resultados e Discussões 

 

1. RELAÇÕES JURÍDICAS DE CONSUMO 

As relações de consumo se mostram como um elemento básico do Direito do 
Consumidor, se constituindo como situações que envolvem aplicações de diversos 
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n° 8.078/1990, a 

fim de garantir a proteção dos sujeitos envolvidos nessa categoria de relação jurídica. 

Tais relações podem se desenvolver dentro do contexto do comércio eletrônico, que por 
ser relativamente novo, enseja uma série de nuances e particularidades que devem ser 
observadas, a fim de garantir que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor seja 
realizada de maneira adequada, respeitando os direitos, obrigações e 
responsabilidades de cada um dos sujeitos envolvidos. 

Apesar disso, o Código de Defesa do Consumidor não traz uma definição própria do 
que seria uma relação de consumo, sendo ela feita com base nos seus elementos 
principais, a saber, o consumidor e o fornecedor, e no seu objeto, um produto ou serviço 
(MIRAGEM, 2016). 

Na relação de consumo se conectam dois ou mais sujeitos, a saber o consumidor, e o 
fornecedor, que estão vinculados por um objeto, que pode ser um produto ou serviço. 
No entanto, se faz necessário definir e expor as características de cada um destes 
elementos, a fim de se ter uma compreensão mais clara acerca desse tipo de relação 
jurídica. 

1.1 O CONCEITO DE CONSUMIDOR 

O primeiro elemento de destaque em uma relação de consumo seria, portanto, o 
consumidor, que é abordado pelo CDC em seu artigo 2°, caput, nos seguintes termos: 
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário final”. 

Dessa forma, o CDC traz um conceito simples de consumidor, mas que se encontra 
complementado por definições doutrinárias, que seriam equivalentes ao termo utilizado 
no dispositivo legal, se referindo a estes como “consumidores equiparados” (MIRAGEM, 
2019). Assim, o consumidor standard (padrão) , de acordo com o referido dispositivo do 
Código, pode ser pessoa física como jurídica, não havendo distinção ao identificar esse 
sujeito de uma relação consumerista em alguma situação concreta, podendo ele se 
envolver em tal relação por meio da mera utilização do seu objeto (produto ou serviço) 
ou propriamente de sua aquisição. 

O elemento do consumidor, na relação jurídica de consumo é abordado de três maneiras 
distintas, através de três teorias, a saber: a teoria finalista, maximalista, e a finalista 
aprofundada (MIRAGEM, 2019). 

Na teoria finalista, o consumidor atua apenas com o fim de ao adquirir ou utilizar um 
produto ou serviço, exaurindo sua função econômica e revertendo-o somente para uso 
pessoal, sem qualquer outro tipo de destinação de natureza lucrativa. o consumidor atua 
para satisfazer uma necessidade própria e não para satisfazer qualquer necessidade de 
natureza negocial (FILOMENO, 2018). 
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No que concerne à teoria maximalista, a categoria de consumidor como sujeito da 
relação de consumo envolve tanto o consumidor padrão (consumidor standard), quanto 
os consumidores equiparados (MIRAGEM, 2019). Nesse sentido, podem figurar nessa 
relação tanto a pessoa jurídica e o profissional, desde que atuem na retirada de bem do 
mercado de consumo, constituindo-se como destinatário final do produto ou serviço 
adquirido (BOLZAN, 2019). 

Por fim, a teoria finalista aprofundada qualifica os consumidores com base em dois 
critérios: a restrição da figura do consumidor equiparado ao regime do CDC e a 
percepção da vulnerabilidade como um dos elementos essenciais para que seja 
reconhecida a figura do consumidor (MIRAGEM, 2019). A vulnerabilidade, nesta teoria, 
pode resultar tanto na extensão da aplicação do CDC, como na restrição da aplicação 
do referido Diploma normativo, se não forem verificados certos requisitos na pessoa do 
consumidor. Sérgio Cavalieri Filho (2019) estabelece que a aplicação do CDC deve ser 
voltada a profissionais e pequenas empresas, desde que atuem como consumidores 

intermediários e possa ser demonstrada a sua vulnerabilidade. 

Existe ainda a figura do consumidor equiparado, trazida no artigo 2°, parágrafo único, e 
nos artigos 17 e 29, todos do CDC. 

O artigo 2°, parágrafo único do CDC, ao abordar a situação de uma coletividade de 
consumidores torna mais amplo o rol de sujeitos que podem ser protegidos pelo CDC, 
pois não considera essencial que para figurar como consumidor haja uma participação 
direta deste, através de ato de consumo de produto ou serviços, podendo este ser 
qualificado como consumidor de outras maneiras. 

Por fim, no que concerne ao último caso de consumidor equiparado, trazido pelo artigo 
29 do CDC, este considera como consumidor aqueles que se encontram expostos às 
práticas previstas no Capítulo em que o artigo está inserido, portanto, são consumidores 
aqueles ligados às práticas comerciais de fornecedores e a contratos de consumo, 

abrangendo as fases pré e pós contratuais . 

1.2 O CONCEITO DE FORNECEDOR 

O fornecedor se apresenta como um dos sujeitos da relação de consumo, que é 
responsável pelo fornecimento de bens e serviço ao mercado, a fim de atender a 
necessidades de natureza diversa. O elemento central do conceito de fornecedor, 
contudo, envolve o âmbito das reponsabilidades atribuídas aos fornecedores em uma 
relação jurídica de consumo. (FILOMENO, 2018). 

Do artigo 3°, caput do CDC se extraem alguns elementos essenciais do conceito de 
fornecedor, podendo este ser pessoa física ou jurídica, independente de um elemento 
pátrio e de Direito Público ou Privado. Para além disso, a condição de fornecedor implica 
no desenvolvimento de uma atividade, que é definida como um conjunto de atos 
destinados a atender a uma finalidade específica, sendo consideradas como atividades 
que qualificam um sujeito na relação consumerista, as de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. (TARTUCE, 2016). 

Dessa forma, é possível inferir que a atividade desempenhada pelo fornecedor se 
qualifica por dois aspectos essenciais: esta deve ser caracterizada por sua 
habitualidade, sendo desenvolvida de maneira frequente e não se constituindo de atos 
isolados, já no campo da finalidade, esta deve ser de caráter profissional (artigo 966 do 
Código Civil) e voltada a obtenção de lucro ou vantagem (TARTUCE, 2016). 
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1.3 OS CONCEITOS DE PRODUTO E SERVIÇO 

O Código de Defesa do Consumidor define o produto da seguinte forma: “produto é 

qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial” (artigo 3°, §1°). 

Dessa forma, têm-se que tal elemento objetivo da relação de consumo envolve tanto 
bens que são suscetíveis ao consumo absoluto que envolve a destruição completa da 
coisa, ou que são submetidos ao consumo relativo, que não envolve a destruição 
integral da coisa (STOCO, 2004). Limeira (2008) traz a definição de produto sob uma 
ótica finalística, como um bem de consumo voltado a satisfazer necessidades 
específicas do sujeito da relação consumerista que terá acesso àquele produto, seja 
este sujeito, uma pessoa individualizada, ou um grupo como um todo. 

O serviço se apresenta como o segundo elemento objetivo de uma relação de consumo. 
O CDC o define como: “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista” (artigo 3°, §2°). Dessa forma, 
o dispositivo estabelece que a qualificação de serviço envolve a presença do elemento 
da remuneração associada à sua realização, para fins da aplicação da normatização 
consumerista. 

2. COMÉRCIO ELETRÔNICO, MARKETPLACE E DIREITO DE ARREPENDIMENTO 

Tendo em vista os conceitos expostos anteriormente acerca dos sujeitos em uma 
relação de consumo, é válido apontar a relevância de determinados meios que 
possibilitam a vinculação entre sujeitos dessa relação. Um desses meios que tem 
apresentado destaque, pela facilidade e rapidez na difusão de bens e serviços no 
mercado, o comércio eletrônico, ambiente no qual atuam as plataformas de 
marketplace. 

2.1 COMÉRCIO ELETRÔNICO E PLATAFORMAS DE MARKETPLACE 

O comércio eletrônico se apresenta como qualquer transação comercial, em que as 
partes interagem através de um meio eletrônico, desenvolvendo suas relações à 
distância (KLEE, 2014). As relações de consumo em um ambiente de e-commerce 
podem ser das mais variadas naturezas, envolvendo diferentes sujeitos e se 
estabelecendo a partir dos contratos de adesão, caracterizados por já apresentarem um 
esquema predisposto, sobre o qual o consumidor manifesta sua anuência em se sujeitar 
(SERRANO, 2012). 

Dessa forma, de acordo com Van der Linden (2017), as relações de consumo se 
apresentam da seguinte forma no contexto do marketplace: business-to-consumer 
(B2C), que envolve a situação de uma empresa que vende para consumidores 
individuais, business-to-business (B2B), que envolve a situação de trocas comerciais 
entre empresas, e consumer-to-consumer (C2C), que se trata de uma relação 
envolvendo trocas comerciais entre consumidores. 

O marketplace se apresenta como uma plataforma na qual produtos e serviços 
disponibilizados por outro vendedor são veiculados no domínio eletrônico de outras 
empresas, qualificadas como empreendoras ou donas do marketplace, onde estas 
empresas desempenham o papel de intermediárias nessa relação. Portanto, os polos 
principais desta se apresentam como um vendedor externo que veicula seus produtos 
e serviços em um domínio eletrônico do qual ele não é proprietário, e o consumidor 
desse produto, que deve se apresentar como destinatário final do produto ou serviço. 
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Nesse sentido, Li et al (2015) estabelece que “e-marketplaces são plataformas de 
transações online hospedadas por um terceiro para facilitar as trocas entre compradores 
e vendedores”. O conceito supracitado é complementado nas palavras de Ryan, Sun e 
Zhao (2012) que define o marketplace como uma plataforma por meio do qual uma 
empresa promove a formação de pares de vendedores e compradores, estando o 
controle do bem direcionado a pessoa do vendedor. 

3. O MARKETPLACE E SUAS MODALIDADES CONTRATUAIS 

Em primeiro lugar, é importante destacar que o Código Civil de 2002 dispõe em seu 
texto sobre duas modalidades de contrato de forma geral, a saber, os contrtos típicos e 
os atípicos. Os contratos típicos são aqueles que apresentam regulação legal e que, 
portanto, tem todos os aspectos definidos em lei, forma, validade, deveres e 
responsabilidades das partes, dentre outrs elementos. Já os contratos atípicos são 
aqueles que não apresentam uma definição legal específica, mas que mesmo assim 
possuem validade do ponto de vista legal, tendo seu fundamento no princípio da 
autonomia de vontade das partes, que estabelece que as partes envolvidas em um 
contrato apresentam liberdade para celebrar contratos. 

Tendo em vista a existência de contratos que podem se apresentar além das 
disposições normativas que já estabelecem modalidades de contrato específicas e 
dotadas de maior regulamentação, têm-se que tal situação enseja a necessidade de 
que se estabeleça como deve se dar a aplicação normativa para casos em que não há 
um dispositivo legal específico que regule eventual contrato atípico que venha a se 
estabelecer na plataforma do marketplace. Nesse sentido, o Código Civil de 2002, em 
seu artigo 425, estabelece que é lícito às partes estabelecer contratos atípicos, levando 
em conta as disposições gerais sobre contratos. O dispositivo legal em questão, 
portanto, estabelece que para casos de contratos atípicos, devem ser aplicados as 
disposições normativas apenas em relação ao que se estabelece como uma 
característica geral de todos os contratos, e aquilo que for particular do contrato em 
questão, deve ser analisado pelo juiz, levando em conta os princípios gerais do Direito, 
como princípio da boa-fé e princípio da função social dos contratos. 

Dessa forma, têm-se que a existência de obrigações sistemáticas é uma das 
características da rede de contratos estabelecida no ambiente do marketplace , que 
Júnior(2017), tais obrigações garantem o funcionamento pleno da plataforma, uma vez 
que estabelecem um conjunto de direitos e deveres para as partes, a saber, o vendedor, 
ou fornecedor,o consumidor e o empreendedor, que se apresenta como o efetivo 
proprietário do marketplace. O empreendedor, nesse sentido, deve tratar os demais 
envolvidos na relação contratual com base no princípio da isonomia, tratando cada uma 
das partes na medida de suas desigualdades, o vendedor que deve prezar pela boa-fé 
no cumprimento de suas obrigações frente ao empreendedor e ao consumidor, 
priorizando seus direitos e garantindo sua aplicação, a fim de equilibrar as relações de 
consumo. 

 
Conclusão 

 

  

As relações jurídicas de consumo são identificadas pelos seus elementos. Estes são 
classificados em subjetivos (fornecedor e consumidor), objetivos (produto e/ou serviço) 
e causal ou finalístico (destinação final). No caso desse texto, trata-se dos consumidores 
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e fornecedores como elementos subjetivos da relação de consumo no ambiente do 
comércio eletrônico, estabelecendo suas características, a fim de determinar seus 
deveres e responsabilidades dentro do contexto dos contratos celebrados na 
plataforma. O estudo de tais modalidades possibilita identificar se tais contratos se 
apresentam como típicos ou atípicos e qual a legislação passível de ser aplicada, se 
seria de natureza consumerista ou civil, ou se estaria vinculada apenas aos princípios 
gerais do Direito. Tal estudo e demonstra ser essencial, uma vez que possibilita atribuir 
a cada uma das partes, seus direitos e deveres,bem como a responsabilização devida 
no caso de qualquer controvérsia jurídica que venha a se estabelecer entre os sujeitos 
da relação contratual. 
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TÍTULO: As Implicações do Ajuste Fiscal na política de trabalho e renda no Rio Grande 

do Norte 

Resumo 

Em curso no Brasil desde os anos 90 como importante elemento da política econômica 
neoliberal, o ajuste fiscal apresenta ações e reformas do Estado para a contensão de 
“gastos públicos”, tendo como base de sua justificativa as crises econômicas. Contudo, 
esses gastos se traduzem em investimentos sociais, ou seja, é contingenciado o 
orçamento das políticas sociais direcionadas à reprodução da classe trabalhadora. Em 
contrapartida, cresce o investimento no capital portador de juros, funcional a 
centralização e acumulação do capital por parte da burguesia nacional e internacional, 
nesse sentido identifica-se a correlação de forças e a disputa do fundo público pela 
classe que financia o Estado e aquela que goza desse financiamento – a classe 
trabalhadora e a burguesia, respectivamente. O plano de trabalho referente a este 
relatório, por sua vez, investiga as implicações dessas reformas e ajustes fiscais nas 
políticas de Trabalho e Renda, incluindo a Economia Solidária e as organizações de 
catadores de materiais recicláveis durante os anos 2014 - 2019. Reconhecendo que 
essas políticas são majoritariamente – ou completamente – destinadas à classe que 
sobrevive do trabalho e suas ramificações, os cortes financeiros gerados pela política 
fiscal ocasionam a diminuição no acesso ao trabalho formal e a geração de renda, o 
que, por conseguinte, implica na precarização do trabalho e da vida e no aumento da 
marginalização de alguns grupos sociais pertencentes a essa classe.  
 
Palavras-chave: Ajuste Fiscal. Trabalho e Renda. Políticas Sociais. Fundo Público. 

TITLE: The Implications of the Fiscal Adjustment in the Labor and Income Policy in Rio 

Grande do Norte 

Abstract 

 

Underway in Brazil since the 1990s as an important element of neoliberal economic 
policy, the fiscal adjustment presents actions and State reforms to contain “public 
spending”, based on its justification for economic crises. However, these expenses 
translate into social investments, that is, the budget for social policies aimed at 
reproducing the working class is contingent. On the other hand, investment in interest-
bearing capital grows, the centralization and accumulation of capital by the national and 
international bourgeoisie functional. In this sense, the correlation of forces and the 
dispute of the public fund by the class that finances the State and that that enjoys this 
funding - the working class and the bourgeoisie, respectively. The work plan related to 
this report, in turn, investigates the implications of these reforms and fiscal adjustments 
in the Work and Income policies, including the Solidarity Economy and the organizations 
of collectors of recyclable materials. Recognizing that these policies are mostly - or 
completely - aimed at the class that survives from work and its ramifications, the financial 
cuts generated by the fiscal policy cause the decrease in access to formal work and the 
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generation of income, which, therefore, implies precarious work and life and increasing 
the marginalization of some social groups belonging to this class. 

 
 
Keywords: Tax Adjustment. Work and Income. Social politics. Public Fund. 

Introdução 

O presente relatório está relacionado ao plano de trabalho que se designa investigar o 
ajuste fiscal e suas implicações na Política de Trabalho e Renda no Rio Grande do 
Norte. Compreendendo que o avanço e crescimento da política econômica neoliberal, 
também responsável pelo acirramento da medida do ajuste fiscal, torna as relações e/ou 
vínculos de trabalho cada vez mais flácidos, possibilita o enxugamento do mercado de 
trabalho formal e faz crescer, consequentemente, o índice do emprego informal e sem 
garantias, colaborando para o amento da pobreza e da desigualdade social. Este plano 
de trabalho vincula-se à pesquisa intitulada “As Implicações do Ajuste Fiscal na 
Efetivação das Políticas Sociais, no Agravamento da Pobreza e na Desigualdade 
Social”. 

Compreende-se por ajuste fiscal as medidas e reformas adotadas para contensão de 
“gastos públicos”. Melhor dizendo, é um elemento fundamental ao grande capital para 
diminuir os investimentos nas políticas sociais – isto é, com a reprodução da classe 
trabalhadora – em detrimento do aumento de investimentos no capital portador de juros, 
especificamente com os serviços da dívida pública (juros e amortizações). Essas 
medidas fiscais foram intensificadas massivamente nos últimos anos, tomando por 
justificativa uma crise financeira, cujo discurso político neoliberal atribui aos 
investimentos públicos e sociais. Ademais, é sabido que sistema tributário brasileiro é 
regressivo, ou seja, o fundo público do país, composto, principalmente, pela 
arrecadação de impostos, historicamente, funciona alicerçado na oneração da classe 
trabalhadora, e desoneração daqueles que detém o capital. Sendo assim, a acentuação 
do ajuste fiscal, reduz ainda mais as possibilidades de manutenção e reprodução da 
classe que sobrevive do trabalho, dificultando o acesso a bens e serviços públicos. 

Além do programa diretamente associado à política de Trabalho e Renda, foram 
também analisados nesse plano de trabalho as implicações do ajuste fiscal nos 
programas relacionados aos catadores de materiais recicláveis e à economia solidária. 
Reconhecendo que a coleta e reciclagem de resíduos sólidos, assim como a 
organização de empreendimentos solidários e cooperativas de trabalho constituem 
estratégias da classe trabalhadora para a geração de trabalho e renda frente as 
implicações do sistema capitalista, sobretudo, o desemprego. Nesse sentido, a 
reorganização orçamentária nesses programas, mediante o ajuste fiscal, também 
compromete as condições de vida, trabalho e geração de renda de uma parcela 
significativa da população brasileira. 

Apesar da pesquisa ter por foco o estado do Rio Grande do Norte, anteriormente fez-se 
necessário a investigação no âmbito nacional, entendendo como fundamental a 
compreensão da política, dos programas e das medidas fiscais no contexto mais amplo 
para facilitar a apreensão no estado. Assim sendo, o estudo ainda se encontra nessa 
fase inicial, ou seja, como a pesquisa ainda não foi concluída, esse relatório não dispõe 
das informações no estado do Rio Grande do Norte, e não conseguiu atingir, até o 
momento, a análise nacional até o ano final examinado (2019). Contudo, é importante 
enfatizar a complexidade na investigação a que se propôs a pesquisa, a qual, 
indispensavelmente, requer a assimilação dos Planos Plurianuais (PPA) que 
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compreendem os anos estudados – tanto em seu conteúdo qualitativo, quanto 
quantitativo –, os relatórios anuais de gestão e, quando há necessidade, os sites oficiais 
do governo ou outros documentos. Em síntese, aqui será exposto as implicações do 
ajuste fiscal na política nacional de Trabalho e Renda sobretudo entre os anos 2014 e 
2015.  

 

Metodologia 

 

A pesquisa se propõe a compreender a realidade social em contexto de contrarreformas 
do Estado, ajustes fiscais e desmontes das políticas sociais, enquanto, 
concomitantemente, aumentam-se os investimentos no capital portador de juros e a 
apropriação privada do fundo público. Para isso, adotamos a teoria do método dialético-
crítico por meio das categorias de historicidade, contradição, mediação e totalidade, 
compreendendo-a enquanto a teoria mais completa quando se propõe descortinar e 
escamotear o real. 

Diante disso, o plano de trabalho vinculado a esse relatório visa estabelecer as 
mediações necessárias entre o ajuste fiscal e suas implicações nas políticas de 
Trabalho e Renda, bem como, suas conexões com o agravamento da pobreza e da 
desigualdade social no Rio Grande do Norte. Contudo, reconhecendo que esses 
elementos são partes integrantes de um contexto mais amplo, a pesquisa investiga 
também o cenário brasileiro, estabelecendo relações das partes com o todo, que 
mutuamente se influenciam e compõem o mesmo processo. Nesse sentido, a pesquisa 
trata de um estudo de enfoque misto, pois relaciona qualidade e quantidade na 
perspectiva de complementariedade, pela articulação de dados quanti-qualitativos, visto 

que considera características e particularidade de ambos. 

A investigação é realizada por meio de estudos bibliográficos em ampla revisão da 
literatura – para a apreensão das categorias: questão social, desigualdade social e 
pobreza, ajuste fiscal e políticas sociais; também são realizados estudos em 
documentos e publicações oficiais produzidas por órgãos governamentais do Brasil, por 
exemplo os Planos Plurianuais e seus relatórios anuais de gestão, bem como pelos 
organismos multilaterais. Para a pesquisa no estado do RN, a pesquisa documental será 
desenvolvida com a coleta de informações em documentos como Planos Estaduais das 
políticas sociais públicas analisadas, Relatórios de Gestão, Planos Plurianuais do RN e 
demais documentos institucionais indispensáveis para o estudo. 

O tratamento e a análise dos dados quantitativos serão realizados com o auxílio de 
softwares de análise estatística para montagem dos mapas quantitativos e a técnica de 
Análise de Conteúdo (frequência e temática) para a montagem dos mapas qualitativos, 
como também para análise documental. O conteúdo será analisado contemplando as 
diferentes fases da análise, quais sejam: a) pré-análise; b) a exploração do material; c) 
o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação (BARDIN, 2004).  

 
Resultados e Discussões 

 
O modo de produção e sociabilidade capitalista vem enfrentando na atualidade uma 
crise distinta das demais. Sabe-se, que é parte do sistema do capital as denominadas 
crises cíclicas, necessárias às suas reinvenções, elas, por sua vez, caracterizam-se pela 
queda nas taxas de lucro. No entanto, esse sistema, desde meados dos anos 2000, 
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encontra-se em colapso, vivenciando, nos termos de Mészaros (2011), uma crise 
estrutural, caracterizada pelo aumento do desemprego, do trabalho informal, da 
exploração/superexploração do trabalho alinhada à sua precarização e a precarização 
da vida, o que, consequentemente, acarreta em uma desumanização. Além disso, têm-
se a degradação ambiental e a destruição da natureza ocasionada pela produção 
desenfreada e irresponsável. Esses elementos evidenciam, portanto, o potencial 
destrutivo do capital, acentuam as desigualdades inerentes ao sistema e necessárias à 
sua sustentação, tornando ainda mais visível a incapacidade do capitalismo em atender 
as necessidades humanas e sociais. 

Como tentativa de superação da crise, a face neoliberal do capitalismo tem adotado 
desde o início dos anos 90 medidas que atingem, sobretudo, a reprodução da classe 
trabalhadora, justificando que a centralidade da crise e o baixo crescimento econômico 
está no excesso de gastos públicos, isto é, no investimento estatal em políticas e 
programas sociais. É sobre essa falaciosa justificativa que se implementam as reformas 
fiscais, asseguradas por medidas como “[...] a legitimação do superávit primário como 
parâmetro de contas públicas, a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal [...] e a 
criação da Desvinculação de Receitas da União (DRU) [...].” (BOSCHETTI; TEIXEIRA, 
2018, p. 4). Devido ao superávit primário negativo em 2014, a partir de 2015 tem-se um 
enrijecimento do ajuste fiscal, caracterizado principalmente pela prorrogação da DRU 
até 2023 e o aumento do percentual de desvinculação de 20% para 30%. Além disso, 

Dentre as medidas aprovadas, situa-se a Emenda Constitucional n° 95, de 15 de 
dezembro de 2016, que instituiu o chamado “Novo Regime Fiscal”, e estabeleceu um 
limite para as despesas primárias por um período de 20 anos [...]. Ao definir um teto 
para despesas discricionárias, impede aumento de recursos para investimentos, saúde, 
educação, ciência e tecnologia, infraestrutura. (BOSCHETTI; TEIXEIRA, 2018, p. 4) 

Todavia, ao passo em que diminuem – ou retiram – o orçamento púbico das políticas 
sociais aumenta-se o investimento no capital portador de juros, melhor dizendo, destina-
se maiores valores aos juros e amortizações da dívida pública, para o qual, no que lhe 
toca, não há um teto de gastos. Assim, favorecendo a acumulação e centralização do 
capital por parte da burguesia nacional e internacional. No núcleo desse debate, então, 
situa-se o fundo público e a disputa política que o envolve. O sistema tributário brasileiro 
é constituído, principalmente, de tributos indiretos e cumulativos, ou seja, a carga 
tributária recai, em maior parte, sobre o consumo e, dessa forma, onera, sobretudo, a 
classe trabalhadora e a classe média. Nessa lógica, os maiores tributos são pagos por 
aqueles que menos recebem – uma relação inversa ao nível de renda – fazendo do 
sistema tributário do Brasil, um sistema regressivo. Isso, no que lhe cabe, já caracteriza 
a disputa e a correlação de forças políticas em torno do fundo público. A classe que 
sobrevive do trabalho financia o Estado e a classe que possui o capital segue 
aumentando suas posses. Contudo, as políticas de ajustes fiscais e reformas já 
mencionadas aqui também constituem importantes elementos dessa disputa, visto que 
os investimentos são retirados essencialmente das políticas da seguridade social e 
demais políticas fundamentais à reprodução da classe trabalhadora em favor das 

políticas econômicas neoliberais. 

O Estado brasileiro é financiado pelos trabalhadores assalariados e pelas classes de 
menor poder aquisitivo, que são responsáveis por 61% das receitas arrecadadas pela 
União. A população de baixa renda suporta uma elevada tributação indireta, pois mais 
da metade da arrecadação tributária do país advém de impostos cobrados sobre o 
consumo. Pelo lado do gasto do Estado, uma parcela considerável da receita pública é 
destinada para o pagamento dos encargos da dívida, que acaba beneficiando os 
rentistas, também privilegiados pela menor tributação. (SALVADOR, 2006, p. 4) 
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Diante disso, o plano de trabalho referenciado nesse relatório analisa como o ajuste 
fiscal aplicado na Política de Trabalho e Renda impacta na vida da classe trabalhadora. 
Somado a isso, investiga-se também os programas que dizem respeito a economia 
solidária e a organização de catadores de materiais recicláveis, partindo do pressuposto 
de que essas são estratégias de geração de trabalho e renda frente ao desemprego e 
ao desassalariamento gerados pelo modo de produção do capital, além de representar 
potencialmente uma forma de organização política, econômica e cultural da classe 
trabalhadora. A pesquisa tem como foco o estado do Rio Grande do Norte durante os 
anos 2014-2019, no entanto, para a compreensão das implicações do ajuste fiscal no 
estado, verificamos a necessidade de análise no cenário brasileiro nos mesmos anos. 
Assim sendo, a pesquisa encontra-se ainda em fase inicial, isto é, o estudo até aqui se 
deu em âmbito nacional nos anos 2014 e 2015. Para a realização da pesquisa estão 
sendo analisados documentos da União, entre eles os Planos Plurianuais (PPA) 2012-
2015 e 2016-2019 e seus anexos, relatórios anuais de gestão e sites oficiais do Governo 
Federal, relacionando as informações quanti e qualitativas. Inicialmente foram 
selecionados os programas, objetivos, metas, iniciativas e ações orçamentárias a serem 
estudados, em seguida foi feito o levantamento quantitativo referente aos anos 2014 e 
2015, e posteriormente a investigação qualitativa dos elementos selecionados. 
Atualmente, a pesquisa encontra-se em fase de transição do PPA 2012-2015 para o 
PPA 2016-2019, identificando a relação e/ou equivalência entre os programas, 
objetivos, metas, iniciativas e ações entre os dois PPA. 

Isto posto, estamos estudando os objetivos 0287 – Consolidar o Sistema Público de 
Emprego, Trabalho e Renda no território nacional, ampliando o alcance da promoção 
de políticas públicas que visem ao aumento da inserção do trabalhador no mundo do 
trabalho; 0289 - Estimular a inclusão produtiva e contribuir para a geração de trabalho 
e renda; e 0869 – Assegurar ao trabalhador o direito ao emprego e trabalho decente; do 
programa 2071 – Trabalho e Renda. O objetivo 0319 – Ampliar o acesso aos serviços 
de manejo de resíduos sólidos urbanos de forma ambientalmente adequada, induzindo 
a gestão consorciada dos serviços e a inclusão socioeconômica de catadores de 
materiais recicláveis; do programa 2067 – Resíduos Sólidos. E os objetivos 0979 – 
Fortalecer as políticas voltadas para a inclusão produtiva e a consolidação de redes 
socioeconômicas da agricultura familiar no âmbito dos territórios rurais, considerando 
as práticas da economia solidária, com especial atenção à população rural em condição 
de extrema pobreza; 0982 – Fortalecer a institucionalidade da política nacional de 
economia solidária, a articulação federativa e a integração das políticas de promoção 
das iniciativas econômicas solidárias nos processos territoriais sustentáveis e solidários 
de desenvolvimento; e o 0983 – Fomentar e fortalecer empreendimentos econômicos 
solidários e suas redes de cooperação em cadeias de produção, comercialização e 
consumo por meio do acesso ao conhecimento, crédito e finanças solidárias e da 
organização do comércio justo e solidário; do programa 2029 – Desenvolvimento 
Regional, Territorial, Sustentável e Economia Solidária. Os programas e objetivos acima 
citados fazem parte do PPA 2012-2015 e junto a cada objetivo são analisadas, também, 

as metas, iniciativas e ações orçamentárias que lhes dizem respeito. 

Apesar do estudo não estar concluído, já é possível constatar os cortes ocasionados 
pela política de ajuste fiscal, em especial no ano de 2015, quando algumas metas – as 
quais são associadas aos objetivos – aparecem nos relatórios de gestão como não 
realizadas por falta de orçamento. “Em 2015, o orçamento teve uma execução pífia para 
políticas sociais, submetidas a um brutal contingenciamento de recursos. Contudo, para 
pagamento de juros e amortização da dívida foram destinados R$ 417,25 bilhões, isto 
é, 23,71% do orçamento executado naquele ano [...]. ” (SALVADOR, 2017, p. 14). 

Dentre os programas e objetivos investigados nesse plano de trabalho, os que se 
relacionam à economia solidária – programa 2029 e objetivos 0979, 0982 e 0983 – são 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1734 

 

os que, de acordo com o texto dos relatórios anuais de gestão do ministério responsável, 
mais obtiveram êxito na realização das metas, apenas 23,07% do total de metas 
analisadas nesse programa não foram alcançadas até o ano de conclusão do PPA. Além 
disso, não consta no corpo do texto do relatório a justificativa de não realização das 
metas por falta de orçamento, contudo, a análise das ações orçamentárias selecionadas 
demonstra cortes significativos do ano 2014 para o ano 2015, em particular nas ações 
orçamentárias vinculadas aos objetivos 0979 e 0982, cujo corte foi de 68,15% e 61,42%, 
respectivamente. No que concerne às metas dos objetivos do programa 2071 – Trabalho 
e Renda – 37,5% não foram alcançadas devido às restrições orçamentárias no ano de 
2015, segundo o relatório anual. De acordo com a ação orçamentária vinculada ao 
objetivo 0287 de 2014 para 2015 esse objetivo sofreu corte de 41,45% em seu 
orçamento; do objetivo 0289 foi contingenciado de um ano para o outro, em uma ação, 
100% de recursos e em outra 59,64%; no objetivo 0869 o corte foi de 62,32%. Já no 
objetivo que contempla os catadores de materiais recicláveis – 0319 – do programa 
2067, foi identificado que 66,66% das metas não foram alcançadas ao final de 2015, 
apresentando como justificativa no relatório anual de gestão o contingenciamento de 
recursos orçamentários e financeiros. Conforme a investigação quantitativa verificamos 
corte de 68,99% na ação orçamentária desse objetivo. 

Faz parte do cronograma da pesquisa a etapa de detalhamento e aprofundamento dos 
dados que foram expostos, todavia, vale ressaltar algumas metas não realizadas a fim 
de caracterizar neste relatório as implicações do ajuste fiscal. No programa 2029, uma 
das metas não efetivadas foi a meta de apoiar a organização produtiva de 5.000 
empreendimentos econômicos solidários e/ou associativos, sendo, no mínimo, 30% de 
mulheres ou grupos de mulheres; vinculada ao objetivo 0979, a qual dá uma prioridade 
ao público feminino. Enquanto no programa 2071, uma das metas não alcançadas foi a 
meta responsável por inserir 30% dos beneficiários de ações de qualificação no mundo 
do trabalho, sendo esses beneficiários: mulheres, afrodescendentes, jovens, pessoas 
com deficiência física e intelectual, pessoas com baixa escolaridade, trabalhadoras 
domésticas, público do Brasil sem Miséria, trabalhadores rurais, e trabalhadores 
resgatados da condição análoga à de escravo. À vista disso, sabendo que as metas nos 
três programas, majoritariamente, envolvem parcelas da classe trabalhadora que, 
historicamente, mais sofrem os danos produzidos pelo modo de produção e 
sociabilidade capitalista – mulheres, afrodescendentes, pessoas com deficiência e 
imigrantes, por exemplo – e que, consequentemente, também são grupos que estão à 
margem do mercado de trabalho formal com segurança e garantia de direitos, é de fácil 
percepção o ataque da política de ajuste fiscal à classe que sobrevive do trabalho e às 
suas ramificações.  

 

Conclusão 

 

A política de ajuste fiscal no Brasil, isto é, as medidas e reformas adotadas para 
contensão de “gastos públicos, ” à medida que integra e fortalece a doutrina neoliberal 
no país acentua o ataque aos direitos da classe trabalhadora e ao orçamento social. As 
determinações adotadas pelo Estado para a superação da “crise” – a prorrogação DRU 
até 2023 junto com o aumento da desvinculação de 20% de para 30% e a PEC 55/2016, 
a exemplo – alinhadas às desonerações tributárias e ao contingenciamento de recursos 
financeiros representam projetos políticos favoráveis a acumulação capitalista, visto 
que, diminuem o orçamento destinados as políticas públicas sociais e aumentam os 
investimentos no capital portador de juros através dos serviços da dívida (juros e 
amortizações). Têm-se nesse cenário uma nítida correlação de forças entre as duas 
classes fundamentais do capitalismo e a disputa política em torno do fundo público. 
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Sendo o sistema tributário brasileiro um sistema regressivo, a classe que sobrevive do 
trabalho tem “perdido” sustentando financeiramente o Estado com o pagamento de 
tributos indiretos e, mais ainda, por esse financiamento estar servindo, principalmente, 
a classe que a explora. 

O plano de trabalho desse relatório investigou os impactos dessas medidas de ajustes 
fiscais nos programas e objetivos relacionados a geração de trabalho e renda, assim 
sendo, os objetivos 0287, 0289 e 0869 do programa 2071 – Trabalho e Renda; o objetivo 
0319 do programa 2067 – Resíduos Sólidos; e os objetivos 0979, 0982 e 0983 do 
programa 2029 – Desenvolvimento Regional, Territorial, Sustentável e Economia 
Solidária. Aliadas aos objetivos foram investigadas suas metas, iniciativas e ações 
orçamentárias, as quais possibilitaram a percepção das implicações do 
contingenciamento de recursos nesses programas para a vida da classe trabalhadora 
e, sobretudo, dos seus grupos mais marginalizados, tendo em vista que uma 
significativa parcela de metas que não foram alcançadas por falta de recursos era 
destinada a esses grupos: mulheres, pessoas com deficiência física e intelectual, 
afrodescendentes e jovens, em especial. Desse modo, o Estado, por meio da falta de 
investimentos em políticas de trabalho e renda, empurra essa população ao mercado 
de ocupação informal, geralmente em condições de trabalho precárias o que, por sua 
vez, reflete nas condições de vida, saúde, moradia e alimentação. Ou seja, o Estado, 
enquanto elemento indispensável ao capital, gera e reforça a pobreza e a desigualdade 
social.  
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TÍTULO: O design de experiência na visão dos organizadores de eventos: o caso da 

Arena das Dunas em Natal/RN 

Resumo 

O design de experiência aplicado a eventos relaciona a percepção do usuário por meio 
de fatores determinantes de qualidade, que incluem a hospitalidade e a segurança como 
itens essenciais na satisfação da experiência, visto que a hospitalidade trata da 
receptividade do lugar e dos prestadores de serviço, bem como da interação entre os 
participantes dos eventos, a fim de proporcionar novas descobertas; e, a segurança é 
determinada como ponto central do sentimento de bem-estar, ambos correlacionados à 
ideia de acolhimento. Esta pesquisa compreende um estudo de caso de caráter 
qualitativo e descritivo, que busca analisar a satisfação dos participantes de cinco 
eventos ocorridos na Arena das Dunas, em Natal/RN, durante o segundo semestre de 
2019, relacionando-os com a percepção da segurança e hospitalidade. Os dados foram 
coletados durante a execução dos eventos, com a aplicação de questionários 
semiestruturados aos seus participantes. Os resultados apontam que existe uma 
compreensão em comum dos participantes em relação a todos os eventos, seja de 
caráter positivo ou negativo, em todas as categorias disponibilizadas. Entende ainda 
que o principal problema encontrado, mesmo não exercido pelos gestores dos eventos, 
está relacionado a hospitalidade, assim como corrobora a perspectiva da Arena como 
um importante objeto de captação de novos eventos, tornando Natal-RN propícia a esse 
segmento do turismo. 
 
Palavras-chave: Design de experiência; Hospitalidade; Segurança; Eventos. 

TITLE: The Perception of Hospitality and Safety in Events from Experience Design 

Abstract 

The experience design applied to events relates user perception through quality 
determinants, which include hospitality and safety as essential items in satisfying the 
experience, since hospitality deals with the receptivity of the place and the service 
providers, as well as the interaction between the participants of the events, in order to 
provide new discoveries; and, safety is determined as the central point of the feeling of 
well-being, both correlated to the idea of welcoming. This research comprises a 
qualitative and descriptive case study, which seeks to analyze the satisfaction of the 
participants of five events that took place at Arena das Dunas, in Natal/RN, during the 
second semester of 2019, relating them to the perception of safety and hospitality. The 
data were collected during the execution of the events, with the application of semi-
structured questionnaires to its participants. The results show that there is a common 
understanding of participants in relation to all events, whether positive or negative, in all 
categories provided. It also understands that the main problem found, even if not 
exercised by the event managers, is related to hospitality, as well as corroborates the 
Arena's perspective as an important object for attracting new events, making Natal-RN 
propitious to this segment of tourism. 
 

Keywords: Experience design; Hospitality; Security; Events. 
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Introdução 

O design da experiência tem sido amplamente discutido em todas as áreas de negócios 
por explorar as peculiaridades dos seus usuários de maneira mais profunda, levando ao 
oferecimento de novos produtos que estejam adaptados com seus perfis e ainda assim 
os surpreendam com novas vivências. E o turismo, que abrange diversos setores da 
economia, como o mercado de eventos, também se utiliza desses artifícios para atrair 
e fidelizar seu público consumidor. Em relação ao turismo de eventos, Cesca (2008, p. 
20) aponta que os eventos podem se designar como “a execução do projeto 
devidamente planejado de um acontecimento, com o objetivo de manter, elevar ou 
recuperar o conceito de uma organização em seu público de interesse”. Camargo (2008) 
diz que a hospitalidade é uma forma de encontro entre quem recebe e quem é recebido, 
mesmo que tal momento não contemple ações hospitaleiras. Portanto, 
independentemente da situação, a ação da hospitalidade está no ato de receber e 
entregar algo a quem é recebido. Para Dos Santos e Perazzolo (2012, p. 6), a 
hospitalidade é a relação com o outro, uma vez que qualquer outro é estrangeiro ao seu 
eu, por sua vez, entender as interações entre os participantes dos eventos como uma 
ação de hospitalidade, faz parte do universo que complementa a vivência dos usuários 
aos olhos da satisfação. A sensação de bem-estar na qual se respalda a hospitalidade 
inclui o sentimento de segurança que o evento e o local apresentam. Para Moretti (2016, 
p. 218) “a segurança surge como um aspecto que sugere maior atenção de avaliação 
por sua influência sobre os demais itens”, portanto, sua avaliação é de forte caráter 
qualitativo e extremamente influenciável. De acordo com Pípolo (2013), a segurança 
pode determinar a qualidade de um evento, estando este sendo controlado por uma 
equipe com boa comunicação, alinhados com os treinamentos e conhecedores da forma 
pelo qual foi desenvolvido. Alves (2010, p. 35) diz que as funções das equipes de 
segurança têm como principal objetivo proteger vidas, bens e até mesmo reputações. 
Ela ainda classifica os planos de comunicação, de segurança e de emergência, fatores 
cruciais do sucesso de parte de um evento. Ou seja, traz a ideia de que é fundamental 
a presença de uma gestão de segurança, devendo o mesmo elaborar planos de ações 
com o intuito de não só proteger o usuário, mas de fazê-lo se sentir integrado como um 
todo vivendo uma experiência única (2010, p. 39).Referente ao design, Kler (2018, p, 
20), fala é uma arte e ao mesmo tempo uma ciência que cria e fornece experiências 
significativas desde sua concepção até a solução de um problema específico e visando 
a experiência, Bondía (2002, p. 21), diz que ela é o que nos passa, não o que se passa. 
Ou seja, está relacionada as nossas vivências, às nossas particularidades. Elencando 
alguns conceitos separadamente sobre o que é design e o que é experiência, é possível 
entender que design de experiência consiste na capacidade de se concretizar as 
idealizações dos usuários e transformá-las naquilo que torna sua vivência significativa. 
Por ser o design de experiência centrado no usuário, ele acaba sendo um elemento 
importante no planejamento e execução do evento. Assim, Desenhar a experiência se 
torna desafiador quando não se tem por base o seu público, mas ao entendê-lo, facilita 
o processo e transmite mais confiança entre a organização e seu usuário.O 
desenvolvimento da capacidade de oferecer hospitalidade e não de simplesmente 
servir, assumindo plenamente o papel de anfitrião, traz luz a um dos caminhos possíveis 
para que as organizações incorporem de forma estratégica a hospitalidade como um 
diferencial (WADA e MORETTI, 2014, p. 97). Com isso, o presente artigo busca discutir 
a satisfação dos participantes a partir da percepção da hospitalidade e da segurança 
em cinco dos eventos realizados dentro da Arena das Dunas em Natal-RN durante o 
segundo semestre de 2019, relacionando os resultados a partir do ponto de vista do 
design da experiência. 
 
Metodologia 
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Tipologia da Pesquisa A presente pesquisa realizada com eventos ocorridos no segundo 
semestre de 2019 na Arena das Dunas, em Natal-RN, trata-se de um estudo de caso 
com análise descritiva, qualitativa e comparada de cinco eventos, com observação 
participante e aplicação de questionários com os usuários presentes no evento. “A 
pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações sociais devido à 
pluralização das esferas da vida” (Flick, 2008, p. 20). A percepção do aplicador está, 
portanto, em nível tão igual como a do próprio entrevistado. Mesmo que as visões sejam 
divergentes, é exatamente a partir dessas características que se percebe a 
diversificação dos sentidos. Ainda segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 31), “a pesquisa 
qualitativa ultrapassa as barreiras da realidade, preocupando-se com questões voltadas 
a realidade situacional das movimentações sociais”. A explicação das relações 
questionadas e observadas são levadas em conta para que o resultado mais justo seja 
proporcionado por meio da análise dos dados. Sob a perspectiva de um estudo de caso, 
Gomes (2008) diz que “a essência de um estudo de caso está, pois, no fato de ser uma 
estratégia para pesquisa empírica empregada para a investigação de um fenômeno 
contemporâneo”, assim, tende a explicar as causas ou motivações para resultados que 
fogem ou não do esperado. Universo da Pesquisa Vendo a usabilidade e o espaço 
multifuncional que se estabeleceu na Arena das Dunas, projetada para a realização da 
Copa do Mundo de 2014, assim como o espaço mais lembrado da capital potiguar para 
a realização de eventos em geral e shows, com o desenvolvimento do design da 
experiência no Brasil, e compreendendo que as inovações e diferenciais propostos 
pelos eventos podem fazer de Natal-RN um atrativo para o turismo de eventos, o 
público-alvo para ser realizada a pesquisa se dá através dos usuários dos eventos 
ocorrentes dentro da própria Arena. Os eventos pesquisados são identificados como: 
Coleta dos Dados A pesquisa aplicada utilizou-se de entrevistas com os participantes 
dos eventos através de questionários previamente elaborados abordando os perfis dos 
participantes, assim como a medição das experiências vividas dentro do evento. O 
formulário desenvolvido para aplicação, partiu de alguns princípios abordados para 
medir as experiências, são eles: perfil do participante (podendo esses serem portadores 
ou não de deficiência ou necessidade especial); experiência nos eventos – tanto as 
novas, quanto a vivência de um modo geral; a avaliação relacionando a hospitalidade e 
segurança como parte da qualidade do serviço; sua estética, assim como as motivações 
para a participação; e a interação entre os participantes. Em sequência, esse formulário 
foi repassado ao Google Forms, agilizando o processo de entrevista tamanho o público 
presente, sendo o mesmo aplicado pelo smartphone de cada entrevistador. Ao mesmo 
tempo, utilizou-se de formulários impressos para suprir qualquer imprevisto decorrente 
da má conexão do wi-fi disponibilizado para os entrevistadores. Análise dos Dados A 
técnica utilizada para analisar os dados é a descritiva, já que ela tem como objetivo 
descrever as características/peculiaridades de determinada amostra fazendo relações 
com quaisquer outras variáveis existentes (Gil, 2002). Assim, os dados após coletados 
e repassados para o Google Forms (totalizando 497), foram analisados cruzando os 
perfis dos participantes com a satisfação em relação a hospitalidade e segurança dos 
eventos abordados. Os diagnósticos têm como base os entendimentos adquiridos 
através das leituras e reflexões próprias, visando analisar a captura da experiência do 
design. É importante entender que quando se trata desse tema, deve se levar em conta 
as percepções pessoais do que se entende como hospitalidade e a importância da 
segurança. A hospitalidade consiste em sentido e percepção, por tanto, justifica-se a 
utilização da visão dos próprios entrevistadores por meio da observação participante 
para corroborar com os resultados finais. 
 
Resultados e Discussões 

 
Perfil dos Participantes Entender o perfil ou os sujeitos da pesquisa determina o 
caminhar de todo o processo pelo qual pretende-se atingir o objetivo. A partir dessas 
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perspectivas, é possível traçar pontos de atenção para o comportamento ou para o 
público do evento. Por isso, ao fazer esse entendimento, é possível dar voz aos seus 
consumidores e consequentemente analisar os mais diversos perfis traçados. O perfil 
dos participantes foi dividido em três partes, sendo elas: perfil geral social; perfil dos 
participantes portadores de deficiência ou necessidades especiais; e, locais de 
residência dos entrevistados. Tendo um público majoritariamente solteiro; maior 
incidência etária entre 18 e 33 anos; e de grande parte do gênero feminino; caracteriza-
se o perfil geral de um público que busca por eventos dinâmicos, potencialmente ligados 
a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, prioriza o contato humano. Não menos importante, 
um público que é formado por 68,82% de pessoas que ainda estão ou já passaram pelo 
meio universitário, corrobora a perspectiva da priorização do contato humano nos 
eventos (seja com seus grupos de amigos e/ou desconhecidos). Em relação à 
procedência dos respondentes, Natal se destaca-se com o maior número de 
participantes visto que é a sede dos eventos, mas também que a Arena das Dunas 
representa um importante equipamento motivador de fluxo turístico por intermédio dos 
eventos que sedia. É importante frisar a incidência das cidades interioranas do estado, 
onde 28 das 166 foram citadas. Destaca-se além desse fato, a presença de pessoas 
das seguintes capitais: Recife-PE (12); Fortaleza-CE (04); João Pessoa-PB (03); Rio de 
Janeiro-RJ (03); Brasília-DF (02); São Paulo-SP (02); Boa Vista-RR; Curitiba-PR; 
Maceió-AL; Teresina-PI; Salvador-BA e Palmas-TO, todos com 01 citação. Portanto, 
Natal-RN classificasse como um polo para o turismo de eventos com força 
principalmente no Nordeste. Com relação aos participantes da própria cidade, a maior 
incidência fica por conta dos bairros da zona sul, onde está concentrada a população 
com maior poder aquisitivo. Ainda assim, quase 100% dos bairros da cidade foram 
citados pelos participantes. Não menos importante, dos 497 respondentes, apenas 
4,02% se encaixam no perfil de portadores de deficiência ou necessidades especiais, 
sendo essas temporárias ou permanentes. A perspectiva da hospitalidade e 
principalmente segurança para esse grupo, deve ser levado ainda mais a sério por parte 
da gestão do evento, visto que, em virtude das dificuldades e limitações, tendem a ser 
um público ainda mais exigente, com necessidades específicas de segurança e de 
hospitalidade. Mesmo em locais completamente adaptados, às percepções estão para 
além desse ponto de vista, ultrapassam os sentidos comuns. Hospitalidade e Segurança 
O quesito hospitalidade aborda, além da sua satisfação, os itens classificados como a 
motivação para participação, estética, interação entre os participantes e a experiência 
vivenciada. A qualidade desses será medida através de médias aritméticas das notas 
apontadas por todos os usuários entrevistados. Segundo Camargo (2008, p. 39), a 
hospitalidade “é um assunto entre pessoas e deve estar presente também no momento 
em que se passa do distanciamento da etiqueta para a intimidade do calor humano”, 
portanto, entender a complexidade comportamental das pessoas presentes no evento 
partindo do pressuposto da experiência como um atrativo, se faz necessário o 
entendimento por trás das notas dadas pelos usuários abordados. Quando 
questionados sobre terem vivenciado novas experiências nos eventos (que estão 
atreladas atitudes, o espaço em si e em surpresas, positivamente ou negativamente), 
apenas 32% afirmaram que ‘sim’, tendo respostas positivas como: organização, local do 
evento, estrutura e até mesmo a própria pesquisa. Já dos 68% que sinalizaram ‘não’, 
obteve-se algumas das seguintes respostas: tamanho das filas para entrada, banheiros 
e consumo, assim como o imprevisto das chuvas. Dentre os eventos pesquisados, o 
EvC se destaca com o maior número de experiências positivas citadas, considerando a 
vasta quantidade de atrações e espaços planejados propriamente para esse tipo de 
vivência. Segundo Moretti (2016, p. 214) “pela perspectiva do espaço a hospitalidade 
se dará pela capacidade contributiva do local do evento em proporcionar interação entre 
pessoas e entre pessoas”. A partir dessa perspectiva, entende-se como o EvC se 
destaca positivamente em novas experiências relacionado aos outros eventos. Por meio 
dos espaços criados – diretamente ligadas a tecnologia, as cores, a dinâmica de 
distribuição do palco, presença dos artistas entre os usuários, as experiências 
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abrangem-se pelo fator de interação entre as pessoas que os frequentam. Com relação 
a experiência vivenciada como um todo, há um percentual geral de mais de 92% sobre 
a qualidade da experiência, sendo 51,7% para ‘Boa’, 41% para ‘Muito Boa’ e apenas 
5,8% para ‘Indiferente’. Apesar de o ideal ser o maior percentual para a afirmativa ‘Muito 
Boa’, os eventos acabam obtendo uma maior classificação para ‘Boa’, sendo possível 
enxergar esses resultados através dos próximos questionamentos. A seguir, a tabela 2 
demonstra todas médias obtidas por meio das entrevistas: Quando os respondentes 
foram questionados sobre as motivações que os fizeram participar desses eventos, no 
qual encontra-se três subcategorias para análise: atrações musicais, cortesias e 
atividades disponibilizadas, a média geral encontrada foi de 4.80 de um total de 10 
(sendo 0 muito ruim e 10 excelente), por tanto, um valor que reflete um público em que 
a única ou principal motivação se dá através da atração musical ou, no caso do EvB, 
das atividades disponibilizadas. Destaca-se a maior média individual sendo do EvE 
muito pelo fato de ter uma boa média em relação as cortesias. O EvC também recebe 
destaque além da nota das atrações musicais, as notas sobre as cortesias e atividades 
disponibilizadas, uma vez que o mesmo mantém a característica de atrações pouco 
abordadas na região, assim como a boa quantidade de espaços interativos, sejam 
estúdios de tatuagem, parede de escalada, stands com venda de produtos, entre outros. 
A motivação é algo intrínseco do ser humano, ela parte de uma visão necessária para 
uma visão de utilidade. As pessoas desenvolvem motivações a fim de buscar atingir as 
transformações das necessidades em desejos. Por esses motivos, as percepções de 
cada um dos participantes respondentes da pesquisa, está atribuída a visões anteriores 
a realização do evento. Pois muito vale uma satisfação surpreendente, do que uma 
expectativa frustrada. Percebe-se, portanto, o porquê da diferenciação do percentual da 
qualidade das experiências com a motivação da participação. Em referência a estética 
do evento, foram designados os seguintes itens para distribuição das notas: disposição 
dos espaços; decoração; iluminação; e, personagens e atores. A média geral 
encontrada foi de 7.50 de 10, estando em posição de satisfação e caracterizando os 
eventos como de layouts agradáveis, assim como uma boa ambientação. Houve um 
maior equilíbrio em relação aos cinco eventos citados, sendo a menor média para o EvD 
(6.91). Por outro lado, o EvA concentrou a maior nota entre todos (8.65). De certo modo, 
a aplicação da estética elaborada, desafia o participante a ter uma vivência diferenciada 
no evento, trazendo aos mesmos sensações de conforto, e maiores possibilidades de 
interação com terceiros. O item escapismo questiona o fato de momentos únicos dentro 
dos eventos estarem ligados ao sentimento de se sentir em outro papel, ou seja, fora da 
realidade atual, buscando o lazer. Sendo assim, obteve uma média de 5.26 de 10. O 
EvC novamente se destaca entre os demais com sua média girando em torno de 6.44, 
fato esse justificável pelo segmento do público usuário, evento voltado ao público em 
geral, porém com foco na comunidade LGBTQI+, rocker’s e Geek’s, portanto, não 
realizado com a mesma frequência dos outros segmentos. Por outro lado, o EvB se 
destaca negativamente, atingindo apenas 3.92. Por se tratar de uma semana voltada a 
seminários, palestras e minicursos, e seu público-alvo ser composto por universitários, 
os mesmos estão acostumados ao universo acadêmico ocupando boa parte de seus 
horários semanais. Conforme os apontamentos de Perazzolo (2012), o item interação 
entre os participantes, mais especificamente entre pessoas sem qualquer outro vínculo 
anterior, obteve uma nota de 5.04 de um total de 10, caracterizando o público de modo 
a ainda não estar apto a novas relações estabelecidas por meio de um festival, por 
exemplo. Por se tratar de um evento voltado ao meio acadêmico de um curso específico, 
a EvB conseguiu, portanto, a maior média entre os eventos (5.76). Por outro lado, o 
EvC, destaque nas demais categorias, ficou com a menor média, chegando a apenas 
4.26. Esses dados relacionado ao EvC causam uma divergência se observado através 
do seu público-alvo, mas ao mesmo tempo entende-se que muito se dá pelo fato de 
mais de 70% de seu público ser voltado a universidade, tendo concluído ou não a 
graduação, no qual é comum os mesmos estarem em grupos de amigos. Entender a 
interação como parte do processo qualidade do evento, está voltado ao entendimento 
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de que todas as ações que ocorrem durante sua execução incidirão no resultado da 
experiência. Diante o último tópico relacionado a hospitalidade, o mesmo se refere a ela 
de um modo geral, que vai desde a recepção, até sensação de confortabilidade e bem-
estar dentro do evento. Em uma perspectiva macro, a média geral para a hospitalidade 
foi de 8.08 de 10, deixando a sensação de boa receptividade e confortabilidade por meio 
dos gestores, executores e agentes participativos. Nesse tópico, a percepção da 
hospitalidade do evento como fator de satisfação alcançou a segunda maior média entre 
os outros cinco questionamentos. Vale então destacar que EvC, EvB e EvE, obtiveram 
médias altas e similares, ambas atingindo entre 8.6 e 8.9. Por outro lado, o EvA resultou 
na mais baixa (6.5). Conversando com as concepções de Wada e Moretti (2014) citadas 
mais acima, trazer a hospitalidade como um fator de propagação de experiências e 
utilizar-se das pesquisas de satisfação para apoiar suas estratégias, poderá gerar 
retornos de marketing passivo para o evento, diferenciar sua qualidade dos demais e 
ser propagador/construtor de momentos únicos nas vidas de seus usuários. Por outro 
lado, as informações utilizadas para propaganda e até mesmo durante a realização do 
evento, devem ser dosadas para evitar um efeito contrário ao anteriormente planejado. 
“A informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a 
experiência, ela é quase o contrário da experiência, quase uma antiexperiência” 
(Bondía, 2002, p. 21). Para a última categoria, a segurança no evento está ligada além 
do fato de demandar confiança aos seus participantes, designar estratégias a fim de 
evitar qualquer tipo de problema que possa ocorrer. Entender os riscos do local e de 
seu público, a criação de um layout que configure conforto, atenção a iluminação, seja 
para não afetar pelo excesso, como também não pela falta, aos sons, e aos próprios 
profissionais envolvidos, definem uma parte do referencial a segurança em eventos. A 
equipe de gestão da segurança dos eventos atua nas três fases essenciais dos eventos: 
a) pré-evento, em que são definidas e elaboradas as estratégias operacionais de 
segurança, incluindo funções e tamanho da equipe e pontos estratégicos de atuação; 
b) evento, no qual as estratégias elaboradas são colocadas em prática, podendo, 
inclusive, sofrer alterações motivadas por imprevistos; e c) pós-evento, onde se busca 
compreender quaisquer erros que tenham vindo a acontecer, assim como analisar as 
estratégias positivas, levando-as para eventos posteriores (caso possível). Os 
entrevistados deram notas com base em quatro quesitos, são eles: a presença de 
drogas ilícitas, brigas/confusões, números de seguranças e cenas de assédio. Com isso, 
a segurança de modo geral dos eventos alcançou a maior média se relacionado com 
todos os pontos do tópico hospitalidade, chegando ao valor de 8.96 de 10, no qual os 
pontos retirados, se devem, em partes, pelos apontamentos feitos a seguir. O evento 
EvB, obteve nota máxima (10), muito por se tratar de um evento com o foco acadêmico, 
que basicamente não envolve atividades de risco, aglomerações e consumo de bebidas 
alcoólicas. Em seguida encontra-se o EvE, com nota de 9.28, no qual mais de 64% do 
seu público respondente tem mais de 34 anos. Novamente, o EvA encontrou-se em 
último lugar, rendendo ainda assim 8.36. Dentre todos eles, o EvA, evento com maior 
incidência de bebidas alcóolicas – bastante influenciadas pelo sistema de OpenBar – 
acabou expondo os participantes a riscos que poderiam ser evitados. Curiosamente, 
durante a aplicação do questionário no evento EvC – que atingiu 8.38 de média –, alguns 
respondentes pontuaram o fato de haver excesso de segurança (pessoa física) para o 
perfil tanto do evento, quanto do público presente. Por outro lado, o consumo de drogas 
ilícitas durante o evento (que é comum para esse perfil de público), provavelmente 
deixou a organização ciente dos riscos que poderiam vir a ocorrer, reforçando as 
estruturas de segurança sem, contudo, coibir o consumo. Corroborando com o 
pensamento de Pípolo (2013) já citado anteriormente, observamos o seguinte ponto de 
vista: o gestor do evento deve elaborar um plano estratégico junto de todos os membros 
chave da organização, assim como com o responsável pela segurança do evento, para 
que possam estudar a melhor forma de comunicarem o evento, de informarem o público, 
de detectarem e evitarem possíveis ameaças e, em último caso, para que estejam 
preparados para uma emergência. (Alves, 2010, p. 13) Temos então, uma visão de 
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posicionamento quanto a importância da gestão de segurança como proporcionador de 
experiência. Observando pela ótica de tudo que engloba a segurança, provavelmente 
tenham sido essas as razões pelas quais foram retirados 1.23 ponto da média máxima. 
Pensando que a perfeição é algo longe de ser alcançado, sabendo que os eventos lidam 
com pessoas, a busca pelo aperfeiçoamento e consequente diminuição dessas razões, 
deve ser o ideal para atingir maior qualidade. Análise Geral Dos cinco eventos 
abordados, destaca-se o EvE, o EvB e o EvC, por obterem uma constância maior nas 
médias distribuídas por seus usuários. Todos os eventos apresentaram pontos críticos 
que provavelmente acarretaram na diminuição das notas. No quadro apresentado, o 
quesito Segurança apareceu em três dos cinco eventos como a melhor média, 
configurando tanto os eventos como a própria Arena um local considerado seguro por 
seus usuários. A Hospitalidade e Estética aparecem uma vez cada entre as melhores 
médias, mostrando que os gestores estão no caminho certo em uma visão mais ampla 
do conceito aplicado na prática, assim como um fator contribuinte para a 
confortabilidade no evento. Chama atenção o fato de a Motivação estar em três das 
cinco piores notas, uma vez que é a partir dela que são tomadas as decisões em 
participar ou não dos eventos na visão do usuário. Interação aparece duas vezes entre 
as piores médias, deixando o entendimento que esse comportamento é por razão 
pessoal, já que a hospitalidade em geral, recebeu a segunda maior média. Os dois 
quesitos citados entre as piores notas pertencem ao universo da hospitalidade, 
causando divergência nas notas. Mas, se analisado numa percepção fragmentada, as 
notas coincidem. Os pontos retirados na média da ‘Hospitalidade’ foram influenciados 
pelas notas baixas nesses outros dois quesitos. Por tanto, as falhas na percepção da 
hospitalidade com foco na qualidade estão voltadas para esses pontos específicos, 
todos de cunho fortemente pessoal. 
 

Conclusão 

 
Após nortear os sentidos da hospitalidade e segurança como fator decisivo na qualidade 
do evento, percebe-se que a definição de estratégias são pontos cruciais para o seu 
sucesso. O design de experiência busca a aplicação do conceito desenhado revertido 
em vivência marcante. A partir dessa perspectiva e com as médias extraídas dos 497 
questionários aplicados, alguns eventos obtiveram mais destaques positivos que os 
outros, mas, ainda assim, permanecem com a necessidade de adaptação em pontos de 
atenção específicos. Os quesitos Interação, Motivação e Escapismo acabam obtendo 
as piores médias gerais, sendo o segundo citado como a única média abaixo de 5. Por 
outro lado, Segurança e Hospitalidade – pontos focais da pesquisa – acabaram 
resultando nas duas maiores médias, seguida da Estética. Dos cinco eventos 
abordados, quatro tinham perfis iguais (festivais musicais) e apenas um distanciava-se 
dessa característica (voltado para a área acadêmica), por tanto, enquanto os musicais 
eram de grande porte, com uma dinâmica de público que desfavorece a aplicação de 
questionários, principalmente pelo volume do palco, o outro tinha um público pequeno 
e que estava sempre envolvido em atividades, com poucos intervalos livres. Muitas das 
dificuldades encontradas na aplicação dos questionários, eram devidas a grande 
quantidade de público presente, ou tentar convencer os usuários a responderem. 
Percebeu-se que, a partir disso, corroborando com a média das interações, os 
participantes realmente possuíam um tabu em relação a comunicação com outros que 
não fizessem parte de seu círculo social. Distante de ser problema do evento, essa 
característica acaba explicando o motivo pelo qual a média para escapismo também foi 
baixa (5.47). Mesmo que o resultado encontrado demonstre certa divergência em um 
ponto específico, se faz presente o entendimento da necessidade de traçar estratégias 
para as barreiras encontradas em 3 dos 6 quesitos abordados. Os problemas 
encontrados – todos de cunho pessoal, e que em nada tem a ver com a gestão, seja da 
Arena ou do evento –, vêm do quesito hospitalidade, e principalmente da interação entre 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1743 

 

os participantes, ou seja, essas barreiras acabam por não definirem a qualidade do 
evento, apenas demonstra o perfil geral dos usuários, tanto que a hospitalidade como 
um todo não foi excessivamente afetada. Por fim, a Arena das Dunas que já é 
consolidada como um espaço multifuncional, além da localidade e segurança que o local 
demonstra, acaba por se tornar um equipamento com poder de captação de novos 
eventos, sejam eles locais ou até mesmo regionais e/ou nacionais, fortalecendo Natal-
RN como propícia para o turismo de eventos. Com base nesses resultados, é 
perceptível a qualidade com que os eventos captados pela Arena das Dunas são 
devolvidos para seu público, assim como sua aceitação. 
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TÍTULO: Relações jurídicas que se desenvolvem nas plataformas de marketplace 

Resumo 

O número de relações comerciais que são efetivadas por meios virtuais (comércio 
eletrônico) tem crescido exponencialmente, seja por meio de sites, seja por meio de 
aplicativos especialmente desenvolvidos para dispositivos móveis (smartphones). 
Assim, uma grande parcela dessas relações é efetivada por intermédio de plataformas 
de marketplace, as quais funcionam como espaços permitidores e facilitadores do 
contato entre consumidores e fornecedores para a comercialização de produtos e 
serviços no mercado. Em razão disso, torna-se imprescindível o estudo das relações 
jurídicas, notadamente as de publicidade, as quais se efetivam nos espaços de 
marketplace para a proteção e para a defesa do consumidor no âmbito do comércio 
eletrônico. Para tanto, será analisada a regulamentação atual existente no Código de 
Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990) e no Marco Civil da Internet Civil (Lei 
Federal nº 12.965/2014), além da normatização especificamente voltada para a 
regulação do comércio eletrônico. Ademais, serão ainda estudados os posicionamentos 
doutrinários e jurisprudenciais sobre o assunto. Por isso, os procedimentos 
metodológicos utilizados para tal análise consistem em pesquisa aplicada, com 
abordagem qualitativa e hipotético-dedutiva e objetivo descritivo. Conclui-se, portanto, 
que a vastidão de práticas publicitarias nessa plataforma pode ser imensa, 
transpassando os conceitos de abusividade e de enganosidade presentes nas mais 

diversas peças de publicidade. 

 
Palavras-chave: Direito do consumidor. Comércio Eletrônico. Publicidade. 

TITLE: Legal relationships that develop on marketplace platforms 

Abstract 

The number of business relationships that are effected by virtual means (e-commerce) 
has grown exponentially, either through websites or through applications specially 
developed for mobile devices (smartphones). Thus, a large portion of these relationships 
are effected through marketplace platforms, which function as spaces that allow and 
facilitate contact between consumers and suppliers for the marketing of products and 
services in the market. Because of this, it is essential to study the legal relationships, 
especially those of advertising, which are effective in marketplace spaces for the 
protection and defense of consumers in the field of e-commerce. For this, it will be 
analyzed the current regulation existing in the Code of Consumer Protection (Federal 
Law No. 8.078/1990) and in the Civil Framework of the Civil Internet (Federal Law No. 
12.965/2014), in addition to the normatization specifically directed to the regulation of 
electronic commerce. Furthermore, the doctrinaire and jurisprudential positions on the 
subject will also be studied. Therefore, the methodological procedures used for such 
analysis consist of applied research, with qualitative and hypothetical-deductive 
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approach and descriptive objective. It is concluded, therefore, that the vastness of 
advertising practices in this platform can be immense, going beyond the concepts of 

abuse and deception present in the most diverse pieces of advertising. 

 
Keywords: Consumer law. Electronic commerce. Advertising. 

Introdução 

No mundo globalizado do século XXI, a disputa por espaço no mercado de consumo 
está, paulatinamente, alcançando patamares antes inimagináveis, em razão de a 
quantidade de produtos e de serviços competitivos estar sempre evoluindo. Nesse 
espectro, a ampliação das alternativas para a captura de consumidores específicos tem 
evoluído concomitantemente à premência de lucro dos fornecedores. O consumidor 
passa a ser fortemente disputado entre os fornecedores e, como ente vulnerável, por 
vezes, não chega a sequer perceber que está sendo ludibriado pelos anunciantes. 

A internet tornou-se um meio fácil de ilusionismo online porque a facilidade para com o 
acesso de qualquer pessoa ou máquina pré-programada é inquestionável. A velocidade 
de criação de notícias, de comentários e de opiniões – mesmo que sejam falsas ou 
ilusórias – é imensa; a multiplicação e a disseminação dessas informações pelos 
usuários controlados por Pessoas Físicas e/ou Jurídicas beira o inacreditável. Ademais, 
a possibilidade de anonimato, diversas vezes, enseja o uso indevido do meio virtual. 
Tudo isso tem transformado a internet em um terreno fértil para práticas publicitárias e 
para estratégias de marketing vistas como ilegais e ilegítimas em relação ao 

consumidor. 

Dessa forma, a venda de mercadorias online, a saber, nas plataformas de marketplace, 
aumentou bruscamente devido à facilidade no acesso dos consumidores ao conteúdo 
comercializado pelos fornecedores. Em contrapartida, os problemas sociais e jurídicos 

do âmbito online cresceram similarmente. 

Ademais, a publicidade e as suas ramificações surgem como estratégias concorrenciais 
dentro do mercado cuja inovação e criatividade, no que tange à sua veiculação, são 
essenciais para ganhar espaço e reconhecimento. Embora prejudiciais aos 
consumidores, na perspectiva puramente mercadológica, é necessário que novas 
técnicas publicitárias sejam inseridas no mercado para fins de obtenção de resultados 
lucrativos elevados. Entretanto, a problemática da questão transita em torno da análise 
deliberativa entre dois fatores. Por um lado, a necessidade de inovação criativa e eficaz 
por parte dos fornecedores para com a utilização de campanhas publicitárias que 
acabam por lesar o mercado de consumo, sobretudo, quando não possuem a devida 
regulamentação. Por outro, a desonestidade publicitária para com o consumidor, haja 
vista que a identificação dos anúncios é prejudicada em virtude das estratégias 
utilizadas que denotam uma captura abusiva do consumidor nas plataformas de 
marketplace. 

 
Metodologia 

 

Utilizar-se-á da natureza objetiva descritiva, a qual descreve as características do 
empecimento questionado, bem como, por vezes, suas possibilidades de solução. 
Adequar-se-á às técnicas de coleta de pesquisa padrão, a saber, pesquisa doutrinária 
e/ou leitura documental, assim como leitura informativa por seleção e de forma 
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interpretativa. A primeira, informativa, visará a seleção das informações mais 
importantes relacionadas à publicidade e à sua possível regulação. Sendo assim, a 
determinação prévia dos diversos propósitos específicos é substancial, uma vez que 
consiste na eliminação do supérfluo e na concentração das informações pertinentes ao 
estudo. Enquanto a segunda, a interpretativa, relacionará os textos dos autores 
estudados com os problemas para os quais, por intermédio da leitura analítica, buscar-
se-á soluções para a regulação das práticas publicitárias desenvolvidas nas plataformas 
de comércio eletrônico. 

 
Resultados e Discussões 

 

A relação jurídica de consumo é caracterizada a partir da presença de seus elementos 
constitutivos: subjetivos, objetivos e causal (MIRAGEM, 2019). Os elementos subjetivos 
dizem respeito a consumidor e a fornecedor, já os objetivos são relativos ao produto e 
ao serviço (GARCIA, 2020). O elemento causal, por sua vez, refere-se à necessidade 
de destinação final do bem, a qual é norteada por três teorias: a maximalista (NETTO, 
2020), a finalista (PAIVA, 2015) e a finalista atenuada (BRASIL, 2005). 

No mercado de consumo existem categorias de regras e de princípios direcionadas ao 
controle das práticas de comércio as quais fazem parte do âmbito das relações 
consumeristas. Uma das práticas mais relevantes da comunicação comercial é a oferta, 
cuja proposta de fornecimento de produto e/ou serviço pode ser realizada em três 
categorias específicas: apresentação, informação e, principalmente, publicidade 
(ALMEIDA, 2009). A publicidade é um artifício que incita a contratação de serviços e 
produtos, a fim de torná-los conhecidos pelo maior número de pessoas (REYES LÓPES, 
2012). É uma ferramenta essencial para o fornecimento de informações com 
direcionamento aos consumidores, tendo em vista que tais informes os oportunizam a 
realizar uma seleção adequada de produtos e serviços (LEÓN ARCE; MORENO-
LUQUE CASARIEGO; AZA CONEJO, 1995). 

Embora o Código de Defesa do Consumidor não tenha definido a publicidade de forma 
explícita, em uma definição metajurídica, é possível afirmar, resumidamente, que a 
publicidade consiste em um conjunto de mecanismos destinados a informar o público e, 
concomitantemente, convencê-lo e persuadi-lo com o intuído de fomentar a aquisição 

ou utilização de produtos e/ou serviços (SANTOS, 2000). 

Assim, o objetivo fundamental de grande parte dos anúncios publicitários é persuadir os 
consumidores. Entretanto, poucas campanhas têm uma teoria (ou partem de dados 
empíricos) com o fito de fundamentar mensagens as quais busquem mudar atitudes, 
comportamentos ou hábitos. Dependem unicamente de crenças intuitivas e da 
criatividade do fornecedor anunciante. A partir desse panorama, o arcabouço teórico-
conceitual da psicologia behaviorista (comportamental) tem contribuído com princípios 
empiricamente testados os quais têm sido aplicados na publicidade, aumentando a sua 

efetividade (BATOR; CIALDINI, 2000). 

Ou seja, as cores utilizadas no designer, o tamanho da fonte, a estrutura da mensagem 
publicitária e o local em que é anunciada a publicidade são primordiais para a aceitação 
do consumidor. Entretanto, quando o devido estudo acerca do neuromarketing 
(BRIDGER, 2018), ou seja, do comportamento do consumidor dentro do sistema 
publicitário, não é efetivado, pode acarretar na abusividade dos anúncios publicitários, 
haja vista que serão utilizados meios alternativos e ilegais para capturar o consumidor, 
como a publicidade comportamental. 
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Sendo assim, todos os indivíduos expostos à publicidade são considerados legalmente 
consumidores e, por isso, merecem a devida proteção por causa da sua vulnerabilidade 
e da sua hipossuficiência (TARTUCE; NEVES, 2018). O Código de Defesa do 
Consumidor afirma que se equiparam aos consumidores todas as pessoas 
determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas (artigo 29, caput, CDC). Ou 
seja, para fins de caracterização da exposição à prática publicitária, todos aqueles que 

visualizarem o anúncio são considerados consumidores. 

Dessa maneira, a publicidade furtiva, dentro das plataformas de marketplace, promove 
um produto ou um serviço por meio de atrativos que o tornam interessante e moderno, 
ao basear-se fortemente no movimento de boca a boca, e, arbitrariamente, faz com que 
os consumidores tenham a impressão de que conheceram o produto de forma 
espontânea (OSTERHOUT, 2010). Ou seja, o principal objetivo é alcançar o público 
certo e demonstrar o produto sem incitar a percepção de que os consumidores estão 
sendo expostos a uma campanha publicitária (KAIKATI; KAIKATI, 2004). 

Ademais, essa mensagem pode ser transmitida de diversas maneiras, tanto no mercado 
presencial, como também dentro do âmbito comercial eletrônico. Em primeiro, 
mensagens ocultas e secretas que incitam o consumo, dispostas em frases, imagens, 
vídeos, jornais etc. podem vir a impulsionar o consumidor – publicidade subliminar 
(MLODINOW, 2015). Ademais, a inserção de produtos dentro de filmes, novelas e/ou 
vídeos online é de primordial importância para o desenvolvimento dessa prática – 
product placement/merchandising (REBELO, 2009). Em terceiro, os textos publicitários 
presentes em notícias e em jornais impressos ou virtuais entusiasmam o consumidor a 
ponto de ele interessar-se por produtos que, teoricamente, nem estariam sendo 
anunciados – publicidade dissimulada (FARIAS, 2018). 

Mais ainda, em uma situação corriqueira, um profissional que faz parte de uma 
campanha de marketing sem que os consumidores tenham conhecimento pode 
mencionar ou recomendar uma marca ou um serviço; o mesmo acontece com 
celebridades ou influenciadores digitais quando são vistos com produtos de uma 
determinada marca – buzz marketing (MOURA, 2016). Em quinto, comentários acerca 
de um determinado produto podem ser realizados por diversas pessoas contratadas 
dentro das plataformas de marketplace para fins de análise positiva do produto vendido 
ou de análise negativa da marca concorrente – astroturfing(SILVA, 2013). 

O stealth marketing é um termo geral utilizado para designar a publicidade disfarçada, 
oculta, invisível ou, até mesmo, furtiva. Pode ser considerada como uma afronta ao 
princípio da identificação publicitária expresso no artigo 36, caput, do Código de Defesa 
do Consumidor(BRASIL, 1990) e, mais ainda, como uma contrariação aos artigos 9° e 
28 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária(BRASIL, 1980). Em virtude 
disso, esse tipo de publicidade é qualificado como uma prática abusiva cuja proibição 
deve ser peremptória. Sendo assim, é de fundamental importância analisar algumas de 
suas espécies. 

Assim, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, no seu artigo 37, §2°, que é abusiva 
a publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento e que seja capaz de induzir 
o consumidor ao comportamento prejudicial à sua saúde ou à sua segurança (BRASIL, 
1990). Nesse molde, a publicidade pode lesar o consumidor, aproveitando-se da sua 
deficiência de identificar a campanha publicitária subliminar, podendo incentivar 
inconscientemente o consumidor a se comportar de maneira lesiva e, mais ainda, 
prejudicar o seu processo decisório. Por último, é substancial considerar que o 
legislador, ao definir a publicidade abusiva, utilizou-se da expressão “dentre outras”. 
Isso significa que o rol disposto no Código de Defesa do Consumidor é meramente 
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exemplificativo – numerus apertus (CASADO, 2006) – e não taxativo – numerus clausus 
(FERNANDES NETO, 1999). Ou seja, o legislador deixou em aberto a possibilidade de 
inserir outras práticas e espécies de publicidade dentro do rol das publicidades abusivas, 
podendo, assim, elencar a publicidade subliminar, o astroturfing, o stealth marketing, a 
publicidade redacional, o buzz marketing, entre outros nesse repertório e caracterizar 
sua abusividade. 

 
Conclusão 

 

Com o surgimento do comércio eletrônico, as relações de consumo atingiram um 
patamar mais elevado. Tornaram-se, paulatinamente, mais rápidas e 
desburocratizadas, seja para os consumidores que conseguem pesquisar produtos e 
serviços com facilidade, seja para os fornecedores que conseguem atingir mercados 
antes praticamente inacessíveis. 

Nesse contexto, a necessidade dos fornecedores de comercializar os seus produtos e 
serviços de maneira rápida e efetiva fez com que as formas de publicidade sem o 
aparato psicológico se tornassem obsoletas e antiquadas. Foi instituída por essa 
legislação, a possibilidade de configuração da relação de consumo por equiparação, 
nos termos do artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, cuja ocorrência dá-se 
quando alguém é exposto a práticas comercias, dentre as quais está incluída a 
comunicação de natureza publicitária, independentemente do fato dessa ter sido ou não 
construída no sentido de criar uma necessidade de consumo antes inexistente, ou 
simplesmente para divulgar as características de um determinado produto ou serviço 
que está sendo inserido no mercado. 

O Código de Defesa do Consumidor não regulamentou expressamente diversas 
espécies de publicidade cuja lesão é relativa ao consumidor. Entretanto, apesar de o 
Código ainda ser omisso, não há impossibilidade de regulação desse tipo de atividade 
por parte do microssistema de proteção e defesa do consumidor. Isso ocorre porque 
todas as condutas dos fornecedores estão sujeitas aos princípios e regras instituídos na 
normatização que compõe o microssistema consumerista. 

Sendo assim, independe de qual espécie de técnica publicitária for utilizada dentro das 
plataformas de marketplace, se não for capaz de propiciar ao consumidor a 
possibilidade de ser propriamente identificada como publicidade, poderá ser classificada 
dentro do conceito de publicidade furtiva, e, assim, deve ser reprimida pelo 
microssistema de proteção e defesa do consumidor por razão de afrontar diretamente o 
princípio da identificação da publicidade – artigo 36, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor e artigo 28 do Código de Autorregulamentação Publicitária. 

Por fim, para a garantia efetiva da defesa do consumidor no que tange às campanhas 
de natureza publicitária disfarçada, é necessário a intensificação de maneira quantitativa 
(fiscalizar mais) e qualitativa (fiscalizar melhor) da atuação dos órgãos voltados para a 
proteção e defesa do consumidor. Isso pode ser feito por meio de atuações isoladas ou 
conjuntas entre o Poder Judiciário, as instituições que promovem a tutela administrativa 
do consumidor (v.g. PROCON) e especificamente na seara da publicidade, o Conselho 
Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), que possui uma grande 

importância no processo de regulação da publicidade brasileira. 
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TÍTULO: AUDITORIA APLICADA A UNIDADES DE INFORMAÇÃO DA UFRN: 

ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES 

Resumo 

 

Apresentar ações desenvolvidas no plano de trabalho “Auditoria aplicada a unidades de 
informação da UFRN: análise das contribuições”, que faz parte do projeto de iniciação 
científica “Auditoria aplicada a unidades de informação da UFRN” desenvolvido pelo 
Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Tendo como objetivo geral sistematizar a análise das contribuições de método de 
auditoria de inteligência para as unidades de informação da UFRN. Primeiro passo do 
percurso metodológico foi a realização da pesquisa bibliográfica no campo da auditoria, 
mais precisamente, dentro da área das auditorias realizadas em unidades de informação 
com enfoque nas contribuições dessa atividade para as unidades de informação. Após 
a realização da leitura dos textos encontrados na pesquisa bibliográfica foi definido 
como campo de pesquisa para a realização da auditoria o Núcleo Temático da Seca e 
do Semiárido (NUT-SECA) da UFRN. Por fim, devido a pandemia de Covid-19 as 
atividades presenciais de ensino, pesquisa e extensão foram afetadas, impossibilitando, 
dessa forma, a execução da aplicação do método de auditoria de inteligência no NUT-
SECA, inviabilizando a continuidade do processo de pesquisa. 

 
 

Palavras-chave: Auditoria. Auditoria de inteligência. Unidades de informação. 

TITLE: AUDIT APPLIED TO UFRN INFORMATION UNITS: ANALYSIS OF 

CONTRIBUTIONS 

Abstract 

 

Present actions developed in the work plan “Auditing applied to UFRN information units: 
analysis of contributions”, which is part of the scientific initiation project “Auditing applied 
to UFRN information units” developed by the Information Science Department of the 
Federal University of Rio Grande do Norte. With the general objective of systematizing 
the analysis of the contributions of the intelligence audit method to the UFRN information 
units. The first step in the methodological path was to carry out bibliographic research in 
the field of auditing, more precisely, within the area of audits carried out in information 
units with a focus on the contributions of this activity to the information units. After reading 
the texts found in the bibliographic research, the UFRN Thematic Nucleus for Drought 
and Semiarid (NUT-SECA) was defined as the research field for the audit. Finally, due 
to the Covid-19 pandemic, face-to-face teaching, research and extension activities were 
affected, thus making it impossible to carry out the application of the intelligence audit 
method at NUT-SECA, preventing the continuity of the research process. 
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Introdução 

Este relatório faz menção às ações desenvolvidas dentro do plano de trabalho “Auditoria 
aplicada a unidades de informação da UFRN: análise das contribuições”, esse trabalho 
faz parte do projeto de pesquisa de iniciação científica “Auditoria aplicada a unidades 
de informação da UFRN”. O trabalho tem como objetivo geral sistematizar a análise das 
contribuições de método de auditoria de inteligência para as unidades de informação da 
UFRN, através disso foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: a) aplicar 
o método de auditoria de inteligência em unidades de informação da UFRN; b) identificar 
as contribuições de auditoria de inteligência para o aperfeiçoamento das unidades de 
informação; c) categorizar as contribuições da auditoria de inteligência para as unidades 
de informação no que se refere a processos, produtos e serviços de informação; e d) 
propor aperfeiçoamento e adaptações ao método de auditoria de inteligência a partir de 
sua aplicação em unidades de informação. 

Para auxiliar a execução dos objetivos do trabalho foi estabelecido um percurso 
metodológico que teve como primeiro passo a realização de uma pesquisa bibliográfica 
sobre a realização de auditoria em unidades de informação, com enfoque nas 
contribuições do processo de auditoria para as unidades de informação. As buscas 
sobre a temática foram realizadas no Portal de periódicos da Capes, na Base de dados 
em Ciência da Informação (BRAPCI) e Google acadêmico, com a delimitação temporal 
de 2010 – 2019, nos idiomas português, inglês e espanhol. 

Depois da leitura dos textos e artigos encontrados na pesquisa bibliográfica, foi definido 
que o estudo de caso seria executado no Núcleo Temático da Seca e do Semiárido 
(NUT-SECA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é caracterizado 
como um centro de documentação vinculado ao o Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
(CCSA). Devido a pandemia de Covid-19 que afetou o Brasil e o mundo no decorrer de 
2020, impedindo a manutenção presencial das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão na UFRN e também pela falta de recursos tecnológicos da bolsista de iniciação 
científica de dar prosseguimento ao processo remotamente, a aplicação do método de 
auditoria e a execução do processo foi inviabilizado, não tendo chegado, dessa forma, 
ao produto final. 

A estrutura do trabalho está dividida da seguinte forma: método, resultados e discussões 
e conclusão. Na secção de métodos estão descritos os procedimentos metodológicos 
da pesquisa bibliográfica e do método de auditoria de inteligência desenvolvido por 
Carvalho (2010). Logo após, na secção dos resultados e discussões é caracterizado o 
NUT-SECA, local que seria desenvolvido o processo de auditoria. Por fim, é exposta a 
conclusão destacando a importância do processo de auditoria de ativos de informação 
e apresentando as habilidades desenvolvidas durante o processo de pesquisa. 

 

Metodologia 

 

Os levantamentos bibliográficos de materiais informacionais sobre a temática foram 
realizados no Portal de periódicos da Capes, Base de dados em Ciência da Informação 
(BRAPCI) e Google acadêmico, com a delimitação temporal de 2010 a 2019, nos 
idiomas português, inglês e espanhol. A partir da realização do levantamento 
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bibliográfico foi possível perceber a deficiência da temática da execução da auditoria 
em unidades de informação, principalmente, no âmbito brasileiro, destacando que os 

principais relatos da área se encontram em espanhol. 

Dando prosseguimento, é importante destacar que a base de dados que mais ofereceu 
resultados em relação a área, principalmente no idioma português e espanhol, foi a 
BRAPCI com o total de 17 artigos científicos, sendo 12 em espanhol e 5 em português. 
Sendo os anos de 2012, 2014, 2018 e 2019 com maior número de publicações na área, 
com 3 publicações cada. Já o Portal de periódicos da Capes apresentou um resultado 
de 9 artigos científicos, sendo 5 em espanhol, 2 em português e 2 em inglês. No Portal 
de periódicos da Capes o destaque anual é do ano de 2019 com 3 publicações no total. 
O Google acadêmico apresentou somente dois resultados diferentes das outras bases, 
sendo uma dissertação e um Trabalho de conclusão de curso, ambos de 2019, sendo 
um em português e outro em espanhol, respectivamente. 

O método de auditoria de inteligência, que seria aplicado no NUT-SECA, é dividido em 
sete etapas, são elas: planejamento, preparação, coleta, análise, elaboração do 
relatório, comunicação e elaboração do guia para implantar as recomendações. 

Em resumo as atividades que são realizadas em cada etapa do método de auditoria de 
inteligência, segundo Carvalho (2010) são: 

Planejamento: definição dos objetivos da investigação e obtenção do apoio dos gestores 
das unidades de informação; 

Preparação: comunicação dos objetivos da pesquisa para a unidade em que será 
realizada a auditoria, levantamento bibliográfico para embasamento da pesquisa, 
definição das técnicas e instrumentos de pesquisa e elaboração do instrumento que 
coletará os dados importantes para a realização do processo; 

Coleta: aplicação do instrumento de coleta para a obtenção das informações 
necessárias; 

Análise: descrição dos dados coletados e análise de conteúdo; 

Elaboração do relatório: criação de relatório com informações relevantes sobre os 
aspectos auditados na unidade de informação, incluindo também recomendações; 

Comunicação: reunião com os gestores da unidade para a divulgação dos resultados 

de auditoria e subsidiar a execução das recomendações apresentadas no relatório; 

Elaboração de guia de implementação: criação de documento que facilitará a 
implementação das recomendações. 

Devido à pandemia de Covid-19 que afeta o Brasil e o mundo no decorrer de 2020, 
impedindo, dessa forma, a manutenção presencial do ensino, pesquisa e extensão na 
UFRN e também devido à falta de recursos tecnológicos da bolsista de iniciação 
científica para dar prosseguimento ao processo remotamente, a aplicação do método 
de auditoria e a execução do processo foram inviabilizados. Dessa forma, não foi 
realizado nenhuma etapa do processo de auditoria de inteligência na unidade de 
informação escolhida, porém é possível salientar que a execução do processo de 
auditoria no NUT-SECA, será realizada no âmbito do plano de trabalho seguinte, já 
aprovado pela Pró-reitoria de pesquisa (PROPESQ) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1756 

 

 
Resultados e Discussões 

 

A norma ISO n. 19.011/2018, responsável pelas diretrizes para auditoria de sistemas de 
gestão, define o processo de auditoria como algo “sistemático, documentado e 
independente para obter evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente para 
determinar a extensão na qual os critérios da auditoria são atendidos” (ISO 19.011/2018, 
p. 1). Já o Tribunal de Contas da União (TCU) define auditoria como um “processo 
sistemático, documentado e independente de se avaliar objetivamente uma situação ou 
condição para determinar a extensão na qual critérios são atendidos, obter evidências 
quanto a esse atendimento e relatar os resultados dessa avaliação a um destinatário 

predeterminado” (TRIBUNAL DE CONTAS DAS UNIÃO, 2011, p. 13). 

O termo auditoria de ativos de informação é uma expressão empregada por Carvalho 
(2010), a partir dos estudos de Botha e Boon (2003), com a finalidade de reunir os vários 
tipos de auditoria (recursos de informação, informação, conhecimento e inteligência) 
que tem como escopo avaliar os processos e recursos de informação. Segundo 
Carvalho (2019), alguns autores, como Dobson (2002), Griffiths (2012) e Frost e Choo 
(2017), utilizam o termo auditoria de informação para denominar todos os outros tipos 
de auditoria. Segundo Granado, Romero e Rodrígues (2015) as auditorias de ativos de 

informação são herdadas das auditorias econômicas e financeiras. 

Segundo Martinez e Armenteros (2006) o surgimento e expansão dos estudos sobre a 
temática de auditoria de ativos de informação são resultados de três aspectos 
importantes, são eles: o desenvolvimento dos estudos sobre a necessidade de 
informação, principalmente no cenário internacional, nos anos entre 1980 e 1990; a 
realização de auditorias de qualidades no sistema de bibliotecas do ensino superior 
australiano entre os anos de 1993 e 1995, com o objetivo de reorganizar as bibliotecas 
do sistema; e, por último, foi o crescimento do interesse de grandes organizações em 
avaliar a os recursos de informações provenientes de suas atividades. 

Segundo Granado, Romero e Rodrígues (2015) a auditoria de informação é uma 
ferramenta que permite avaliar o gerenciamento de recursos e informações dentro de 
uma organização, fornecendo, dessa forma, informações sobre as necessidades de 
informações dos usuários, clientes, gestores e colaboradores. Já Sharma e Singh (2011) 
definem auditoria de ativos como um processo sistemático através do qual uma 
organização ou unidade de informação compreende suas necessidades de informação 
e conhecimento, entendendo seus o fluxos e lacunas de informação. 

Buchanan e Gibb (2008) destacam que a realização de auditoria permite a identificação 
das necessidades do uso de informação e auxilia no mapeamento dos fluxos de 
informação. Vo-Tran (2011) alude que a auditoria é uma importante ferramenta dentro 
do campo do gerenciamento de informação, podendo ser utilizado em unidades de 
informação como um instrumento de melhoria nos processos e serviços. 

O método de auditoria de inteligência foi escolhido, pois engloba características e 
aspectos que permitem uma ampla visão sobre a gestão e da informação e do 
conhecimento. Carvalho (2019) destacar que através da realização da auditoria de 
inteligência é possível avaliar aspectos importantes, como: necessidades 
informacionais, fontes utilizadas e não utilizadas no processo de informação, uso de 
informação, difusão e divergências, os canais de comunicações utilizados, 
especialistas, barreiras e lacunas de informação, entre outros. 
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Griffiths (2012) afirma que a auditoria de informação ainda é pouco adotada no âmbito 
da Ciência da Informação devido à falta de conhecimento sobre os processos de 
auditoria, a confusão entre os diversos tipos de auditoria de ativos de informação e, 
principalmente, devido à ausência de estudos na área e falta de relatos de experiências. 
A execução do processo de auditoria uma unidade informação tem como escopo 
produzir conteúdo sobre as experiências e relatos, aumentando a produção científica na 

área e auxiliando futuras aplicações. 

Segundo Macedo e Ortega (2019, p. 336) as unidades de informação podem ser 
definidas como “instituições pertencentes ao conjunto das estruturas sociais 
estabelecidas pela cultura, dedicada à preservação e à divulgação das manifestações, 
advindas de indivíduos, de grupos, de um povo ou nação”. Santa Anna (2017) aponta 
que nos tempos remotos o objetivo das unidades de informação era preservar a cultura 
registrada (patrimônio cultural tangível) nos acervos documentais. Ainda segundo 
Macedo e Ortega (2019) as unidades de informação executam quatro processos 
essenciais, são eles: desenvolvimento e formação de coleções e recursos 
informacionais (independentemente do tipo de suporte adotado); tratamento da 
informação; atendimento ao público; e, por último, administração para a realização do 
seu funcionamento. 

Os autores ainda destacam que os centros de documentação, que é a definição do 
Núcleo Temático da Seca e do Semiárido (NUT-SECA), são considerados também 
centros de memória, pois se caracterizam como instituições de cultura através do qual 
aspectos socioculturais de determinado grupo é preservado com a finalidade de 

entender melhor o presente através dos vestígios e ações do passado. 

Segundo Freire (2004), o NUT-SECA é um importante centro de documentação que 
preserva documentos informacionais e dados sobre a seca, semiárido e região do 
nordeste brasileiro. Ainda segundo a autora, a história do NUT-SECA tem início na 
década de 1980 com a criação do “Programa de estudo sobre a problemática da seca 
do RN”, programa desenvolvido dentro do “Projeto Rio Grande do Norte”. O programa 
de estudos foi oficializado como Núcleo Temático da Seca e do Semiárido no ano de 
1995 pela Portaria de nº 001/95-R do mesmo ano. 

É importante ressaltar que o projeto de criação do NUT-SECA foi criado para entender 
a seca e a região do semiárido, principalmente do RN, como o fenômeno amplo e 
interdisciplinar, através do qual fosse possível compreender as marcas da seca na 
história da região nordeste, principalmente em relação ao nosso estado. Segundo Freire 
et al. (2008), os estudos sobre a seca e, principalmente, os avanços no combate aos 
efeitos da seca registrados nos documentos do centro de documentação, poderiam 
auxiliar gestores governamentais e não-governamentais que tivessem interessados na 
criação de políticas públicas para minimizar os efeitos da seca na região nordeste. 

Atualmente, através do site do NUT-SECA, podemos destacar que sua missão enquanto 
centro de documentação é promover a disseminação da informação da temática da 
seca, com o intuito de impulsionar o conhecimento científico em relação a temática. Já 
o objetivo do centro é contribuir com o equilíbrio entre o ser humano e a natureza, 
visando uma exploração de riquezas naturais sustentável e consciente. A equipe que 
compõe o centro é uma diretora e um vice, amplos professores do Departamento de 
Ciência da Informação da UFRN, um bibliotecário, um assistente de processos e quatro 
bolsistas. O centro de documentação tem sua administração sobre a custódia do Centro 

de Ciências Sociais Aplicada (CCSA/UFRN). 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1758 

 

Apesar da realização do processo de auditoria de inteligência ter sido impossibilitado 
devido à pandemia de Covid-19, a literatura da área já nos mostra alguns benefícios e 
contribuições da realização do processo para as unidades de informação. O plano de 
trabalho do projeto “Auditoria aplicada a unidades de informação” desenvolvido na 
Biblioteca Setorial do CCSA/UFRN, destacam que a contribuições do processo de 
auditoria pode ser caracterizada em três pontos: processos, produtos e serviços. 

No aspecto de processos, algumas contribuições são: apresentação geral da visão dos 
usuários sobre os serviços oferecidos pela unidade; identificação da necessidade dos 
usuários por novos serviços de informação; ampliação da visão da gestão da unidade 
sobre o aspecto de infraestrutura física e tecnológica da mesma; caracterização e 
análise sobre a unidade; caracterização do público-alvo da unidade; levantamento dos 
pontos favoráveis e desfavoráveis em relação ao alcance dos objetivos da unidade; 
identificação de falhas e lacunas que atrapalham a prestação de serviços de maneira 
eficaz; auxílio na criação de uma política de criação e manutenção de serviços que 
possam ajudar a unidade; possibilidade de implantação das sugestões feitas pelos 
usuários da unidade; e implantação das recomendações da auditoria de inteligência. 

No aspecto de produtos, podemos destacar o retorno dos resultados alcançados para a 
unidade de informação (relatório de auditoria). E no aspecto de serviços, podemos 
destacar as seguintes contribuições: avaliação do conhecimento e da percepção de 
utilidade dos serviços oferecidos, criação de novos serviços e reativação de serviços em 
conformidade com as demandas dos usuários; e adequação e melhoria dos serviços 
que já são ofertados pela unidade. 

Gutiérrez Garzón (2003) aponta que os benefícios da realização de uma auditoria para 
a gestão de documentos, são: a) identificação de obstáculos ou riscos na gestão de 
documentos (reprocessos, duplicações, erros, perdas e outros); b) apoio para a 
implementação de estratégias de gestão e plano de ação; c) auxilia a unidade a 
conhecer e compreender os fluxos documentais, mostrando o que a unidade pode 
ganhar através de uma gestão eficiente; d) estabelecimentos de requisitos de 
informação da unidade e identificação dos documentos que estabelece e promove estes 
requisitos; e) mostrar à organização como a gestão eficiente pode contribuir para o 

alcance dos objetivos da unidade; e f) apoio na gestão de processos de informação. 

Sharma e Singh (2011) destacam quatro benefícios da realização da auditoria de 
informação para a unidade de informação, são eles: a) informações precisas e 
disponíveis como forma de garantir uma fonte de informação corporativa; b) feedback; 
c) foco na comunicação, buscar o aperfeiçoamento do processo de comunicação; e d) 
treinamento do pessoal, oportunidade de envolver a equipe no processo de auditoria, 
promovendo, dessa forma, novas habilidades na equipe. 

Por fim, é relevante ressaltar que o novo plano de pesquisa já foi aprovado pela Pró-
reitoria de pesquisa (PROPESQ) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte dará 
continuidade a realização da auditoria de inteligência no NUT-SECA. 

 
Conclusão 

 

Os processos de auditoria dentro de unidades de informação se destacam como uma 
importante ferramenta no processo de avaliação de recursos e necessidades de 
informação. Sua execução no centro de documentação do Núcleo Temático na Seca e 
do Semiárido (NUT-SECA) da UFRN, seria de grande importância na criação de 
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conteúdo e de relatos de experiências na área que ainda é tão escassa, principalmente 
no ambiento nacional. 

Porém, devido à pandemia de Covid-19 no ano de 2020 e também pela falta de recursos 
tecnológicos da bolsista de iniciação científica de dar prosseguimento ao processo 
remotamente, a aplicação do método de auditoria e a execução do processo foi 
inviabilizado, impossibilitando o alcance dos objetivos), tanto geral (sistematizar a 
análise das contribuições de método de auditoria de inteligência para as unidades de 
informação da UFRN) como específicos: a) aplicar o método de auditoria de inteligência 
em unidades de informação da UFRN; b) identificar as contribuições de auditoria de 
inteligência para o aperfeiçoamento das unidades de informação; c) categorizar as 
contribuições da auditoria de inteligência para as unidades de informação no que se 
refere a processos, produtos e serviços de informação; e d) propor aperfeiçoamento e 
adaptações ao método de auditoria de inteligência a partir de sua aplicação em unidades 
de informação. 

Apesar dos obstáculos na realização do processo, a pesquisa bibliográfica apresentou 
dados que destacam que o tema vem em crescimento, principalmente no Brasil e nos 
países de língua espanhola, concluindo, assim, a importância de avanços na área da 
auditoria de ativos de informação, como proposto pela pesquisa. Ainda é importante 
ressaltar que a execução do processo de auditoria no NUT-SECA, será realizada no 
âmbito do plano de trabalho seguinte, já aprovado pela PROPESQ da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. 

Por fim, salientamos que as habilidades alcançadas, foram: conhecimento sobre a área 
de auditoria de ativos de informação e auditoria de inteligência; conhecimento sobre 
técnicas e instrumentos de pesquisa; teoria e prática sobre a realização de uma auditoria 
de inteligência; a importância da pesquisa na vida acadêmica; conhecimentos 
adquiridos mediante apresentações orais e escritas; e compartilhamento de saberes 

com professores e profissionais da área. 
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TÍTULO: O II Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA: desafios para efetivação em 

contexto de crise do capital 

Resumo 

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados do Plano de Trabalho 
“O II Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA: desafios para efetivação em contexto 
de crise do capital”, ligado a pesquisa “A Política de Reforma Agrária no Contexto do 
Ajuste Fiscal”, coordenada pela Profa. Dra. Ilena Felipe Barros. O foco da pesquisa é 
analisar, por meio de uma perspectiva crítica, os rebatimentos das políticas de Ajuste 
Fiscal na Política de Reforma Agrária. O referido plano de trabalho busca refletir a 
implementação do II Plano Nacional de Reforma Agrária, através dos dados 
disponibilizados no Plano Plurianual 2012/2014, as alterações e mudanças ocorridas e 
como isso afeta a vida da população do campo. 
 

Palavras-chave: Políticas Sociais, Reforma Agrária, Ajuste Fiscal. 

TITLE: The Agrarian Reform Policy in the context of tax adjustment 

Abstract 

This report aims to present the results of the Work Plan “The II National Plan for Agrarian 
Reform - PNRA: challenges for implementation in the context of the capital crisis”, linked 
to the research “The Agrarian Reform Policy in the Context of Fiscal Adjustment”, 
coordinated by Profa. Dra. Ilena Felipe Barros. The focus of the research is to analyze, 
through a critical perspective, the impact of the Fiscal Adjustment policies in the Agrarian 
Reform Policy. The aforementioned work plan seeks to reflect the implementation of the 
II National Plan for Agrarian Reform, through the data made available in the 2012/2014 
Pluriannual Plan, the changes and changes that have occurred and how it affects the life 
of the rural population. 
 

Keywords: Social policies, Agrarian reform, fiscal adjustment 

Introdução 

O plano de trabalho intitulado de “O II Plano Nacional de Reforma Agrária - PNRA: 
desafios para efetivação em contexto de crise do capital” inserido na pesquisa “A Política 
de Reforma Agrária no Contexto do Ajuste Fiscal” buscou analisar as implicações que 
do ajuste fiscal na Política de Reforma Agrária. Buscou-se obter os seguintes objetivos: 
a) analisar a execução do II PNRA; b) compreender por meio de uma perspectiva crítica 
o debate teórico sobre questão agrária; c) Incentivar a participação dos estudantes da 
graduação na prática da pesquisa; d) Estimular a produção de conhecimento sobre a 
questão agrária brasileira; e) Despertar o interesse e a participação nos estudos do 
grupo de pesquisa “Questão Social, Política Social e Serviço Social”. A efetivação do 
plano de trabalho aconteceu sob a coordenação da Profa. Dra. Ilena Felipe Barros, que 
orientou as atividades nos estudos e discussões sobre a questão agrária brasileira. 
Entende-se a necessidade da realização de uma reforma agrária no Brasil, que venha 
romper com as desigualdades e acabar com a pobreza rural, por este motivo, a 
importância de discutirmos sobre a efetivação do II PNRA- Plano Nacional de Reforma 
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Agrária – e de qual forma as políticas de ajuste fiscal tem sido um aliado do capital no 
processo de manutenção da concentração fundiária no país. 
 
Metodologia 

 
O processo metodológico foi pensado dentro das possibilidades objetivas em 
conformidade com o plano de trabalho. Foram realizados estudos sobre as políticas de 
ajuste fiscal e a situação atual da Política de Reforma Agrária no Brasil. Análise de dados 
dos Planos Plurianuais disponibilizados pelo Governo Federal dos anos 2012/2014, 
analisando seus objetivos, metas, iniciativas e orçamento. Durante o período de 
isolamento social devido a pandemia do COVID-19, realizamos encontros por meio de 
plataformas online (google meet), dando continuidade ao desenvolvimento da pesquisa. 
Neste mesmo momento realizamos em conjunto com o Grupo de Pesquisa Questão 
Social Política Social e Serviço Social algumas atividades de formação e capacitação 
sobre as políticas de ajuste fiscal e um minicurso sobre a obra de István Mészáros “Para 
Além do Capital (cap.1) ”. Tivemos encontros mensais com os integrantes do Grupo de 
Pesquisa Questão Social e Política Social e Serviço Social, no qual, foram apresentados 
os avanços que cada pesquisador obteve em sua respectiva área de estudo, e como a 
Política de Ajuste Fiscal vem afetando as diversas áreas sociais, além disso 
participamos da apresentação dos projetos de mestrados de alguns integrantes do 
grupo, onde pudemos debater ideias e contribuir para o crescimento do trabalho. 
Ocorreram encontros semanais com a professora orientadora e os demais voluntários, 
onde realizamos o planejamento do andamento da pesquisa, análise dos dados do PPA 
– 2012-2015, e discussões sobre os embates que a política agrária enfrenta diante da 
Política De Ajuste Fiscal. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS: Sabemos que a Política de Reforma Agrária nunca contou com 
recursos significativos, mas diante da implementação de políticas de ajuste fiscal houve 
uma redução, ainda mais brusca, nos recursos destinados ao II Plano Nacional de 
Reforma Agrária. Na análise do Plano Plurianual de 2012-2014, o programa destinado 
ao setor agrário tinha por nome “Reforma Agrária e Ordenamento da Estrutura 
Fundiária”. A seleção dos objetivos que trabalhamos foi definida levando em 
consideração os seguintes aspectos: combate a grilagem de terras; fiscalização das 
informações cadastrais; incentivo ao assentamento de famílias bem como as condições 
necessárias para o desenvolvimento das atividades produtivas; e o combate as 
diferentes violências no campo. É importante ressaltar, que não adianta apenas garantir 
o acesso à terra, é preciso também proporcionar condições básicas de acesso as 
políticas sociais, como saúde, educação, lazer, além da garantia de incentivo à 
produção rural. A reforma agrária constitui-se num conjunto, que vai muito além de 
apenas o acesso à terra. DISCUSSÃO: Os dados agropecuários de 2006 revelam a 
realidade da concentração de terras no Brasil, que assustadoramente é maior do que a 
concentração de renda. Essa má distribuição revela a desigualdade existente na 
sociedade brasileira, que está associada a situação de extrema pobreza de uma grande 
parcela da sociedade. A concentração de terras ainda traz outros problemas como o 
êxodo rural, a falta de incentivo a agricultura familiar, o desmatamento, a degradação 
do solo, rios, e fontes subterrâneas pelo uso excessivo de agrotóxicos. A política de 
Reforma Agrária é reconhecida como uma política essencial para o desenvolvimento 
econômico e social, no entanto, sua efetivação está longe de se concretizar, pois não é 
priorizada. Isso porque afetaria diretamente o agronegócio brasileiro, que é o grande 
campeão em concentração fundiária e territorial, e conta ainda com o apoio da 
conhecida “bancada ruralista” uma equipe que se utiliza do Estado para defender o 
agronegócio e barrar os projetos favoráveis a realização da Reforma Agrária. No 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1764 

 

entanto, a luta por Reforma Agrária faz parte do cotidiano dos trabalhadores/as rurais 
de todo país, essa luta se constitui como necessária para o rompimento das 
desigualdades existentes no campo. O II Plano Nacional de Reforma Agrária – II PNRA 
constitui-se como um programa de governo, aprovado no ano de 2004, e apresenta uma 
nova perspectiva, que busca a viabilidade do desenvolvimento de uma economia agrária 
sustentável, em conjunto com a integração produtiva e o desenvolvimento territorial. 
Nele está contido a perspectiva de Reforma Agrária ampliada, por entender que apenas 
o acesso à terra não é suficiente para solucionar as desigualdades existentes no campo, 
é preciso que as demais políticas sociais e estruturantes estejam interligadas. A 
integração produtiva dos novos assentamentos anda em conjunto com o projeto 
sustentável dos territórios, tendo como prioridade a participação social e a 
descentralização das políticas sociais. As implementações dos projetos produtivos 
serão pensadas conforme a especificidade de cada assentamento (território), buscando 
promover a diversificação produtiva de cada região, por meio de propostas que incentive 
a agroecologia. Na proposta dos novos assentamentos também está incluso a 
viabilidade econômica, que se caracteriza na disponibilização de “recursos para o 
custeio, seguro e comercialização da produção”. Podemos citar o Plano Safra da 
Agricultura Familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e o Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF como programas 
estratégicos para o acesso a renda e ao desenvolvimento da produção. O II PNRA teve 
por desafio modificar o modelo agrícola existente no país, que é baseado na 
concentração territorial, na monocultura e com maior parte da produção destinada à 
exportação. A maior parte dos assentamentos rurais possuem uma produção 
diversificada de culturas e de criação de animais, e a mão de obra é realizada pela 
própria família. A agricultura familiar além de ser a responsável pela maioria dos 
alimentos que chegam na mesa dos brasileiros, contribui para a diminuição do êxodo 
rural. O público alvo da Reforma Agrária é formado pela população que busca no acesso 
à terra a garantia de autonomia, são principalmente: trabalhadores rurais sem-terra, 
recém assentados, posseiros, extrativistas, quilombolas, mulheres trabalhadoras rurais, 
enfim, cada público e cada demanda possuiu uma especificidade a ser trabalhada. 
Diante dos dados do Censo Agropecuário de 2017, existe cerca de 1 milhão de mulheres 
envolvidas na agricultura familiar, com isso, o programa também pensa as questões de 
gênero existentes no ambiente rural. As políticas de ajuste fiscal representam um grande 
retrocesso para a realização da Reforma Agrária. Essas políticas estão associadas aos 
princípios do neoliberalismo. O principal pensamento dessas políticas é que existe uma 
necessidade maior de se investir na economia do que em demandas sociais. Ou seja, 
os interesses de mercado estão à frente dos interesses da população. Esse pensamento 
acaba por reduzir os recursos destinados a políticas sociais, que passam a ficar em 
segundo plano. Com isso, ocorre um aumento nas desigualdades sociais e a 
concentração de renda se eleva. As medidas adotadas pelo ajuste fiscal têm dois 
objetivos principais: proporcionar a estabilidade econômica e incentivar o crescimento 
da economia do país. O rebatimento do ajuste fiscal na efetivação do II PNRA se 
encontra exposto no Plano Plurianual, pois o recurso destinado a realização dos 
programas é inferior ao que realmente seria destinado. Esses cortes, simbolizam para 
os trabalhadores rurais um distanciamento de uma vida com condições dignas de 
sobrevivência. Os objetivos propostos tiveram seu orçamento reduzido em mais da 
metade, outros ainda não houve liberação de nenhum valor; fragilizando dessa forma, 
os projetos que muitas vezes não podem ser realizados devido à falta de recursos. O 
Serviço Social como profissão que está diretamente ligada aos movimentos sociais e 
busca a viabilidade na garantia dos direitos, tem papel essencial, principalmente no 
debate sobre os direitos sociais da população que vive no campo. A luta pela efetivação 
da Reforma Agrária não pode ser simplesmente ignorada, mas sim, inserida dentro dos 
debates, criando estratégias para sua implementação. 
 
Conclusão 
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Toda mudança que ocorre na economia acaba por impactar diretamente a vida dos/as 
trabalhadores/as, tanto do campo como da cidade. As políticas de Ajuste Fiscal são 
exemplo disso, eles interrompem o acesso a direitos sociais, fragilizam políticas públicas 
já existentes e retiram as esperanças do povo trabalhador. Para a população do campo 
a terra significa muito mais do que um meio de sobrevivência, a terra muitas vezes 
significa a vida daquele povo, que em nenhuma hipótese idealiza sua saída do campo. 
Portanto, concluímos que a Reforma Agrária, nesta sociedade capitalista ela nunca terá 
sua total efetivação, uma vez que mexe com as estruturas da acumulação do capital. 
Logo, se faz necessário a busca por estratégias pensadas coletivamente, fortalecendo 
o movimento de luta por Reforma Agrária, que atenda aos interesses dos/as 
trabalhadores/as rurais e que garanta o acesso a política sociais voltadas para a 
manutenção da vida e da produção agrícola. 
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TÍTULO: Regulação da Eficiência Energética: Um Diálogo Brasil-Alemanha para 

Conservação de Energia 

Resumo 

 

Dadas as agendas internacionais de preservação do meio ambiente, os governos são 
pressionados à gestão eficiente dos recursos naturais, inclusive os recursos 
energéticos. O Estado é responsável por garantir o suprimento público de energia, a 
nível institucional ou privado, para empresas ou consumidores. Tal suprimento depende 
de recursos disponíveis, e sua estabilidade torna-se questão imperativa ao observar a 
flutuação do suprimento de energia devido às alterações climáticas, especialmente em 
um país dependente de energia hidrelétrica como o Brasil. Tem-se a necessidade de 
intervenções no setor por meio de regulações e políticas públicas para energia e 
promoção da conservação da energia e eficiência energética, beneficiando o país 
ambiental, social e economicamente. Faz-se necessário observar experiências 
internacionais, e a Alemanha destaca-se como exitosa ao diversificar a sua matriz 
energética, promovendo a modernização do setor elétrico e execução de política 
regulatória eficiente. A metodologia consiste em pesquisa aplicada, com abordagem 
qualitativa e objetivo descritivo, formando uma avaliação formativa em relação à 
legislação existente a partir de uma perspectiva comparada. Esta pesquisa possui o 
objetivo de avaliar quais são as regulações em eficiência energética no Brasil e na 
Alemanha, investigando possíveis parcerias entre os dois países no setor, e 
possibilitando a perspectiva de caminhos para a reestruturação da política regulatória 
para eficiência energética. 

 
 

Palavras-chave: Direito de Energia. Eficiência Energética. Diálogo Brasil-Alemanha. 

TITLE: Energy Efficiency Regulation: A Brazil-Germany Dialogue for Energy 

Conservation 

Abstract 

 

Given international environmental conservation agendas, governments are under 
pressure to efficiently manage natural resources, including energy resources. The state 
is responsible for ensuring the public supply of energy, at institutional or private level, to 
companies or consumers. Such supply depends on available resources, and its stability 
becomes an imperative issue when observing the fluctuation of energy supply due to 
climate change, especially in a country dependent on hydroelectric power like Brazil. 
There is a need for interventions in the sector through regulations and public policies for 
energy and the promotion of energy conservation and energy efficiency, benefiting the 
country environmentally, socially and economically. International experiences should be 
observed, and Germany stands out as successful in diversifying its energy mix, 
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promoting the modernization of the power sector and implementing efficient regulatory 
policy. The methodology consists of applied research, with a qualitative and objective 
descriptive approach, forming a formative evaluation in relation to the existing legislation 
from a comparative perspective. The objective of this research is to evaluate the energy 
efficiency regulations in Brazil and Germany, investigating possible partnerships 
between the two countries in the sector, and allowing the perspective of ways to 

restructure the regulatory policy for energy efficiency. 

 
 
Keywords: Energy Law. Energy Efficiency. Brazil-Germany Dialogue. 

Introdução 

A concentração de pessoas nas cidades provoca uma demanda crescente por energia, 
já que que mais da metade da população mundial atualmente reside em cidades devido 

à urbanização. 

Energia esta que provém de distintas fontes, renováveis e não renováveis, que 
compõem a matriz energética de um determinado território - no caso do Brasil, 
consoante o Balanço Energético Nacional 2020, a matriz energética brasileira é 
majoritariamente composta por energia hidráulica (64,9%), seguida por biomassa 
(8,4%) e eólica (8,6%). Enquanto isto, o consumo final de eletricidade no país cresceu 
1,3% em 2019, sendo o maior contribuinte para esse aumento o setor residencial, cujo 
consumo aumentou em 3,5%. Não obstante, a energia é mais consumida pelos setores 

de transporte (32,7%) e indústrias (30,4%). 

Todavia, as inconsistências climáticas causadas pela ação humana geram uma questão 
em relação a um abastecimento de energia confiável e constante para as regiões 
urbanas e rurais, já que secas prolongadas têm atingido as reservas de fornecimento 
de energia hidroelétrica, além de outros efeitos no meio ambiente, como desertificações 
de matas nativas, alterações em temperatura e clima, assim como o aquecimento global. 
Assim, põe-se o desafio para o Brasil manter a oferta de energia proporcional à 
crescente demanda, bem como aprimorar a tecnologia em fontes menos inconstantes 
de energia e diversificação da matriz energética, como energia fotovoltaica (solar) e 
eólica. 

A Alemanha destaca-se como um país que incorporou com êxito em sua matriz 
energética a produção de energia eólica e fotovoltaica, somando 142,04 TWh, além de 
pioneira em desenvolvimentos de tecnologia em eficiência energética. Em comparação 
com o Brasil, estas duas fontes juntas produziram cerca de 62,52 TWh, menos da 
metade da capacidade produzida na Alemanha. O potencial de geração de energia 
advinda dessas fontes no Brasil ainda precisa ser alcançado, aproveitando a 
disponibilidade de altas radiações solares por longos períodos no ano e velocidade dos 
ventos, por meio dos programas voltados à estruturação da energia no país. Assim, a 
parceria entre os dois países no setor energético é uma possibilidade de melhora no 
planejamento energético urbano e implantação de projetos inovadores de eficiência 

energética e conservação de energia. 

 
Metodologia 
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A pesquisa utiliza meios de pesquisa bibliográficos, com abordagem hipotético-dedutiva 
e consultas comparativas às legislações de cada país e aos programas governamentais 
de conservação de energia, bem como investigar quais foram as parcerias bilaterais 
para a eficiência energética e quais suas contribuições para o setor. 

 
Resultados e Discussões 

 

No Brasil, regula-se a energia como um serviço público essencial a ser executado pelo 
Poder Público Municipal (Art. 30, V, CF/1988), em que regulações sobre energia são 
privativas da União (Art. 22, IV, CF/1988). 

Sobre eficiência energética em específico, o quadro legislativo é extenso, composto 
principalmente pela: Lei Federal nº 10.295/2001, que estrutura a Política Nacional de 
Conservação e Uso Racional de Energia, determinando o programa de metas de 
evolução dos níveis de eficiência energética no Brasil e a obrigação dos produtores e 
importadores de dispositivos de adotar as medidas necessárias para atingir os níveis 
máximos de consumo de energia e mínimos de eficiência energética, de acordo com as 
regras para cada equipamento; a Lei Federal nº 9.478/1997, que estabelece a Política 
Nacional de Energia, e a criação do Conselho Nacional de Política Energética, com 
diretrizes sobre a melhoria da utilização racional das fontes de energia pelas políticas 
nacionais (a saber, petróleo, gás natural e seus derivados); e a Lei Federal nº 
10.847/2004, que fundou a Empresa de Pesquisa Energética, com o objetivo de fornecer 
serviços de estudos e pesquisas sobre o planejamento do setor energético, envolvendo, 
por exemplo, eletricidade, petróleo, gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 
de energia renováveis e eficiência energética. 

Não obstante, além das regulações sobre eficiência energética, foi instituída uma série 
de programas voltados à conservação de energia, a saber: o Programa Nacional de 
Conservação de Energia (PROCEL); o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE); e o 
Programa Nacional de Racionalização do Uso de Derivados de Petróleo e Gás Natural 

(CONPET). 

O PROCEL tem como principal objetivo a redução do desperdício de energia, ao 
promover a redução de custos e investimentos, proporcionar maior eficiência energética 
em produtos e serviços, além de ter atuação em equipamentos (identificação de 
eficiência energética), edificações (uso eficiente de energia em construção civil), 
iluminação pública (implantação de melhorias em iluminação pública e sinalização 
semafórica), no poder público (auxiliando no planejamento de uso eficiente de energia 
em municípios), indústria e comércio (otimização dos sistemas produtivos e redução do 
desperdício) e conhecimento (elaboração e disseminação de informação qualificada em 
eficiência energética). 

O PBE objetiva fornecer informações aos consumidores finais sobre o desempenho dos 
produtos, medindo vários aspectos dos mesmos, como eficiência energética (com o 
Selo de Eficiência Energética), ruído e outras características de acordo com os 
requisitos técnicos. Em conjunto com o PBE, o CONPET visa à racionalização do uso 
da energia dos derivados de petróleo e gás natural (focando em fontes de energia não 
renováveis), atuando também na educação ambiental e na conscientização do 
consumidor sobre o uso racional da energia para identificar o nível de eficiência 
energética de produtos que consomem combustível a partir do selo CONPET. 
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Na Alemanha, fomentou-se uma série de medidas para que se concretize 
institucionalmente a chamada Energiewende, transição (ou revolução) energética. A 
Energiewende refere-se à mudanças estruturais na matriz energética, de modo a 
promover um fornecimento de energia com baixa produção de carbono, ambientalmente 
correto, confiável e acessível. Tal transição é suportada principalmente em energias 
renováveis, a partir de energia fotovoltaica, eólica, e hidrelétrica, em medidas de 
eficiência energética e gestão energética. A intenção é reduzir as emissões de gases 
poluentes, promover a proteção ao clima e ao meio ambiente enquanto amplia-se o 
acesso à energia e aumenta a competitividade econômica do país. 

A política para regulação de energia se divide algumas disposições, dentre as quais: 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG); Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG); Kraft-Wärme-
Kopplungs-Gesetz (KWKG); Konzessionsabgaben für Strom und Gas (KAV). 

A EnWG dispõe sobre as regras no mercado de energia em concorrência e liberalização, 
objetivando mantê-lo competitivo, com acesso não discriminatório à rede. A EEG regula 
os privilégios e a remuneração pelo uso de fontes renováveis de energia, 
disponibilizando acesso privilegiado à rede aos operadores das usinas e a sua 
remuneração ao introduzir energia na rede, bem como regula a distribuição dos custos 
de integração das energias renováveis entre os consumidores. A KWKG objetiva 
promover a geração eficiente de calor e eletricidade em usinas de cogeração, nas quais 
se utiliza calor e eletricidade combinados, estabelecendo taxas de pagamento de acordo 
com as instalações e a quantidade de energia elétrica consumida. Por fim, a KAV define 
a admissibilidade e a avaliação das quantias arrecadadas através das concessões dos 
direitos de passagem aos operadores da rede para linhas de abastecimento de energia 
em cidades e municípios. 

Ademais, o Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Ministério Federal de 
Economia e Energia - BMWi) estabeleceu uma série de metas para 2030 em eficiência 
energética (Energieeffizienzziel 2030), a serem executadas em medidas de eficiência 
nos setores: edificações, indústria, transporte, e agricultura (além de medidas em outras 
questões adjacentes). Dentre algumas das ações nos setores específicos, pode-se citar 
nas edificações: incentivos fiscais para a renovação energética eficiente de edifícios; 
renovação urbana relacionada com a energia; apoio federal para edifícios eficientes; e 
consultoria energética e relações públicas. No campo da indústria, tem-se: programas 
de investimento e incentivos fiscais de energia; ferramentas de análise de eficiência 
para auditorias energéticas; eficiência e substituição de recursos; e implementação 
acelerada das medidas da auditoria energética e sistemas de gerenciamento de energia. 
Em transporte, tem-se: reforço do transporte ferroviário de passageiros; expansão e 
melhoria das ciclovias e do estacionamento de bicicletas; padrões de eficiência 
energética para veículos elétricos; desenvolvimento de formas inovadoras de 
mobilidade; e incentivos fiscais para a mobilidade elétrica e meios alternativos de 
transporte. Por fim, em agricultura: melhorias em tecnologia utilizada em agricultura e 
horticultura; redução das emissões de gases de efeito estufa provenientes de uso 
estacionário, aumentando a eficiência energética e a participação das energias 
renováveis para aquecimento/arrefecimento; melhoria da base de dados para a 
comunicação do consumo de energia de uso estacionário (registro direto do consumo 
de energia); e treinamento e aconselhamento sobre a operação eficiente de máquinas 
agrícolas pesadas e apoio para o uso de tecnologia apropriada. 

No que tange às relações entre os dois países em matéria de energia, ambos os países 
compartilham de uma longa parceria e interesses em comum, sendo a questão 
ambiental e o setor energético assuntos de grande relevância. Os compromissos de 
descarbonização e diversificação da matriz energética aproximaram os países, e a 
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Parceria Energética Brasil-Alemanha, relançada em 2017, tem sido estruturada pelo 
BMWi e os Ministérios de Minas e Energia (MME) e das Relações Exteriores (MRE) e 
atuando nas áreas de eficiência energética e energias renováveis. Também foi firmado 
o Acordo de Cooperação no Setor de Energia em 2008 (Decreto nº 7.685/2012), 
definindo que os dois países colaborem no setor energético em relação às energias 
renováveis e à eficiência energética, objetivando melhorar e desenvolver uma infra-
estrutura de energia sustentável para assegurar a oferta e o uso seguros e sustentáveis 
de energia, sobretudo por meio de medidas de eficiência energética e economia de 
energia e pela ampliação do uso de energias renováveis (Artigo 1). Ainda, a Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Agência Alemã de Cooperação 
Internacional - GIZ) é a responsável por cuidar da implementação de alguns programas 
e projetos em energia, cujo foco está nos temas de "Proteção e uso sustentável das 
florestas tropicais", "Energias renováveis e eficiência energética", bem como 
"Desenvolvimento urbano sustentável" e "Combate a mudanças climáticas". Em 
parceria com instituições brasileiras, tais como a Empresa de Pesquisa Energética, 
promoveu a introdução do sistema de compensação de energia no país (concretizada 
na Resolução Normativa 482, homologada pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) em 17 de abril de 2012), e desenvolve projetos como o "Transformative 
Investments for Energy Efficiency" (TI4E) e "Parceria Tecnológica Brasil-Alemanha para 
o Armazenamento de Energia" (DKTI). 

 
Conclusão 

 

É uma questão de Estado oferecer o serviço público de energia de modo seguro e 
constante. Energia é utilizada em distintas aplicações, e depende das fontes energéticas 
(renováveis e não-renováveis) para o seu suprimento. Tem-se buscado fontes 
renováveis pela seu baixo impacto no meio ambiente, e pela possibilidade de confiança 
a longo prazo, bem como os benefícios trazidos pela sua incorporação à matriz 

energética (geração de empregos, eficiência, fomento à inovação e ciência). 

No caso do Brasil, mesmo que a maioria da matriz energética seja composta por 
energias renováveis, majoritariamente por energia hidráulica, a instabilidade do nível 
dos reservatórios pelas secas e falta de chuvas tem requisitado a procura por outras 
fontes de energia. No caso da Alemanha, a matriz energética ainda depende 
consideravelmente de lignite e carvão (fontes não-renováveis), mas as iniciativas para 
a Energiewende tem impulsionado a participação de energias renováveis, 
principalmente eólica e solar/fotovoltaica, além de outras medidas para promover 

eficiência energética e conservação de energia. 

Tendo em vista o quadro de regulação brasileiro, pode-se depreender que o foco tem 
sido o aprimoramento da eficiência energética a nível de produtos/equipamentos, 
fazendo-se o controle de qualidade e estipulando selos para melhorar a informação ao 
consumidor, assim como estabelecendo diretrizes gerais para um plano nacional de 
eficiência energética e fundos de investimento. Com a atuação do PROCEL e os outros 
programas, tem-se uma tentativa para alargar as iniciativas em eficiência energética a 
nível de produção industrial, políticas públicas e informação ao consumidor. O plano de 
ação alemão, por sua vez, possui uma abordagem geral e outra setorial para a 
promoção de eficiência energética, destinando investimentos, estipulando 
melhoramentos, renovações e inovações em cada área, levando em consideração suas 
especificidades, podendo ser uma possibilidade de ressignificação da abordagem 
brasileira, que concentra-se mais no âmbito geral. Do mesmo modo, os setores poderão 
ser identificados a partir dos que mais consomem energia. As parcerias realizadas entre 
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os dois países, com interesses próximos, resultou em melhorias nas iniciativas em 
eficiência energética no Brasil, no investimento em pesquisa, implementação de 

projetos e normativas institucionais, executadas pela ANEEL, por exemplo. 
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TÍTULO: Encontrabilidade da informação nos ambientes informacionais digitais da 

UFRN: um enfoque na heurística consistência sob a ótica da arquitetura da informação 

pervasiva 

Resumo 

Este estudo desenvolve-se sobre concepções da encontrabilidade da informação e 
arquitetura da informação pervasiva com ênfase na heurística da consistência, sobre a 
avaliação de ambientes informacionais digitais pertencentes ao Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas (CCSA), Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Acredita-se 
na relevância de assegurar a consistência entre esses ambientes digitais, pertencentes 
a uma mesma ecologia informacional complexa, visando previsibilidade durante a 
navegação entre eles. Diante desse pressuposto, a pesquisa tem como objetivo geral 
compreender se os ambientes informacionais digitais que compõem a ecologia 
informacional complexa do CCSA atendem a heurística da consistência da arquitetura 
da informação pervasiva, no processo de encontrabilidade da informação. Utilizou-se as 
técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, além da observação sistemática não 
participante. Para além, foi construído um checklist de avaliação em ambientes 
informacionais digitais com base na literatura. Os resultados obtidos, segundo a análise 
dos resultados do checklist, constatam que existe uma quantidade significativa de 
problemas que afetam a consistência nesses ambientes digitais. Com referência à 
encontrabilidade da informação, alguns desses problemas são mais básicos e pouco 
significativos, outros a dificultam e outros, por sua vez, a impedem e inviabilizam, sendo 
em maior quantidade problemas que impedem e inviabilizam a encontrabilidade. 
 

Palavras-chave: Arquitetura da Informação Pervasiva. Websites. Consistência. 

TITLE: Findability of information in the digital information environments of UFRN: a focus 

on consistency heuristic from the perspective of pervasive information architecture 

Abstract 

 

This study develops on conceptions of the findability of information and pervasive 
information architecture with an emphasis on consistency heuristic, explaining the 
evaluation of digital informational environments belonging to the Center for Applied 
Social Sciences (CCSA), Federal University of Rio Grande do Norte. It is believed in the 
relevance of ensuring consistency between these digital environments, belonging to the 
same complex informational ecology, aiming at predictability during navigation between 
them. Given this assumption, the research has as general objective to understand 
whether the digital informational environments that make up the complex informational 
ecology of ccsa meets the consistency heuristic of pervasive information architecture, in 
the process of findability of information. Bibliographic and documentary research 
techniques were used, in addition to systematic non-participant observation. In addition, 
an evaluation checklist was built in digital informational environments based on the 
literature. The results obtained, according to the analysis of the checklist results, find that 
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there are a significant amount of problems that affect consistency in these digital 
environments. With reference to the findability of information, some of these problems 
are more basic and insignificant, others make it difficult and others, in turn, prevent and 
make it impossible, being in greater quantity problems that prevent and make it 
impossible to findability. 

 
 
Keywords: Pervasive Information Architecture. Websites. Consistency. 

Introdução 

A expansão dos ambientes informacionais digitais, especialmente em universidades, 
potencializa os recursos de informação. Esses ambientes fazem parte cada vez mais 
dos procedimentos de busca de informações. 

 

É notável a inserção de tecnologias em âmbito acadêmico, como meio informativo e 
comunicacional. Diante dos novos cenários sociais/informacionais constituídos pelas 
mudanças tecnológicas, surgiram problemas relacionados à organização e estruturação 
de ambientes informacionais digitais. 

 

Para Camargo e Vidotti (2009, p. 55), os “ambientes informacionais digitais estão 
surgindo com o intuito de possibilitar o gerenciamento, o tratamento, a recuperação, o 
uso, a preservação e a disseminação de informações e de documentos científicos e 

acadêmicos.” 

 

Os ambientes informacionais digitais podem ser conhecidos, na literatura, 
paralelamente como sistemas de informação, websites, portais, ambientes de 
informação, ambiente digital, entre outras terminologias, segundo Camargo e Vidotti 
(2011). 

 

De acordo com um mapeamento realizado, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CCSA/UFRN) possui trinta e três 
ambientes informacionais digitais. Esses websites institucionais ajudam a compor a 
ecologia informacional complexa da UFRN à medida que constituem uma rede 
entrecruzada de informação que integra o espaços, usuários, processos e ambientes. 

 

A problemática desta pesquisa parte da observação que o website do CCSA, por 
exemplo, não possui um diálogo visual e informacional com o website institucional da 
UFRN, o que compromete sua consistência e pode dificultar a compreensão dos sujeitos 
que estão em uma mesma ecologia informacional complexa, bem como pode dificultar 
a encontrabilidade da informação disponível. 
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A partir dessas premissas, tem-se como questão norteadora desta pesquisa: Os 
ambientes informacionais digitais que compõem a ecologia informacional complexa do 
CCSA da UFRN atendem à heurística consistência da arquitetura da informação 
pervasiva, facilitando a encontrabilidade das informações disponíveis? 

 

Desse modo, tem-se como hipótese para essa pesquisa que os ambientes que 
compõem a ecologia informacional complexa do CCSA não são desenvolvidos sob a 
ótica da arquitetura da informação pervasiva, em especial considerando a heurística da 
consistência. Além disso, acredita-se que o estudo da referida temática pode auxiliar no 

desenvolvimento de ambientes informacionais digitais consistentes. 

 

Assim sendo, o objetivo geral deste trabalho é compreender se os ambientes 
informacionais digitais que compõem a ecologia informacional complexa do CCSA 

atendem à heurística consistência da arquitetura da informação pervasiva. 

 

Para alcançar o objetivo geral, foram delimitados os seguintes objetivos específicos: 

 

Evidenciar a importância dos estudos em encontrabilidade da informação e arquitetura 
da informação pervasiva para o projeto de ambientes informacionais digitais inseridos 
em uma ecologia informacional complexa, com enfoque na heurística consistência; 

 

Elaborar um instrumento de avaliação com base na literatura para avaliar a consistência 
de ambientes informacionais digitais; 

 

Mapear os websites institucionais do CCSA; 

 

Avaliar os ambientes informacionais digitais do CCSA com utilização do instrumento 
elaborado; 

 

Esta pesquisa contribuirá para o diagnóstico de possíveis problemas apresentados nos 
ambientes informacionais digitais do CCSA. 
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A pesquisa se justifica pela possibilidade de contribuição teórica para a construção de 
websites que demandem, em sua navegação, pouco tempo do usuário em efetuar 

ações, a sua satisfação e a redução de sua sobrecarga cognitiva. 

 

A justificativa de ordem social está atrelada a melhoria dos ambientes digitais que são, 
em grande maioria, fonte primária de informação por parte de alguns usuários. 

 
Metodologia 

 

Este estudo se fundamenta na efetivação dos objetivos delineados. Dessa forma, 
coopera com práticas que já iniciaram nessa temática e levanta novos questionamentos, 

contribuindo com a ampliação do conhecimento acadêmico e científico. 

 

Para a concretização dos objetivos propostos foram utilizados métodos e técnicas de 
pesquisa: 

 

Métodos: 

 

• Método de abordagem: indutivo. Consoante Prodanov e Freitas (2013) o método 

indutivo relaciona-se ao empirismo e é responsável pela generalização. 

 

Desse modo, a proposta de avaliação dos ambientes informacionais digitais do CCSA 
resultará em apontamentos relevantes no que se refere a avaliação de ambientes 
institucionais de um modo geral. 

 

• Método de procedimento: observacional. O método observacional, por sua vez, 
é um dos métodos mais utilizados nas Ciências Sociais, pois pode possibilitar 
um elevado grau de precisão nos resultados. (GIL, 2008). 

 

Técnicas: 

 

• Bibliográfica: para a reunião de materiais sobre as áreas teóricas da 
encontrabilidade da informação, arquitetura da informação pervasiva e ecologia 
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informacional complexa, bem como sobre as áreas empíricas da avaliação 
heurística; 

 

• Documental: no propósito de reunir os documentos utilizados na pesquisa. 
Nesse estudo, considera-se como documentos as páginas que compoẽm a 
ecologia informacional complexa do CCSA, levando em consideração a sua 

utilização como fonte de informação. 

 

• Observação direta intensiva: para a realização da avaliação heurística, não 
participante. 

 

Esta pesquisa se baseia nos estudos de Vechiato e Vidotti (2014) sobre 
encontrabilidade da informação, nos estudos de Resmini e Rosati (2011) e Oliveira 
(2014) sobre a arquitetura da informação pervasiva, com ênfase na heurística da 

consistência proposta por Resmini e Rosati (2011). 

 

O primeiro objetivo específico – evidenciar a importância dos estudos em arquitetura da 
informação pervasiva e encontrabilidade da informação para o projeto de ambientes 
informacionais digitais inseridos em uma ecologia informacional complexa, com enfoque 
na heurística consistência – foi atingido mediante a pesquisa bibliográfica que subsidiou 
todo o alicerce teórico da pesquisa. 

 

O segundo objetivo específico – elaborar um instrumento de avaliação com base na 
literatura para avaliar a consistência de ambientes informacionais digitais – também foi 
atingido mediante a pesquisa bibliográfica. As recomendações, contidas no checklist, 
são embasadas pelos autores das áreas. Além disso, algumas recomendações são 

propostas pela autora deste trabalho. 

 

O terceiro objetivo específico – mapear os websites institucionais do CCSA – foi 
alcançado por meio da pesquisa documental, considerando documentos as páginas que 
compoẽm a ecologia informacional complexa do CCSA, dado a sua utilização como 
fonte de informação. 

 

E, para realizar o quarto objetivo específico – avaliar os ambientes informacionais 
digitais do CCSA com utilização do instrumento elaborado – foi efetuada uma avaliação 
heurística, sem a participação de usuário. Dessa forma, a avaliação foi feita apenas com 
a participação do avaliador. 
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Resultados e Discussões 

 

1° etapa 

 

(Evidenciar a importância dos estudos em encontrabilidade da informação e arquitetura 
da informação pervasiva para o projeto de ambientes informacionais digitais inseridos 
em uma ecologia informacional complexa, com enfoque na heurística consistência) 

 

A encontrabilidade da informação é definida por Vechiato e Vidotti (2014, p. 110) como 
“a capacidade que os sistemas conferem aos sujeitos informacionais de encontrar a 
informação de que necessitam, possibilitando o ápice do processo: o encontro da 

informação certa no momento certo e sem maiores esforços físicos e/ou cognitivos”. 

 

Além disso, emerge de princípios da arquitetura da informação, mediação 
infocomunicacional e a intencionalidade dos sujeitos. 

 

A encontrabilidade da informação encontra suporte na arquitetura da informação à 
medida que se dá através da navegação e dos mecanismos de busca externos ou no 
interior de websites específicos.  

 

De acordo com a literatura, o termo “arquitetura da informação” surgiu em 1976 quando 
o arquiteto Richard Saul Wurman propôs a elaboração de diretrizes para a estruturação 
de ambientes informacionais organizados por compreender a existência de problemas 
de reunião, organização e apresentação da informação (ALBUQUERQUE; LIMA-

MARQUES, 2011). 

 

Conduzindo o trajeto linear, esta pesquisa centraliza o seu escopo na abordagem 
pervasiva da arquitetura da informação. A arquitetura da informação pervasiva, 
disciplina pós-moderna de caráter inter/transdisciplinar que estabelece um diálogo com 
a Ciência da Informação, emerge de um contexto em que a hibridização dos ambientes 
analógicos e digitais é a estratégia para prover integralização, além de tornar dinâmica 
e holística a interação entre usuário e sistema. (OLIVEIRA, 2014). O Quadro 1 aponta 

os fatores que influenciaram o surgimento da arquitetura da informação pervasiva. 

 

Tal abordagem pervasiva tem como seu objeto de estudo as ecologias informacionais 
complexas. 
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O termo “ecologia da informação” é uma metáfora advinda das ecologias biológicas. 
Oliveira, Vidotti e Bentes (2015, p. 34) sustentam o posicionamento que “de forma 
recorrente, o termo ecologia aparece em estudos na área de Ciência da Informação e 
também nos estudos iniciais sobre arquitetura da informação pervasiva.” 

 

De acordo com Brandt, Vechiato e Vidotti (2018, p. 46), “as ecologias informacionais 
compreendem os ambientes em que as informações referentes a um sistema complexo 
estão inseridas e podem ser analógicas, digitais ou híbridas, de acordo com os suportes 
em que a informação está contida.” 

 

Os websites pertencentes ao CCSA ajudam a compor a ecologia informacional 
complexa da UFRN. Nos estudos sobre arquitetura da informação pervasiva, além das 
ecologias informacionais, fundamenta-se o conceito de avaliação heurística. 

 

De acordo com Resmini e Rosati (2011), as heurísticas são orientações e 
direcionamentos relacionados a resolução de problemas. 

 

Apesar do conceito ‘avaliação heurística’ ter-se iniciado com estudos em relação à 
usabilidade de Nielsen (1990), Resmini e Rosati se dedicaram a fundamentar um 
conceito no âmbito da arquitetura da informação pervasiva, para que fosse possível 
compreender tal abordagem numa perspectiva teórico-prática, tendo em vista o seu 
caráter abstrato e interdisciplinar. O Quadro 2 elenca as cinco heurísticas da arquitetura 

da informação pervasiva. 

 

A consistência é uma das heurísticas da arquitetura da informação pervasiva, como 
apontam Resmini e Rosati (2011). A escolha por avaliar os ambientes informacionais 
digitais do CCSA sob a perspectiva da heurística da consistência se deu através da 
concepção ela exerce influência sobre os sistemas que compõem a anatomia da 
arquitetura da informação. Esses sistemas serão explanados a posteriori. 

 

Tendo em vista a conceituação do termo consistência entre diferentes pesquisadores, 
tornou-se relevante reunir todos esses conceitos e seus respectivos autores, como 
evidenciado no Quadro 3. 

 

2° etapa 
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(Elaborar um instrumento de avaliação com base na literatura para avaliar a consistência 
de ambientes informacionais digitais) 

 

A elaboração de um instrumento de avaliação resultou em um checklist contendo vinte 
e três recomendações distribuídas dentre os cinco sistemas que compõem a anatomia 
da arquitetura da informação, o que foi fundamental para subsidiar a pesquisa, pois tal 
distribuição agrupa as recomendações similares em cada contexto. O checklist pode ser 
observado na Quadro 4. 

 

A primeiro coluna, considera os sistemas que compõem a anatomia da arquitetura da 
informação – organização, rotulagem, representação, navegação e busca – em conjunto 
com recomendações elaboradas recorrendo-se aos autores representativos de cada 
recomendação. Sob outra perspectiva, demais colunas, foi possível assimilar os 
problemas em cada recomendação, por meio da utilização de marcadores (sim, não, 
parcialmente aplicável e não aplicável), além da inclusão de uma coluna para 
observações. 

 

Neste estudo, considera-se cinco os sistemas que compõem a anatomia da arquitetura 
da informação, dentre eles – organização, rotulagem, navegação e busca – esses 
sistemas mencionados possuem fundamentação teórica na obra dos autores Rosenfeld 
e Morville (1998). Em relação ao quinto sistema, a fim de integrar um novo sistema que 
corresponda ao aspecto linguístico e seus relacionamentos, Oliveira, Vidotti e Bentes 
(2015, p. 357) recomendaram a inclusão do sistema de representação, já mencionados 
por Morville e Rosenfeld (2006), na terceira edição da obra dos autores, como 
metadados, vocabulários controlados e tesauros. O Quadro 5 aponta os respectivos 
sistemas paralelo às suas definições. 

 

Sugere-se que esse checklist possa ser utilizado para avaliações de consistência em 
ambientes informacionais digitais, em futuras pesquisas. 

 

A elaboração do checklist foi iniciada no dia 4 de maio de 2020 e finalizada no dia 24 de 
julho de 2020. 

 

3° etapa 

 

(Mapear os websites institucionais do CCSA) 
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O mapeamento foi iniciado e concluído no dia 25 de julho de 2020. Ao todo, foram 
mapeados trinta e três ambientes informacionais digitais do CCSA, incluindo o próprio 

Portal CCSA, para a realização da avaliação.  

 

O mapeamento deu-se através da visita à esses ambientes reunidos no Portal CCSA. 
Porém, com a existência de páginas pertencentes ao Centro que não encontram no 
Portal, foi necessário um conhecimento prévio da existência dessas páginas. O 
mapeamento pode ser observado no Quadro 6. 

 

4° etapa 

 

(Avaliar os ambientes informacionais digitais do CCSA com utilização do instrumento 
elaborado) 

 

A avaliação dos websites pertencentes ao CCSA, iniciou-se no dia 26 de julho de 2020 
e concluiu-se no dia 15 de agosto de 2020. O checklist foi aplicado em todos esses 
ambientes individualmente. 

 

Retomando informações explanadas anteriormente, ao todo foram vinte e três websites 
mapeados, logo a aplicação do checklist foi realizada em quantidade equivalente. 

 

Vale ressaltar que o website do Portal da UFRN foi usado como parâmetro comparativo, 
ou seja, todos os websites foram avaliados tendo como base o referido Portal, dado que 
a existência de uma referência é fundamental para uma avaliação bem sucedida e 
resultados efetivos. 

 

Tendo em vista a grande quantidade de resultados obtidos advindos da análise reuniu-
se todos os problemas encontrados, em todos os checklists aplicados, em um único 
quadro. O Quadro 7 apresenta os problemas e, para além, classifica-os em fatores que 
influenciam na encontrabilidade da informação em: 

 

Barreiras: problemas que inviabilizam a encontrabilidade da informação; 

 

Obstáculos: problemas que dificultam a encontrabilidade da informação; 
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Ruídos: problemas pouco significativos em relação à encontrabilidade da informação. 

  

Mediante observação do Quadro 7, percebe-se maior ocorrência de problemas 
classificados como ‘barreiras’. As barreiras são um dos fatores que influenciam na 
encontrabilidade da informação, inviabilizando-a. Muitos problemas que assumiram 
essa classificação foi devido ao impedimento do objetivo de encontrar determinada 
informação, como por exemplo o link não funcionar ou existir a categoria em que não há 
nada disponível. Ao todo, vinte e dois problemas foram classificados como barreiras. 

 

Os ‘obstáculos’, segundo fator que influencia na encontrabilidade da informação, 
configuram a classificação dos problemas que dificultam, mas não impedem a 
encontrabilidade, por isso é um fator intermediário. Durante a análise, foram 
classificados dezoito problemas como obstáculos, devido a falta de atualização em uns 
websites em razão da desatualização de outros e inconsistência de rótulos para 
atividades similares, por exemplo. 

 

O último fator que influencia a encontrabilidade da informação, os ‘ruídos’, são os 
problemas mais básicos e poucos significativos, mas que ainda assim ocorrem por isso 
à necessidade de relatá-los. Recursos informacionais disponíveis sem a descrição por 
metadados e o desaparecimento da área de navegação em determinado percurso da 
utilização do website, são exemplos de ruídos relatados com fundamento nos 

problemas. Ao todo, treze problemas foram identificados como ruídos. 

 

Em síntese, obteve-se grandes resultados – em número e em relevância – no que 
concerne à avaliação dos ambientes informacionais digitais pertencentes ao Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas da UFRN, por isso a necessidade de separá-los em quadros 
exemplificativos. 

 

Com base nos resultados, foi possível compreender a existência de uma quantidade 
significativa de problemas que afetam a consistência. Com referência à encontrabilidade 
da informação, alguns desses problemas são mais básicos e pouco significativos, outros 
dificultam a encontrabilidade e outros, por sua vez, a impedem e inviabilizam. 

 

Retomando o objetivo principal da pesquisa – compreender se os ambientes 
informacionais digitais que compõem a ecologia informacional complexa do CCSA 
atendem à heurística consistência da arquitetura da informação pervasiva – conclui-se 
que, de acordo com os resultados, os ambientes informacionais digitais do CCSA não 
atendem a heurística da consistência da arquitetura da informação pervasiva, pela 
quantidade significativa de problemas relatados. 
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Conclusão 

 
Os ambientes informacionais digitais pertencentes às universidades são de suma 
importância para a disseminação de informações acadêmicas, científicas e informativas 
vinculadas à cada instituição, tendo em vista a transposição de barreiras físicas e 
geográficas que podem intervir no processo de disseminação de informação. 
 

Considerando essa relevância, a pesquisa se desenvolveu a partir de fundamentos de 
construção e utilização de ambientes informacionais digitais visando a efetivação da 
heurística consistência. Para além, centralizou-se o escopo na arquitetura da 
informação pervasiva e em sua propriedade de estudo – ecologias informacionais 
complexas – além de apresentar aspectos da encontrabilidade da informação. 

 

A consistência é um conceito fundamental quando refere-se a elaboração e, posterior, 
utilização de websites. Garantir uma navegação consistente, previsível e familiar 
assevera que a interação do usuário com o ambiente digital seja efetiva para o alcance 
de seus objetivos. 

 

Por fim, conclui-se que os ambientes informacionais digitais pertencentes ao Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas da UFRN não atendem a heurística da consistência da 
arquitetura da informação pervasiva, com base na análise dos resultados do checklist. 

 

Esses problemas influenciam no modo como os usuários interagem com a página, 

devido à recorrente inconsistência.  

 

Dessa forma, esta pesquisa, apresenta um estudo avaliativo acerca dos ambientes 
informacionais digitais do CCSA no que concerne à consistência, além de propor um 

checklist de avaliação que poderá ser utilizado para futuras pesquisas. 
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Quadro 1 - Fatores que influenciaram o surgimento da arquitetura da informação 
pervasiva 
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Quadro 2 - Heurísticas da arquitetura da informação pervasiva 
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Quadro 3 - Conceitos da consistência 
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Quadro 4 - Checklist para avaliação de ambientes informacionais digitais - Parte 1 
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Quadro 4 - Checklist para avaliação de ambientes informacionais digitais - Parte 2 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1792 

 

 

Quadro 4 - Checklist para avaliação de ambientes informacionais digitais - Parte 3 
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Quadro 5 - Sistemas que compõem a anatomia da arquitetura da informação 
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Quadro 6 - Mapeamento do ambientes informacionais digitais do Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas da UFRN - Parte 1 
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Quadro 6 - Mapeamento do ambientes informacionais digitais do Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas da UFRN - Parte 2 
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Quadro 6 - Mapeamento do ambientes informacionais digitais do Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas da UFRN - Parte 3 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1797 

 

 

Quadro 7 - Fatores que influenciam na encontrabilidade da informação - Parte 1 
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Quadro 7 - Fatores que influenciam na encontrabilidade da informação - Parte 2 
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Quadro 7 - Fatores que influenciam na encontrabilidade da informação - Parte 3 
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Quadro 7 - Fatores que influenciam na encontrabilidade da informação - Parte 4 
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TÍTULO: GESTÃO DE PESSOAS E TURISMO: MAPEAMENTO DA LITERATURA 

INTERNACIONAL 

Resumo 

 

O objetivo deste estudo é realizar um mapeamento da literatura internacional sobre 
gestão de pessoas e turismo. De cunho teórico, qualitativo e bibliográfico, por meio da 
plataforma Web of Science realizou-se um levantamento de 242 artigos sobre gestão 
de pessoas e turismo em âmbito internacional, os dados foram categorizados e 
analisados pelo Programa Microsoft Excel 2016. Os resultados apresentam que é 
crescente o interesse pela pesquisa sobre gestão de pessoas e turismo, possuindo uma 
maior expressividade as pesquisas de natureza empírica, com abordagem quantitativa, 
de abrangência local e que na coleta de dados são aplicados questionários in loco nos 
empreendimentos analisados. Salienta-se que os resultados apresentados ainda são 
preliminares, uma vez que a pesquisa ainda requer de análise quantitativa, no entanto, 
já é possível obter um parâmetro satisfatório acerca do estado da arte sobre gestão de 
pessoas e turismo. 

 
 
Palavras-chave: Gestão estratégica de pessoas. Turismo. Hospitalidade. Hotel 

TITLE: PEOPLE MANAGEMENT AND TOURISM: MAPPING THE INTERNATIONAL 

LITERATURE 

Abstract 

 

The purpose of this study is to map the international literature on people management 
and tourism. Theoretical, qualitative and bibliographic, through the Web of Science 
platform, a survey of 242 articles on people management and tourism at an international 
level was carried out. The data were categorized and analyzed by the Microsoft Excel 
2016 program. The results show that there is a growing interest in research on people 
management and tourism, with empirical research having a greater expressiveness, with 
a quantitative approach, of local scope and that in the collection of data, questionnaires 
are applied in loco in the analyzed enterprises. It should be noted that the results 
presented are still preliminary, since the research still requires quantitative analysis, 
however, it is already possible to obtain a satisfactory parameter about the state of the 
art on people management and tourism. 

 
 
Keywords: Strategic people management. Tourism. Hospitality. Hotel 

Introdução 
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A pesquisa científica sobre gestão de pessoas ganha notoriedade no campo do turismo, 
uma vez que este apresenta-se como setor de suma importância na economia mundial, 
sendo assim, estudos que abordam temáticas referentes à gestão de recursos humanos 
no turismo contribuem para um melhor entendimento acerca das práticas de RH 
aplicadas ao turismo. Além disso, fornecem evidências empíricas que podem auxiliar na 
resolução de entraves vivenciados por empresas turísticas e que desejam aprimorar o 

setor de gestão de pessoas. 

Dentre algumas das temáticas investigadas no campo da gestão de pessoas e turismo, 
têm-se: gestão ecológica de recursos humanos (SIYAMBALAPITIYA; ZHANG; LIU, 
2018; KIM; KIM; CHOI; PHETVAROON, 2019), gestão de talentos (MURILLO; KING, 
2019; GUAN; HUAN, 2019), comportamento organizacional (BASNYAT; LAO, 2019; 
SURUCU; SESEN, 2019) e liderança organizacional (ARASLI; ARICI; ARICI, 2019; HE; 
MORRISON; ZHANG, 2019). No entanto, salienta-se que trata-se de uma área de 
estudos abrangente a qual possui diversas facetas e enfoques de estudos. 

Nesse sentido, faz necessário investigar a evolução da pesquisa científica acerca desta 
temática em âmbito internacional, de modo a apresentar como a literatura estrangeira 
investiga entraves e implicações teórico-práticas deste campo do conhecimento. Sendo 
assim, o objetivo do presente estudo consiste em realizar um mapeamento da literatura 
internacional sobre gestão de pessoas e turismo, de modo a apresentar o 
desenvolvimento destes trabalhos. 

 
Metodologia 

 

O presente estudo trata-se de um ensaio teórico, visto que busca apresentar a produção 
acadêmica acerca da temática de gestão de pessoas e turismo com base teórica em 
periódicos internacionais. Possui abordagem qualitativa, pois conforme Silva (2008, p. 
31), “[...] a pesquisa qualitativa pode ser associada à coleta e à observação e análise de 
texto (falado e escrito), e a observação direta do comportamento”. 

Para a coleta de dados empregou-se a pesquisa bibliográfica, caracterizada como a 
pesquisa que procura discutir determinado assunto embasada por materiais publicados 
em livros, periódicos, enciclopédias, jornais, sites, anais de congresso, dentre outros 
(MARTINS; THEÓPHILO, 2016). Sendo assim, a busca permitiu um levantamento dos 

artigos internacionais publicados de 2014 a 2019 sobre gestão de pessoas e turismo. 

A coleta de dados iniciou-se por meio da plataforma Periódicos Capes, na qual buscou-
se pela base científica Web of Science, nela utilizou-se como filtro para a busca as 
palavras-chave: “human resource management”, “people management”, “tourism”, 
“hospitality” e “hotel”. Juntamente, aplicou-se também o filtro referente ao ano de 
publicação desses artigos, optou-se pelo período de 2014 a 2019, o qual resultou em 
242 artigos para a análise. 

Todos os artigos foram categorizados em uma planilha do Microsoft Excel 2016, na qual 
foram inseridas todas as informações dos artigos, de modo permitir uma compreensão 
melhor da pesquisa realizada e facilitar a análise posterior. Vale salientar que não foi 
possível obter o texto integral de todos os artigos, visto que alguns não estavam 
disponíveis para download ou requeriam de pagamento, deste modo, 38 artigos foram 

analisados exclusivamente pelo resumo disponível na base Web of Science. 
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Resultados e Discussões 

 

Foram analisados 242 estudos sobre gestão de pessoas e turismo publicados no 
período entre 2014 a 2019, referente ao ano de publicação (ver tabela 01), é notório o 
crescente interesse pela temática em questão, uma vez que em 2019 foram publicados 
82 estudos em detrimento do ano de 2018, no qual 41 trabalhos foram publicados. 

Sendo assim, é evidente que a área em questão apresenta relevância, uma vez que os 
autores estão cada vez mais interessados em pesquisar sobre o assunto. Quanto aos 
periódicos que mais fazem publicações nesta área de estudo (ver tabela 02), o 
International Journal of Contemporary Hospitality Management apresenta-se com 
destaque ao possuir 31 artigos publicados, em seguida, tem-se International Journal of 

Hospitality Management (21) e Sustainability (12), respectivamente. 

Referente aos países mais populares em termos de publicação sobre o assunto (ver 
tabela 03), os Estados Unidos possuem maior expressividade, ao possuir 33 artigos 
publicados por autores vinculados a instituições do país. Posteriormente, tem-se China 
(29) e Austrália (27) como o segundo e terceiro país que mais publica trabalhos sobre 
gestão de pessoas e turismo. 

Analisou-se também a metodologia aplicada aos estudos analisados, quanto a natureza 
de pesquisa (ver tabela 04), a empírica foi mais aplicada, sendo empregada em 184 
pesquisas em detrimento do ensaio teórico, o qual foi utilizado em 52 estudos. Ressalta-
se que devido a alguns trabalhos não estarem disponíveis para download, não foi 
possível obter conhecimento de sua natureza quanto pesquisa científica. 

Em seguida analisou-se a abordagem metodológica dos trabalhos (ver tabela 05), 
apresenta-se que 126 estudos possuem abordagem quantitativa, 86 detém de 
abordagem qualitativa e 14 mista (quali-quantitativa). Salienta-se que devido a alguns 
trabalhos não estarem disponíveis para download, não foi possível analisar a 
abordagem de todos os trabalhos obtidos. 

Posteriormente, observou-se a estratégia de pesquisa (ver tabela 06), logo, a pesquisa 
em diversos empreendimentos turísticos foi aplicada em 135 estudos, ganhando 
notoriedade na pesquisa sobre gestão de pessoas e turismo. Em seguida surge revisão 
de literatura (37), estudo de caso único (36) e estudo de caso múltiplo (22) como as 
demais estratégias mais utilizadas. Visto que não foi possível obter acesso ao texto de 
todos os artigos, 12 estudos não puderam ser analisados quanto a estratégia de 
pesquisa. 

Quanto a abrangência de estudo (ver tabela 07), a pesquisa local foi adotada em 145 
pesquisas, a pesquisa regional em 20, seguido pela nacional (13) e internacional (4). 
Esses resultados apontam que faz-se necessário mais estudos com abrangência 
nacional e internacional, uma vez que estudos com esta dimensão de trabalho são 
limitados. Devido à ausência do texto integral de alguns estudos e a falta de 
especificação da abrangência nos trabalhos com texto completo, 60 estudos não foram 

contemplados com tal análise. 

Referente ao instrumento utilizado para coleta dos dados (ver tabela 08), 
expressivamente a aplicação de questionário esteve presente em 115 estudos, a 
utilização de entrevista em 44 pesquisas e o uso de questionário juntamente com 
entrevista foi empregado em 10 trabalhos. Apresenta-se também o uso de entrevista 
juntamente com pesquisa documental (1), pesquisa bibliográfica (2) e pesquisa 
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documental (4) como demais instrumentos para a coleta de dados. 66 artigos não foram 
analisados devido à ausência do texto completo e/ou à não especificação do uso de 

metodologias. 

Acerca da forma de aplicação do instrumento de coleta dos dados (ver tabela 09), a 
pesquisa in loco foi a mais utilizada (113), seguida pela obtenção dos dados pelo meio 
eletrônico (38), além disso, alguns estudos empregaram a pesquisa in loco e por meio 
eletrônico de forma conjunta para aplicação de seus instrumentos. 85 estudos não foram 
analisados, visto que não foi possível obter o texto integral e/ou até mesmo devido à 
falta desta informação nos artigos analisados. 

Os resultados dessa pesquisa evidenciam o crescente interesse de teóricos pela 
temática da gestão de pessoas e turismo, uma vez que o assunto vem sendo alvo de 
estudos científicos cada vez mais frequente em âmbito internacional. Vale destacar que 
os resultados ainda encontram-se incompletos, uma vez que faz-se necessária a análise 
quantitativa para investigar os temas mais abordados, os autores com mais produções, 
a correlação entre os objetivos propostos, os resultados encontrados, as conclusões 
dos estudos bem como suas limitações e sugestões para pesquisas futuras. 

 
Conclusão 

 

Esta pesquisa contribui para o campo da pesquisa em turismo ao apresentar um 
levantamento bibliográfico de artigos que debatem a temática da gestão de pessoas e 
turismo em âmbito internacional. Por meio da pesquisa bibliográfica foram obtidos 242 
artigos, os quais contribuíram para a investigação desse estudo. 

O desenvolvimento de pesquisas sobre gestão de pessoas e turismo é crescente na 
literatura internacional, possuindo uma maior expressividade as pesquisas de natureza 
empírica, com abordagem quantitativa, de abrangência local e que na coleta dos dados 
são aplicados questionários in loco nos empreendimentos analisados. Além do cunho 
teórico, estes estudos culminam em soluções práticas para empresas e contribuem para 

a gestão de destinos e empreendimentos turísticos. 

Salienta-se que os resultados apresentados ainda são preliminares, uma vez que a 
pesquisa ainda requer de análise quantitativa, no entanto, por meio da análise qualitativa 
já é possível obter um parâmetro satisfatório acerca do estado da arte sobre gestão de 

pessoas e turismo. 

 
Referências 

 

ARASLI, H.; ARICI, H. E.; ARICI, N. Ç. Workplace favouritism, psychological contract 
violation and turnover intention: moderating roles of authentic leadership and job 
insecurity climate. German Journal Of Human Resource Management: Zeitschrift für 
Personalforschung, v. 33, n. 3, p. 197-222, 2019. 

BASNYAT, S.; LAO, C. S. C. Employees’ perceptions on the relationship between 
human resource management practices and employee turnover. Employee Relations: 
The International Journal, v. 42, n. 2, p. 453-470, 2019. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1805 

 

GUAN, X.; HUAN, T. Talent management for the proactive behavior of tour guides. 
International Journal Of Contemporary Hospitality Management, v. 31, n. 10, p. 4043-

4061, 2019. 

HE, J.; MORRISON, A. M.; ZHANG, H. Improving Millennial Employee Well-Being and 
Task Performance in the Hospitality Industry: the interactive effects of hrm and 
responsible leadership. Sustainability, v. 11, n. 16, p. 4410-4428, 2019. 

KIM, Y. J.; KIM, W. G.; CHOI, H.; PHETVAROON, K. The effect of green human resource 
management on hotel employees’ eco-friendly behavior and environmental 
performance. International Journal Of Hospitality Management, v. 76, p. 83-93, 2019. 

MARTINS, G. de A.; THEÓPHILO, C. R. Metodologia da investigação científica para 

ciências sociais aplicadas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

MURILLO, E.; KING, C. Why do employees respond to hospitality talent management. 
International Journal Of Contemporary Hospitality Management, v. 31, n. 10, p. 4021-
4042, 2019. 

SILVA, A. C. R. de. Metodologia da pesquisa aplicada a contabilidade: orientações de 
estudos, projetos, artigos, relatórios, monografias, dissertações e teses. 2. ed. 2. Reimp. 
São Paulo: Atlas, 2008. 

SIYAMBALAPITIYA, J.; ZHANG, X.; LIU, X. Green human resource management: a 
proposed model in the context of Sri Lanka tourism industry. Journal Of Cleaner 
Production, v. 201, p. 542-555, nov. 2018. 

SURUCU, L.; SESEN, H. Entrepreneurial Behaviors in the Hospitality Industry: human 
resources management practices and leader member exchange role. Revista de 

Cercetare Si Interventie Sociala, v. 66, p. 114-132, 2019. 

 
Anexos 

 

 

TABELA 01: ANO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS SOBRE GESTÃO DE PESSOAS E 
TURISMO EM PERIÓDICOS INTERNACIONAIS 
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TABELA 02: PERIÓDICOS INTERNACIONAIS COM MAIS PUBLICAÇÕES SOBRE 
GESTÃO DE PESSOAS E TURISMO 

 

 

TABELA 03: OS 10 PAÍSES COM MAIS PUBLICAÇÕES 

 

 

TABELA 04: NATUREZA DA PESQUISA 
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TABELA 05: ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 

TABELA 06: ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

 

TABELA 07: ABRANGÊNCIA DE ESTUDO 

 

 

TABELA 08: INSTRUMENTO DE COLETA DOS DADOS 
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TABELA 09: FORMA DE APLICAÇÃO DA PESQUISA 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1809 

 

CÓDIGO: HS0671 

AUTOR: JACYARA KALINA THEMISTOCLES DA SILVA 

COAUTOR: ANA CLAUDIA RIBEIRO 

ORIENTADOR: FERNANDO LUIZ VECHIATO 

 

 

TÍTULO: Encontrabilidade da informação na perspectiva dos documentos da Comissão 

da Verdade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Resumo 

Durante os anos de 1964 até 1985 o Brasil passou por uma ditadura militar na qual 
inúmeras pessoas foram vítimas de torturas, perseguições e mortes. Nesse período 
foram criados aparatos repressivos, destacando-se o Decreto 477 e o Ato Institucional 
Nº5. Esses aparatos visavam cercear os direitos de liberdade dos cidadãos e isso 
resultou no fortalecimento da atuação repressiva. No entanto, no ano de 1985 a ditadura 
militar teve fim, mas os crimes ficaram impunes, e as memórias das vítimas foram sendo 
esquecidas. Após um longo período de negligência histórica, o Estado passou a 
investigar os vários casos de violações de direitos humanos por meio da Comissão 
Nacional da Verdade. Em consonância foram criadas outras comissões, destacando-se 
aqui a atuação da Comissão da Verdade da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (CV-UFRN). A CV-UFRN realizou um trabalho de busca e localização de inúmeros 
documentos que compõe um acervo relevante para a preservação da historiografia do 
Rio Grande do Norte, na medida em que trouxe à tona inúmeras violações ocorridas no 
âmbito da UFRN durante a ditadura. No entanto, após a finalização dos trabalhos da 
Comissão, os documentos coletados e produzidos pela CV-UFRN desencadearam um 
novo desafio tendo em vista a necessidade de possibilitar a sua encontrabilidade, seja 
por meio de ambientes digitais ou analógicos. Diante disso, buscou-se investigar como 
se dá o acesso e encontrabilidade desses documentos. 
 

Palavras-chave: Ditadura militar no Brasil. CV-UFRN. Encontrabilidade da Informação. 

TITLE: Findability of information from the perspective of the documents of the Truth 

Commission of the Federal University of Rio Grande do Norte 

Abstract 

 

During the years 1964 to 1985 Brazil went through a military dictatorship in which 
countless people were victims of torture, persecution and death. In this period, repressive 
apparatus was created, with Decree 477 and Institutional Act Nº5 standing out. These 
apparatuses were intended to curtail citizens' rights to freedom and this resulted in the 
strengthening of repressive action. However, in 1985 the military dictatorship ended, but 
the crimes went unpunished, and the victims' memories were forgotten. After a long 
period of historical neglect, the State began to investigate the various cases of human 
rights violations through the National Truth Commission. In line with this, other 
commissions were created, highlighting here the performance of the Truth Commission 
of the Federal University of Rio Grande do Norte (CV-UFRN). CV-UFRN carried out a 
search and search for numerous documents that make up a collection relevant to the 
preservation of the historiography of Rio Grande do Norte, as it brought to light numerous 
violations that occurred within the scope of UFRN during the dictatorship. However, after 
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completing the work of the Commission, the documents collected and produced by CV-
UFRN triggered a new challenge in view of the need to make it possible to find, either 
through digital or analog environments. Therefore, we sought to investigate how these 
documents are accessed and found. 

 
 

Keywords: Military dictatorship in Brazil. CV-UFRN. Findability of Information. 

Introdução 

No dia 01 de abril de 1964 teve início no Brasil, um período marcado por inúmeras 
violações de direitos humanos. A quebra da democracia se deu por meio de um golpe 
militar que se prolongou durante longos vinte e um anos, chegando ao fim no ano de 
1985. “O regime tinha como premissa suprimir as liberdades democráticas, criando 
instrumentos jurídicos de caráter autoritário, repressivo e caracterizado precipuamente 
pela censura e falta de transparência informacional”. (RIBEIRO, 2019, p.2) 
Conforme Fagundes (2013) as principais formas de atuação do regime autoritário 
estavam relacionadas aos aparatos repressivos que violavam os direitos de liberdade 
dos cidadãos. Nesse sentido, foram criadas normativas que asseguravam a atuação 
dos militares, destacando-se o Ato Institucional Nº5 (AI-5) e o Decreto 477. 
No entanto, mesmo diante dessa realidade, o movimento estudantil foi bastante atuante 
na busca pela democracia e pela liberdade do povo brasileiro. E com o passar do tempo 
o regime militar foi perdendo força, consequentemente, o golpe militar teve fim no ano 
de 1985. (MOTTA, 2014) 
No ano de 2011 criou-se a Lei de Acesso à Informação (LAI) por meio da Lei 
12.527/2011, no mesmo dia instituiu-se a Comissão Nacional da Verdade (CNV) por 
meio da Lei 12.528/2011, objetivando investigar as violações que ocorreram durante a 
ditadura. (BRASIL, 2011b)A partir da CNV foram sendo criadas outras comissões da 
verdade em todo território brasileiro, sendo elas: municipais, estaduais e até mesmo 
universitárias. Destacando-se aqui a Comissão da Verdade da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (CV-UFRN). 
A CV-UFRN foi criada por meio da Portaria nº 1.809/12-R de 31 de outubro de 2012, e 
objetivou investigar as violações que ocorreram durante a ditadura militar no âmbito da 
UFRN. A CV-UFRN finalizou as atividades em 2015 entregando o Relatório Final, e além 
disso foi produzido um acervo documental que colabora para o resgate e a preservação 
da memória e da verdade, contribuindo com o trabalho iniciado pela CNV.(ALMEIDA; 
MAIA,2015) 
No entanto, observou-se a necessidade de investigar como está sendo o acesso a esse 
acervo produzido no decorrer dos trabalhos da comissão. Diante disso, reflete-se sobre 
os estudos acerca da encontrabilidade da informação, abrangendo uma perspectiva 
social, histórica e tecnológica para os acervos da CV-UFRN. Partindo dessa premissa, 
tem-se como questão norteadora da pesquisa: Como os estudos em encontrabilidade 
da informação, no contexto da CI, podem contribuir para a disseminação das 
informações históricas do período da ditadura militar no âmbito da UFRN? 
A encontrabilidade da informação está intrinsecamente relacionada ao novo perfil da 
sociedade, no qual cada vez mais pessoas estão conectadas por meio dos adventos 
tecnológicos e das inúmeras possibilidades do ambiente Web. Nesse sentido, observa-
se a necessidade de promover o acesso e a publicização dos documentos da CV-UFRN 
nos diversos ambientes informacionais. Diante de uma sociedade cada vez mais 
integrada às possibilidades da Web, bem como às interações e buscas por meio das 
Tecnologias da Informação e comunicação (TIC), torna-se basilar refletir acerca do 
acesso e da publicização dos documentos da CV-UFRN, tendo em vista a sua 
relevância histórica e social.  
A pesquisa teve como objetivo geral: analisar como a encontrabilidade da informação 
pode colaborar para a disseminação dos documentos acerca da ditadura militar no 
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âmbito da UFRN. Os objetivos específicos foram: compreender os atributos da 
encontrabilidade da informação, no contexto da Ciência da Informação; analisar o 
relatório da Comissão da Verdade da UFRN em consonância com a Lei de Acesso à 
Informação, no contexto dos documentos históricos provenientes do período da ditadura 
militar; e realizar um levantamento dos documentos provenientes do período da ditadura 
militar. 
 
Metodologia 

 

A pesquisa caracteriza-se como: bibliográfica e documental, desenvolvida por meio do 
método histórico e indutivo, de abordagem qualitativa. Fundamentou-se através do 
levantamento de informações oriundas de artigos científicos disponíveis em plataformas 
de acesso aberto, bem como em livros e acesso aos documentos da CV-UFRN. 

A pesquisa bibliográfica foi predominante no início desta produção cientifica, tendo em 
vista a necessidade de desenvolver referencial teórico e dar embasamento para as 

abordagens apresentadas acerca da ditadura militar no Brasil. 

Conforme Prodanov e Freitas (2013, p. 54) “Na pesquisa bibliográfica, é importante que 
o pesquisador verifique a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis 
incoerências ou contradições que as obras possam apresentar”. Nesse sentido, em um 
segundo momento a pesquisa documental foi bastante utilizada, afim de aprofundar os 
conhecimentos e a investigação acerca dos resultados da CV-UFRN, bem como, para 
mapear os documentos da comissão. 

Para Prodanov e Freitas (2013, p.55), “a utilização da pesquisa documental é destacada 
no momento em que podemos organizar informações que se encontram dispersas, 
conferindo-lhe uma nova importância como fonte de consulta.” Diante disso, a análise 
documental foi basilar tendo em vista o viés histórico no qual a pesquisa está inserida. 

Conforme Prodanov e Freitas (2013, p. 36), no método histórico “o foco está na 
investigação de acontecimentos ou instituições do passado, para verificar sua influência 
na sociedade de hoje; considera que é fundamental estudar suas raízes [..]”. Nesse 
sentido, a escolha do método histórico se deu em decorrência da perspectiva da 
pesquisa, que traz uma abordagem investigativa dos reflexos da ditadura militar no 
âmbito da UFRN por meio da análise dos documentos da CV-UFRN. 

Em relação ao método indutivo, segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 28), “é um método 
responsável pela generalização, isto é, partimos de algo particular para uma questão 
mais ampla, mais geral.” 

Os procedimentos metodológicos tiveram ainda características de abordagem 
qualitativa. De acordo com Oliveira (2011, p. 28) a pesquisa qualitativa pode ser 
conceituada como “um processo de reflexão e análise da realidade através da utilização 
de métodos e técnicas para a compreensão detalhada do objetivo de estudo em seu 
contexto histórico e/ ou segundo sua estruturação.” 

Destarte, foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais acerca da Comissão 
da Verdade da UFRN, e por isso foi necessário acessar o Relatório Final da CV-UFRN 
para compreender o percurso e a atuação da comissão, bem como os resultados e as 
recomendações finais. 
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Consecutivamente, foi realizado levantamento bibliográfico sobre a encontrabilidade da 
informação, objetivando refletir acerca do tema na perspectiva do acervo documental 
produzido durante os anos de 2012 até 2015 pela CV-UFRN, considerando ainda o perfil 
da sociedade atual que está cada vez mais integrada às TIC e às possibilidades da 
Web. 

Posteriormente, para o levantamento dos documentos da CV- UFRN objetivou-se 
realizar visitas aos locais que acomodam os documentos relativos à produção 
documental da CV-UFRN, que são: o Laboratório de Imagens da UFRN (LABIM), e o 
Arquivo Geral da UFRN. 

Em visita realizada ao LABIM foi possível visualizar as caixa arquivo que comportam os 
documentos da CV-UFRN, além disso, realizou-se a pesquisa por meio do endereço 
eletrônico: https://bczm.ufrn.br/comissaodaverdade/, no qual estão digitalizados os 
documentos que estão sob a guarda do LABIM. 

No entanto, devido ao protocolo de isolamento social adotado para conter o avanço da 
pandemia do novo coronavírus (COVID 19) tornou-se inviável visitar o Arquivo Geral da 
UFRN. Por isso, foi utilizado o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão 
(e-SIC), por meio do website: https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx. 

Através dessa plataforma foi possível solicitar informações públicas acerca dos 
documentos que estão sob a guarda do Arquivo Geral da UFRN, tendo em vista a Lei 
de Acesso à Informação. 

Além disso, no mesmo período também foi encaminhando um e-mail para o Arquivo 
Geral da UFRN, no endereço eletrônico arquivogeral@cgi.ufrn.br. Objetivou-se 
estabelecer a colaboração entre as partes para que fosse possível acessar as 
informações, e mediante a solicitação houve a devolutiva com as informações 
solicitadas. 

Após isso, foi realizada a análise dos dados obtidos, nos quais foi possível refletir sobre 
a necessidade de aprofundar os estudos acerca da encontrabilidade da informação na 
perspectiva dos documentos da CV-UFRN, tendo em vista a importância histórica e 
social desses acervos e a dificuldade enfrentada para acessá-los. 

 

Resultados e Discussões 

 
A pesquisa estruturou-se conforme a seguinte organização das seções: introdução, 
contextualização histórica e política da ditadura militar no contexto das universidades e 
a questão dos documentos produzidos, ditadura militar e as Universidades, Lei de 
Acesso à Informação, Comissão da Verdade da UFRN, Encontrabilidade da Informação, 
aplicação da Encontrabilidade da Informação em Arquivos, até chegar aos resultados e 
às considerações finais, consecutivamente. 
 
A introdução apresentou a contextualização da pesquisa, indicando os objetivos a serem 
alcançados, a justificativa, a questão norteadora e além disso trazendo abordagens que 
foram sendo desenvolvidas no decorrer da investigação. 
 
A contextualização histórica e política da ditadura militar no contexto das universidades 
abordou as práticas de violações que ocorriam nesse ambiente. Diante disso, observou-
se que a ditadura foi um período no qual desencadeou-se diversas violações de direitos 
humanos, tanto dentro das universidades quanto nos ambientes externos. (MOTTA, 
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2014) 
 
As Universidades foram bastante visadas pela atuação repressiva, tendo em vista que 
os estudantes representavam uma parcela importante dos opositores do regime. Nesse 
sentido foram sendo criados órgãos de controle visando investigar as pessoas 
consideradas subversivas, destacando-se nesse sentido: as Assessorias Especiais de 
Serviço de Informação (AESI) e Assessorias de Segurança da Informação (ASI). 
(MOTTA, 2019) 
 
A AESI e a ASI objetivavam investigar as pessoas suspeitas de cometer atos 
subversivos contra o regime autoritário. Essas entidades foram responsáveis por uma 
grande parcela dos arquivos produzidos durante o regime ditatorial e através desses 
documentos é possível ter acesso ao modo de operação que era empreendido pelos 
opressores. (MOTTA, 2018). 
 
Além disso, segundo Fagundes (2013, p. 13) “[...] foram instaurados inquéritos policiais 
militares e inquéritos administrativos que indiciaram funcionários e, principalmente, 
estudantes”. E foi através de decretos e atos institucionais, como o Ato Institucional 5 
(AI-5) e o Decreto 477, que muitos estudantes e servidores públicos das universidades 
foram perseguidos, chegando a ser afastados e expulsos de seus postos de trabalho e 
cursos de graduação e pós-graduação. 
 
Conforme Motta (2019) o AI-5 foi instaurado em 13 de dezembro de 1968, como uma 
forma de legalizar as atitudes arbitrárias cometidas pelo regime militar contra os 
trabalhadores das universidades que eram contrários às políticas do estado. O AI-5 
também criou uma animosidade entre os próprios militares, visto que alguns 
acreditavam que tratava se de uma prática desnecessária e violenta. 
 
Os motivos e razões que levaram a produção do AI 5 foram: responder ao impulso 
político no sentido de fortalecer e até mesmo defender o regime instaurado em 1964, 
unindo os militares, enquanto golpeava fortemente a oposição, enquadrava os 
dissidentes da ditadura e por outro lado pretendia impulsionar e agilizar o crescimento 
econômico do país. (MOTTA, 2019). 
 
Já o Decreto 477 foi uma forma de aterrorizar o movimento estudantil, pois dava poderes 
aos reitores para expulsar o aluno e impossibilitar que o mesmo voltasse a ter acesso a 
universidade pública por três anos. Nesse contexto, os estudantes foram os principais 
resistentes ao regime ditatorial, tendo em vista que os trabalhadores das universidades, 
por exemplo, se posicionavam um pouco menos porque sofriam uma repreensão maior, 
no que se refere à perseguição contra seus cargos, resultando em expurgos e 
aposentadorias compulsórias. (MOTTA, 2019). 
 
As Universidades tiveram um papel importante no combate à ditadura, devido à 
resistência estudantil. As formas de luta estudantil se davam por meio de ocupações de 
prédios, passeatas, debates, shows musicais, publicações, teatro e outras 
manifestações culturais. Os estudantes reivindicavam por mais vagas excedentes, 
reformas para a universidade pública, ataque ao imperialismo, e a denúncia da ditadura 
militar e todas as violações advindas desse regime ditatorial. (MOTTA, 2019). 
 
Diante disso, e de todo contexto de enfraquecimento do regime militar a ditadura teve 
fim no ano de 1985. No entanto, as memórias das vítimas foram sendo esquecidas e os 
violadores não tiveram punições, mesmo diante de um passado de violações de direitos 
humanos. (MOTTA, 2019) 
 
Nesse sentido, reflete-se acerca da importância da Justiça de Transição, que precisa 
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estar presente no momento da reconstrução das sociedades que passam por momentos 
de violações como ocorreram durante a ditadura militar no Brasil. (TENAGLIA, 2019). 
 
Nessa perspectiva, criou-se a Lei 12.527 / 2011, Lei de Acesso à Informação (LAI), 
visando dar transparência e publicizar as informações de viés público (BRASIL, 2011a). 
Conjuntamente, também foi criada a Lei 12.528 /2011 que criou a Comissão Nacional 
da Verdade (CNV). (BRASIL, 2011b) 
 
A Lei nº 12.257/2011, conhecida também como Lei de Acesso à Informação (LAI), foi 
publicada em 18 de novembro de 2011 e entrou em vigor em 16 de maio de 2012, com 
o objetivo de promover o acesso às informações públicas, de modo a possibilitar que a 
sociedade brasileira tivesse os instrumentos necessários para validar sua participação 
política e social, cooperando para uma nação democrática, transparente e que preza 
pela busca constante dos direitos humanos e da igualdade social. (BRASIL, 2011a). 
 
De acordo com Carli e Fachin (2017), a Lei de Acesso à Informação se configura como 
um instrumento relevante para a democracia no Brasil. Na medida em que promove o 
acesso à informação pública, tendo em vista que a publicização se torna uma regra e o 
sigilo da informação se torna uma exceção, conforme apresenta o Quadro 1. Diante 
disso, a LAI é importante por viabilizar a publicidade e a transparência das informações 
que dizem respeito aos interesses da sociedade brasileira. 
 
Por meio da LAI foi possível acessar alguns arquivos importantes que revelam o 
passado de violações vivenciado no período da ditadura, e nessa perspectiva foi 
possível dar início ao trabalho da CNV. Objetivando minorar e prevenir violações de 
direitos humanos ocorridas em um passado marcado por conflitos, guerras e 
autoritarismo, o Brasil buscou tardiamente promover o debate acerca da ditadura militar 
que se instaurou no país no período compreendido entre 1964 até 1985, e de período 
anterior. "A Comissão Nacional da Verdade foi criada pela Lei 12.528/2011 e instituída 
em 16 de maio de 2012. A CNV tem por finalidade apurar graves violações de Direitos 
Humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988.” (BRASIL, 
2011b) 
 
No decorrer do trabalho desenvolvido pela CNV foram investigados inúmeros casos de 
violações, que retrataram um período marcado pelo autoritarismo, conforme mostra a 
Figura 1, na qual é apresentado o percurso da CNV. As investigações se davam por 
meio de diligências em busca de documentos nos ambientes físicos, bem como por 
meio de depoimentos das vítimas e dos torturadores, e em seguida o confrontamento 
com as informações dos documentos coletados. (BRASIL, 2011b) 
 
No âmbito das Comissões Universitárias, destaca-se nessa pesquisa o trabalho 
realizado pela Comissão da Verdade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(CV- UFRN). A CV-UFRN foi criada através da Portaria 1.809 / 12 – R. A comissão foi 
composta por membros representantes da comunidade acadêmica, e objetivou efetivar 
o direito à memória e à verdade no âmbito da UFRN, os objetivos da CV-UFRN podem 
ser visualizados na Figura 2. (ALMEIDA; MAIA, 2015) 
 
No decorrer do trabalho da CV-UFRN, foram realizadas inúmeras diligências em busca 
de documentos que retratassem as violações decorrentes da ditadura militar no âmbito 
da universidade. Além disso, por meio das oitivas testemunhais também foram 
produzidos documentos relevantes historicamente. (ALMEIDA; MAIA, 2015) 
 
Diante disso, houve uma grande produção documental, resultando em arquivos que 
retratam um passado de violações. E por meio do acesso à esses documentos é 
possível contribuir para que as novas gerações conheçam as várias faces da ditadura. 
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Ademais, também contribui para reforçar a memória das violações de direitos humanos 
e minimizar os impactos negativos das disputas narrativas que fazem alusão à ditadura 
e aos aparatos repressivos, e que ainda hoje fazem parte do cenário nacional. 
(FREITAS NETO, 2018) 
 
Nessa perspectiva, a comissão utilizou o portal da CV-UFRN, conforme a Figura 3, 
disponível no endereço eletrônico http://www.comissaodaverdade.ufrn.br/, para 
disponibilizar informações acerca do trabalho que estava sendo realizado. No portal 
foram disponibilizados folders, fotos e banners informativos. Além disso, no decorrer do 
trabalho da CV-UFRN, a comissão buscou produzir material impresso, audiovisual e 
digital pra integrar a população ao trabalho que estava sendo realizado em prol do 
resgate e da preservação da memória e da verdade. (ALMEIDA; MAIA, 2015) 
 
Ao final do trabalho da CV-UFRN, foi apresentado o Relatório Final, que corresponde a 
todo percurso realizado por ela. No documento constam as recomendações para a 
consolidação da preservação da memória e da verdade. Consecutivamente, as 
informações decorrentes do trabalho da CV-UFRN foram transpostas para o portal 
http://www.comissaodaverdade.ufrn.br/, e desse modo a CV-UFRN encerrou as suas 
atividades no ano de 2014. (ALMEIDA; MAIA, 2015) 
 
Diante da finalização do trabalho realizado pela CV-UFRN, é possível refletir acerca da 
necessidade de publicização dos documentos produzidos e coletados nas diligências, 
em um cenário onde a preservação da memória e da verdade depende também de como 
esses documentos serão tratados e disponibilizados para a população. 
 
Nesse sentido, torna-se primordial refletir acerca do acesso e da encontrabilidade das 
informações públicas que retratam esse período de graves violações de direitos 
humanos no Brasil. De modo que seja possível publicizar e democratizar as 
informações, tendo em vista que a ditadura militar afetou grande parcela da população 
brasileira, e mesmo após tantos anos ainda não foi possível ter o conhecimento pleno 
acerca de todas as violações, e de todas as vítimas que foram afetadas pelo regime 
autoritário. 
 
Os estudos acerca da Encontrabilidade da Informação surgem em decorrência das 
mudanças no processo infocomunicacional da sociedade e principalmente das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), de modo que é possível refletir acerca 
das transformações pela qual a sociedade tem passado, onde é cada vez mais 
recorrente a utilização de meios tecnológicos para se estabelecer o fluxo 
infocomunicacional. (VECHIATO; VIDOTTI, 2014). 
 
Vechiato e Vidotti (2014) exploram o tema Encontrabilidade da Informação (EI), 
inserindo-o no contexto do paradigma pós-custodial em que a Ciência da Informação 
(CI) está atualmente, no sentido de que a informação deve ser disponibilizada de forma 
acessível, valendo-se de práticas da encontrabilidade, tendo em vista que, para a 
informação se transformar em conhecimento, é necessário que ela esteja passível de 
ser acessada, recuperada e encontrada. 
 
Para Vechiato e Vidotti (2014, p.164) “a encontrabilidade da informação sustenta-se 
fundamentalmente na interseção entre as funcionalidades de um ambiente 
informacional e as características dos sujeitos informacionais”. Desse modo, é possível 
observar que as ações infocomunicacionais dos sujeitos estão intrinsecamente 
relacionadas ao processo de busca e recuperação das informações. 
 
Diante disso, observa-se como as TIC vêm sendo cada vez mais importantes para a 
disseminação das informações. Além disso, por meio da utilização dos Atributos de 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1816 

 

Encontrabilidade da Informação, possibilita-se um resultado mais assertivo no processo 
de busca pelas informações, resultando no seu acesso e na sua encontrabilidade. 
 
Nessa perspectiva, Vechiato e Vidotti (2014, p. 49) propuseram os Atributos de 
Encontrabilidade da Informação, conceituando-os como “características que 
potencializam as possibilidades de encontro da informação pelos sujeitos num sistema 
ou ambiente informacional". 
 
Os atributos que favorecem a encontrabilidade da informação em ambientes 
informacionais, segundo Vechiato e Vidotti (2014) estão disponíveis no Quadro 2, e são: 
taxonomias navegacionais; instrumentos de controle terminológico; folksonomias; 
metadados; mediação dos informáticos; affordances; wayfinding; descoberta de 
informações; acessibilidade e usabilidade; mediação dos profissionais da informação; 
mediação dos sujeitos informacionais, Intencionalidade e, por fim, mobilidade, 
convergência e ubiquidade. 
 
Por meio da utilização dos Atributos de Encontrabildade da Informação acredita-se que 
seja possível contribuir significativamente para a encontrabilidade dos documentos da 
CV-UFRN, e dessa forma contribuir para que essas informações e esses documentos 
estejam mais acessíveis à toda população brasileira. Conforme os estudos acerca da 
incidência dos Atributos de Encontrabilidade da Informação nas diretrizes gerais para 
construção e websites de instituições arquivísticas, apresentado no Quadro 3. 
 
No contexto da investigação acerca dos documentos da CV-UFRN foi perceptível a 
necessidade de publicizar os documentos produzidos dando mais visibilidade e 
possibilitando o acesso, a recuperação, a encontrabilidade e o uso das informações 
contidas nos documentos supracitados. 
 
Desse modo, essa pesquisa foi realizada afim de identificar onde estão alocados os 
documentos da CV-UFRN, e consequentemente, refletir acerca da encontrabilidade 
desses documentos. Nesse sentido, verificou-se que os documentos estão divididos em 
dois lugares no interior da instituição, sendo eles: o LABIM e o Arquivo Geral da UFRN, 
essas informações são apresentadas na Figura 4. Além disso, a produção documental 
também se deu por meio de resoluções para legitimar e registrar as ações da CV-UFRN, 
como por exemplo: portarias, memorandos e ofícios. 
 
Diante da realidade enfrentada mundialmente, decorrente da pandemia de Covid 19, o 
Memorando nº. 001/2015-CV, de 25 de maio de 2015 foi relevante na medida em que 
contribuiu para mapear os documentos sob a custódia do Arquivo Geral da UFRN, 
indicando que foram encaminhados dezesseis caixas contendo documentos de viés 
escolar, como: históricos, provas, relatórios e trabalhos acadêmicos, além de certidões, 
correspondências, demonstrativos, diários de classe e declarações que foram 
contribuições da Fundação José Augusto para apreciação da CV-UFRN. 
 
Inicialmente, foi solicitado no dia 08 de abril de 2020, o Memorando nº. 001/2015-CV, 
de 25 de maio de 2015, que dispõe sobre os documentos da CV-UFRN que estão sob 
a guarda do Arquivo Geral da UFRN. A previsão de resposta ficou para o dia 28 de abril 
de 2020, no entanto houve a resposta no mesmo dia com o documento solicitado em 
anexo. 
 
Posteriormente, foi realizada uma nova solicitação no dia 24 de abril de 2020. O pedido 
foi respondido no dia 27 de abril de 2020, e teve os outros documentos anexados. 
 
Além disso, também havia sido encaminhado um e-mail para o Arquivo Geral da UFRN, 
solicitando a colaboração e buscando informações precisas acerca dos documentos que 
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estão sob a guarda da instituição. 
 
O e-mail foi encaminhado no dia 08 de abril de 2020, com reenvio no dia 14 de maio de 
2020 para o endereço eletrônico: arquivogeral@dgi.ufrn.br. E no dia 02 de junho de 
2020 obtive-se a resposta da instituição, informando os documentos e as quantidades. 
 
Diante dessas informações verificou-se que além das dezesseis caixas mencionadas 
no Memorando nº. 001/2015-CV, de 25 de maio de 2015, também existem: quatro 
caixas-arquivo com identificação da Diretoria de Administração e Controle Acadêmico - 
DACA referente ao período entre 1965 e 1975, com tipologia documental de Históricos; 
três caixas-arquivo referentes às atividades da Secretaria da Comissão da Verdade da 
UFRN; e uma caixa-arquivo com o Relatório da Comissão da Verdade da UFRN. 
Totalizando 24 caixas-arquivo que equivalem à 3,13 metros lineares de documentos. 
 
Nesse contexto, observa-se que o caminho para a encontrabilidade dos documentos 
sob a guarda do Arquivo Geral da UFRN foi envolto em dificuldades de acesso e 
desafios transversais referentes à adaptação ao cenário de pandemia, esses fatores 
implicaram na maior utilização das TIC e dos serviços da Web. 
 
E enquanto aos documentos custodiados no LABIM, foi possível realizar uma visita ao 
local, pois isso antecedeu ao cenário de crise sanitária no Brasil. Foi verificado que os 
documentos foram sinalizados pela CV-UFRN, posteriormente, colocados em doze 
caixas que, consecutivamente, foram guardadas em um armário e lá estão até a 
presente pesquisa. 
 
As doze caixas estão sinalizadas da seguinte forma: uma caixa para Assessoria de 
Segurança e Informações da UFRN (ASI); duas caixas para Depoentes: Transcrições 
de Depoimentos e documentação dos depoentes; uma caixa de DVD-S – áudios, vídeos 
e documentos; uma caixa nomeada Entidades de Representação Estudantil – Jornais 
diversos (1978-1986); uma caixa denominada Inquéritos; uma caixa para Organismos 
Militares e de Segurança – Forças Armadas e DOPS-RN; duas caixas nomeadas 
Perseguidos Políticos; e três caixas para os Recebidos do Arquivo Nacional. Além disso 
as fotos da Comissão da Verdade da UFRN ficam disponíveis no ambiente virtual. 
(COMISSÂO, 2015) 
 
As caixas comportam os seguintes documentos: recortes de jornais da época da 
ditadura, transcrição dos depoimentos das testemunhas, processos apurados pela CV-
UFRN, Atas de oitivas testemunhais, artigos sobre o tema da ditadura, documentos da 
AESI/ UFRN, (dossiês, correspondências apreendidas, informativos, ofícios) além de 
outros documentos que comprovam a atuação opressiva da AESI/UFRN. 
 
Observou-se que o LABIM possui um repositório digital disponível em: 
http://repositoriolabim.cchla.ufrn.br/, conforme pode ser visualizado na Figura 5. No 
entanto, não constam informações acerca do acervo da CV-UFRN. Porém, a CV-UFRN 
possui um site e lá estão informações indicando que a documentação da CV-UFRN está 
sob a guarda do LABIM até que seja designado um local permanente para a sua 
custodia, o endereço eletrônico para acessar o site da CV-UFRN é: 
http://www.comissaodaverdade.ufrn.br/index.php. Além disso, no site da Comissão 
indica-se que os documentos estão digitalizados e disponíveis por meio do endereço 
eletrônico: http://bczm.ufrn.br/comissaodaverdade/. 
 
Diante dessas informações o mapeamento dos documentos foi finalizado, conforme o 
Quadro 4, percebeu-se que existe dificuldade para acessa-los e isso impacta na 
encontrabilidade dos documentos de ambos os locais, conforme o Quadro 5. Tendo em 
vista que os documentos do Arquivo Geral tiveram de ser solicitados via web para a 
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instituição, bem como por meio do e-Sic. Diante disso, reflete-se acerca da necessidade 
de publiciza-los observando as regras de sigilo presentes na LAI. 
 
Além disso, os documentos que estão sob a custodia do LABIM também foram 
encontrados com dificuldades, pois a disposição na qual estão organizados impossibilita 
um acesso prático e eficiente. Tendo em vista o ambiente digital utilizado e a 
organização dos documentos que estão disponíveis por meio de arquivos PDF em sua 
grande maioria. Diante disso, indica-se como um exemplo positivo referente à 
encontrabilidade de informações dos resultados de uma Comissão da Verdade, o 
Repositório Digital da Comissão da Verdade em Minas Gerais, conforme a Figura 6. 

Destarte, conclui-se a necessidade de publicizar as descobertas da pesquisa e nesse 
sentido foram realizadas algumas ações conforme o Quadro 6, além disso indica-se a 
necessidade de aprofundar os estudos acerca do tema, partindo para uma observação 
mais detalhada dos aspectos inerentes à encontrabilidade dos documentos da CV-
UFRN. Considerando a importância histórica e social da abordagem, por meio do estudo 
sobre a manutenção, preservação e publicização dos documentos que retratam um 
passado de violações. 

 

Conclusão 

 

As violações de direitos humanos ocorridas no decorrer da ditadura militar no Brasil são 
até hoje um campo de constantes disputas narrativas, por isso o acesso à informação é 
primordial, afim de possibilitar a publicização da memória das vítimas e promover 
reflexões na sociedade. Considerando que a publicização das informações colabora 
para um país democrático e que se preocupa com as questões que envolvem o 
interesse coletivo, tanto no intuito de informar, quanto no sentido de contribuir para uma 
nação mais instruída com cidadãos conscientes. 

Nesse contexto, é possível verificar a necessidade de se estabelecer meios capazes de 
promover o acesso aos documentos produzidos e coletados pela Comissão da Verdade 
da UFRN. Tendo em vista que esse acervo documental é de interesse público, e diz 
respeito a todos os cidadãos brasileiros por tratar-se de provas das violações de direitos 
humanos ocorridas durante a ditadura militar no âmbito da UFRN. 

Diante disso, realizou-se um estudo para identificar onde os documentos produzidos e 
coletados pela CV-UFRN estão sendo custodiados. Nessa perspectiva, verificou-se que 
a documentação está dividida em dois ambientes na UFRN, que são: o Arquivo Geral 
da UFRN e o LABIM. 

A documentação que está sob a guarda do Arquivo Geral da UFRN refere-se a 
documentos de viés mais pessoal e que tratam basicamente de movimentações 
acadêmicas, por isso é necessário atentar para as regras de sigilo da LAI, e 
consecutivamente, verificar a possibilidade de publicizar esses documentos. 

Já a documentação sob a guarda do LABIM refere-se a uma documentação produzida 
e coletada nas diligencias, bem como recortes de jornais regionais com notícias que 
remetem à época da ditadura militar. 

Durante a realização da pesquisa, vivenciou-se a dificuldade para acessar os 
documentos. Nessa perspectiva, indica-se a necessidade de aprofundar os estudos 
acerca da encontrabilidade da informação, tendo em vista que através desse estudo é 
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possível refletir em soluções que possam contribuir para o acesso aos documentos da 
CV-UFRN. 

Diante disso, reitera-se a necessidade de realizar mais estudos acerca do tema, 
buscando desenvolver estratégias de aplicação dos atributos de encontrabilidade da 
informação nos ambientes de custódia desses documentos. Considerando a sua 
importância histórica e social, bem como a necessidade de publiciza-los, contribuindo 
assim, para que as memórias da ditadura militar estejam acessíveis e encontráveis, de 
modo que a população brasileira possa revisitar essas informações e assim 
compreender os impactos da ditadura militar no Brasil. 
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Figura 1 - Percurso da Comissão Nacional da Verdade 
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Figura 2 – Apresenta os objetivos da Comissão da Verdade da UFRN. 
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Figura 3 – Website da Comissão da Verdade da UFRN. 
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Figura 4 – Indica a localização física da documentação produzida pela CV-UFRN que 
está sob a guarda do LABIM. 
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Figura 5 – Ilustra o Repositório do LABIM. 
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Figura 6 - Repositório Digital da Comissão da Verdade em Minas Gerais. 
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Quadro 1 – Apresenta os graus de sigilo, competências indicadas para classificar as 
informações e prazos de restrição da informação. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1829 

 

 

Quadro 2 - Atributos de Encontrabilidade da Informação. 
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Quadro 3 – Incidência dos Atributos de Encontrabilidade da Informação nas Diretrizes 
gerais para construção de websites de instituições arquivísticas. 
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Quadro 4 – Mapeamento dos documentos produzidos e coletados pela CVUFRN. 
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Quadro 5 – Principais resultados da pesquisa. 
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Quadro 6 – Ações de publicização da pesquisa. 
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TÍTULO: A sistematização teórica na produção do conhecimento dos graduandos de 

Serviço Social da UFRN: redesenhar as tendências conservadoras para discutir e 

superar 

Resumo 

O presente relatório tem como objetivos apresentar uma síntese das atividades 
desenvolvidas na Iniciação Científica e, também, indicar alguns dos resultados 
encontrados nas análises das sistematizações teóricas e produção do conhecimento no 
âmbito da graduação de Serviço Social da UFRN, no período de 2019.2 a 2020.1. Visa, 
não apenas exibir dados quantitativos, mas, também, debater as tendências teóricas 
encontradas e utilizadas nas produções das graduandas e dos graduandos é seu mote 
central. 
 
Palavras-chave: Fundamentos do serviço Social, Sistematização Teórica, Fundamentos 

TITLE: THEORETICAL SYSTEMATIZATION IN THE PRODUCTION OF KNOWLEDGE 

OF UFRN'S SOCIAL WORK GRADUATES: redesigning conservative trends to discuss 

and overcome 

Abstract 

 

The purpose of this report is to present a synthesis of the activities developed in Scientific 
Initiation and also to indicate some of the results found in the analysis of theoretical 
systematizations and knowledge production within the scope of UFRN's Social Work 
graduation, in the period from 2019.2 to 2020.1. Not only displaying quantitative data, 
but also debating the theoretical trends found and used in the production of 
undergraduate and graduate students is its central motto. 

 
 

Keywords: Fundamentals of Social Work. Theoretical Systematization. Fundamentals 

Introdução 

 
 
 
O presente trabalho busca apresentar os resultados do plano de trabalho intitulado “A 
sistematização teórica na produção do conhecimento dos graduandos de Serviço Social 
da UFRN: redesenhar as tendências conservadoras para discutir e superar”, 
desenvolvida no âmbito da Iniciação Científica. Essa pesquisa se mostra importante 
para os estudos e análises sobre os Fundamentos Teóricos-Metodológicos da profissão, 
assim como para descobrir as perspectivas metodológicas que atravessam os 
estudantes graduandos do curso de Serviço Social. 
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Podem-se observadas variadas tendências teórico-metodológicas nas sistematizações, 
entretanto, três delas são constantemente encontradas. Uma primeira  tendência é a 
concepção tecnicista: descrição de análises, focadas somente nas técnicas e de 
caracterização “receituária”, ainda são encontradas nas produções realizadas pelos 
estudantes. Uma consequência deste tipo de investigação é a imbricação com 
abordagens que não abrangem o estudo numa perspectiva de totalidade social e só 
contemplam o nível da aparência dos processos sociais. Dessa maneira, o processo 
orgânico que procura se construir entre as três dimensões profissionais – teórico-
metodológica, técnico-operativa e ético-política – acaba por ser comprometido, 
porquanto vê-se apenas o uso da dimensão técnica ganhando espaço. 
 
Uma segunda tendência apresenta-se na formalização do tratamento da relação entre 
teoria, método e realidade. Quando vão a campo, os discentes acabam por esperar, em 
algum nível, que a realidade mostre-se da mesma forma que na teoria anteriormente 
estudada. Constata-se, também, a tentativa de conexão com teorias psicológicas, 
sociológicas, culturalistas, economicistas e politicistas se faz presente, porém, esse 
diálogo se constrói de forma eclética e fragmentada. 
 
A terceira tendência mostra-se no uso da perspectiva teórico-metodológica marxiana 
com uma orientação epistemológica, em detrimento da análise das contradições 
ontológicas da atual sociedade burguesa. Quando isso acontece, as produções se 
apresentam abstratas e com carência de investigação no que concerne as 
determinações concretas dos processos e relações sociais. 
 
Dessa maneira, buscou-se identificar os fundamentos teórico-metodológicos que são 
trabalhados junto aos discentes durante o seu processo formativo: as mediações desses 
fundamentos aprendidos em sala de aula, nos locais de estágio obrigatório, assim como 
em suas leituras e sistematizações teórico-práticas, referentes a bibliografia utilizada no 
processo de elaborações do TCC e dos relatórios de estágio. O projeto de pesquisa se 
debruçou nas problemáticas encontradas nas sistematizações teóricas dos discentes. 
Este relatório discute essas questões e traz resultados finais baseados em um ano de 
pesquisa. 
 

 

Metodologia 

 

O interesse principal da pesquisa é compreender como se dá o processo de 
sistematização teórica dos graduandos e graduandas de Serviço Social da UFRN. Desta 
forma, entender como as tendências teórico-metodológicas se fazem presentes na 
dimensão intelectiva dos e das estudantes é primordial: se utilizam tendências 
conservadoras, por que isso acontece? O uso do materialismo histórico-dialético – o 
método mais indicado para análises aprofundadas da realidade – é recorrente? São 
essas algumas das questões que procuram ser investigadas. 

De orientação materialista histórico-dialética, a pesquisa teve caráter documental e 
bibliográfico, e assim, pois se propôs a entender o objeto visualizando sua historicidade 
e seus movimentos na totalidade. 

Recorreu-se a textos fundamentais para o estudo do tema como os trabalhos realizados 
por Yolanda Guerra (1992; 1997; 1998; 2000; 2004; 2009; 2010; 2012; 2013; 2015; 
Marilda Iamamoto (1992; 1998) , José Paulo Netto (1991) e Octávio Ianni (2011). Além 
disso, para a investigação de detalhes ligados a construção e sistematização de 
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trabalhos teóricos dos graduandos em seu processo formativo, construiu-se um 
instrumento – um formulário. Este, procurou encontrar respostas a como se dá, por 
exemplo, o desenvolvimento de elementos teóricos pertinentes para a viabilização de 
análises efetivas. 

 
Resultados e Discussões 

 

Observando os dados de 2019, no que concerne os Trabalhos de Conclusão de Curso, 
podemos notar que 63 (sessenta e três) documentos foram apresentados ao 
Departamento de Serviço Social da UFRN. Quando se fez o recorte semestral, isto é, 
quantos trabalhos foram apresentados no primeiro e segundo semestre tem-se: 38 

(trinta e oito), em 2019.1 e 25 em 2019.2. 

Desses 38 (trinta e oito) trabalhos apresentados em 2019.1, apenas 14 (quartoze) 
(36,84)%) tiveram temáticas relacionadas à formação profissional e/ou sobre o exercício 
profissional: produção do conhecimento no Serviço Social; estágio supervisionado; e 
atuação profissional em diversos setores. Já no que diz respeito a 2019.2, foram 
apresentados 25 (vinte cinco) Trabalhos de Conclusão de Curso. Somente 6(seis) (24%) 
trabalhos foram desenvolvidos envolvendo formação e exercício profissional. Os outros 
19 (dezenove) (76%) envolveram outras temáticas. 

Dentre essas outras temáticas dos trabalhos que não se propuseram analisar 
diretamente a profissão, tem-se a informar: educação; gênero e mulheres; família e 
socio-educação; movimentos sociais; saúde mental; expressões da pobreza; economia 
solidária; juventude e serviço de proteção social; maternidade, parto humanizado e 
violência obstétrica; adolescência e sexualidade; questão racial; moradia e habitação; 
idosos; homoafetividade; participação popular e controle social; deficiência física e 
anticapacitismo; ajuste fiscal e seus impactos; população em situação de rua; 
diversidade sexual. 

Durante os 2 (dois) anos trabalhados nesse projeto de pesquisa, pode-se constatar que 
há um desinteresse, por parte das graduandas e graduandos, de estudar a profissão, 
de analisar o exercício da profissão a partir dos fundamentos teórico-metodológicos do 
Serviço Social. Convém enfatizar que, não estamos apontando a irrelevância ou 
argumentando que não é importante a análise dos outros núcleos e temas. Pelo 
contrário, sabe-se que o “Serviço Social é uma especialização do trabalho da sociedade, 
inscrita na divisão social e técnica do trabalho social, o que supõe afirmar o primado do 
trabalho na constituição dos indivíduos sociais.” (IAMAMOTO, p.10, 1998); inclusive 
atuando com diferentes expressões da questão social, considerada base fundante do 
exercício da profissão. Dessa maneira, é da maior imprescindibilidade para as e os 
futuros assistentes sociais entender como se dá a produção e reprodução social da vida 
e do trabalho e suas implicações na constituição das expressões da chamada “questão 
social” dentro do sistema capitalista. 

Entretanto, o conhecimento da realidade das relações sociais produzidas no capitalismo 
também devem vir acompanhado do conhecimento da história da profissão, das 
dinâmicas apresentadas no passado, no presente e com perspectivas para o futuro e 
de como se dá a construção teórico-metodológica no interior da categoria profissional. 
É necessário estreitar os laços entre o saber e o fazer e constituir cada vez mais a 
unidade da práxis na atuação dos futuros profissionais da área, para não cairmos, sem 
esse objetivo, em análises pragmatistas da profissão. Nos apoiando em Guerra (2013), 
podemos reiterar que, 
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Somente por meio da análise ontológica pode o profissional desvelar o significado social 
da profissão como atividade que, inserida na divisão social e técnica do trabalho, 
constitui-se numa manifestação particular do trabalho social, significado que somente 
pode ser apreendido […] por uma consciência que capte o conteúdo da práxis em sua 
totalidade como práxis histórica e social na qual se integrem e se perfilem suas formas 
específicas (o trabalho, a arte, a política, a medicina, a educação) assim como suas 
manifestações particulares nas atividades dos indivíduos ou grupos. (GOULDNER, 
1970, p.36 apud GUERRA, 2013, p.45-46) 

 
Conclusão 

 

Observando o que foi pesquisado e o que foi tratado no texto, pode-se reiterar a 
importância do estudo dos fundamentos da profissão e o interesse pelas análises sobre 
o exercício profissional, a luz do método de pesquisa que se volta estudar a profissão 
no contexto da relação entre o estado e a sociedade, compreendendo-a numa 
perspectiva de totalidade, compreendendo suas determinações sociais, econômicas, 
políticas, sociais e culturais. Significa pensar a sociedade e a profissão dentro neste 
contexto, em que a profissão transita. O materialismo histórico dialético permite que os 
sujeitos produzam construções ideais do real e que busquem as contradições da 
realidade concreta. Yolanda Guerra nos mostra que, “Na perspectiva de análise dialética 
a teoria adquire instrumentalidade quando extraída de análises históricas e 
historicamente determinadas, bem como, quando orientada para o alcance de 
finalidades sociais.”. (GUERRA, 2009, p.14) 

Diferentemente da razão instrumental que acaba se abstendo, na maioria das vezes, 
apenas no aparente, isto é, nas características mais imediatas do objeto, aquilo que já 
está dado. 

A graduação deve permitir aos discentes uma formação crítica em Serviço Social, 
fazendo com que as e os estudantes possam, cada vez mais cedo, largar a ideia 
manualesca de que a profissão tem “receita” pronta ou. O processo de formação deve 
incentivar e apresentar, desde os primeiros períodos, a unidade do saber/fazer, que é o 
que dá concretude e instrumentalidade a profissão. Dessa maneira, entende-se que 
abordagens calcadas no materialismo histórico-dialético e na ética profissional 
contribuem de forma ampla para o entendimento da “questão social” e para uma prática 
interventiva crítica. De acordo com Maria Carmelita Yazbek (2018), 

O trabalho do assistente social pode produzir resultados concretos em diversas esferas: 
nas condições materiais, sociais, políticas e culturais da vida de seus usuários; em seu 
acesso e usufruto de políticas sociais, programas, serviços, recursos e bens; em seus 
comportamentos e valores; em seu modo de viver e de pensar; em suas formas de luta 
e organização; e em suas práticas políticas de resistência.” (YAZBEK, 2018, p.49). 
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TÍTULO: Transparência nas Contratações Públicas: análise de municípios do Norte e 

Nordeste do Brasil 

Resumo 

 

Muito se fala sobre transparência pública, por isso pode-se ser encontrado diversos 
conceitos que abrangem o tema. Em uma dessas perspectivas, considera-se a 
transparência como sendo a divulgação das informações por parte dos governantes 
para o público. O estudo busca verificar qual o nível de transparência contratual dos 
municípios da região Norte e Nordeste do Brasil, por meio do Índice Institucional de 
Governo Aberto Municipal – IIGAM. Através de abordagens quantitativas e qualitativas 
e pesquisa descritiva e exploratória realizou-se um panorama comparativo entre as 
regiões. O estudo resultou em um maior índice de transparência na região Nordeste, 
entretanto, há municípios na região Norte onde a transparência também é positiva. 

 
 
Palavras-chave: Transparência. Compras Públicas. Contratações aberta. Região Norte. 

TITLE: Transparency in Public Hires: analysis of municipalities in the North and 

Northeast of Brazil 

Abstract 

 

Much is said about public transparency, so you can find several concepts that address 
the theme. In one of these perspectives, transparency is considered to be the disclosure 
of information by government officials to the public.The study seeks to verify the level of 
contractual transparency of municipalities in the North and Northeast regions of Brazil, 
through the Institutional Index of Municipal Open Government - IIGAM. Through 
quantitative and qualitative approaches and descriptive and exploratory research, a 
comparative panorama between regions was realized. The study resulted in a higher 
index of transparency in the Northeast, however, there are municipalities in the North 
where transparency is also positive. 

 
 

Keywords: Transparency. Public Purchases. Open contracting. North region. 

Introdução 

 No contexto do século XXI, muito se fala sobre a transparência publica. Ao pesquisar 
sobre o tema, verifica-se que ele emerge no Brasil no século XX e possui uma profunda 
conexão com a política. Ao se tratar de transparência, Zuccolotto et al; Michener e Bersh 
(2015), considera que os estudiosos adotam definições engessadas, assumindo a 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1841 

 

perspectiva de que reconhecemos a transparência quando a vemos. Entretanto, 
conforme Zuccolotto; Texeira; Riccio (2015, p. 137-158) a transparência compreende as 
informações que são fornecidas aos organismos internacionais, e em estudos sobre a 
corrupção, a transparência se refere à existência de ferramentas e instituições que 
colaborem para a diminuição de praticas de corrupção no país. 
 
Na atualidade, a desconfiança da sociedade quanto à atuação dos agentes público, e 
diante do quantitativo elevado de escândalos de corrupção e notáveis condenações, 
constata-se que parcela expressiva destes fatos advém de contratos públicos para 
funcionamento de atividade governamental, seja por casos de efeitos perversos gerados 
pela má gestão dos recursos públicos, ineficiência e corrupção (Banco Mundial, 2011). 
 
 Esta pesquisa objetiva analisar a transparência contratual de municípios brasileiros. 
Diante dos avanços da Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs) no serviço 
público, aliado à introdução as novas medidas de transparência, acesso à informação e 
prestação de contas, elementos-chave de uma governança democrática, surge à 
possibilidade do exercício do Accountability das ações públicas.  
 
  Daí a importância que tem para analisar a situação de transparência nos contratos 
públicos, pois, quando não há nenhuma transparência, uma das consequências é gerar 
"zonas escuras", no qual reina a opacidade, e nos quais diferentes atores podem 
desenvolver práticas de antiéticas, e com grande risco de impunidade (Alli Aranguren, 
2010, p. 218; Freire, 2014). 
 
Também do ponto de vista econômico, o peso da contratação cobra uma grande 
importância do montante total da atividade econômica no Estado. De acordo com P. 
Lamy (2011), diretor-geral da Organização Mundial do comércio (OMC), durante o 
período 2005-2013, o papel da atividade de contratação pública foi em média entre 15% 
e 20% do Produto Interno Bruto do mundo. Em âmbito da comunidade europeia, de 
acordo com dados publicados pela Comissão Europeia, no ano de 2014, o valor dos 
contratos públicos na média dos países da UE (União Europeia) representa, apesar da 
crise, 13% no produto interno bruto (CE, 2014). 
 
No Brasil o extinto Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) no 
Governo Federal, estimava em 2014 que contratos públicos giravam em torno de 10% 
a 15% do PIB (Brasil, 2015). 
 
Embora se acredite que no Brasil, desde o ano de 2012, obrigado pelos novos avanços 
legislativos e de tecnologia que tem havido progressos significativos na transparência 
pública – como a lei 12.527/2011, Lei de Acesso a Informação –, estes avanços são 
irregulares e incompletos. Esta percepção é que motiva esta pesquisa, que visa analisar 
a transparência de contratos públicos de municípios do Brasil comparando efeitos 
socioeconômicos que tenham correlação com a gestão contratual. 
 
Para tanto, em primeiro momento foi realizado um levantamento bibliográfico, 
elaboração do Índice de Transparência na Contratação Pública em Municípios do Brasil 
(ITCPM-Brasil); definição de amostra dos municípios a serem pesquisados, tendo em 
conta a representatividade regional; escolha de variáveis socioeconômicas que foram 
correlacionadas com o ITCPM-Brasil; e posterior tratamento e análise dos dados. 
 
O presente estudo aborda a transparência nas contratações públicas,  analisando os 
municípios do Norte e Nordeste do Brasil. Diante disso, serão analisados os resultados 
da pesquisa feita sobre a transparência contratual nos municípios das duas regiões, 
para que possa ser feito posteriormente uma analise dos dados encontrados, com a 
intenção de comparar os resultados.  
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Metodologia 

 
O presente estudo se desenvolveu a partir dos estudos da abordagem qualitativas e das 
quantitativas e da revisão bibliográficas, por meio de pesquisa descritiva e exploratória 
realizada com base em consultas nos sites eletrônicos dos municípios pesquisados. A 
metodologia se estabeleceu em fases, sendo a primeira a revisão bibliográfica, 
conforme Gil (2002), onde a pesquisa foi desenvolvida fundamentada em material já 
elaborado sobre compras, contratações abertas e sobre transparência pública e 
administração pública, 

Na segunda fase, em qualitativa e quantitativa, definidas por Silva e Menezes (2000) e 
Godoy (1995), sendo a pesquisa qualitativa considera como uma relação dinâmica entre 
o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. E no estudo 
quantitativo, o pesquisador conduz seu trabalho a partir de um plano estabelecido, com 
hipóteses claramente especificadas e variáveis operacionalmente definidas. No ultimo 
momento, aconteceu pela aplicação do instrumento nos portais de transparência dos 
maiores municípios da região Norte e Nordeste do Brasil. Foi obtida uma amostra de 80 
municípios analisados, onde foram 40 do Norte e 40 do Nordeste. 

Com base no Índice Institucional de Governo Aberto Municipal - IIGAM, definiram-se 
dezessete critérios que encontraram respaldo em Dias e Oliveira (2016) e Hernandéz-
Boniviento (2016). Os critérios contêm dimensões sobre contratos, sua abertura, 
publicação, os procedimentos desertos ou suspendidos, os pontos de contratos, as 
contratações mais importante do município, entre outros. Com relação às licitações, no 
âmbito de abertura, projetos e critérios, a concorrência gerada nas licitações, 
informações claras e detalhadas sobre as licitações publicadas, sobre as obras públicas 
dentre outros. Na sua extensão, continha um critério onde foi pesquisado sobre o 
COVID- 19, seus contratos e despesas. 

Apresentam-se em seguida as dimensões da composição do índice, a atribuição de 
escalas, o número de variáveis e pesos de sistema usado para a construção da 
ferramenta de pesquisa. No descritor do Índice Institucional de Governo Aberto 
Municipal – IIGAM, foram compreendidas dezessete variáveis com variações de 0 à 2, 
onde 0 era quando o município não publicava nenhum dados, 1 quando continha alguns 
dados contidos no indicador e 2 publica a totalidade dos dados requeridos pelo 
correspondente do indicador, com o objetivo de analisar a publicação dos dados abertos 
pelos agentes municipais. 

Na próxima e ultima fase, no desenvolvimento da analise comparativa, analisou-se as 
informações obtidas a fim de estabelecer uma comparação entre as regiões do Norte e 
do Nordeste. Onde foi utilizada a estatística descritiva demonstrando a frequência 
absoluta e relativa e que Triola (2005) e Field (2009) retratam sendo o processo de uso 
de ferramentas estatísticas – gráficos, medidas de centro e de variação – para observar 
o conjunto de dados, na perspectiva de compreender suas características e os rankings 
dos municípios. 

Ainda assim, numa amostra com 95% de confiança e margem de erro de 5% teríamos 
um número elevado de municípios a pesquisar (168 no Norte e 292 no Nordeste), logo 
optamos por pesquisar 40 municípios por região de forma aleatória (ver apêndice), 
porém respeitando o porte dos municípios de acordo com a representatividade por 
intervalo do tamanho populacional.  
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A pesquisa foi desempenhada através de uma busca nos sites das prefeituras de cada 
município pesquisado, através dos portais da transparência e dos dados publicados, 
buscando observar a consistência dos dados e informações contidas nas variáveis da 
pesquisa do Quadro 1. 

 

 

Resultados e Discussões 

 

Ao analisar os resultados gerais encontrados na pesquisa, observou-se que os 10 
maiores municípios do Norte e do Nordeste são os que estão mais próximos do grau 2 
do Índice de Transparência dos Contratos Públicos Municipais - ITCPM-Brasil, sendo o 
maior deles, Olinda, no estado de Pernambuco, localizado na região Nordeste, com 
0,824, seguido por Santa Luzia do Pará, no estado do Pará e localizado na região Norte 
do país, com 0,618. Apesar de haver uma diferença de apenas 0,206, a região Nordeste 
lidera a transparência na publicidade dos contratos públicos municipais através do portal 

da transparência do município. 

Já ao observar os 10 menores, em primeiro lugar no ranking constatou-se o município 
de Barras, localizado no Estado do Piauí, na região Nordeste, com ITCPM- Brasil de 
0,029 seguido por Atalaia do Norte, no Amazonas localizada na região Norte, com 
ITCPM- Brasil 0,088. Nota-se que os dois municípios são os piores na publicidade dos 
contratos públicos através dos sites eletrônicos, e entre eles, o município de Atalaia do 
Norte – NE é o pior em transparência contratual, pois quanto mais distante do índice 
1,0, menor é a transparência do município. 

Isso demonstra que os municípios no qual a transparência está próxima do indicador 
1,0, são onde a Lei de Acesso a Informação - LAI funciona melhor, diferente dos que 
estão mais próximos do 1, que demonstra a não adaptação completamente dos 
municípios e seus governantes à lei. 

 Ao observar os dados da região Nordeste e fazer uma análise comparativa do ITCPM-
Brasil e dos dados socioeconômicos, verificou-se que os municípios com IDH maiores 
e mais populosos, são os melhores em transparência pública, isso pode ser decorrente 
do nível educacional e da cobrança da população aos gestores municipais. 

Analisou-se os 10 maiores municípios do nordeste e constatou-se que Olinda (PE) lidera 
o ranking da maior em transparência contratual municipal, com ITCPM – Brasil de 
(0,824) podendo ser a colocação de 0 à 1,0 de acordo com o indicador. Posteriormente, 
vem o segundo maior, Santana do Ipanema (AL) com a segunda maior população e 
IDH, com índice de (0,676), seguida por Bacuri (MA) com (0,559), Cajari – MA com 
(0,529), Alhandra (PB) com (0,471). Têm-se três municípios onde o índice do ITCPM- 
Brasil é igual, são eles: Jijoca de Jericoacoara (CE), Belém (PB) e Bom Conselho (PE) 
com índice de (0,441) e dois onde os índices também são iguais, sendo: Tejuçuosa (CE) 
e Guamaré (RN) com o índice de (0,412) do indicador de 0 à 1,0. O município de Olinda, 
além de ser o maior em população, também é o maior em transparência, pois de todos 
do Nordeste, ele é o que mais de aproxima de 1,0, que de acordo com o ITCPM-Brasil, 
é a melhor colocação para caracterizar-se uma transparência total dos dados. Por outro 
lado, mesmo sendo grande em população, o município de Bom conselho (0,441) não 
ficou entre os primeiros no ranking, isso porque o município tem o índice abaixo de 
outros municípios que são menores em população, como por exemplo, Bacuri que 
dispara à sua frente com o ITCPM-Brasil maior (0,559). 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1844 

 

 Após o primeiro ranking dos maiores municípios do Nordeste, foi estabelecido um 
segundo, no qual foram analisados os 10 menores municípios populacionais, em uma 
ordem decrescente do maior para o menor, onde também foi apurado o IDH de cada 
um deles. Diante disso, tem-se o município de Barras (PI) com ITCPM-Brasil (0,029), 
seguido por Serrita (PE) com (0,088), Queimadas (PB) com (0,118), Umirim (CE) com 
(0,147). Já os municípios de Mamanguape (PB), Macaúbas (BA) e Santa Inês (MA) são 
os três onde o índice é igual, sendo o ITCPM-Brasil de (0,176). Depois vem Tibau do 
Sul (RN) e Amarante do Maranhão (MA) que também são iguais no índice, sendo 
(0,206). E por fim, o município de Riachão dos Dantas (SE) com (0,235). Identificou-se 
que apesar do município de Barras (PI) ser o maior populacionalmente (47.066) dentre 
os menores municípios da região Nordeste, ele é o menor no índice de transparência, 
sendo (0,029), o que se pode constatar que mesmo sendo mais populoso, ele é menos 
transparente. 

 Da mesma forma, analisando os dados da região Norte, na perspectiva dos seus 10 
maiores municípios, em primeiro lugar estão o município de Santa Lucia do Pará, com 
ITCPM-Brasil de (0,618), seguido por Vilhena (RO) com (0,588) e Roraínopoles (RR) 
com (0,529), sendo eles os três primeiros melhores colocados no ranking. Adiante, 
temos 5 municípios onde o ITCPM-Brasil são iguais, assim sendo: Acrelândia (AC), 
Marechal Thaumaturgo (AC), Uruará (PA), Xinguara (PA) e Boa vista (RR) com 
indicador de (0,471). Posteriormente, tem-se Boa Vista dos Ramos (AM) com (0,441) e 
Pacajá (PA) com (0,412). 

Ao adentrando nos municípios menores, os 10 colocados no ranking são: Atalaia do 
Norte (AM) com (0,088), Guajará-Mirim (RO) também com (0,088) e Mazagão (AP) com 
(0,118). Os municípios de Ouro Preto do Oeste (RO), Manacupuru (AM) e Laranjal do 
Jari (AP) tem o índice igual, sendo (0,176). Adiante, temos Augustionópoles (TO) e 
Benjamim Constant (AM) também iguais no índice, equivalente a (0,206) e por fim, 

Cruzeiro do Sul (AC) com (0,235) e Sena Madureira (AC) com (0,265). 

 

 

 

 

 
Conclusão 

 

Esta pesquisa objetivou-se a analisar a transparência contratual municipal dos 
municípios do Norte e do Nordeste, através de 17 variáveis que iam desde contratos 
publicados, as contratações mais importante do município, passando por licitações 
abertas e em curso, sobre obras públicas e suas informações claras e detalhadas, 
finalizando em uma variável sobre a transparência nos contratos públicos com relação 
aos gastos municipais no combate COVID-19, seguindo com base os indicadores do 
Índice de Transparência Contratual Municipal - ITCPM-Brasil para que fosse possível 
fazer uma comparação entre as duas regiões. 

Através dos dados analisados, pode-se concluir que a Região Nordeste se sobrepõe a 
região Norte, pois o primeiro município dentre os maiores do Nordeste, o índice é maior 
do que o primeiro município entre os maiores da região Norte, tendo uma discrepância 
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de até 0,206 no índice do ITCPM-Brasil. Dessa forma, o município de Olinda (PE) é o 
mais transparente em comparação Norte-Nordeste, pois ele é o que mais se aproxima 
do índice 2, onde seria a transparência ideal. Após isso, observou-se também que nem 
sempre o município mais populoso é o que será mais transparente, como é o caso de 
Barras (PI) com população estimada em 47.066 e apenas 0,029 no índice de 
transparência contratual pública. 

As dificuldades encontradas ao realisar o estudo, se deu pela não transparência dos 
municípios através dos portais da transparência. Diversos municípios possuem os sites 
eletrônicos, mas não abastecem de informações, em alguns casos não tendo dados 
completos e atuais, do ano recorrente ou anterior. Especialmente na região Norte, 
variados municípios tem seu portal desatualizado há anos, o que impede a verificação 
da transparência nos contratos públicos e licitações, além de um controle eficaz da 
população ao que está sendo feito pelo atual gestor e o que foi feito pelos mandatos 
passados também. 

Considera-se importante o constante estudo sobre a transparência pública nas 
contratações e nas compras dos municípios para uma constante analise do quão estão 
sendo transparentes. E recomenda-se o estudo e a pesquisa contínua sobre as 
contratações públicas para que haja sempre a verificação da transparência por parte da 

sociedade aos gastos e contratações por parte dos governantes. 

 
Referências 

 
ALMEIDA, Alessandro; SANO, Hironobu. Função compras no setor público: desafios 
para o alcance da celebridade dos pregões eletrônicos. ENAP , Rio de Janeiro - RJ, p. 
89- 105, jan - fev 2018. 

ARROWSMITH, S.. The Law of Public and Utilities Procurement. 2 ed. . Londres: Sweet 
& Maxwell, capitulo 3, 2005. 

CAMPOS, Anna Maria. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português? 

Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, fev./abr. 1990 

CAMPOS, Luiz. Compras governamentais: mapeamento preliminar de estudos na área 
de administração pública e das principais questões de pesquisa. ANPAD, Savador - BA, 
p. 1-14, 14- 15 novembro. 2008. 

COSTA, Caio; TERRA, Antônio. Compras Públicas: para além da economicidade. 
Brasilia - DF: ENAP, 2019. 136 p. 

DIAS, Thiago Ferreira; OLIVEIRA, E. F..2016.“Transparencia, participación y 
colaboración: análisis exploratorio de la propuesta del Índice Institucional de Gobierno 

Abierto Municipal‐Brasil”. In: Anales del VII Congreso Internacional en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas GIGAPP‐IUIOG. Madrid: GIGAPP‐ IUIOG: 2016. 

FIELD, Andy. 2009. “Descobrindo a estatística usando o SPSS”. São Paulo: 
Bookman/Artmed. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, 2002, 5.61: 16-
17. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1846 

 

GODOY, Arilda Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. RAE 
- Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 3-7, 1995. 

GRIGORESCU, A. International Organizations and Government Transparency: Linking 
the International and Domestic Realms. International Studies Quarterly, v. 47, n. 4, p. 
643-667,dez. 2003. 

HEALD, D. Vaieties of transparency. In: HOOD, C.; HEALD, D. (Eds.). . Transparency. 

The key to better governance. New York: Oxford University Press, 2006. p. 25-43. 

LOUREIRO, M.; TEIXEIRA, M.; PRADO, O. Construção de instituições democráticas no 
Brasil contemporâneo: transparência das contas públicas. Revista Organização & 
Sociedade, v. 15, n. 47, p. 107-119, 2008. 

MICHENER, Gregory; CONTRERAS, Evelyn; NISKIER, Irene. Da opacidade a 
transparência? Avaliando a Lei de Acesso à informação no Brasil cinco anos depois. Rio 
de Janeiro. FGV EBAPE, Revista de Administração Pública - RAP, ano 2018, p. 611-
629, 27 abr. 2018. 

MICHENER, G.; BERSCH, K. Conceptualizing the quality of transparency. Political 

Concepts, v. 49, p. 1-27, 2011. 

NEBOT, Carmen. Transparencia en la contratación pública local de los ayuntamientos 
del país vasco (españa). RIEM,N°20, año X, 11 jul. 2019. ISSN 0719-1790, p. 85-11. 

NOLAN COMMITTEE.First Report of the Committee on Standards in Public Life., 1995. 
Disponível em: <http://www.public-standards.gov.uk/>Acesso em: 26 de jul 2020. 

REIS, Lucas; ARAÚJO, Ana; SAMPAIO , Rafael. Transparência e Dados Abertos 
caminham juntos? Uma análise das iniciativas de cinco capitais brasileiras. Bahia - BA, 

p. 1-26, 2015. 

SILVA, Edna Lúcia da.; MENEZES, Estera Muszakat. Metodologia da pesquisa e 
elaboração de dissertação.4. ed. Florianópolis: UFSC, 2005 

OPEN CONTRACTING PARTNERSHIP. Nuestro mundo está constuido sobre contratos 
públicos. Nos asegurarmos de que sean abiertos, justos y eficientes. Disponível em: 
<https://www.open-contracting.org/es/>. Acesso em: 20 de jul 2020. 

TRIOLA, M. F.. Introdução à estatística. 9 ed.. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 
VERGARA,Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. São 

Paulo: Atlas:1998. 

ZUCCOLOTTO, Robson; TEIXEIRA, Marco Antonio Carvalho; RICCIO, Edson Luiz. 
Transparência: reposicionando o debate. Revista Contemporânea de Contabilidade, 
UFSC, Florianópolis, v.12, n.25, p.137-158, jan/abr.2015 

 
Anexos 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1847 

 

 

Anexos, tabelas e quadros 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1848 

 

 

Anexos 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1849 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1850 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1851 

 

Anexos 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1852 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1853 

 

Anexos 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1854 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1855 

 

Anexos 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1856 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1857 

 

Anexos 

 

 

Anexos 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1858 

 

CÓDIGO: HS0707 

AUTOR: NAIANA CORDEIRO ADELINO 

ORIENTADOR: WASHINGTON JOSE DE SOUSA 

 

 

TÍTULO: A produção intelectual em energia eólica: revisão sistemática com o protocolo 

PRISMA no Portal de Periódicos da CAPES 

Resumo 

Esta pesquisa se propõe a contribuir para o debate em torno de efeitos socioambientais 
da produção e distribuição de energia eólica à luz de evidências apontadas em 
pesquisas de pós-graduação stricto sensu no Rio Grande do Norte. Para atender os 
objetivos, utilizou-se o método descritivo uma vez que, o trajeto de sistematização de 
efeitos socioambientais partiu de buscas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (BDTD/UFRN). Os resultados apontam 
que a intervenção e o investimento do Estado são defendidos, tanto pelo viés do 
aprimoramento da infraestrutura produtiva e da correção de desiquilíbrios regionais 
quanto pela necessidade de regulação econômica e ambiental, os custos da produção 
de energia eólica offshore são inferiores àqueles inerentes à produção de energia em 
terra em virtude da melhor performance do vento no mar, ainda é predominante um 
quadro de desconfiança, insegurança e incerteza quanto aos benefícios trazidos pelos 
investimentos em energia eólica e que existe uma necessidade de uma ressignificar o 
conceito de energia limpa. 
 
Palavras-chave: Energia eólica, efeitos socioambientais, energia limpa. 

TITLE: Intellectual production in wind energy: systematic review with the PRISMA 

protocol at the Digital Library of Theses and Dissertations of the Federal University of 

Rio Grande do Norte (BDTD / UFRN). 

Abstract 

This research aims to contribute to the debate around socioenvironmental effects of the 
production and distribution of wind energy in the light of evidence pointed out in stricto 
sensu postgraduate research in Rio Grande do Norte. To meet the objectives, the 
descriptive method was used since the path of systematization of socio-environmental 
effects started from searches in the Digital Library of Theses and Dissertations of the 
Federal University of Rio Grande do Norte (BDTD / UFRN). The results show that State 
intervention and investment are defended, both due to the improvement of the productive 
infrastructure and the correction of regional imbalances and the need for economic and 
environmental regulation, the costs of producing offshore wind energy are lower than 
those inherent to the energy production on land due to the better performance of the 
wind at sea, there is still a predominance of mistrust, insecurity and uncertainty regarding 
the benefits brought by investments in wind energy and that there is a need to reframe 
the concept of clean energy. 
 

Keywords: Wind energy, socio-environmental effects, clean energy. 

Introdução 

Após a iniciação do projeto, despertou-se o interesse em realizar uma revisão na 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Federal do Rio Grande do 
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Norte (BDTD/UFRN), considerando que o Estado do Rio Grande do Norte é o maior 
produtor nacional de energia eólica. Não deixando de fora a ideia inicial, o projeto conta 
com uma revisão sistemática com o protocolo PRISMA no Portal de Periódicos da 
CAPES. Os dados quantitativos da CAPES foram coletados, porém com a suspensão 
do calendário da Universidade o processo seguinte, que seria a análise dos resultados 
não foi passível de continuidade, pois, em virtude da pandemia do COVID-19 e do 
isolamento social, tivemos dificuldade de contato para alinharmos os passos seguintes. 
Desta forma, encontra-se na conclusão deste trabalho como indicativo de continuidade 
da pesquisa, apenas o levantamento desses dados. Desta forma, é objeto deste texto 
contribuir para o debate em torno de efeitos socioambientais da produção e distribuição 
de energia eólica à luz de evidências apontadas em pesquisas de pós-graduação stricto 
sensu no Rio Grande do Norte. São aqui abordados resultados de estudos em nível de 
mestrado e doutorado realizados na Universidade Federal do Rio Grande. A abordagem 
do tema a partir de resultados de pesquisas tem o propósito de legitimar os argumentos 
apresentados, evitando digressões e juízos de valor na discussão do tema. Tal opção, 
por um lado, garante isenção e rigor, e, por outro, facilita o trajeto de síntese de 
implicações socioambientais da produção e distribuição eólica em perspectiva crítico-
reflexiva, uma vez que o foco é a sistematização de efeitos da atividade no meio-
ambiente e no tecido social para além de resultados econômico-monetários. É 
crescente, e relativamente recente, a inserção da energia eólica na matriz energética 
brasileira. A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) informa que o crescimento foi 
associado a um projeto público e incentivos para essa fonte energética, com destaque 
para o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA), 
constituído em 2002 e considerado um avanço notável para a geração de energia 
renovável (BEZERRA, SANTOS, 2017). O Rio Grande do Norte possui uma das maiores 
capacidades de geração de energia eólica no Brasil (ABEEÓLICA, 2020), e a região em 
que são implantados os geradores são geralmente ocupadas por populações e 
comunidades tradicionais que precisam extrair os recursos existentes no território para 
sua reprodução econômica e sociocultural. A comunidade local demonstra 
vulnerabilidade às pressões trazidas pela instalação dos grandes empreendimentos, 
principalmente por não possuírem regularização fundiária das terras que ocupam 
(BRANNSTROM et al.; 2017). É, pois, em meio a situações de vulnerabilidades 
econômicas e socioculturais, por um lado, e pressões e interesses políticos, por outro, 
que grandes empreendimentos eólicos se instalam no Rio Grande do Norte ocasionando 
empenho acadêmico na compreensão do fenômeno. É esse o ponto que justifica a 
pertinência do exercício aqui realizado, que assume o propósito de sistematizar 
dimensões socioambientais reportadas em resultados de pesquisas em nível de pós-
graduação stricto sensu na UFRN, especificamente nos domínios das Ciências Sociais 
Aplicadas e das Ciências Humanas. Pretende-se, desse modo, contribuir para a 
discussão de conteúdo e forma de iniciativas de responsabilidade socioambiental do 
setor de energia eólica à luz da pesquisa científica. 
 

Metodologia 

 
O método escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa foi o descritivo uma vez 
que, o trajeto de sistematização de efeitos socioambientais partiu de buscas na 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (BDTD/UFRN) com base na seguinte questão: Que resultados apresentam 
pesquisas em nível de pós-graduação stricto sensu, no âmbito das Ciências Sociais 
Aplicadas e das Ciências Humanas na UFRN, em termos de efeitos socioambientais 
imputados à produção e distribuição de energia eólica? É oportuno destacar que a 
UFRN é instituição acadêmica relevante a tal empreitada uma vez que se constitui como 
a maior, mais antiga e mais conceituada instituição superior de ensino no Rio Grande 
do Norte, contando, em 2018, com 98 programas de pós-graduação stricto sensu nas 
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várias áreas do conhecimento. Foi, portanto, nos cursos de mestrado e doutorado 
desses 98 programas, que ocorreram as buscas que dão suporte ao presente texto. 
Quatro quesitos direcionaram as buscas: a) O emprego de filtros que permitissem 
otimizar o tratamento do tema, em termos qualitativos e quantitativos, com base na 
verificação da carência de informações sistematizadas de pesquisas científicas, e, da 
urgência para se obter referências úteis ao debate público de modo isento (de juízos de 
valores, percepções, impressões); b) Os descritores utilizados foram, exclusivamente, 
“eólico” e “eólica”, e, por conseguinte, respectivos plurais. Pesquisas referindo-se a 
parque(s) eólico(s), usina(s) eólica(s), sistema(s) eólico(s), atividade(s) eólica(s) ou 
energia eólica, por exemplo, tornaram-se passíveis de compor o conjunto selecionado. 
De outro modo, caso tenha o autor, da dissertação ou tese, optado pelo emprego de 
expressões como energia renovável ou energias renováveis, energia limpa ou algo 
similar, a seleção aqui abordada não alcançou tal produção acadêmica; c) O filtro 
empregado requereu o registro dos vocábulos “eólica” ou “eólico” no título da 
dissertação ou tese. Desse modo, textos que eventualmente tenham abordado o tema 
sem registro, no título, de tais vocábulos, não aparecem neste exercício de 
sistematização; d) Dissertações ou teses defendidas até dezembro de 2017 e 
devidamente cadastradas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertação no sítio 
BDTD/UFRN (em goo.gl/qWJDQh). Nesse quesito, é pertinente registrar que todos os 
estudos, desde a primeira inserção do tema na UFRN até 2017, foram localizadas, 
considerando que a primeira pesquisa ocorreu em 2007 e já se encontra digitalizada e 
disponível no sistema. Na UFRN, o tema tornou-se objeto de pesquisa em 12 
programas, assim distribuídos por centro acadêmico: a) Centro de Ciências Humanas, 
Letras e Artes (CCHLA), nos programas de pós-graduação em Estudos Urbanos e 
Regionais, Ciências Sociais, Estudos da Mídia e Psicologia, Sociedade e Qualidade de 
Vida; b) Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), nos programas de 
Administração, Economia e Direito; c) Centro de Biologia (CB), no Programa Regional 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio ambiente (Prodema) que tem caráter 
multidisciplinar; d) Centro de Tecnologia (CT) no programas de Engenharia Elétrica e 
de Computação, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção; e) Centro de 
Ciências Exatas e da Terra (CCET), no Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Climáticas (PPGCC). Neste último, ocorreu a única tese defendida na UFRN, sendo, os 
demais registros, referentes a 18 dissertações. Com três registros cada, os programas 
de pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Computação (uma em 2009 e duas em 
2014) e o de Engenharia de Produção (2013, 2014 e 2015) concentram o maior volume 
de estudos, seguidos por dois registros em Engenharia Mecânica (em 2007 a primeira 
pesquisa e em 2014), Economia (em 2012 e 2016) e Estudos Urbanos e Regionais (em 
2016 e 2017). Os demais programas, têm um registro apenas. Interessa, ao propósito 
de mapear efeitos socioambientais imputados à produção e distribuição de energia 
eólica, pontuar resultados dos estudos realizados nos dois primeiros centros 
acadêmicos acima identificados, totalizando, no CCHLA, cinco estudos, e, no CCSA, 
quatro. Além disso, é igualmente pertinente recuperar resultados do estudo realizado no 
Prodema, no Centro de Biologia, em virtude da natureza do objeto, qual seja, 
percepções inerentes a processos de licenciamento de parques eólicos e conflitos 
socioambientais a partir do município de São Miguel do Gostoso (RN). 
 

Resultados e Discussões 

 
1. A PESQUISA EM ENERGIA EÓLICA NA UFRN: UM RECORTE NOS DOMÍNIOS 
DAS CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E DAS CIÊNCIAS HUMANAS Em ordem 
cronológica, o primeiro estudo, do conjunto dos dez acima indicados, foi realizado por 
Pessoa (2008) no Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Sociedade e Qualidade 
de Vida. Na dissertação Conhecimentos sobre energia eólica: um estudo exploratório 
das redes semânticas naturais de estudantes da cidade de Natal (PESSOA, 2008), 191 
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discentes vinculados a cursos de instituições federais de ensino superior (IFES) 
apresentaram uma rede semântica consistente, positiva e útil, expressando o 
conhecimento particular, acerca de energia eólica, por meio de vocábulos que atendem 
a apelo pró-ambiental (como limpa e natureza) e a virtudes tecnológicas e econômicas. 
Os discentes informaram que o conhecimento em energia eólica foi obtido em aulas e 
atividades acadêmicas, e, por essa razão, a autora questiona a intenção e o preparo de 
professores para tratar o tema adequadamente. Destaca a autora a relevância de se 
compreender o modo como são construídos significados subjetivos e conceitos-chave, 
associados à energia eólica, para que se possa elaborar políticas públicas e 
educacionais eficazes e auxiliar a atuação mais objetiva e consequente da mídia. É 
importante destacar que a pesquisa de Pessoa (2008) foi realizada no período dos 
investimentos pioneiros do setor no Rio Grande do Norte, considerando que o primeiro 
parque eólico (em Macau) entrou em operação em 2004 (mediante investimento da 
Petrobras), o segundo, em 2006, no munícipio de Rio do Fogo, e, os seguintes, a partir 
de 2010 (MACEDO, 2015). Na dissertação A atividade eólica e o desenvolvimento 
regional: perspectivas na formação do polo eólico no Rio Grande do Norte, Amaral Neto 
(2012), em Economia, abordou o modelo de composição do polo eólico do Rio Grande 
do Norte discutindo até que ponto a sua implantação representou uma política de 
desenvolvimento regional com real mudança na estrutura da tradicional base produtiva 
local. Para abordar a interação entre o público e o privado na promoção de 
desenvolvimento da atividade eólica em nível local, o autor partiu da hipótese de não 
haver articulação entre os setores responsáveis pela atividade no estado. Como 
resultado, o estudo revelou que, em virtude da fragilidade da estrutura produtiva potiguar 
e de desequilíbrios explicados pela concentração de capital no Nordeste, a atividade 
eólica no estado carece de maior intervenção estatal para que se possa assegurar uma 
base de desenvolvimento pautada no fortalecimento da cadeia produtiva local. O autor, 
portanto, atenta para restrições na parceria público-privado e para a necessidade de 
investimentos públicos em infraestrutura considerando a existência de irregularidades 
no processo de crescimento entre as regiões do País, em virtude da tendência à 
concentração setorial e espacial No campo do Direito, Dantas (2013) abordou, na 
dissertação Desenvolvimento energético e energia eólica na ordem jurídica do Brasil: 
aspectos Institucionais e Socioambientais, conteúdo relativo à regulação estatal e à 
sustentabilidade da atividade de produção e distribuição de energia eólica, tomando 
como base o marco regulatório brasileiro. O autor identificou, em 2013, um amplo leque 
de regras pulverizadas na regulação econômica do setor elétrico e no controle ambiental 
que submete os empreendimentos elioelétricos aos instrumentos da política nacional de 
meio-ambiente e às determinações do poder concedente dos serviços de energia 
elétrica, independentemente da fonte primária utilizada no processo de transformação. 
Tratar de temas como liberdade energética e controle de mercado teria se tornado, de 
acordo com o autor, tema imperioso para superar juridicamente limitações presentes, 
inclusive no discurso da delimitação de marcos normativos adequados. A dissertação 
Precificação da energia eólica offshore no Brasil (MEDEIROS, 2014) em Administração 
tratou de custos precificando a fonte offshore pela aplicação da ferramenta Livelized 
Cost of Energy (LCOE), que, segundo o autor, representa o retorno mínimo para cobrir 
os custos de desenvolvimento, produção e manutenção de um projeto eólico. Os 
resultados evidenciaram que a fonte offshore tem potencial para reduzir 
significativamente o preço de energia em virtude da melhor performance do vento no 
mar. O estudo tem viés estritamente utilitarista, com foco na dimensão de retornos 
econômicos ao setor empresarial destinando-se à avaliação de custos de investimentos 
realizados na geração de energia eólica em perspectiva comparativa offshore 
(aerogeradores localizados no mar) e onshore (aerogeradores localizados em terra ao 
longo da costa marítima ou no interior) No Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais, a dissertação Energia Eólica em Assentamentos de reforma agrária: território 
em disputa – o caso do assentamento Zumbi/Rio do fogo no Rio Grande do Norte, Ferraz 
(2015) verificou que o processo de instalação do parque eólico na comunidade 
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contrapõe duas políticas públicas – a de atender necessidades de uma coletividade 
sem-terra e a de geração de energia elétrica para o Sistema Nacional Integrado (SNI). 
Desde o princípio, registra o autor, tal processo foi marcado por relações desiguais entre 
assentados, Instituto Nacional de Colonização na Reforma Agrária (Incra), 
representantes das empresas e gestores municipais. O estudo denuncia uma série de 
metamorfoses de natureza econômica, social, cultural e política reconfigurando o 
território por meio de tentativas de pecuarização, da diminuição das culturas de 
autoconsumo, do reordenamento territorial com perda crescente do domínio da terra 
pelos assentados, da intensificação de conflitos internos e de disputas pela terra por 
parte de atores externos e da transformação na memória coletiva, com mudanças no 
tecido social que antes esteve baseado na cooperação e na solidariedade horizontal 
com práticas de mutirões. Configura-se, no assentamento, um quadro de desconfiança, 
suspeitas, dúvidas, receios e descrédito em meio a disputas em que ora se opõem, ou 
convergem, assentados, agentes econômicos e Estado. As eólicas, todavia, são 
percebidas como alternativa de geração de renda em um contexto de vulnerabilidade 
econômica. Finaliza o autor assinalando que os agricultores perdem, progressivamente, 
o direito de acesso à terra (apesar de aparto jurídico que nega tal situação) e que o 
Estado, na ausência de marco legal, aparece em posição de ambiguidade – ora como 
agenda de promoção da reforma agrária; ora como mediador do setor empresarial; ora 
como investidor do setor energético. Em Energia eólica e desenvolvimento no terceiro 
milênio: reflexões a partir do Brasil, Nordeste e Rio Grande do Norte, Oliveira Neto 
(2016) abordou, no Programa de Pós-Graduação em Economia, desafios e 
oportunidades inerentes à expansão e diversificação do setor elétrico. No que se refere 
à pesquisa de campo, o estudo contemplou entrevista com lideranças do setor 
empresarial e do governo do estado e com representante das pró-reitorias de pesquisa 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e do Instituto federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Os resultados 
confirmam a hipótese de que a energia eólica é um dos vetores de desenvolvimento 
para o Rio Grande do Norte e revela que o estado tem recebido grandes investimentos 
na implementação de parques eólicos. Entretanto, destaca o autor, o sucesso na 
produção energética não se reflete na atração de fabricantes da cadeia produtiva do 
setor. Problemas logísticos e infraestruturais (especificamente no que se refere a linhas 
de transmissão e portuária) e de qualificação de mão-de-obra são realçados pelos 
entrevistados e, mesmo em cenário incerto quanto aos rebatimentos da atividade no 
desenvolvimento, há de se considerar as oportunidades geradas, aponta o autor. O texto 
aconselha investimentos em tecnologia industrial e abertura de parcerias com empresas 
e instituições líderes para que o Rio Grande do Norte possa se desenvolver 
tecnologicamente e reduzir a dependência de tecnologia estrangeira. A pesquisa 
Percepções no processo de licenciamento de empreendimentos em energia eólica e 
conflitos socioambientais no município de São Miguel do Gostoso (QUEIROZ, 2016), no 
Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio-Ambiente 
(Prodema), abordou o aproveitamento do potencial eólico no Rio Grande do Norte a 
partir dos investimentos de capital nacional e estrangeiro, que se transformaram em 
interesse político prioritário e representaram uma alternativa à dependência do regime 
hidroelétrico predominante. Tal matriz energética tem impactos, no meio físico, 
comparativamente menores. Ademais, é considerada, em acordos internacionais do 
clima, como alternativa sustentável para o controle do efeito estufa a partir da redução 
da queima de combustíveis fósseis. Todavia, registra o autor, a implantação de torres 
eólicas tem gerado consequência sociais graves, identificadas em estudos ao redor do 
mundo, especificamente no que tange à apropriação de territórios, impactos 
paisagísticos, ruídos e outros. Trata-se, portanto, de injustiça ambiental, quando efeitos 
nocivos da atividade recaem justamente sobre os mais desamparados. Tais efeitos são 
percebidos em São Miguel do Gostoso, localizado no litoral setentrional do Rio Grande 
do Norte. Na comunidade de Morro dos Martins, onde se desenvolveu a pesquisa, vários 
problemas ocorreram, mesmo considerando que, em 2011, o empreendimento tenha 
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sido objeto de um procedimento de licenciamento ambiental conforme previsto na 
legislação. A dissertação buscou verificar se o licenciamento teria alcançado objetivos 
sociais e de sustentabilidade com caráter democrático. Foram realizadas 20 entrevistas 
com moradores que arrendaram terras à empresa que construiu o parque. Como 
resultado, os agricultores, assediados pelo dinheiro e desamparados pelas instituições, 
ficaram sem área para produzir, ao tempo que fizeram mau uso do dinheiro que 
arrecadaram. Os informantes registraram inércia do órgão ambiental na defesa de seus 
interesses. Os regulamentos, por sua vez, não concedem poder algum de decisão às 
pessoas diretamente afetadas pelas obras, mostrando-se instrumento não democrático. 
Registra o autor a necessidade de se estabelecer instrumentos que contemplem a 
participação da população de maneira efetiva, atendendo a princípios da justiça 
ambiental. Indica, ainda, a necessidade de criação de uma associação que represente 
os interesses populares e defenda a população de novas arbitrariedades. No Programa 
de Pós-Graduação em Estudos Regionais e Urbanos, a pesquisa de Hofstaetter (2016), 
intitulada Energia Eólica: entre ventos, impactos e vulnerabilidades socioambientais no 
Rio Grande do Norte, demonstrou impactos socioambientais nas comunidades do 
entorno dos parques eólicos no estado do Rio Grande do Norte, ressaltando a 
necessidade de ressignificar a expressão “energia limpa”, pois, o investimento traz 
passivos ambientais e sociais, tornando vulnerável população e territórios onde estão 
localizados. Questiona, assim, a compreensão de energia eólica como “limpa”, “verde” 
ou “amiga do ambiente”. Os resultados se direcionam para a defesa da necessidade de 
gestão compartilhada, transparente e com maior participação dos grupos envolvidos. 
Os resultados apontam, ainda, para a urgência de se pensar uma gestão compartilhada, 
com maior transparência e participação dos grupos afetados, e indicam a relevância da 
efetivação de instrumentos de regulação, financiamento e licenciamento mais 
comprometidos com critérios de justiça socioambiental. O sistema de emergia eólico 
apresenta alterações nas realidades social, econômica e ambiental locais, com alguma 
interação, mas, também, com conflitos e tensões que, por um lado, são ignorados pelos 
atores não atingidos diretamente pela instalação dos parques, e, por outro, começam a 
ser reconhecidos e timidamente discutidos pela população local. A autora elenca um 
amplo conjunto de insatisfações e impactos das eólicas relacionados a: segregação de 
comunidades, arrendamento de terras, aumento provisório da renda (com empregos 
temporários) e posterior desequilíbrio nas relações intrafamiliares, arrecadação fiscal 
superior do município sem qualquer controle social e participação da sociedade quanto 
a decisões em termos de investimentos públicos, conflitos entre o arrendatário da terra 
e o atravessador da contratação em virtude de promessas não cumpridas, incremento 
do uso de drogas, exploração sexual de crianças e adolescentes, ruído de motores, 
transportes e aerogeradores, intrusão visual e alteração no traçado de estradas. Em 
Estudos Regionais e Urbanos, a pesquisa Dinâmica socioeconômica das eólicas no Rio 
Grande do Norte (2002-2015): microrregiões e políticas de desenvolvimento local 
(SILVA, 2017) analisa a dinâmica socioeconômica do Rio Grande do Norte a partir da 
economia do setor de energia eólica (2002-2015) na perspectiva do desenvolvimento 
local, trazendo, como objeto, a relação entre os investimentos realizados pelas 
empresas e efeitos nos territórios estudados. Adotou, como plataforma metodológica, a 
investigação histórico-estruturalista da escola cepalina. A pesquisa parte da análise dos 
fatos históricos que se manifestaram em diferentes períodos, impactando positiva ou 
negativamente nas estruturas produtivas e sociais locais. Elegeu, como hipótese, a 
afirmativa de que, apesar dos elevados investimentos, ocorre limitada interação com a 
dinâmica local, não contribuindo para a mitigação de problemas estruturais, sociais e 
econômicos de uma região com característica periférica. Registra que, não obstante os 
esforços nacionais em desenvolver o setor, no Rio Grande do Norte a dinâmica 
socioeconômica foi influenciada de forma tangencial no que se refere à economia das 
eólicas, ou seja, sem profundas transformações. Destaca, assim, a urgência de 
concomitância entre as políticas nacionais setoriais com as políticas locais de 
desenvolvimento. A economia das eólicas revela-se promotora de desenvolvimento 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1864 

 

quando o Estado aproveita as oportunidades que o setor propicia. Revela o estudo que, 
a depender do dinamismo endógeno, a economia das eólicas gera maior ou menor grau 
de interseção com a socioeconomia local. Microrregião com mão-de-obra de baixa 
qualificação, com infraestrutura e desenvolvimento tecnológicos precários, estabelece 
relações tangenciais com o setor eólico. A vantagem, assim, apresenta-se sob a forma 
de oportunidades de modernização de equipamentos urbanos por meio de parcerias 
que se estabelecem na melhoria de rodovias, e serviços públicos como saúde e 
educação (treinamento de mão-de-obra). A desvantagem, relata a autora, está no fato 
de que o dinamismo fica restrito ao período de instalação dos parques, diante do não 
aproveitamento da oportunidade para promover vocações locais. Atentando para a 
necessidade de o gestor público criar oportunidades para promover o desenvolvimento 
de vocações locais, conclui a autora que o avanço do setor de energia eólica no Rio 
Grande do Norte pouco contribui para um desenvolvimento econômico pujante. Por 
outro lado, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Programa Minha Casa, 
Minha Vida provocavam maiores variações econômicas. A cobertura midiática no tema 
da energia eólica foi objeto de estudo no Programa de Pós-Graduação em Estudos da 
Mídia em pesquisa intitulada Ventos do desenvolvimento: o início da cobertura sobre 
energia eólica no jornal Tribuna do Norte (HOLANDA, 2017). A autora destaca que a 
energia eólica foi abordada, pelo mais tradicional diário do estado (a Tribuna do Norte), 
ao longo de um ano, como possuidora, exclusivamente, de potencial como fonte de 
energia limpa e de desenvolvimento econômico. A cobertura ocorreu supervalorizando 
a dimensão econômica sem qualquer registro a eventuais danos ambientais e passivo 
social. A pesquisa analisou as publicações sobre energia eólica entre janeiro de 2003 e 
janeiro de 2004, período que antecedeu a inauguração do primeiro parque eólico no Rio 
Grande do Norte, evidenciando que o jornal mostrou desinteresse pela pauta ambiental 
e consequências sociais. A implantação do parque eólico ocorreu por meio de leis e 
fundamentada em interesses econômicos das empresas e do governo sem participação 
popular e até mesmo sem conhecimento a respeito das mudanças que ocorreriam. A 
cobertura superficial e limitada, atesta a autora, basicamente cobriu eventos de 
assinatura de contrato e lançamento. As ausências e os silenciamentos não foram 
casuais, mas, sim, produtos de interesses políticos e econômicos. 2. REVISÃO 
SISTEMÁTICA COM O PROTOCOLO PRISMA NO PORTAL DE PERIÓDICOS DA 
CAPES. Conforme citado na introdução deste trabalho, também foi realizada uma 
revisão sistemática com o protocolo PRISMA no Portal de Periódicos da CAPES, 
contendo até o momento, apenas os dados quantitativos. Para tanto, foi realizada uma 
busca através da leitura de títulos, resumos e palavras-chave dos estudos localizados, 
com objetivo de excluir trabalhos que não estivessem diretamente alinhados com a 
temática da energia eólica. Desta forma, após a realização desta etapa inicial, foram 
excluídos 34 trabalhos – sendo 10 por falta de adequação direta da temática do trabalho 
com o presente estudo e 14 por ausência de informações na Plataforma Sucupira – 
resultando em 86 estudos escolhidos como amostra da pesquisa, dos quais foram 
utilizados prioritariamente seus resumos para a realização da análise aqui proposta, 
entendendo que a escolha da busca por meio dos resumos nos traz uma maior 
relevância, pois, eles se referem a uma parte do trabalho que apresenta suas principais 
informações, como problema sob investigação, características dos sujeitos/fenômenos 
pesquisados, método de estudo, principais resultados e conclusões, implicações e/ou 
aplicações (American Psychological Association, 2012). A análise foi realizada com 
estudos que contemplaram o período de 2013 a 2019, e percebeu-se que ao longo dos 
anos, a média foi de 12 trabalhos defendidos, aqui vale ressaltar um destaque para o 
ano de 2017, quando encontramos um aumento significativo no número de pesquisas 
relacionadas ao tema (21 estudos). O início do interesse na temática, bem como os 
picos de evolução nas produções, coincidem com os dados observados na 
apresentação Números ABEEólica de fevereiro de 2019 (ABEEólica, 2019), que mostra 
o crescimento na capacidade instalada de energia eólica ao longo dos anos em território 
nacional, de modo que o ano de 2012 marca o início de um pico de crescimento em 
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território nacional. Foram identificadas 17 teses e 69 dissertações. No que diz respeito 
à distribuição geográfica das produções, 13 são oriundas da região Sul, 25 da região 
Sudeste e 2 da região Centro-Oeste. Não são identificadas produções na região Norte 
do Brasil. Há destaque para a região Nordeste, que contempla 46 trabalhos (53,5%), 
sendo 20 de universidades do Rio Grande do Norte, 16 do Ceará, 6 da Bahia, 3 de 
Sergipe e 1 da Paraíba. Observando dados da ABEEólica, (ABEEólica, 2019), nota-se 
prevalência da Região Nordeste na produção da tipologia energética, com destaque 
para os estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará e Piauí. Entre os Programas de 
Pós-Graduação dos quais os trabalhos são oriundos, observa-se distribuição expressiva 
em Programas de Pós-Graduação na área da Geografia (27%), Administração (21%), 
Economia (15%), Direito (10%), Estudos Urbanos e Regionais (8%), entre outros. Como 
sugestão de continuidade, fica a análise do processamento desses resumos no software 
Iramuteq, que de forma estatística ajuda na interpretação textual e auxilia na análise de 
discursos e conteúdo, a partir do vocabulário utilizado, contexto em que o texto está 
inserido, dentre outras especificidades. 
 
Conclusão 

 
O interesse acadêmico por pesquisas no tema da energia eólica, em nível de mestrado 
e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, apresenta equilíbrio nos 
colégios utilizados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– Capes, instituição responsável pela avaliação da pós-graduação stricto sensu no 
Brasil. Em essência, os estudos em Humanidades permitem concluir que: a) ocorreu, 
em 2008 em momento anterior à ampliação dos investimentos em parques eólicos no 
Rio Grande do Norte, uma construção semântica positiva com relação ao fator energia 
eólica, o que foi destacado por Pessoa (2008) em dissertação defendida no Programa 
de Pós-Graduação em Psicologia, Sociedade e Qualidade de Vida; b) a intervenção e o 
investimento do Estado são defendidos, tanto pelo viés do aprimoramento da 
infraestrutura produtiva e da correção de desiquilíbrios regionais quanto pela 
necessidade de regulação econômica e ambiental; c) os custos da produção de energia 
eólica offshore são inferiores àqueles inerentes à produção de energia em terra em 
virtude da melhor performance do vento no mar. Tal conclusão, contrapõe-se ao que 
ocorre em termos de investimentos na produção de energia eólica no Rio Grande do 
Norte, exclusivamente realizados em terra; d) predomina um quadro de desconfiança, 
insegurança e incerteza quanto aos benefícios trazidos pelos investimentos em energia 
eólica. Se, por um lado, ocorre geração de renda e incremento nos serviços públicos e 
na arrecadação de impostos pelo município, promovendo dinamismo no território, por 
outro lado, é restrita a qualificação da mão-de-obra local, instituindo dependência 
tecnológica, os investimentos são transitórios e a aplicação dos recursos não ocorrem 
de modo transparente, com participação da sociedade; e) os contratos das empresas, 
com os arrendatários das terras, não são discutidos previamente, e, portanto, são 
impostos de modo não democrático, prejudicando os agricultores locais e causando 
danos ao tecido social comunitário; f) há necessidade de uma ressignificação do 
conceito de energia limpa, convencionalmente imputado à fonte de energia eólica, pois, 
são notórios os passivos sociais e ambientais em áreas rurais e comunidades urbanas 
de municípios do Rio Grande do Norte. Nesse quesito, há estudos que registram 
avanços em indicadores de violência, de consumo de drogas e de gravidez na 
adolescência (filhos do vento) causados pelo fluxo de profissionais no município 
especialmente durante o período de instalação dos parques; g) a mídia potiguar, 
representada pelo seu principal diário (a Tribuna do Norte), defendeu interesses 
econômicos na cobertura dos investimentos no estado pelo setor empresarial das 
eólicas. 
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TÍTULO: Programa de Formação e Mobilização Social Para a Convivência com o 

Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) no Rio Grande Do Norte. 

Resumo 

 

O semiárido é uma região definida pelo seu clima seco e pela baixa incidência de chuvas 
ao longo do ano, essas características naturais têm sido escolhidas como as maiores 
causadoras das condições de pobreza da população sertaneja. Com isso, foram criadas 
políticas de combate a seca e de modernização conservadora pautadas na tentativa de 
transformar o ambiente semiárido em algo que ele não é, acarretando, em grande parte, 
em esforços frustrados e em olhares distorcidos sobre soluções falaciosas que não 
consideram as complexidades ecológicas e socioeconômicas. Em decorrência da 
frustração dessas políticas e da continuidade das calamidades nos períodos de longas 
estiagem, surge a atuação política de novos atores sociais que passaram a defender 
alternativas baseadas na sustentabilidade do desenvolvimento, disputando os 
processos de formulação de políticas públicas a partir de uma perspectiva de que é 
possível a convivência com o semiárido. Uma dessas iniciativas é o Programa Um 
Milhão de Cisternas (P1MC), que é objeto de estudo do presente relatório que pretende 
avaliar se a política em questão produz efeitos satisfatórios na redução de 
vulnerabilidades sociais e ambientais no semiárido potiguar. A partir do estudo 
bibliográfico e documental foi possível identificar alguns fatores condicionantes de 
progressos, limites e desafios na implantação do Programa. 

 
 
Palavras-chave: Semiárido Potiguar; P1MC; Vulnerabilidade Socioambiental. 

TITLE: Formation and Social Mobilization Program for Living with the Semiarid Region: 

Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) in Rio Grande Do Norte. 

Abstract 

 

The semiarid region is defined by its dry climate and the low incidence of rainfall 
throughout the year, these natural characteristics have been chosen as the main cause 
of the poverty conditions of the hinterland population. As a result, policies to combat 
drought and conservative modernization were created, in an attempt to transform the 
semi-arid environment into something it is not, resulting, in large part, in frustrated efforts 
and distorted views on fallacious solutions that do not consider their ecological and 
socioeconomic complexities. As a result of the frustration of these policies and the 
continuity of calamities in periods of long drought, the political performance of new social 
actors emerged who started to defend alternatives based on the sustainability of 
development, disputing the processes of formulation of public policies from a perspective 
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of that it is possible to live with the semiarid region. One of these initiatives is the 
Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), which is the subject of study in this report, 
which aims to assess whether the policy in question has satisfactory effects in reducing 
social and environmental vulnerabilities in the semiarid region of Rio Grande do Norte. 
From the bibliographic and documentary study, it was possible to identify some factors 
that conditioned progress, limits and challenges in the implementation of the Program. 

 
 
Keywords: Potiguar semiarid; P1MC; Socio-environmental vulnerability. 

Introdução 

O semiárido brasileiro ocupa cerca de 12% do território nacional, sendo a sua maior 
parte na região nordeste. Metade dos estados nordestinos têm mais de 85% de sua 
extensão como semiárida, localidade caracterizada por baixa umidade com elevada 
evapotranspiração, longos períodos de estiagem, além de imprevisibilidade de chuvas, 
como também a existência de solos cristalinos e pobres em nutrientes, em grande parte 
de sua extensão. Apresenta como bioma principal a caatinga, com grande 
biodiversidade é uma vegetação determinada por poucas folhas, própria para o clima 
seco. Essas particularidades naturais do semiárido têm servido como justificativa ao 
longo dos anos para explicar os problemas da região. Do ponto de vista 
socioeconômico, essa localidade também é marcada por contrastes, combina 
concentração da renda e da terra com indicadores sociais abaixo da média nacional. 

A economia do semiárido, na sua maior parte, é caracterizada pela produção de 
subsistência, com 38% dos habitantes residindo na zona rural, segundo o Censo de 
2010, o que significa mais que o dobro nacional (IBGE, 2010). Em grande parte, a 
atividade agropecuária em pequenas extensões de terra, devido à elevada 
concentração fundiária, tem como propósito a produção de alimentos para garantir a 
sobrevivência do agricultor e sua família. Dessa forma, devido às condições climáticas 
da região que limitam a agricultura de sequeiro, o saldo da produção desses alimentos 
é normalmente baixo, acarretando muitas vezes no êxodo rural das pessoas do campo 

nos tempos de seca mais severa. 

Considerando essas problemáticas, soluções para contornar a questão climática e 
socioeconômica têm sido propostas há muito tempo no semiárido. Conforme Silva 
(2008), três alternativas se destacam nesse quadro: combater as secas e os seus 
efeitos; aumentar a produção e a produtividade com a modernização econômica na 
região, sobretudo com base na irrigação; e conviver com o semiárido, combinando 
produção apropriada com a melhoria da qualidade de vida da população local. 

Nesse contexto, dentro das ações de convivência, se desenvolve a possibilidade de 
uma tecnologia simples de captação e armazenamento da água da chuva, por meio de 
equipamentos específicos, com a finalidade de utilizá-la para consumo humano. Essa 
tecnologia é chamada de cisterna e é construída pelo Programa de Formação e 
Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais 
(P1MC). O emprego dessa técnica tem um papel importante na substituição do modelo 
de enfrentamento da seca. Tradicionalmente, a ideia dominante era a da necessidade 
de combater esse fenômeno natural: a seca deveria ser objeto de confronto e as obras 
deveriam ser em oposição a ela. Hoje em dia, o pensamento está em concordância com 
o conceito de sustentabilidade, pois com a natureza não se deve lutar, apenas conviver. 
Conviver com o semiárido, no lugar de lutar contra suas características próprias, é 
também uma forma da população entender o ambiente em que está inserida. Ao 
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contrário de tentar transformar a região em algo que ela não é, a convivência resulta na 
procura por alternativas que valorizem as possibilidades de adaptação relativas às reais 

condições naturais do local. 

Dessa forma, o relatório em questão se propõe a investigar o modo como o P1MC 
contribui para fortalecer as capacidades de resistência da população sertaneja diante 
de algumas vulnerabilidades socioambientais, sendo elas: Insegurança Hídrica; 
Desertificação e Degradação Ambiental; Insegurança Alimentar e Nutricional; e 
Fragilidade na Produção Agropecuária. Consequentemente, buscou-se verificar se o 
programa impacta positivamente na vida das famílias contempladas em relação a essas 
vulnerabilidades. 

 
Metodologia 

 
Tratando-se de uma pesquisa exploratória, o estudo da temática se deu por meio de 
pesquisa bibliográfica e análise documental de arquivos, como livros, artigos e outros 
trabalhos acadêmicos que tratam da temática, com destaque para trabalhos 
acadêmicos que analisaram a execução do P1MC no RN, bem como os relatórios 
produzidos pela Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) e também os boletins O 
Candeeiro, um conjunto de matérias realizadas com a população sertaneja trazendo os 
relatos e experiências pessoais e familiares em relação às ações de convivência com o 
Semiárido no Rio Grande do Norte. 

A partir da leitura dos textos foram produzidas fichas que reuniram sinteticamente as 
informações mais relevantes dos arquivos investigados. A abordagem descrita 
possibilitou uma melhor compreensão acerca do impacto das políticas públicas de 
acesso a água para os habitantes do semiárido, sendo acrescentadas as discussões e 
trocas de ideias promovidas semanalmente no grupo de pesquisa envolvendo o tema. 

  
 

Resultados e Discussões 

 
 O Semiárido Potiguar 

Tratando-se de uma pesquisa exploratória, o estudo da temática se deu por meio de 
pesquisa bibliográfica e análise documental de arquivos, como livros, artigos e outros 
trabalhos acadêmicos que tratam da temática, com destaque para trabalhos 
acadêmicos que analisaram a execução do P1MC no RN, bem como os relatórios 
produzidos pela Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA) e também os boletins O 
Candeeiro, um conjunto de matérias realizadas com a população sertaneja trazendo os 
relatos e experiências pessoais e familiares em relação às ações de convivência com o 
Semiárido no Rio Grande do Norte. 

A partir da leitura dos textos foram produzidas fichas que reuniram sinteticamente as 
informações mais relevantes dos arquivos investigados. A abordagem descrita 
possibilitou uma melhor compreensão acerca do impacto das políticas públicas de 
acesso a água para os habitantes do semiárido, sendo acrescentadas as discussões e 
trocas de ideias promovidas semanalmente no grupo de pesquisa envolvendo o tema. 

Os Indicadores de Vulnerabilidade 
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É possível compreender a vulnerabilidade socioambiental, conforme salienta Freitas et 
al. (2012), como a situação de vulnerabilidade fruto de processos sociais referentes à 
precariedade das condições de vida e proteção social e as mudanças ambientais 
decorrentes da degradação ambiental. Desse modo, os indicadores: insegurança 
hídrica; insegurança alimentar e nutricional; desertificação e degradação ambiental e 
fragilidade na produção agropecuária, foram escolhidos por representar essa relação 

entre as dimensões social e ambiental. 

A insegurança hídrica envolve a restrição de acesso à água em quantidade e qualidade 
satisfatória para preservação do bem-estar de uma família. No Rio Grande do Norte, de 
acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano (2010), as áreas urbanas apresentam 
uma porcentagem de 95,25% da população com residência permanente que tem acesso 
à água encanada; em contrapartida, nas áreas rurais, apenas 59,20% da população tem 
esse acesso. Já em comparação à média nacional, a porcentagem da população nas 
áreas urbanas correspondem a 94,64%, enquanto às áreas rurais apresentam 60,64%; 
o parâmetro do acesso à água utilizado pode ser proveniente de rede geral, poço, 
nascente, reservatório abastecido por água das chuvas ou carro-pipa. A Política 
Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997), também 
conhecida como Lei das Águas, determina que, enquanto um bem de domínio público, 
a água é um recurso natural limitado e com valor econômico, estando profundamente 
vinculada com a saúde e bem estar, ao considerar que "em situações de escassez, o 
uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de 
animais" e que "a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com 

a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades" (Brasil, 1997). 

A insegurança alimentar e nutricional compreende a insuficiência ao acesso e à 
disponibilidade de alimentos em três níveis: leve, que diz respeito à preocupação futura 
de não conseguir ter acesso à alimentação; moderada, que representa a redução/falta 
de alimentos entre adultos; e grave, que se apresenta na redução/falta de alimentos 
entre crianças, e em situações em que passam um dia inteiro sem comer por falta de 
dinheiro (fome). Assim surge a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Lei 
nº 11.346, de 15 de setembro de 2006) que estipula o Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SISAN) e é através dele que o poder público cria e implementa 
políticas, planos, programas e ações a fim de assegurar o direito humano à alimentação 
adequada. Conforme José Graziano da Silva, diretor-geral da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAO, em entrevista publicada pelo portal 
Uol em novembro de 2017, “a cara da fome no Brasil é de uma mulher, de meia-idade, 
com muitas crianças e que vive no meio rural”. Segundo a FAO o Brasil deixou de figurar 
no mapa da fome desde 2014, porém corre o risco de voltar para a lista de países com 
mais de 5% da população se alimentando com menos calorias diárias do que o indicado. 

A desertificação acontece em áreas áridas, semiáridas e subúmidas e é a consequência 
de elementos diversos, que vão desde variações climáticas até atividades antrópicas, 
sendo a degradação ambiental um desses elementos. Porém, desertificação não é o 
mesmo que seca, já que um ambiente seco é consequência de um fenômeno natural, 
enquanto a desertificação é fruto do desenvolvimento da erosão, de práticas 
agropecuárias inapropriadas, entre outras formas de degradação daquele ambiente, 
produzindo uma contínua perda de biodiversidade que amplia processos de 
desertificação, conforme apontados por Tomasella et al (2018). 

Dessa forma, o ambiente do semiárido necessita de um tipo de atividade econômica 
que leve em consideração as suas características, a fim de não gerar prejuízos ao solo 
e atingir economicamente a população que depende da fertilidade da terra. Do contrário, 
pode provocar algum tipo de fragilidade na produção agropecuária, que consiste na 
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dificuldade encontrada pelos agricultores de desenvolver e manter suas atividades 
associadas ao cultivo de plantas e à criação de animais para o consumo próprio ou para 
outras finalidades. Tal situação foi verificada entre 2012 e 2016 no semiárido potiguar 
quando se vivenciou mais uma longa estiagem na região, explicitando a vulnerabilidade 
da produção agropecuária, com a desestruturação de sistemas produtivos em pequenas 
propriedades rurais, agravando a situação de pobreza. 

As Ações no Semiárido (combate, modernização e convivência) 

De acordo com Silva (2008), até o século XIX as atuações no semiárido estavam ligadas 
ao combate à seca, com ações baseadas no amparo hídrico, distribuição de alimentos 
e uma ação repressiva do Estado frente às “desordens” que se avolumavam nas secas. 
As obras hídricas viriam a se consolidar depois com a sistematização de uma atenção 
à problemática da seca que se intensificava com o crescimento demográfico nessa 
região, e o desenvolvimento da pecuária, que eram meios econômicos possíveis nessas 
regiões, mas que sofriam grandes baixas nas estiagens, tornando necessárias as 
políticas governamentais. Em seguida se desenvolveu uma nova ótica que parte da 
perspectiva de uma modernização conservadora. Segundo Silva (2008), essa 
concepção observa os dados referentes à realidade climática, hidrológica e geológica 
apontando todos os argumentos que impedem a resiliência nesse território, e 
defendendo a necessidade de maior autonomia em relação à produção que dependa de 
recursos hídricos, industrializando e atraindo empresas para geração de emprego e 
renda nesses espaços; apostando em tecnologias de combate aos efeitos da seca como 
os dessalinizadores, as grandes barragens para produção energética e para a 
agricultura irrigada. Porém permaneciam as calamidades sociais com a migração para 
centros mais urbanizados e com melhor estrutura hídrica como resposta às secas. 

Uma nova visão alternativa nasce a partir do questionamento dos reais avanços que 
essa perspectiva trouxe no que se refere à resposta às determinações da natureza 
sobre os sujeitos sociais. Denominada perspectiva da convivência com o semiárido, ela 
é orientada por uma crítica estrutural, que percebe os efeitos da seca, como 
potencializados pela realidade desigual de meios de acesso a segurança 
socioambiental, relacionando os sujeitos com o meio ambiente. Desse modo, se torna 
necessário à visibilidade de todas as determinações que dificultam a reprodução, social, 
cultural, econômica e ambiental no semiárido potiguar. 

Nesse cenário surge o Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência 
com o Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC), criado pela Articulação no 
Semiárido Brasileiro (ASA) em 1999. O objetivo dele é garantir o acesso de um milhão 
de famílias a equipamentos de captação e armazenamento de água de chuva para o 
consumo humano. Trata-se de um programa de larga escala que, de acordo com a ASA, 
tem por referência o abastecimento de água para atender às populações dispersas nas 
áreas rurais do semiárido, articulando ações de cidadania e de educação para a 
convivência com a região, rompendo com o discurso de naturalização da inviabilidade 
de desenvolvimento integral (social, ambiental e econômico). A tecnologia social da 
cisterna de placa funciona aproveitando a água da chuva, seguindo a lógica de 
armazenamento para em períodos de seca prolongada, ter acesso à água para beber, 
escovar os dentes e cozinhar. Segundo Arsky, Pereira e Santana (2013) essas cisternas 
armazenam 16 mil litros de água para uma família de 5 pessoas, por um período de 
seca de 8 meses. 

Mais que um reservatório de água, a cisterna é uma conquista política das famílias do 
semiárido que sempre foram desconsideradas, manipuladas e postas às margens das 
políticas públicas de combate à seca e aos seus efeitos. Hoje, essas famílias se 
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mobilizam para garantir a continuidade e expansão do P1MC nos espaços de 
participação social e de regulação da política implantada, ou seja, a política é de fato 
tomada pelo povo, não sendo uma espécie de "caridade estatal", mas regulada pela 
organização e construção de uma tecnologia social (cisternas de placa) a partir das 
demandas da população, permitindo inclusive o melhoramento gradual da política. 
Morais (2016, p.17) afirma que o diferencial desse programa são essas etapas de 
mobilização e capacitação, pois a construção da cisterna representa apenas uma de 
suas fases, logo, não sendo seu único objetivo. Esse efeito é evidenciado na fala de um 
dos entrevistados, que diz: “algumas comunidades receberam as cisternas e elas 
começam a se organizar [...] a discutir outros assuntos que a comunidade demanda, a 

quererem buscar, a participar dos locais e intervirem de fato nas políticas locais”. 

A fim de expandir o armazenamento de água das famílias sertanejas, a ASA criou em 
2007 o programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), com uma segunda cisterna voltada 
para produção agrícola e dessedentação animal. 

O P1MC no Enfrentamento das Vulnerabilidades 

De acordo com o mapa das tecnologias da ASA, até março de 2019 foram implantadas 
619.943 mil cisternas no semiárido, sendo 67.527 mil só no RN beneficiando mais de 
272.806 mil pessoas nos diversos territórios do estado. Esta alternativa tornou-se 
fundamental para melhorar as condições de abastecimento hídrico para o consumo 
humano (beber, cozinhar etc.) das famílias sertanejas. Durante a seca de 2012 a 2016, 
conforme a Pesquisa de Informações Básicas Municipais realizada pelo IBGE (2018), a 
construção de cisternas foi citada em 64% dos 147 municípios do semiárido potiguar 
como uma alternativa adotada para enfrentamento da estiagem, de modo que uma 
quantidade significativa de famílias tinha cisterna junto às suas residências para receber 
e armazenar a água da chuva ou transportada nos carros pipas. 

Porém, as cisternas de placas, além de equipamentos de armazenamento de água para 
o consumo familiar, são também uma espécie de instrumento pedagógico e de 
mobilização social para a convivência com o Semiárido. Podemos verificar esses 
aspectos ao ler os boletins produzidos pela Articulação do Semiárido (ASA) intitulados 
“O Candeeiro”. Esta foi uma iniciativa de sistematização e comunicação com o propósito 
de fazer um compilado das experiências e práticas realizadas no semiárido , de modo 
que eles possuem um papel significativo no registro da história desse local a partir da 
perspectiva da agricultura familiar e contribuem para a construção do desenvolvimento 
e comunicação da região. 

Uma das histórias relatadas é a de Erivânia Nadja as Silva e de Francisca Maria de 
Oliveira das comunidades “Cabelo de Negro” e “São Cristóvão” respectivamente, na 
zona rural do município de Mossoró e seus problemas de acesso à água. Ambas foram 
contempladas com a cisterna do P1+2 e se mostram bastante animadas para ampliar 
suas produções e por possuírem abastecimento regular de água para consumo depois 
de terem passado por dificuldade de acesso à água. O Candeeiro (2018, p.2) destaca a 
fala de Erivânia, que baseada no discurso da convivência com o semiárido alerta para 
a importância de conhecer o clima e as plantas para ter uma boa produção: “tem umas 
plantas que consomem mais água, e tem outras que é mais fácil de cultivar. A gente 
investe mais nessas que não precisam de muita água”. 

O boletim sobre Zélia e Domingos, moradores da comunidade Lagoa Cipó no município 
de Serrinha/RN, narra a história do casal e seu trabalho como agricultores. O Candeeiro 
(2017, p.4) conta que a família passava por uma jornada árdua na busca por água em 
barreiros distantes. Tudo mudou com a chegada das duas cisternas, uma com água 
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para consumo e outra para produção de alimentos, garantindo a segurança hídrica e 
alimentar do casal. Domingos afirma “essas cisternas mudaram as nossas vidas, agora 
não precisamos ir buscar nos tambores, agora a água fica armazenada aqui do lado de 
casa”, ele também comemora o aumento da sua produção. 

Outra história destacada nos boletins é a de Maria Wanderleia Maia Lucena e Raimundo 
Nonato Maia, moradores do sítio Cuvico na cidade de Severiano Melo, e os sonhos 
realizados por meio da agricultura familiar. Eles possuem uma cisterna de placas com 
água de melhor qualidade para beber e armazenada no quintal da residência, como 
também uma cisterna calçadão que proporcionou a ampliação do quintal produtivo com 
acesso a equipamento de água para produção e formação para produção integrada. 
Entretanto, é possível constatar que a demanda por água para a produção e outras 
alternativas para os longos períodos de estiagem permanece. O casal foi beneficiado 
pelo programa Produção Agroecológica Integrada e Sustentável (PAIS) no seu quintal 
produtivo, esse projeto é baseado na preservação do meio ambiente evitando o uso de 

produtos ou ações que possam causar a degradação ambiental. 

“Lá Dona Wanderleia garante a produção de alimento e geração de renda através do 
seu quintal produtivo, onde tem uma criação de galinha caipira, uma horta rica em 
repolho, couve, pimentão, beterraba, cenoura, berinjela, tomate, cereja, coentro, alface, 
jerimum, macaxeira e pimenta malagueta, além de fruteiras como acerola, goiabeira, 
laranjeira, cajarana, coqueiros e o cajueiro” (O CANDEEIRO, 2015, P.1). 

Também foi possível constatar as fragilidades do P1MC, sendo a principal delas a 
limitação do programa quanto ao acesso a água restrita para o consumo familiar, de 
modo que a demanda por água para a produção e outras alternativas para os longos 
períodos de estiagem permanece. Por isso, em 2007, a Articulação do Semiárido criou 
o Programa Uma Terra e Duas Águas – P1+2, que também ficou conhecido como a 
“Segunda Água”, desta feita para a pequena produção em quintais produtivos 
(horticultura, fruticultura, pecuária de pequeno porte etc.) Mesmo assim, outras 
fragilidades são apontadas quanto à baixa capacidade de armazenamento e os riscos 
de rachaduras dos equipamentos e de contaminação da água se não houver o manejo 
adequado dos equipamentos. Outra análise crítica aponta as limitações do Programa 
quanto às suas fontes de financiamento. De acordo com a avaliação feita por Morais 
(2016), o P1MC depende do repasse de cerca de 88,94% de recursos públicos para a 
sua execução, de forma que tal dependência implica interferência do Estado e impede 
uma execução efetivamente descentralizada” (SANTOS et al, 2009, apud MORAIS, 

2016, p.47). 

Desse modo, conforme apontado por Paiva et al (2019), apesar dos avanços 
registrados, as políticas de convivência com o semiárido, não se tornaram prioritárias e 
suas iniciativas permaneceram aquém das necessidades para redução das 
vulnerabilidades socioambientais. No atual momento, estão sob forte ameaça diante das 
medidas de ajuste fiscal que orienta o governo federal, sofrendo profundas perdas 
orçamentárias e desvalorização política. 

  
 
Conclusão 

 

O estudo executado possibilitou a construção de reflexões acerca do P1MC 
considerando os indicadores de vulnerabilidade socioambientais selecionados. São 
nítidos os resultados obtidos a partir dessa análise, já que o direito ao acesso à água 
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tem sido garantido às milhares de famílias que receberam cisternas em seus quintais e 
que através destas podem ter água para o consumo, bem como para dessedentação de 
animais e a conservação da plantação. Além disso, os agricultores e agricultoras têm 
aprendido a conhecer, a valorizar e a conviver com as características climáticas e físicas 
regionais de maneira sustentável, garantindo o bom uso dos recursos naturais e a 
preservação do ecossistema do semiárido muitas vezes tão fragilizado. Vale destacar 
também a importância do caráter político do programa, pois descentraliza o acesso e 
muda a visão da população sobre a água, fazendo com que ela deixe de ser vista como 
um benefício para poucos e se torne um direito de todos, gerando uma maior autonomia 
da população sertaneja em relação às forças políticas dominantes locais e às suas 
ações assistencialistas que historicamente mantém a pobreza e contribuem para a não 
emancipação da população. No entanto, o programa vem sofrendo cortes de verba nos 
últimos anos, reduzindo o número de construções de cisternas. Segundo notícia 
publicada no site da ASA em 2017 o P1MC tinha a possibilidade de perder 92% dos 
recursos públicos destinados à sua execução em 2018, tendo como referência o 
orçamento do ano anterior, que, por sua vez, representou um pouco mais de ¼ do valor 
de recursos que o programa teve em 2012. 

 

Referências 

 
ARTICULAÇÃO DO SEMIÁRIDO. Programa Uma Terra Duas Águas. Disponível em 
<http://www.asabrasil.org.br/acoes/p1-2> Acesso em: 27/08/2020. 

______.Mapa de tecnologias. Disponível em 
<https://www.asabrasil.org.br/mapatecnologias/> Acesso em: 27/08/2020. 

______. Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semi-
Árido: Um Milhão de Cisternas Rurais P1MC. 1999, revisado em 2002. 

ARSKY, I. C.; PEREIRA, C. M.; SANTANA, V. L. Acesso à água no Semiárido: a água 
para o consumo humano. In: CAMPOS, C. H. et al. Convivência com o semiárido: 

autonomia e protagonismo social. Brasília: Labs, 2013. p. 9 -193. 

AZEVEDO, Guilherme. Desemprego pode recolocar Brasil no Mapa da Fome, diz líder 
do órgão da ONU para alimentação. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2017/11/06/desemprego-pode-
recolocar-brasil-no-mapa-da-fome-diz-lider-do-orgao-da-onu-para-alimentacao.html> 
Acesso em: 08/09/2020. 

BRASIL. Congresso. Senado. Lei Complementar nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. 
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que 
modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Da Política Nacional de Recursos 
Hídricos: Legislação Federal. Brasília, DF. 

______. Congresso. Senado. Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN com vistas em assegurar o 
direito humano à alimentação adequada e dá outras providências. Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional: Legislação Federal. Brasília, 15 set. 2006. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1875 

 

FREITAS, Carlos Machado de et al. Vulnerabilidade socioambiental, redução de riscos 
de desastres e construção da resiliência: lições do terremoto no Haiti e das chuvas fortes 

na Região Serrana, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 17, n. 6, p. 1577-1586, 2012. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico de 2010. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/> Acesso em: 
21/08/2020. 

______. Pesquisa de Informações Básicas Municipais - 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 
2018. Disponível em: <https://metadados.ibge.gov.br/consulta/estatisticos/operacoes-
estatisticas/PM> Acesso em: 21/08/2020. 

MORAIS, Hugo Azevedo Rangel de. Avaliação do Programa um Milhão de Cisternas 
Rurais (P1MC): eficácia, eficiência e efetividade nos territórios do Rio Grande do Norte 
(2003/2015). 2016. Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal-RN, 2016. 

O CANDEEIRO - Boletim Informativo do Programa Uma Terra e Duas Águas. Dona Zélia 

e 

Sr Domingo: uma história de amor e trabalho na terra. Ano 11, nº. 2.293, Março, 2017. 

Serrinha, Rio Grande do Norte, 4p. 

______. P1+2: acesso à água, convivência com o semiárido e sabedoria popular na 
zona rural de Mossoró. Ano 12, nº. 2.330, Julho, 2018. Mossoró, Rio Grande do Norte, 
2p. 

______. Agricultura familiar: cenário de paixão e viabilidade de sonhos. Ano 9, nº. 2.070, 
Jan, 2015. Severiano Melo, Rio Grande do Norte, 2p. 

PAIVA, I. C. P.; ALBUQUERQUE, H. E. S; SILVA, R. M. A. Vulnerabilidades 
socioambientais, resistência sertaneja e ações de convivência no semiárido potiguar na 
seca 2012 a 2016. 24º Seminário de Pesquisa do CCSA. Natal: CCSA, 2019. 

PNDU - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; Fundação João 

Pinheiro; 

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Atlas do Desenvolvimento Humano 
no Brasil (2013). Disponível em: <http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/> Acesso em: 
21/08/2020. 

PRAGANA, Verônica. Premiado pela ONU, Programa Cisternas pode ter corte de 92% 
no orçamento para 2018. Disponível em: 
<https://asabrasil.org.br/noticias?artigo_id=10334/> Acesso em: 10/09/2020. 

SILVA, R. M. A. Entre o combate à seca e a convivência com o semi-árido: transições 
paradigmáticas e sustentabilidade do desenvolvimento. Fortaleza: Banco do Nordeste, 
2008. 

TOMASELLA, J. et al. Desertification trends in the Northeast of Brazil over the period 
2000–2016. Elsevier - International Journal of Applied Earth Observation and 
Geoinformation, Volume 73, Dec. 2018, Pages 197-206. Disponível em: 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1876 

 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030324341830607X> Acesso em: 
21/08/2020. 

 
Anexos 

 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1877 

 

boletim 1 

 

 

boletim 2 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1878 

 

 

boletim 3 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1879 

 

 

cisterna 

 

 

mapa das tecnologias da ASA 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1880 

 

CÓDIGO: HS0709 

AUTOR: FLÁVIA YONARA VIEIRA DA SILVA 

ORIENTADOR: LUIZ AUGUSTO MACHADO MENDES FILHO 

 

 

TÍTULO: Ferramentas de tecnologias de turismo inteligente utilizadas no destino 

Natal/RN 

Resumo 

A dinâmica do setor turístico tem absorvido as Tecnologias de Informação e 
Comunicação como suporte para ações voltadas tanto para sua modernização, como 
para a diversificação das atividades e também de assistência aos usuários, que tem 
vivido atualmente novas formas de interação com os Destinos Turísticos. O estudo 
apresenta quais as ferramentas de turismo inteligente são disponibilizadas em 
Natal/RN, e como se tem desenvolvido a relação entre os visitantes e as tecnologias 
nesse destino. A metodologia da pesquisa é baseada numa abordagem qualitativa, cuja 
coleta de dados foi realizada através da aplicação de seis entrevistas semiestruturadas 
entre profissionais e professores que lidam com o turismo na cidade. Pôde ser notado 
pela análise dos resultados, que têm se expandido o uso da internet e dos smartphones 
na interação dos turistas no destino, mas que ainda, as iniciativas públicas e privadas 
no destino Natal não utilizam em larga escala ferramentas mais elaboradas, como é o 
caso dos QR Codes, da Realidade Virtual e a Realidade Aumentada, e que pouco se 
percebe a criação de projetos de inovação para melhoria de produtos e serviços 
turísticos na cidade. Concluiu-se que são necessárias ações para o fomento a projetos 
de inovação tecnológica para o turismo, e que as mesmas podem ser organizadas em 
conjunto entre instituições de ensino, pesquisa e associações representante do turismo 
na cidade. 
 
Palavras-chave: Tecnologias de informação.Turismo Inteligente.Destinos Turísticos. 

TITLE: Smart tourism technology tools used in Natal/RN destination 

Abstract 

The dynamics of the tourism sector has absorbed Information and Communication 
Technologies as a support for actions aimed at both its modernization, as well as 
diversifying activities and also assisting users, who are currently experiencing new forms 
of interaction with Tourist Destinations. The study presents which smart tourism tools are 
available in Natal / RN, and how the relationship between visitors and technologies in 
that destination has developed. The research methodology is based on a qualitative 
approach, whose data collection was carried out through the application of six semi-
structured interviews between professionals and teachers who deal with tourism in the 
city. It could be noted by the analysis of the results, which have expanded the use of the 
internet and smartphones in the interaction of tourists in the destination, but that still, the 
public and private initiatives in the destination Natal do not use in a large scale more 
elaborate tools, as it is the case of QR Codes, Virtual Reality and Augmented Reality, 
and little is noticed about the creation of innovation projects to improve tourism products 
and services in the city. It was concluded that actions are needed to promote 
technological innovation projects for tourism, and that they can be organized jointly 
between educational institutions, research and associations representing tourism in the 
city. 
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Introdução 

Desde 2015, a Organização das Nações Unidas - ONU tem promovido a discussão da 
implementação de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. De todos esses 
objetivos que se complementam entre si, um deles que está proposto neste programa é 
fundamental para compreender a importância da nossa pesquisa: o objetivo 9 que tem 
como meta construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e fomentar a inovação. De acordo com esse objetivo, os países precisam 
apoiar o desenvolvimento tecnológico assim como a pesquisa e a inovação nos países 
em desenvolvimento, e ainda aumentar o acesso às tecnologias de informação e 
comunicação. (ONU, 2015). Relaciona-se a tal fato, a preocupação em tornar o turismo 
cada vez mais universal e inclusivo, entendendo a necessidade de se pensarem 
atuações que reflitam práticas de uso da assistência urbana disponível, desenvolvida 
através da ideia da integração da tecnologia e as cidades. Para Buhalis e Leung (2018), 
a interconectividade tecnológica pode auxiliar parceiros para que em rede possa criar 
um ecossistema de interação cuja finalidade é o desenvolvimento de estratégias que 
poderão consolidar cada vez mais os serviços turísticos. O então chamado de Destino 
Turístico Inteligente (DTI) “ é impulsionado pelo setor turístico (público e privado), o foco 
das atividades são os turistas e não o cidadão.” (GOMES, et al. 2017, p.509). A 
importância disto para o turismo está na sua necessidade de uso de múltiplas inovações 
tecnológicas para poder desempenhar uma performance satisfatória junto aos usuários 
e as instituições públicas e privadas que sustentam esse setor. Segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios, a disseminação da utilização de Internet segue em 
crescimento no Brasil. Em 2017 eram 74,9% dos domicílios que contavam com o serviço 
de Internet e já no quarto trimestre de 2018 passaram a ser 79,1% dos domicílios. Outra 
informação significativa dessa mostra nos revela que a conexão com a Internet é feita 
em 99,2% dos casos através dos smartphones, seguido pelo microcomputador que 
possui um percentual mais baixo de utilização, tendo sua presença em 48,1% das 
residências. Ainda durante esse período a quantidade de pessoas que usavam a 
Internet para assistir a vídeos passou de 81,1% para 86,1% (Agência IBGE Notícias, 
2020). E a sensação que essa média de utilização de internet vem subindo, nunca 
esteve tão em evidência como agora, no cenário criado pela pandemia do COVID-19. 
Se por um lado a indústria do turismo parou abruptamente todas as suas atividades com 
o fechamento das fronteiras, e a recomendação dos governos locais para que se 
realizasse o isolamento social (FGV, 2020) dada a gravidade de casos e contaminações 
por esse novo vírus, por outro a demanda por serviços de internet multiplicaram-se, visto 
que a tecnologia permitiu uma nova reconfiguração das atividades, que para muitos 
trabalhadores e estudantes passaram a ser feitas remotamente, e não apenas isso, visto 
que o muitos atrativos turísticos fortaleceram a oferta de certos serviços, como o de 
visitações virtuais a museus usando Realidade Virtual sem sair de casa (Estadão, 2020). 
O Turismo Inteligente utiliza amplamente como suporte as Tecnologias de Comunicação 
e Informação (TIC), através de uma série de ferramentas tecnológicas como aplicativos 
turísticos criados para smartphones que podem fornecer mapas eletrônicos, com a 
possibilidade de informações nos hotéis e a realização do check in e o check out serem 
feitas usando sistemas como o de Radio Frequency Identification - RFID, fornecimento 
de menu de restaurantes e as opções de entretenimento aos arredores via QR Codes, 
e ainda exibir imagens tridimensionais de atrações turísticas através de dispositivos 
eletrônicos (Li et al. 2017). Diante desse contexto, o problema levantado por essa 
pesquisa baseia-se na compreensão das ferramentas de tecnologias de turismo 
inteligente que podem ser encontradas no destino Natal/RN. 
 
Metodologia 
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Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa exploratória, realizada a partir de 
entrevistas semiestruturadas junto a membros do setor turístico de instituições públicas 
e privadas de Natal/RN. Na coleta de dados foram realizadas seis entrevistas entre 
março e julho de 2020, com algumas adaptações no modo de aplicação das entrevistas 
que foram pensadas a partir da ideia da aplicação presencial, mas reorganizadas devido 
o contexto de isolamento social ocasionado pela pandemia do COVID-19. Os 
entrevistados foram selecionados a partir do seu desempenho profissional junto ao setor 
turístico na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. A Entrevistada 1 é 
proprietária de um meio de hospedagem no bairro da Vila de Ponta Negra e estudante 
do curso da graduação em turismo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 
UFRN. O Entrevistado 2 é turismólogo e servidor do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Nacional - SENAC, atua na instituição como coordenador do projeto de 
Desenvolvimento Econômico Local - DEL, com foco no turismo. Já a Entrevistada 3 é 
turismóloga e professora do Departamento de Turismo da UFRN, e membro do 
Conselho Municipal de Turismo da cidade de Natal. O Entrevistado 4 é membro do 
projeto Observatório do Turismo, e assim como o Entrevistado 5, é turismólogo e 
professor universitário, ambos sediados no Departamento de Turismo da UFRN. A 
Entrevistada 6 é turismóloga e administradora, atualmente trabalha em uma empresa 
de Consultoria técnica e pesquisa nas áreas do turismo e meio ambiente, e é ainda 
organizadora do Fórum de Turismo, e a Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do 
RN, reconhecidos eventos realizados anualmente em Natal/RN. Das seis entrevistas 
realizadas, apenas uma foi realizada presencialmente, outras três foram realizadas por 
vídeo chamadas via Google Meet, tendo uma das entrevistas sido respondida por escrito 
e outra através de áudios no WhatsApp. 
Foi selecionada a utilização da entrevista semiestruturada como instrumento da 
pesquisa, tendo em vista que essa é uma técnica difundida pelas ciências sociais em 
pesquisas cuja abordagem tem como objetivo capturar opiniões e retratar a realidade 
através da visão do entrevistado. De acordo com Boni e Quaresma (2005), a entrevista 
semiestruturada se caracteriza essencialmente pela criação de um questionário com 
perguntas abertas e fechadas, onde no momento da aplicação do questionário cabe em 
cada diferente situação, a condução pelo pesquisador a perguntas que podem convergir 
para outros questionamentos pertinentes à pesquisa. Cada entrevista teve em média 60 
minutos de duração e a escolha da plataforma em que seria concedida a entrevista 
tentou sempre contemplar as condições e disponibilidade do entrevistado em responder 
as perguntas da pesquisa. Como toda pesquisa exploratória, essa “pesquisa tem como 
objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 
explícito ou a constituir hipóteses.” (GIL, p.41, 2002) Gil aponta que a coleta de dados 
desse tipo de pesquisa costuma ser feito através de entrevistas com pessoas que 
tiveram experiências práticas com o problema da pesquisa. Para Lima (2016, p. 27) “A 
entrevista é uma técnica que consiste em gerar e manter conversações com pessoas 
consideradas chaves no processo de investigação.” Lima (2016) também destaca que 
na entrevista semiestruturada apesar de existirem as questões principais, o pesquisador 
tem a liberdade de incluir questionamentos durante a entrevista. É importante frisar 
ainda que “A variedade de material obtido qualitativamente exige do pesquisador uma 
capacidade integrativa e analítica que, por sua vez, depende do desenvolvimento de 
uma capacidade criadora e intuitiva.” (MARTINS, p. 292,2004). Torna-se importante 
destacar que a intuição referida pela autora, não é um dom, mas o fruto de uma 
formação teórica e exercícios vividos pelo pesquisador. Para tanto buscou-se fazer a 
análise dos conteúdos utilizando a descrição sistemática dos discursos dos 
entrevistados (BARDIN, 1977), a procura de conceitos e significados importantes para 
temática estudada. 
 
Resultados e Discussões 
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Com as entrevistas realizadas foram avaliadas 13 questões. Quatro delas sobre 
tecnologia, uma sobre acessibilidade e outras oito sobre o quesito inovação. A primeira 
questão foi sobre o conjunto de perguntas a respeito de tecnologias, onde aborda a 
expansão das operadoras de internet na cidade. Todos os seis entrevistados afirmaram 
existir a expansão da cobertura da rede de internet no destino Natal, porém cinco dos 
entrevistados fizeram apontamentos sobre a qualidade da internet oferecida, pois pode 

ser observado que o serviço não atende satisfatoriamente os requisitos que anunciam. 

“Acredito que sim, eu vejo que hoje a gente tem, tá entrando no mercado da cidade 
novas empresas, né? Que vão se tornar, talvez façam que as outras que já estão no 
mercado, repensem a questão dos serviços que estão sendo oferecidos, a questão 
custo benefício, eles vendam pacotes justos também. Às vezes quando uma domina 
muito ela acaba sem se importar tanto com as novas tecnologias. Hoje por exemplo eu 
utilizo um serviço de internet com fibra ótica e não sei o que mais, mas tenho a ligeira 
impressão que eu mudei para uma tecnologia melhor, porém não parece que houve 

tanta mudança assim, da empresa que eu utilizo.” (Entrevistada 1) 

Podemos considerar com isto, que o desenvolvimento das tecnologias utilizadas nas 
cidades está atrelado em maior proporção à vida nos centros urbanos, pois como afirma 
Gretzel et al. (2016) existe a necessidade iminente de um alto investimento em 
infraestrutura tecnológica, assim como a concentração tanto de recursos e usuários que 
fazem essa movimentação ser possível. As irregularidades nos serviços, no entanto, 
podem ter como motivos a sobrecarga ou a falta de estrutura das operadoras. A 
segunda pergunta do questionário, refere-se à disponibilidade de Wi-fi gratuito em áreas 
públicas da cidade. Todos os participantes afirmaram não conhecer essa oferta em 
locais públicos, como por exemplo, em praias, museus ou parques. No entanto é 
interessante notar que mesmo não existindo Wi-fi nas áreas públicas eles indicaram 
existir essa oferta em áreas privadas, principalmente nos espaços de shopping centers. 

“Espaços como shopping centers e o aeroporto possuem conexão de internet Wi-fi 
relativamente boa. Não conheço a qualidade da internet nos demais espaços.” 
(Entrevistado 5) 

Também é possível visualizarmos que apesar dos espaços privados terem uma oferta 
maior de Wi-fi do que espaços públicos, isso não faz com que obrigatoriamente esse 
sistema de conexão seja disponibilizado por eles. 

“Natal tanto por turistas como pelos próprios moradores, eu não vejo o sistema de Wi-fi 
gratuito. Quem oferece são de fato os empreendimentos que estão nessas áreas, mas 
empreendimentos privados. Por exemplo se na praia você tiver acesso a algum Wi-fi, é 
de alguma barraquinha que está lá. Mas não necessariamente porque a prefeitura de 
Natal disponibilizou o Wi-fi gratuito e de qualidade para o turista da cidade. Se você tiver 
esse acesso é porque algum hotel ali fez isso disponibilizou o acesso para você ou 

alguma barraquinha, algum empreendimento privado.” (Entrevistada 6) 

A pergunta três da pesquisa abordou o tema dos Aplicativos de turismo. Segundo 
Kourouthanassis et al. (2014), a relevância da utilização dos aplicativos de guias de 
viagens pelos turistas é poder obter acesso direto e em qualquer lugar, informações 
pertinentes a sua viagem, tais aplicativos por sua vez, empregam recursos multimídias 
de modo simultâneo integrado a informações de localização do visitante. Os 
entrevistados mostraram não ter num primeiro momento certeza acerca da existência 
de aplicativos desenvolvidos para dar informações específicas sobre o destino Natal. A 
opção de Aplicativos usados para comercialização e reserva turística foram citados 
como aplicativos fornecedores indiretos de informações sobre o destino Natal, como o 
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TripAdvisor, Booking.com e o Airbnb. O Aplicativo mais recordado pelos entrevistados 
desenvolvido e especificamente para disponibilização de informações Natal para 
turistas, foi o Find Natal. Porém numa busca recente no Play Store, podemos notar que 
não é mais possível encontrá-lo a disposição dos usuários para ser baixado via 
smartphone. 

“Eu lembro que a UFRN tinha criado um em parceria eu acho que em com a prefeitura, 
não me lembro como é que foi… Que era aquele site Natal. Não sei há quantos, se ele 
ainda existe, se ele ainda funciona.” (Entrevistada 6) 

É interessante atentar para o fato do Aplicativo Find Natal ter sido criado por meio de 
uma parceria firmada entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a 
prefeitura do município de Natal no ano de 2015, através de um projeto de extensão 
universitária que incluiu os departamentos de turismo, de design e do Instituto Metrópole 
Digital- IMD. A parceria entre a UFRN e a prefeitura foi chamada de Programa Natal 
Cidade Inteligente e Humana (Mendes Filho, Silva & Silva, 2019). 

A pergunta quatro da entrevista quis saber qual o papel dos smartphones na interação 
dos visitantes aos equipamentos e atrativos turísticos da cidade. Para Wang et al. 
(2012), os smartphones são a combinação entre inovações tecnológicas, e a oferta de 
modernos aparelhos de comunicação pessoal, que aliados a internet e a um preço 
acessível, produz um comportamento cada vez mais interativo entre pessoas e os 
destinos, em concordância a tal afirmativa, todos os entrevistados declararam observar 
o smartphone como ferramenta tecnológica essencial no contato do turista com o 
destino turístico: 

“Eu acho que seria como uma bússola mesmo, para você se guiar e você faz tudo nele, 
desde as suas chamadas as suas transações bancárias, você paga por ele você recebe, 
faz tudo, um smartphone hoje é um objeto do suma importância nessa sociedade 
tecnológica. Já faz muito tempo eu acho que eu recebi um ser humano mais 
desconectado. Às vezes você recebe alguém que já vem de uma rotina muito densa 
com o uso da tecnologia e quer se desconectar do mundo, mas essas pessoas são raras 
assim.” (Entrevistada 1) 

A pergunta seguinte sobre o tema da acessibilidade, questiona a percepção sobre 
serviços de informação adaptados para turistas com deficiência física, visual ou auditiva 
na cidade. A importância da oferta de serviços adaptados ou que concebe além da 
estrutura física, uma estrutura informacional para os visitantes tem como resultado a 
criação ferramentas educativas como é o caso, por exemplo, dos guias de áudio (LEE, 
2016). Percebemos, no entanto, que as respostas dos entrevistados apontam para 
existência de uma carência relacionada à acessibilidade no destino Natal. Mesmo com 
sinal de acessibilidade em atrativos modernos, como é o caso do estádio Arena das 
Dunas, a tecnologia não faz parte do suporte dado nesse local, como pode ser visto na 

observação: 

“Eu sei que tem, por exemplo, lugares que são mais adaptados, não são todos, por 
exemplo, Arena das Dunas, tem um serviço adaptado muito bom, mas que envolva 
tecnologia eu já acho que não tem, eu nunca soube.” (Entrevistado 4) 

Devido à heterogeneidade da atuação profissional dos nossos entrevistados, a questão 
seis do questionário referente ao conjunto de perguntas sobre inovação, teve respostas 
quase exclusivas para cada situação, visto que ela indagava de que forma era realizada 
a coleta, armazenamento e gerenciamento de dados da organização que os 
entrevistados fazem parte. Por exemplo, a Entrevistada 1, que atua na área dos meios 
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de hospedagem destacou as as agências de viagens online, assim como o software 
Desbravador Web, que é um sistema de informação em nuvem. O Entrevistado 2 
destacou o uso de diversos softwares, em especial aqueles que são capazes de 
decodificar dados quantitativos, e ainda o Google Forms como maneira básica e gratuita 
de compilar e organizar dados. O volume de informações coletados e armazenados, 
podem gerar o que conhecemos por Big Data, que é um grande banco de dados que se 
bem analisado pode fornecer informações precisas sobre as demandas turísticas (LI et 
al, 2017). Porém, deve-se ressaltar a observação da Entrevistada 3 em relação a 
privacidade dos usuários: 

“Esse é um tema de vocês aqui no Conselho da cidade? De como gerir o banco de 
dados dos turistas? Já discutimos sobre isso, da necessidade de saber dados mais 
precisos, recentemente foi feita aquela pesquisa sobre o perfil do turista, mas mesmo 
assim ela é ainda muito falha. Aí teve uma das reuniões e o diretor da Emprotur 
[Empresa de Promoção Turística do Rio Grande do Norte] estava lá e aí sugeriu, não 
sei se foi ele ou se foi outra pessoa, aí falaram isso aí e fazer o monitoramento das 
pessoas por esses dados que eram armazenados pelas operadoras, quando você usava 
celular, e os outros dados como de compras que são efetuadas por exemplo, em sites 
a empresa que fica com seus dados especificamente isso aí não, para fazer campanhas 
e-mail, isso daí especificamente não, mas o monitoramento eu acho que é ainda mais 
perigoso no sentido ético.” (Entrevistada 3) 

Na questão sete sobre a utilização de QR Codes, um conhecido sistema de codificação, 
que podem conter informações tanto em equipamentos, como em atrativos turísticos, 
em especial locais de patrimônio cultural (LEE, 2016). Dois entrevistados declararam 
ver a utilização e outros quatro não veem a utilização dessa tecnologia na cidade. 
Apesar que apesar da baixa adesão a essa tecnologia, foi possível notar-se que a 
tecnologia de QR Code foi apontada como uma aliada na retomada do turismo. 

“Penso que muitas empresas do setor turístico especialmente bares e restaurantes 
ainda necessitam aprimorar a utilização desse recurso. Com a pandemia COVID-19, o 
uso do QR Code será altamente recomendado para a otimização de processos e a 
redução dos contatos físicos, visando atender aos novos protocolos segurança. Em 
Natal, um exemplo positivo pode ser encontrado no Museu Câmara Cascudo, o qual 
dispõe desta tecnologia para prestar informações sobre os itens do museu e promover 
a interação com os visitantes.” (Entrevistado 5) 

A pergunta oito do questionário visava observar a utilização da tecnologia de Radio 
Frequency Identification - RFID. A presença desse tipo de tecnologia se destaca pela 
sua capacidade de interação com sensores em uma variedade enorme de objetos, como 
celulares e qualquer outro que porte uma etiqueta para identificação (WANG et al., 
2013). Apenas um entrevistado afirmou ter conhecimento, mesmo assim exemplificando 
com uma única situação. Os outros entrevistados responderam ainda não ter 
informações sobre como se dá o funcionamento da tecnologia. 

“Por exemplo, tem uma pousada aqui perto da praia que eles utilizam essa ferramenta 
pra essas pessoas não precisarem levar a chave, nem os cartões dos apartamentos pra 
não perder, então eles usam pra abrir um portãozinho que eles têm que dá acesso à 
praia. É na pulseira, eles aproximam e abrem o portão, a fechadura e tal. Eu conheço 
essa situação dessa pousada que é bem interessante, eu não conhecia e achei super 
interessante.” (Entrevistada 1) 

A questão nove buscou reconhecer a utilização da tecnologia Near Field Communication 
- NFC em equipamentos e atrativos de turismo. Essa tecnologia é utilizada em 
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combinação a marcação de objetos físicos e dispositivos de comunicação (BUHALIS, et 
al. 2014). De acordo com os exemplos citados pelos entrevistados pagamentos via 
cartões de créditos usam a tecnologia por aproximação, sendo apontada como 
tendência pro turismo devido a pandemia vivida no momento, apesar disso não foram 
observados atrativos turísticos que utilizem tal tecnologia como um diferencial: 

“(...) aqui em Natal estabelecimentos comerciais tem pagamentos sem contato, em 
atrativos não, mas eu acho que é a tendência agora, que isso se dissemine rapidamente, 
principalmente na tomada do Turismo após o confinamento.” (Entrevistada 3) 

Outra tecnologia importante na atividade turística é a Realidade Virtual RV . A RV pode 
ser pensada pelo turismo como maneira de através de dispositivos móveis conhecer 
patrimônios, produtos e visitar ilimitadamente destinos reais sem dificuldade, a partir dos 
conteúdos no formato de Realidade Virtual (TUSSYADIAHA et al. 2017). Perguntados 
sobre o uso dessa tecnologia no destino, três entrevistados afirmam não conhecer sua 
utilização em Natal, e outros três afirmaram conhecer, mas, no entanto, não deram 
exemplos diversificados dessas utilizações. O uso lembrado foi o de promoção turística 
realizada por uma empresa de passeios de Buggy que com o apoio do SEBRAE que 
fez uso do recurso da Realidade Virtual. 

“Empresas locais com o apoio do SEBRAE [Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas] já estão investindo em tecnologias que produzam vídeos 3D de 
passeios turísticos como, por exemplo, de um passeio de buggy, para serem divulgados 
em eventos e feiras e assim atrair o interesse de potenciais turistas à região.” 
(Entrevistado 5) 

Sobre a tecnologia da Realidade Aumentada, reconhecida por sobrepor informações 
visuais sobre determinadas superfícies (TUSSYADIAH et al. 2018), observou-se que na 
pergunta onze relacionada ao uso da Realidade Aumentada, que nenhum dos 
entrevistados encontrou a aplicabilidade dessa tecnologia no destino Natal. De acordo 
com um de nossos entrevistados, o fato de a Realidade Virtual ainda ter se desenvolvido 
de maneira ainda limitada contribui para isso: 

“(...) eu acho que ela seria uma ótima estratégia também, mas eu acho que a gente 
ainda tá na fase da Realidade Virtual e essa fase ainda tá sendo uma grande novidade 
pra gente, então eu acho que ela vai perdurar mais um pouquinho antes da gente dar o 
passo pra Realidade Aumentada na parte dos destinos do turismo aqui.” (Entrevistado 
5) 

Também perguntamos aos nossos entrevistados se eles tinham conhecimento sobre 
projetos de inovação para melhoria de serviços turísticos em Natal. Houve hesitação 
nas respostas, mesmo quando o entrevistado dizia ter conhecimento sobre algum 
projeto que tratasse o tema da inovação nos produtos e serviços da cidade. Foi 
sublinhada na fala de quatro de nossos informantes, a indicação do Instituto Metrópole 
Digital (IMD) e o envolvimento da UFRN como condutores no desenvolvimento de 
projetos voltados a inovação na cidade. O IMD trabalha num processo de inovação 
colaborativa com organizações públicas e privadas, sempre realizando leituras 
consistentes das informações oriundas das tecnologias, como também dá suporte para 

implementá-las (Cacho et al., 2016). 

“Soube de alguns projetos da Metrópole Digital, que é um jogo que no final não teve 
apoio, por isso não foi para frente, mas era bem legal, era um jogo que as fases eram 
os pontos turísticos de Natal, aí tinha a Via Costeira, tipo aquele joguinho, não sei se 
você já viu, que você pula que você pega prêmio de um lado do outro, era você correndo 
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pela Via Costeira, passando pelos hotéis. Foi premiado nacionalmente, mas não teve 
nenhum apoio, a gente falou poxa, devia colocar para os guias passar para os seus 

turistas tal, mas não teve apoio.” (Entrevistado 2) 

A entrevistada 3 afirmou que a pauta inovação não chega a ser tratada pelo conselho 
municipal de turismo local, devido a série de dificuldades enfrentar entraves de questões 
burocráticas e de manutenção de atrativos que custam muito caro ao governo estadual, 
como o exemplo dado por ela do Forte dos Reis Magos. Já o entrevistado 4, aponta que 
apesar de existirem empresas inovadoras, de modo geral são iniciativas 
desorganizadas. Ele também questionou a validade do selo de biossegurança Safe 
Travel, dada pela Organização Mundial do Turismo ao estado do RN, se iríamos 
conseguir atender os pressupostos para validar esse recebimento, e ainda que Natal 
não possua propósitos voltados à inovação como outras cidades maiores tipo São 
Paulo, pois as empresas locais são a grosso modo atreladas a um modelo arraigado de 
administração familiar. A última questão tratada em nossa pesquisa diz respeito à 
disposição dos turistas que visitam Natal em fazer uso da tecnologia. Todos os 
entrevistados responderam afirmativamente quanto a tendência do uso de recursos 
tecnológicos, em especial dos smartphones dada a difusão de seu uso. 

“Total, cada vez mais. Sem atrapalhar a experiência dele que é uma experiência de sol 
e mar, de descanso, mas para chegar até essa experiência que ele busca com certeza 
ele vai usar internet, uso comum de celular.” (Entrevistado 2) 

“Então assim, que quanto mais coisa a gente fizer pela tecnologia, quanto mais 
disponibilidade tiver tecnologia para o turista na cidade seja em questão de qualidade 
de internet, seja das ferramentas que a gente utiliza como a gente divulga isso pra eles, 
quanto mais a gente fizer uso disso e apresentar pra eles, mais uso eles vão fazer 
dessas tecnologias.” (Entrevistada 6) 

 

Conclusão 

 
Com essa pesquisa fizemos um estudo acerca das ferramentas tecnológicas que 
caracterizam o desenvolvimento do turismo inteligente na cidade de Natal. 
Os resultados obtidos junto às entrevistas realizadas expõem que a cidade faz uso 
retraído dos dispositivos tecnológicos, com exceção dos smartphones que demonstrou 
ser o protagonista entre os dispositivos, já as ferramentas como QR Codes, sistemas 
de RFID e NFC, Realidade Virtual e a Realidade Aumentada, são pouco utilizadas no 
destino. Foram entrevistadas seis pessoas, entre professores, membros do Conselho 
Municipal de Turismo e do Observatório do Turismo de Natal, proprietários de meios de 
hospedagem e funcionários de empresas de consultoria e eventos da cidade. Na análise 
dos discursos coletados, foi possível perceber que Natal não progrediu no quesito 
criação de soluções inteligentes para os próprios residentes, como por exemplo, 
disponibilização de Wi-fi e resoluções eficientes para acessibilidade, situação que acaba 
sendo refletida no desenvolvimento do turismo local. Destacamos a fala da Entrevistada 
3 sobre a relação da coleta e gestão de dados, pois as lacunas e falta de 
regulamentação do uso de dados podem gerar risco a privacidade dos usuários, o que 
no momento porém, não atingiu a intenção dos turistas em fazer uso das tecnologias, 
como foi demonstrado pelos entrevistados. Uma das contribuições dada por esse estudo 
é a identificação da necessidade latente que sejam construídos projetos de inovação no 
destino Natal, por ter se percebido a escassez de propostas que atentem a melhora não 
somente dos produtos e serviços turísticos na cidade, principalmente nesse momento 
de planejamento da retomada do turismo, mas também da vida dos residentes, visto 
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que antes de se tornar um Destino Turístico Inteligente, as cidades tem que atender 
critérios que viabilizem a prosperidade da vida dos seus moradores. 
A limitação encontrada no decorrer da pesquisa se deu pelo contexto de isolamento 
social que dificultou a realização de entrevistas presenciais, e influenciou também na 
quantidade de entrevistados que se dispuseram a conceder entrevistas via chamada de 
vídeo.Espera-se que num futuro próximo, após a pandemia passar, entrevistar 
presencialmente gestores públicos e privados, e ainda aplicar questionários com turistas 
para saber da percepção deles do uso das tecnologias inteligentes no destino Natal. Por 
fim, concluímos que as ferramentas do turismo inteligente poderiam ser mais utilizadas 
nos equipamentos e atrativos turísticos.Para colaborar com o rompimento do 
desconhecimento em volta das suas melhores aplicações, ações de divulgação e 
incentivo para sua utilização, tanto nos setores públicos e privados envolvidos com o 
turismo em Natal, poderiam ser planejadas e realizadas através de parcerias entre a 
UFRN e secretarias de turismo, sendo projetadas para atender as demandas de cada 
local, podendo se estender para cidades vizinhas com o objetivo de fomentar a inovação 
tecnológica por todo estado. 
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TÍTULO: Uma análise das certificações nas exportações brasileiras de manga para a 

União Europeia 

Resumo 

 

No ano de 2019, de acordo com as Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio 
Brasileiro – AGROSTAT, o Brasil exportou US$1,01 bilhão em frutas, incluindo nozes e 
castanhas, sendo a região Nordeste responsável por cerca de 70% dessas. A manga é 
uma dessas frutas em que o Nordeste, e especificamente o Polo Petrolina-Juazeiro, tem 
uma participação expressiva (90%), e por isso o enfoque desse trabalho será nesse 
produto. Ao longo do trabalho, tentou-se abordar como as certificações tem afetado as 
exportações de manga do Brasil para a União Europeia, a partir de uma análise teórica 
e também aplicada. Os resultados encontrados apontam que essa tarifa não foi 
significante, o que pode ser justificado devido ser uma pré-condição de acesso ao 
mercado, afetando não só o Brasil, mas qualquer país que queira obter demanda, por 
ser uma exigência das Redes de Supermercados, sinalizada pelos próprios 
consumidores. 

 
 
Palavras-chave: Polo Petrolina-Juazeiro. Medidas Não-Tarifárias. Governança. 

TITLE: An analysis of certifications in Brazilian exports of mango to the European Union 

Abstract 

 

In 2019, according to the Brazilian Agribusiness Foreign Trade Statistics - AGROSTAT, 
Brazil exported US $ 1.01 billion in fruits, including nuts and chestnuts, with the Northeast 
region responsible for about 70% of these. Mango is one of those fruits in which the 
Northeast, and specifically the Petrolina-Juazeiro Pole, has an expressive participation 
(90%), and for that reason the focus of this work will be on this product. Throughout the 
work, we tried to approach how the certifications have affected mango exports from 
Brazil to the European Union, from a theoretical and applied analysis. The results found 
point out that this tariff was not significant, which can be justified because it is a 
precondition for access to the market, affecting not only Brazil, but any country that wants 
to obtain demand, as it is a requirement of the Supermarket Chains, signaled by the 
consumers themselves. 

 
 
Keywords: Petrolina-Juazeiro Pole. Non-tariff measures. Governance. 
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No ano de 2019, de acordo com as Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio 
Brasileiro – AGROSTAT, o Brasil exportou US$1,01 bilhão em frutas, incluindo nozes e 
castanhas, sendo a região Nordeste responsável por cerca de 70% dessas. Alguns 
produtos em específico, essa participação é igual ou maior que 90%, como a manga 
(90%), a uva (98%) e o melão (99%). 

Essa expressiva participação, resultante de uma especialização produtiva, induzida por 
investimentos públicos em infraestrutura hídrica e irrigação, abertura comercial e um 
aumento na demanda por produtos frescos, saudáveis do ponto de vista nutricional, tem 
trazido uma série de benefícios às áreas onde ela se instala, como o aumento do 
produto, da renda e do emprego (PENHA, 2016). 

Os Polos Petrolina-Juazeiro, Açu-Mossoró e Baixo Jaguaribe, respectivamente situados 
nos estados de Pernambuco/Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará, são exemplos de 
polos que se especializaram na produção e comercialização de frutas, atuando 
fortemente no comércio internacional, sendo o primeiro polo destaque na produção de 

manga e uva, e os dois últimos na produção de melão e melancias. 

Os principais destinos internacionais da produção frutícola brasileira são a União 
Europeia (UE) e os Estados Unidos da América (EUA), e entendendo que os preços no 
mercado internacional se dão sob leis de oferta e demanda, a inserção de novos países 
nesta disputa comercial, como aconteceu nos últimos anos, exige para os fruticultores 
brasileiros maior entendimento das características do mercado, essencialmente àquelas 
que dizem respeito ao ciclo produtivo da fruta, hábitos de consumo, estrutura de 
distribuição e segmentação do mercado, dada a importância socioeconômica dessa 

atividade, principalmente no semiárido brasileiro (ARAÚJO, 2012). 

Como apontado por Souza & Burnquist (2011), existem outros elementos capazes de 
determinar os custos de comercialização no mercado mundial, que são as barreiras não-
tarifárias, procedimentos de fronteira e características do ambiente institucional dos 
países. Essas peculiaridades do comércio internacional, ao afetar os custos de 
comercialização, afetam também as exportações de frutas, e por isso a importância de 
estuda-las. 

O objetivo deste estudo é apresentar como as certificações, que atuam como uma 
espécie de barreira não-tarifária do comércio internacional, tem afetado as exportações 
de manga no Brasil, e consequentemente, na região Nordeste, que é responsável por 
90% dessas. O enfoque do trabalho é dado à União Europeia, que é o principal destino 
dessas exportações, porém, muitas das observações são válidas para qualquer destino. 

Esse estudo se utiliza de três perspectivas de análise: uma teórica e duas práticas. A 
primeira se refere ao que a literatura diz sobre as certificações nas exportações de 
manga, e demais frutas, no Brasil. A segunda busca estimar uma tarifa equivalente para 
as barreiras não-tarifárias na União Europeia, representadas em grande parte pelas 
normas técnicas e fitossanitárias presentes nas certificações. Por fim, a terceira visa 
medir o impacto dessa barreira nas exportações de manga para a União Europeia por 
meio de uma estimação econométrica. 

 

Metodologia 

 

Para atender aos objetivos da pesquisa, utilizou-se de três principais análises: uma 
análise teórica, com enfoque em dois principais artigos que abordaram as certificações 
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de frutas voltadas ao comércio internacional; duas análises práticas, sendo a primeira 
uma estimação de uma tarifa equivalente para as barreiras não-tarifárias, que inclui as 
certificações por meio das normas técnicas e fitossanitárias, e a segunda uma 
estimação econométrica visando captar o impacto dessa tarifa nas exportações de 
manga brasileiras com destino à União Europeia. 

Para estimar uma tarifa equivalente para as barreiras não-tarifárias nas exportações de 
manga com destino à União Europeia, o método adotado é o price-wedge. Essa tarifa 
pode ser uma cota, uma medida técnica, sanitária ou fitossanitária, que impactam o 
comércio internacional. 

O método price-wedge, também chamada de preço diferencial, parte da ideia de que 
uma medida não-tarifária – MNT pode ser medida a partir de seu impacto sobre o preço 
doméstico de um bem no mercado importador (Pi) em relação a um preço de referência, 
na maioria dos casos utiliza-se o preço mundial (Pi*), de um bem comparável. Como a 
teoria diz que a MNT afeta os preços, a partir de uma comparação de preços pode ser 
estimada seu efeito líquido, sem necessariamente ter que identificá-las, como 
demonstrado em (1) no Anexo (SRABAI; MIRANDA, 2014). 

Dessa forma, a fórmula como apresentada em (1) nos diz, a partir de uma comparação 
de preços, qual é o percentual que restringia o comércio na mesma intensidade que a 
MNT, independente de sua natureza (técnica, sanitária, etc.). Porém, a simplicidade 
dessa fórmula acaba incorrendo em um problema de superestimação, na medida em 
que não é apenas a medida não-tarifária que está implícita no diferencial de preços, mas 
também medidas tarifárias, custos de transporte, e outros custos de transação. 

Yue, Beghin e Jensen (2005, apud SRABAI; MIRANDA, 2014) percebendo a 
necessidade de incorporar outros custos na fórmula descrita em (1), para encontrar uma 
tarifa equivalente mais representativa, chegou a equação (2) do Anexo. 

Contudo, Srabai & Miranda (2014) apontam que para incorporar a heterogeneidade no 
método price-wedge, é necessário que a elasticidade de substituição entre o bem 
produzido domesticamente e o importado (σi) seja estimado previamente, pois esta não 
é encontrada facilmente na literatura. Portando, o modelo econométrico para encontrar 
essa medida é apresentado na equação (3) do Anexo. 

Com isso, encontrando a elasticidade de substituição de Armington pode-se aplica-la na 
fórmula (2) e, com isso, encontrar a tarifa equivalente para as MNT. O próximo passo é 
aplica-lo no modelo gravitacional para medir seu impacto. Abaixo é apresentado uma 
breve descrição sobre o modelo gravitacional. 

O modelo de equações gravitacionais tem seu nome inspirado na Lei da Gravitação 
Universal de Newton, que diz que a atração entre dois corpos se dá de maneira 
diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao 
quadrado da distância entre os centros de suas massas. Nos fluxos de comércio, ao 
invés de corpos, teríamos países (estados, municípios, regiões). O Produto Interno 
Bruto (PIB) ou a população, teria o papel de representar as massas, enquanto a 
distância se adequaria ao modelo por servir como uma proxy dos custos de transporte. 
Se espera que no geral, quanto maior for o PIB ou a população do país importador, e 
menor for a sua distância, maiores serão as exportações para esse país, unilateralmente 
(NASCIMENTO; PREGARDIER JÚNIOR, 2013). 

O uso do modelo gravitacional para explicar fluxos de comércio, de acordo com 
Nascimento & Pregardier Júnior (2013) e Santos (2017) tem origem nos trabalhos de 
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Tinbergen (1962), Poyhonen (1963) e Linneman (1966). Santos (2017) destaca que o 
modelo de Tinbergen assumiria o formato demonstrado na fórmula (4) no Anexo. 

A importância do PIB doméstico no modelo teria como objetivo apresentar a grandeza, 
ou melhor, a capacidade de oferta. Todavia, Santos (2017) aponta que as elasticidades 
obtidas para o PIB dos países i e j poderiam ser subestimadas ou superestimadas, pelo 
fato de que há uma causalidade reversa, na medida em que os países se relacionam no 
comércio, este também afetaria o PIB, por meio da demanda agregada, por isso a 
análise deve possuir cuidados. Isto é conhecido na literatura como endogeneidade. Por 
isso, alguns autores preferem trabalhar com outras variáveis. 

Os modelos gravitacionais de comércio internacional também costumam incluir 
dummies de fronteira, blocos econômicos, língua etc., para obter a influência desse 
atributo nas exportações, uma vez que aspectos socioculturais entre nações podem 
influenciar na forma como países se relacionam comercialmente. 

No campo da economia agrícola, o trabalho de Silva, Ferreira & Lima (2015), que utiliza 
do modelo gravitacional para avaliar o desempenho das exportações de manga e uva 
no Vale Submédio do São Francisco, foi de fundamental importância para dar forma ao 
modelo estilizado para este trabalho. Assim, o modelo empírico assumiu o caráter 
apresentado na fórmula (5) no Anexo. 

A forma logarítmica adotada no modelo tem uma única finalidade, contribuir para uma 
melhor interpretação. Nessa forma funcional, conhecida como log-log, os parâmetros 
estimados são interpretados na forma de elasticidade, o que em economia se torna 
muito útil. 

Toda a parte econométrica foi realizada utilizando o software R, que se destaca entre 
os demais por ser um software livre. A organização dos dados contou com suporte do 
Excel. Já os dados foram obtidos nas bases de dados da Food and Agriculture 
Organization of the United Nations – FAO, da United Nations Internacional Trade 

Statistics Database – Comtrade, e da base de dados francesa CEP II. 

 
Resultados e Discussões 

 

BREVE DISCUSSÃO SOBRE AS CERTIFICAÇÕES NO POLO FRUTICULTOR 
PRETROLINA-JUAZEIRO 

Diante da relevância da agricultura para a economia brasileira, principalmente quando 
se analisa as exportações, os anos 1990 foram decisivos para inserção dos produtos 
agrícolas nacionais no mercado mundial. As sucessivas negociações multilaterais de 
livre comércio, com destaque para a Rodada do Uruguai, aumentaram os esforços dos 
países em reduzir subsídios internamente e reduzir as barreiras que impactavam na 
redução do comércio internacional (LIMA, 2019). 

Essa liberalização produziu uma espécie de reorganização no Sistema Agroalimentar 
Mundial, introduzindo, para além dos já existentes, produtos que antes não faziam parte 
da dieta alimentar de determinados países. Com isso, o Nordeste, a partir de seus polos 
irrigados, conseguiu se apropriar das oportunidades surgidas nesse mercado (PENHA, 
2016). 
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No Polo Petrolina-Juazeiro, que é objeto de estudo desse trabalho, o mercado interno 
ainda continua sendo o principal destino da produção. Segundo Penha, Belik & 
Apolinário (2019), somente ¼ da produção de manga no Polo tem o comércio 
internacional como mercado destino, o que não deixa de ser expressiva, dado que são 
justamente os estados da Bahia e Pernambuco os responsáveis por 90% das 
exportações totais deste fruto no Brasil. 

Entender a inserção do Polo Petrolina-Juazeiro no mercado internacional exige o 
conhecimento de dois importantes conceitos: cadeias globais de valor (CGV) e 
governança. Com esse novo cenário mundial, de liberalização comercial e de capitais, 
globalização e avanço das tecnologias da informação e comunicação, e flexibilidade das 
plantas produtivas, as multinacionais passaram a parcelar as diversas etapas produtivas 
em diferentes países, ficando conhecidas como CGV. Na grande maioria das vezes, 
aquelas etapas produtivas de maior geração de valor agregado ficam nos países 
desenvolvidos, bem como a sede das empresas que comandam a hierarquia. Assim 

também o foi para a agricultura, de modo geral, e em específico para as frutas in natura. 

A existência de uma rede complexa como essa só é possível pela sua estrutura de 
governança. É aqui que entram as redes de supermercados, que segundo Bezerra 
(2017), suplantaram seu papel de mero varejista para comandar uma cadeia 
agroalimentar de proporção internacional. Atuando como grandes demandantes do 
setor frutícola no mercado internacional, essa estrutura oligopsônica é capaz de decidir 
preços, padrões de qualidade e o modelo de produção, absorvendo margem expressiva 
do valor gerado na cadeia. 

As grandes redes varejistas, ou grandes supermercados, conquistaram o consumidor a 
partir do oferecimento de padrões de qualidade, em um momento que o próprio 
consumidor, como apontado por Penha (2016), enfrenta uma transição em seu consumo 
de produtos altamente processados para alimentos in natura. Com a exigência, segundo 
o autor, de serem saudáveis, do ponto de vista nutricional, e produzidas a partir de 
práticas sustentáveis, do ponto de vista ecológico. 

Dada a presença de informação assimétrica e a especificidade do produto in natura, o 
consumidor precisa, para além de aspectos físicos, tais como cor, tamanho, cheiro e 
sabor, de algo que o transmita segurança no que tange a adoção de boas práticas 
agrícolas. Para isso, as redes de supermercados adotam como mecanismo de 
governança junto às empresas que compõe a rede, o uso de contratos e, principalmente, 
a exigência de certificações privadas (PENHA; BELIK, 2019). 

O uso dessas certificações privadas se dá em um contexto do avanço dos ideais de 
Estado mínimo e da perda da confiança nele como poder regulador, ocasionado pelo 
escândalo da vaca louca, o da salmonela em ovos e pela difusão de alimentos 
transgênicos (BEZERRA, 2017). A partir de então, as certificações tornam-se 

indispensáveis para que produtores de frutas possam acessar o mercado externo. 

A principal certificação adotada no mercado internacional de frutas é o selo Global Good 
Agricultural Practice (GLOBAL G.A.P.), antes chamada EurepGap. A GLOBAL G.A.P. é 
uma organização privada criada por 13 grandes varejistas na Europa no ano de 1997, 
que visavam estabelecer normas comuns, utilizando-se de auditorias, para os 
produtores locais, e que acabou atingindo uma escala global (BEZERRA, 2017; PENHA; 
BELIK, 2019). O selo, segundo Penha & Belik (2019) compreende quatro tópicos 
principais: segurança dos alimentos, preservação ambiental, saúde e segurança 

ocupacional e bem-estar animal. 
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Em 2011, de acordo com Bezerra (2017), haviam 433 produtores certificados com o selo 
GLOBAL G.A.P no Brasil, sendo 290 no setor de frutas e vegetais, e dos 286 desse 
último (devido o autor não ter encontrado a localização exata dos quatro faltantes), 71% 
dos produtores estavam localizados na região Nordeste. Além disso, quando se analisou 
somente as regiões produtivas do agronegócio, Petrolina representou 33% dos 
produtores certificados com o selo GLOBAL G.A.P., mostrando a importância dessa 

região na agropecuária exportadora. 

No entanto, Penha & Belik (2019) apontam que essa participação de produtores 
certificados no Polo Petrolina-Juazeiro ainda é baixa, representando apenas 20,56% do 
total de produtores da região. Isto pode ser explicado pelos elevados custos incorridos 
para atender aos requisitos propostos pelo selo GLOBAL G.A.P. Em Bezerra (2017), 
conforme apontado por um produtor, os investimentos, em seu caso específico, para 
atender as exigências deste selo poderiam chegar a R$400 mil reais, apenas para 
acessar o mercado externo, pois segundo ele não é possível repassar esses custos aos 

preços. 

 

UMA ANÁLISE ESTATÍSTICA PARA AS BARREIRAS NÃO-TARIFÁRIAS NAS 
EXPORTAÇÕES DE MANGA PARA UNIÃO EUROPEIA 

Como apontado acima, acessar o mercado internacional encontra barreiras que não são 
apenas tarifárias. Para isso, o método price-wedge busca encontrar uma tarifa 
equivalente para as barreiras não-tarifárias, em que as barreiras sanitárias e técnicas 
estão inclusas, e que a partir delas, podemos ter uma proxy para o peso das 
certificações nos preços dos produtos, porém tendo a noção que essas podem estar 
superestimadas, por estarem inclusas outras barreiras, e subestimadas, devido a 
utilização de proxyes para os preços, pela ausência desses em bases de dados abertas. 

A razão de se estudar barreiras não-tarifárias no comércio internacional é que, de 
acordo com Lima (2019), ao mesmo tempo em que se reduzia as medidas tradicionais 
de proteção comercial, como contrapartida ocorria um aumento da importância das 
normas técnicas, inclusive as sanitárias, na determinação do comércio. 

Como exemplo, Srabai & Miranda (2014), utilizando-se de dados de relatório da 
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, apontaram que, 
enquanto a incidência no uso de medidas tarifárias reduziu de 5,8% para 0,3% entre 
1994 e 2004, houve uma ampliação de medidas técnicas de 31,9% para 58,5% das 
linhas tarifárias, no mesmo período, ampliando as exigências às importações. 

Diante do que fora apresentado na metodologia e, considerando que a manga é o 
produto a ser analisado, o Brasil é o país exportador, e a União Europeia é o mercado 
destino, ou seja, a região de referência para medir a existência de barreiras não-
tarifárias. Também, considerando a razão entre o valor exportado/importado e suas 
respectivas quantidades como uma proxy dos preços, podemos discutir os resultados 
estimados para as tarifas equivalentes para as MNT, e em seguida os resultados 
encontrados ao aplica-la no modelo gravitacional. 

O primeiro passo para medir a MNT foi encontrar a elasticidade de substituição de 
Armington, e, para isso, iniciou-se a partir de um teste de raiz unitária para as duas 
variáveis logaritmizadas, a serem consideradas: razão entre a quantidade importada e 
doméstica (lquant), e razão entre preço doméstico e importado (lprec). Ambas as 
variáveis têm frequência mensal, entre janeiro de 2010 e maio de 2020, devido à 
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disponibilidade de dados. Os resultados para o teste de Dikkey-Fuller Aumentado 
indicaram que ambas as séries são estacionárias, e, portanto, o modelo clássico pode 
ser utilizado. Assim, prosseguiu-se o estudo realizando a estimação, tendo a variável 
lquant como variável dependente e lprec como independente, encontrando uma 
elasticidade de Armington de 1,0629, conforme apresentado na tabela 1. 

Tabela 1: Elasticidade de Armington  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da UN Comtrade. 

  

Com isso, aplicando essa elasticidade na fórmula (2), juntamente aos demais dados 
coletados, tem-se a tarifa equivalente para as barreiras não-tarifárias na tabela 2. Um 
ponto importante a ser destacado são que existem 3 resultados diferentes, um para 
cada preferência do consumidor. Assim, quanto maior for alfa, maior será a preferência 
do consumidor pelas mangas produzidas na União Europeia, e quanto menor, maior 
será a preferência pelas mangas brasileiras. Pode-se perceber que quando alfa foi igual 
a 0,6, a tarifa reduziu-se consideravelmente, ou seja, se a preferência do consumidor é 
pelas mangas internas, não há necessidade de se impor elevadas barreiras às 
importações destas. 

Tabela 2: Barreiras Não-Tarifárias nas Exportações de Manga do Brasil para a União 

Europeia 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FAO e UN Comtrade. 

  

A tabela 2 mostra que, independentemente do valor que alfa assumiu, nos últimos anos 
tem ocorrido um aumento considerável nessas barreiras, coincidentemente o Brasil tem 
também elevado sua inserção no mercado externo de frutas, e consequentemente, suas 
exportações para a União Europeia. Porém, não se pode entender as barreiras apenas 
como maléfica ao comércio, muitas vezes a inclusão de barreiras técnicas e 
fitossanitárias, ao garantir segurança ao consumidor, eleva também seu consumo, o 
qual pode estar beneficiando o Nordeste brasileiro. 

O próximo passo foi verificar se essas tarifas foram significativas para explicar as 
exportações de manga para a União Europeia no período estudado, 1999 a 2017, e se 
significativas, se afetam positivamente ou negativamente as mesmas. Para isso, 
estimou-se um modelo gravitacional em que a variável dependente são as exportações 
de manga para este mercado, e a MNT é uma das variáveis independentes, que 
explicam a primeira, dentre elas o PIB doméstico e dos países membros da UE. O 
modelo estimado foi heterocedástico, a qual foi corrigida a partir de uma matriz de 
variância e covariância, e seus resultados estão dispostos na tabela 3. 

Tabela 3: Resultados do Modelo Gravitacional 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FAO e CEP II. 
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Os resultados do modelo gravitacional apontam que as tarifas equivalentes para as 
medidas não-tarifárias (τ) não foram significativas para explicar o comportamento das 
exportações de manga brasileiras com destino à União Europeia. O que pode estar 
ligado ao fato que esta é uma pré-condição para as exportações, e esteve presente ao 
longo de toda a série, ou seja, aqueles que querem acessar o mercado europeu, 
independentemente do país de origem, terá que se submeter as regras desse mercado, 

que são para satisfazer a demanda do consumidor. 

Um resultado interessante desse modelo foi que o PIB doméstico foi significante para 
explicar as exportações, e apresentou coeficiente positivo, o que indica que a demanda 
interna não é concorrente neste mercado, e deve estar afetando positivamente a oferta 
por meio de ganhos de escala. O PIB dos países da União Europeia foi significante e 
positivo, como esperado, e indica que o aumento de 1% nessa variável, produz, em 
média, um aumento de 1,090% nas exportações de manga brasileira para este mercado. 

A distância foi significa, e os sinais agiram como o esperado, ou seja, um aumento da 
distância provoca uma redução das exportações, o que tem a ver com o aumento dos 
custos de transporte, fazendo com que alguns países da UE, sejam responsáveis pela 
distribuição dessas mangas pelo bloco. O grau de abertura comercial não foi significante 
para explicar as exportações de manga. 

 

 

 
Conclusão 

 
Nas últimas décadas tem ocorrido um aumento das exportações de frutas, 
principalmente pela especialização produtiva, possível a partir de obras de irrigação 
realizadas pelo Estado, no Nordeste brasileiro. Este trabalho teve como foco as 
exportações de manga, que, consequentemente, é concentrada nos estados da Bahia 
e Pernambuco, devido ao Polo Fruticultor Petrolina-Juazeiro. 

Ao longo do trabalho, tentou-se abordar como as certificações tem afetado esse 
mercado. Observou-se que o selo GLOBAL G.A.P. tem sido essencial para acessar o 
mercado europeu, devido contemplar os tópicos de segurança dos alimentos, 
preservação ambiental, saúde e segurança ocupacional e bem-estar animal, 
exatamente o que os consumidores desse mercado têm exigido, e consequentemente 
as Redes de Supermercados, que lideram essa rede global, adotou como pré-condição 
para compras. 

Além disso, a partir de técnicas estatísticas e econométricas, estimou-se uma tarifa 
equivalente para as medidas não-tarifárias, a qual as certificações estão inclusas, ao 
dar diretrizes às barreiras impostas pelos países, e em seguida aplicou-a em um modelo 
gravitacional, para observar se ela tem sido significante para explicar as exportações de 
manga brasileiras. 

Os resultados encontrados apontam que essa tarifa não foi significante, o que pode ser 
justificado devido ser uma pré-condição de acesso ao mercado, afetando não só o 
Brasil, mas qualquer país que queira obter demanda, por ser uma exigência das Redes 
de Supermercados, sinalizada pelos próprios consumidores. 
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O fator limitação de dados pode também ter afetado os resultados, e para isso, espera-
se que os próximos trabalhos que venham a adotar essa metodologia, possam solicitar 
esses dados, que não são disponibilizados publicamente, juntos às mantenedoras das 
bases, ou então que desenvolvam parcerias com pesquisadores de outras instituições 
para realizar coleta de dados primários.  
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TÍTULO: O AUMENTO DA VIOLÊNCIA COMO FATOR INFLUENCIADOR DAS 

PRÁTICAS DE TURISMO E LAZER NA PRAIA DA REDINHA, NATAL/RN. 

Resumo 

Com o aumento dos números dos índices de violência em todo o mundo e o modo como 
esses índices são transmitidos através da mídia, a forma da sociabilidade entre os 
indivíduos, bem como as práticas turísticas e de lazer são alteradas, tendo em vista que 
o teor da segurança se configura como um dos principais elementos para que um 
destino seja escolhido ou não. Pela escassez de estudos que retratem as limitações que 
a violência e o medo ocasionam dentro de bairros específicos de cidades que compõem 
a lista das 50 cidades mais violentas do mundo, essa pesquisa busca entender os 
impactos causados no bairro da Redinha, situado na Região Administrativa Norte, que 
representa quase 50% de incidência de Crimes Violentos Letais Intencionais da capital 
do estado do Rio Grande do Norte. Foi utilizada como metodologia a pesquisa 
exploratória como forma de familiarização da temática em discussão. Como resultado 
observou-se que o aumento dos índices no estado em conjunto com o que era 
transmitido na mídia nacional interferiu negativamente nas práticas de turismo na 
cidade. 
 
Palavras-chave: Turismo. Violência. Criminalidade. Percepção do medo. 

TITLE: THE INCREASE OF VIOLENCE AS A FACTOR INFLUENCING TOURISM AND 

LEISURE PRACTICES ON REDINHA, NATAL/RN. 

Abstract 

With the increase in the numbers of violence rates around the world and the way these 
rates are transmitted through the media, the form of sociability among individuals, as well 
as tourism and leisure practices, are changed, in view of the fact that the content of 
security is one of the main elements for a destination to be chosen or not. Due to the 
scarcity of studies that portray the limitations that violence and fear cause within specific 
neighborhoods of cities that make up the list of the 50 most violent cities in the world, 
this research seeks to understand the impacts caused in the neighborhood of Redinha, 
located in the Northern Administrative Region, which represents almost 50% of the 
incidence of Intentional Lethal Violent Crimes in the capital of the state of Rio Grande do 
Norte. Exploratory research was used as a methodology to familiarize the subject under 
discussion. As a result, it was observed that the increase in the rates in the state in 
conjunction with what was broadcast in the national media negatively interfered with 
tourism practices in the city. 
 
Keywords: Tourism. Violence. Crime. Perception of fear. 

Introdução 

Um crescimento populacional não acompanhado de políticas públicas e ações 
relacionadas à segurança é refletido no aumento da violência e da criminalidade. De 
acordo com Kessler (2009) a sensação de insegurança tornou-se problema público a 
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partir da década de 1980, quando houve um aumento da criminalidade urbana nos 
países do Centro, definidos na geografia como os países mais desenvolvidos.  
Para Beni (2001), o turismo constitui uma atividade extremamente dependente dos 
serviços existentes no local a ser visitado, onde a falta de infraestrutura pode dificultar 
ou até prejudicar o fluxo de visitantes e, consequentemente, determinar a decadência 
de uma localidade como destino turístico.  
Desse modo, com o aumento dos números dos índices de violência, a forma de 
sociabilidade entre indivíduos e práticas turísticas e de lazer são alteradas, tendo em 
vista que o quesito segurança é um dos principais elementos para que um destino seja 
escolhido ou não.  
Apesar de constar na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 6 a 
segurança como um direito fundamental de qualquer cidadão brasileiro e tido como 
dever do Estado, como consta no Art. 144, percebe-se uma falha desse dever, onde 
diariamente é observado um aumento do número de casos de violência nas grandes 
cidades.  
Além da precariedade do Estado em relação à segurança, um dos fatos que podem 
influenciar na decisão do turista em planejar ou não a viagem para tal espaço é a 
imagem que a mídia transmite sobre o local. De acordo com Fall e O’Sullivam (apud 
Nielsen, 2002 p.281) a mídia é um dos três elementos fundamentais para a construção 
da imagem de um destino.  
Jenkins (1992:2) as imagens de destino influenciam o comportamento de tomada de 
decisões de potenciais turistas e níveis de satisfação ao experienciar o destino em 
primeira mão. Desse modo, quando é televisionado um atentado terrorista ou um conflito 
interno em um determinado país, o turismo passa a ser afetado, tendo em vista que o 
potencial turista passa a ficar assustado em visitar o local e se tornar uma vítima. Pearce 
(1982) e Woodside & Lyonski (1989) indicam que a imagem do destino influencia a 
viagem e o comportamento, tanto positiva quanto negativamente.  
Pizam et al. (1997: 25) reforça que o turista escolhe um destino não apenas com base 
no preço ou na imagem, mas também se valendo da questão da segurança e proteção 
pessoal.  
Diante do apresentado, o presente relatório se caracteriza como um estudo exploratório 
com base em dados primários de crimes violentos fornecidos pelo Observatório da 
Violência Letal e Intencional do Rio Grande do Norte (OBVIO/RN), bem como dados 
secundários de matérias publicadas em jornais sobre crimes ocorridos no local de 
estudo e tem como objetivo analisar o crescente aumento de crimes e violência na 
cidade de Natal/RN, com enfoque no bairro da Redinha, nos últimos 20 anos e como 
estes foram refletidos nas práticas turísticas e de lazer. 
 

Metodologia 

 

Para um entendimento mais aprofundado, a presente pesquisa se caracteriza como 
qualitativa de caráter exploratório, onde será estudado o aumento dos Crimes Violentos 
Letais Intencionais nos últimos 20 anos. De acordo com Gil (1999, p.43) “As pesquisas 
exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 
conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos ou 
hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. 

Buscava-se, de inicio, a realização de entrevistas semiestruturadas, caracterizada por 
Oliveira (2011, p.36) como uma lista das informações que se deseja de cada 
entrevistado, mas a forma de perguntar (a estrutura da pergunta) e a ordem em que as 
questões são feitas variam de acordo com as características de cada entrevistado. 
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Entretanto, em decorrência da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 não foi 
possível a realização das entrevistas, sendo resguardada para a realização para o 

trabalho de conclusão de curso. 

Desse modo, foram utilizados como método base os dados de Crimes Violentos Letais 
Intencionais, análise dos dados fornecidos pelo OBVIO/RN, bem como em dados 
secundários de matérias publicadas em jornais sobre crimes ocorridos no estado do Rio 
Grande do Norte, com enfoque na cidade de Natal e bairro da Redinha, durante o 
período de 2010-2020. 

 
Resultados e Discussões 

 
IMPACTOS DA VIOLÊNCIA NO TURISMO  
 
O estado do Rio Grande do Norte, na região Nordeste do país, sentiu os impactos 
causados pelo aumento dos índices de violência na cidade nos últimos 20 anos, 
decorrentes da falta de políticas públicas adequadas para a segurança de sua 
população. 
Segundo o Observatório da Violência Letal e Intencional do Rio Grande do Norte 
(OBVIO/RN), o número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no ano de 2010 
era de 815, esse mesmo número elevou para 2412 em 2017, ano em que uma forte 
rebelião atingiu a Penitenciária de Alcaçuz, localizada no município de Nísia Floresta, 
Região Metropolitana de Natal, rebelião essa causada pelo fortalecimento de duas 
facções criminosas atuantes no estado e que estas, entraram em conflito durante a 
madrugada de janeiro de 2017. Durante a rebelião, colchões foram queimados, móveis 
foram destruídos e ao fim resultou em um massacre de 26 detentos.  
A violência em Alcaçuz foi destaque até mesmo na Imprensa Internacional, como o 
jornal britânico The Guardian. Atos violentos mostrados em toda a mídia impactaram 
nas taxas de visitação dos turistas na cidade de Natal e Região Metropolitana. Kelly 
Lima, ativista e coordenadora do grupo Gingafrica, destaca que esses casos de 
rebeliões mostrados em todo o Brasil (e mundo) foram pequenos retratos na realidade 
da insegurança em que o estado do Rio Grande do Norte se encontra.  
De acordo com dados do Observatório da Violência Letal e Intencional do Rio Grande 
do Norte (OBVIO/RN) é possível observar um aumento percentual dos Crimes Violentos 
Letais Intencionais (CVLI) no Rio Grande do Norte, demonstradas na lista a seguir com 
o aumento percentual (ou redução, como no caso de 2015, 2018 e 2019) entre cada 
ano: 
• 2010: 815 CVLI’s  
• 2011: 1070 CVLI’s (aumento de 31% em relação a 2010)  
• 2012: 1225 CVLI’s (aumento de 14% em relação a 2011)  
• 2013: 1665 CVLI’s (aumento de 35% em relação a 2012)  
• 2014: 1772 CVLI’s (aumento de 6% em relação a 2013)  
• 2015: 1670 CVLI’s (redução de 5% em relação a 2014)  
• 2016: 1996 CVLI’s (aumento de 19% em relação a 2015)  
• 2017: 2412 CVLI’s (aumento de 20% em relação a 2016)  
• 2018: 1964 CVLI’s (redução de 18% em relação a 2017)  
• 2019: 1451 CVLI’s (redução de 26% em relação a 2018)  
• 2020: 550 CVLI’S até o mês de abril 
É importante destacar que em apenas 5 anos, entre os anos de 2010 e 2015 houve uma 
variação percentual de 104,9% entre esse período. 
Apesar de demonstrar uma queda acentuada a partir de 2018, durante o primeiro 
quadrimestre, ainda de acordo com dados do OBVIO/RN, o número de Crimes Violentos 
Letais Intencionais (CVLI) teve um aumento percentual de 12% em relação ao primeiro 
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quadrimestre de 2019, onde o número de CVLI’s subiu de 419 (abril/2019) para 550 
(abril/2020).  
  
COMO A (IN)SEGURANÇA PÚBLICA IMPACTA NA PERCEPÇÃO DO MEDO  
 
Está previsto na Constituição Federal Brasileira, Art. 144 que a segurança pública é 
dever do Estado e um direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, feitas 
pelos órgãos competentes da polícia federal, civil e militar, sendo estas atuantes na 
prevenção e repressão da criminalidade. Ademais, a segurança é citada como um direito 
social no Art. 6.  
Entretanto, um crescimento populacional acelerado não acompanhado de políticas 
públicas e ações acaba por gerar um crescimento dos crimes violentos. Estima-se, de 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que a população da 
cidade de Natal seja de 884.122, enquanto no censo de 2010 esse número era de 
803.739, desse modo, observa-se que houve um aumento de 10% em nove anos.  
Um crescimento populacional esse que deveria ter sido acompanhada de ações e 
políticas públicas de segurança ocasionariam uma sensação de bem-estar e segurança 
para a população transitar em qualquer espaço. Entretanto, em uma pesquisa realizada 
em 2016 pelo Instituto Seta em parceria com o Portal de Notícias Agora RN, demonstra 
o contrário ao que se era pra ser uma realidade, de acordo com a pesquisa, cerca de 
60,7% dos entrevistados elegeram a violência como um fator negativo enfrentado pela 
capital do Rio Grande do Norte. A pesquisa foi realizada com 800 entrevistados situados 
em todas as Zonas Administrativas. No ano seguinte, já em 2017, Natal foi considerada 
pela ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 
(CCSPJP), a 4ª cidade mais violenta do mundo, com uma taxa de 102.56 homicídios 
para cada 100 mil habitantes.  
O ano de 2017 foi marcado pelo aumento de 20% dos CVLI’s e também pela circulação 
de informações na mídia sobre a rebelião que atingiu a Penitenciária de Alcaçuz. Um 
guia de turismo entrevistado por jornalistas da afiliada Globo um mês após a rebelião 
afirmou que “antes das rebeliões, eu rodava com 30 quadriciclos para turismo por dia. 
Hoje, poucos dias após essa rebelião, só saio com oito”. A fala do entrevistado retrata 
a sensação do medo que atingiu os turistas. O local em que ele trabalha está situado 
próximo à penitenciária onde aconteceu a rebelião.  
No ano de 2019, Natal foi considerada a 8ª cidade mais violenta do mundo e a capital 
mais violenta do país, já em 2020, Natal passa a ser considerada a 22ª cidade mais 
violenta do mundo e a capital mais violenta do país, segundo a ONG mexicana Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP) . De acordo com os 
resultados apresentados, a cidade de Natal apresenta uma taxa de 48.32 homicídios 
por cada 100 mil habitantes, taxa essa em que teve uma redução de 35% em relação 
ao ano anterior. A publicação do ranking pode aumentar a sensação de medo não só 
entre os moradores, como também de seus possíveis visitantes.  
A ONG mexicana considera alguns critérios para incluir as cidades no ranking, como 
por exemplo:  
• Deve ser uma unidade urbana definida;  
• A cidade deve ter 300 mil habitantes ou mais, de acordo com dados demográficos 
oficiais;  
• Os dados de homicídios devem corresponder a definições universalmente aceitas de 
homicídios, entretanto, tentativas de homicídios não são inclusas.  
• Os valores correspondem ao ano anterior em que os resultados são divulgados.  
• As informações devem estar acessíveis por meio da internet.  
Para se chegar aos números divulgados, é utilizada uma fórmula base para seu cálculo, 
sendo essa definida por: o número de homicídios dividido pelo número de habitantes e 
o seu resultado multiplicado por 100.000. Além dos dados fornecidos pelo CCSPJP, 
dados coletados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e compilados pelo Atlas da 
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Violência, informam que a capital do estado do Rio Grande do Norte teve, em 2017, 62,8 
mortes violentas por 100 mil habitantes. Entre os anos de 2006 a 2017 esse aumento 
foi de 320%.  
Segundo Hermes et al. (2015, p.20) o Rio Grande do Norte vivencia um dilema profundo 
no que se refere à segurança pública de seus cidadãos. Praticamente todas as regiões 
padecem de uma "pandemia de insegurança" que vai dos atentados ao patrimônio aos 
homicídios.  
Com o aumento dos índices de criminalidade e uma sociedade a mercê da violência, 
cresce a percepção do medo e, com ela, não só a sociabilidade entre indivíduos sofre 
uma alteração, toda arquitetura ao redor das grandes cidades também sofre, surgem os 
edifícios com imensos muros, o aumento de condomínios fechados (servindo como ilha 
de proteção da insegurança), carros blindados, animais como forma de proteção e 
segurança de residências e diversos outros itens para garantir uma segurança pessoal 
privada.  
Desse modo, a sociedade passa a investir em segurança privada, como forma de 
proteção dos seus bens. Além disso, o medo causa o isolamento social, como bem 
citado por Caldeira (2000) em Cidades de Muros, a violência e o medo combinam-se a 
processos de mudança social nas cidades contemporâneas, gerando novas formas de 
segregação espacial e discriminação social.  
Uma pesquisa realizada pela Associação dos Delegados de Polícia Civil do RN 
(Adepol/RN) e uma incubadora da UFRN, a IN-Pacta, revelou que 97,4% dos 
entrevistados não se sentem seguras ao sair de suas casas, sendo o roubo (41,5%) e 
os homicídios (27%) são os crimes que mais preocupam a população entrevistada.  
Não só a discriminação social, como a discriminação racial é culminada pelo aumento 
dos índices de criminalidade, a população preta acaba por sofrer mais, em decorrência 
da sua cor e raça, tendo em vista que, de acordo com o Departamento Penitenciário 
Nacional (DEPEN), em julho de 2019 o número da população carcerária brasileira era 
de mais de 812 mil pessoas, sendo 65% desse número composta por pretos e pardos.  
Esse aumento é demonstrado diariamente nos grandes jornais e também em estudos, 
a Atlas da Violência (IPEA) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
mostrou que 75,5% das vítimas de homicídio no país são de pessoas pretas, sendo 
essa a maior proporção registrada na última década. No Rio Grande do Norte, a taxa de 
homicídios de negros atingiu 87 mortos a cada 100 mil habitantes, sendo o estado com 
a maior taxa. Ainda de acordo com dados coletados por meio do Atlas da Violência, em 
2016, o número de pretos e pardos assassinados no Rio Grande do Norte foi de 1.338, 
enquanto em 2006 esse número foi de 318 óbitos, observando um aumento de 320% 
em apenas 10 anos. Enquanto isso, durante o mesmo período, a nível nacional, o 
crescimento foi de 23%, tendo uma discrepância de 297% a mais no estado do Rio 
Grande do Norte.  
Giovanne Gabriel de Souza Gomes, de 18 anos, foi mais uma vítima da violência contra 
negros, causados pelo aumento dos índices de violência. Gabriel saiu de sua casa no 
inicio do mês de junho de 2020 para encontrar a sua namorada, logo em seguida, 
desapareceu. O seu corpo foi encontrado já em decomposição, quase 10 dias após o 
seu desaparecimento, com marcas de tiros na cabeça. Testemunhas relatam que 
Gabriel foi visto pela última vez sendo abordado pela Polícia Militar do Estado.  
  
CRIME E VIOLÊNCIA NO BAIRRO DA REDINHA, EM NATAL/RN. 
  
O bairro da Redinha está situado na Região Administrativa Norte da cidade de Natal, 
onde se concentra a maior parte da população, além de ser a maior região em extensão 
territorial.  
De acordo com o censo 2010 (IBGE), a Região Administrativa Norte era habitada por 
303.543 pessoas, sua população estimada em 2017 foi elevada para 360.122 
habitantes, sendo a Redinha o bairro que apresenta a maior taxa de crescimento 
populacional desde 2000. A redinha apresenta um valor do rendimento nominal médio 
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mensal de 0,84 salários, enquanto o valor do rendimento nominal médio mensal do 
munícipio de Natal é de 1,78.  
Por meio de estudos anteriores e publicações de artigos encontradas na internet, é 
possível concluir que inicialmente a Redinha era uma colônia de pescadores e o seu 
nome é de origem lusitana proveniente do nome de uma vila de Portugal, na Europa.  
Durante a década de 1950 e 1960 era uma praia muito utilizada para veraneio, a 
Redinha é reconhecida pela ginga com tapioca, prato típico que é considerado 
patrimônio cultural imaterial, servido no Mercado Público da Redinha.  
Sua população teve um crescimento considerável desde 2010 até 2017, onde de 16.630 
habitantes passou para 21.499 habitantes, obtendo uma taxa de crescimento de 
aproximadamente 29%. Tem como limites o município de Extremoz (ao norte), o bairro 
de Salinas (ao sul), o Oceano Atlântico e o Rio Potengi (a leste) e os bairros de Potengi 
e Pajuçara (a oeste). É dividido em duas zonas: Redinha Velha e Redinha Nova.  
Um fato curioso é que o bairro da Redinha, apesar de popularmente ser conhecido como 
um bairro situado na capital do Rio Grande do Norte, na verdade, está situado entre dois 
munícipios, o munícipio de Natal contemplando a Redinha Velha, enquanto o município 
de Extremoz contempla a Redinha Nova.  
Apesar de ser um bairro pequeno, moradores ainda apresentam um medo em se 
deslocar diante do próprio bairro. De acordo com o Observatório da Violência do Rio 
Grande do Norte, o bairro registrou 92 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) entre 
os anos de 2015-2019, representando 3,8% do número de CVLI’s entre todos os bairros 
de Natal e ocupando o 11º bairro com maior incidência entre o período datado. Vale 
destacar que o bairro não apresenta nenhuma unidade de segurança pública.  
A incidência de CVLIs coletadas e apresentadas pelo OBVIO-RN é listada abaixo, bem 
como o seu aumento ou redução percentual entre os anos:  
• 2015: 20 CVLIs  
• 2016: 16 CVLIs (redução de 20% em relação ao ano anterior)  
• 2017: 23 CVLIs (aumento de 43,8% em relação ao ano anterior)  
• 2018: 13 CVLIs (redução de 43,5% em relação ao ano anterior)  
• 2019: 20 CVLIs (aumento de 53,8% em relação ao ano anterior)  
Observa-se, por meio da lista apresentada acima, no ano de 2019, o bairro da Redinha 
registrou 20 CVLI’s, ficando atrás apenas dos bairros de Lagoa Azul (29) e Nossa 
Senhora da Apresentação (34). Observa-se que os três bairros citados em que 
concentram os maiores números de Crimes Violentos Letais Intencionais fazem parte 
da Região Administrativa Norte, região essa que representa um percentual de incidência 
de CVLI’s de 44,9% de todas as quatro Regiões Administrativas que compõem a cidade 
de Natal.  
Como bem cita a repórter Aura Mazda em reportagem publicada em 2017 no jornal local 
Tribuna do Norte, quem observa o bairro da Redinha de cima da ponte Newton Navarro 
- situado parte na zona Norte de Natal e outra em Extremoz - cercado por dunas e mar 
de águas quentes, não imagina a sensação de insegurança dos moradores e veranistas 
do local.  
O abandono do poder público em relação à segurança e infraestrutura básica é capaz 
de aumentar os níveis de insegurança cada vez mais, um bairro em que não é visto e 
notado pelos órgãos públicos, vira uma verdadeira zona de medo, com ruas escuras, 
com pouca estrutura e sem ronda policial. No bairro da Redinha, a falta de iluminação 
pública é alvo de reclamação recorrente entre seus moradores, assim como a falta de 
pavimentação da maioria de suas ruas. 
 
Conclusão 

 
Diante dos dados analisados durante a pesquisa, observa-se que Natal sempre se 
mostrou a frente no ranking das cidades mais violentas do mundo, de acordo com a 
ONG Mexicana CCSPJP, esse fator se dá tendo em vista que por ser uma capital, a 
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ONG leva em conta todos os municípios que compõem a sua Região Metropolitana, o 
que colabora para que o número de CVLIs seja maior.  
Diante disso, o aumento da percepção do medo em decorrência disso pode se tornar 
crescente em todas as Regiões Administrativas da cidade, com enfoque na Região 
Administrativa Norte, onde se encontra o bairro da Redinha, bairro em estudo durante a 
pesquisa, caracterizando como o terceiro bairro com maior incidência de CVLIs da 
cidade.  
Essa insegurança e medo geram impactos negativos não só para o turista, quanto para 
os moradores locais, a prática de atividades turísticas e lazer são diretamente afetadas, 
tendo em vista a forma de como essas informações são transmitidas pela mídia, que 
tem forte poder de influência.  
Como dificuldade encontrada na realização da presente pesquisa, seriam realizadas 
entrevistas semiestruturadas em campo, buscando conhecer o lado do turista e morador 
local que frequenta o bairro da Redinha e sua praia em relação a insegurança e 
violência, que não puderam ser realizadas em decorrência da pandemia que isolou o 
mundo no presente ano.  
Sugere-se a continuidade da temática da pesquisa para um amplo entendimento de 
como a violência e o medo impactam nessas atividades e quais medidas devem ser 
tomadas para a redução desse impacto, através de ações e elaborações de políticas 
públicas que resultem no bem-estar e segurança de um espaço, tanto para o seu 
morador quanto para o turista. 
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TÍTULO: Análise das incompatibilidades entre educação e ocupação no mercado de 

trabalho do Rio Grande do Norte no período entre 2010 e 2017. 

Resumo 

 

A literatura sobre o overeducation encontra-se em expansão no Brasil em decorrência 
do aumento dos níveis educacionais da população nas últimas décadas. Esse aumento 
pode provocar o descompasso entre a demanda e oferta de trabalhadores qualificados. 
O objetivo desta pesquisa é contribuir com essa literatura, ao intentar analisar o cenário 
da educação superior no Estado do Rio Grande do Norte no período entre 2010-2017. 
Utilizando-se dos dados do Censo da Educação Superior, foi observado um aumento 
no número de ingressantes, concluintes e de matrículas para os cursos de graduação 
nesse período, ressaltando a importância de investigar se a demanda por trabalho 
qualificado acompanhou a oferta de trabalhadores graduados, para identificar se há a 
configuração da sobre-educação no mercado de trabalho local. Posteriormente, 
pretende-se analisar os efeitos do mismatch entre educação-ocupação no mercado de 
potiguar para o mesmo período. 

 
 
Palavras-chave: Overeducation. Educação Superior. Mismatch. 

TITLE: Analysis of incompatibilities between education and occupation in the labor 

market in Rio Grande do Norte between 2010 and 2017. 

Abstract 

 

The literature on overeducation is expanding in Brazil due to the increase in educational 
levels of the population in recent decades. This increase may cause the mismatch 
between the demand and supply of skilled workers. The objective of this research is to 
contribute to this literature, when trying to analyze the scenario of higher education in 
the State of Rio Grande do Norte in the period between 2010-2017. Using data from the 
Censo da Educação Superior, an increase was seen in the number of freshmen, 
graduates and enrollment for undergraduate courses in this period, highlighting the 
importance of investigating whether the demand for qualified work accompanied the 
supply of graduated workers, to identify whether there is a configuration of overeducation 
in the local labor market. Subsequently, it is intended to analyze the effects of mismatch 
between education-occupation in the potiguar labor market for the same period. 

 
 
Keywords: Overeducation. Higher Education. Mismatch. 

Introdução 
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Nas últimas duas décadas, a expansão do ensino superior no Brasil, decorrentes de 
políticas e programas educacionais do governo federal (e.g., o Plano Nacional de 
Educação – PNE, a Universidade para Todos – PROUNI e o Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades - REUNI), gerou uma 
crescente oferta de trabalhadores graduados no mercado de trabalho. Segundo os 
dados do Censo, a porcentagem de graduados entre 2000 e 2010, passou de 4,4% para 

7,9%, respectivamente (IBGE, 2010). 

Porém, estudos apontam que o mercado de trabalho pode não estar absorvendo esse 
incremento de novos graduados, gerando um descasamento (mismatch) entre a 
demanda por qualificação e a oferta de trabalhadores qualificados (DIAZ e MACHADO, 
2008; ANNEGUES et. al., 2018). Por conseguinte, estes passam a ocupar cargos para 
os quais possuem mais instrução do que é exigido pela ocupação (MACHADO, 
OLIVEIRA e CARVALHO 2004). Essa situação é denominada na literatura como sobre-
educação (overeducation). 

A literatura internacional do overeducation surgiu a partir da percepção do aumento dos 
níveis educacionais da população, buscando analisar em que medida a força adicional 
de mão de obra qualificada, medida em termos educacionais, encontrava potencial 
absorção no mercado de trabalho. Assim, observou-se o fenômeno da existência de 
trabalhadores que ocupavam cargos em que a escolaridade possuída era maior que a 
exigida pela ocupação, denominados sobre-educados (overeducated). Também há o 
caso dos trabalhadores que possuem menos escolaridade que a exigida, os 
subeducados (undereducated). E, ainda, aqueles que possuem exatamente a 

escolaridade requerida pela ocupação, os adequados (required). 

Freeman (1976) foi um dos pioneiros nos estudos acerca do overeducation. Em suas 
pesquisas empíricas realizadas na década de 1970 nos Estados Unidos, deparou-se 
com retornos salariais decrescentes para a educação ao analisar o aumento do número 
de graduados. Em um estudo posterior, Duncan e Hoffman (1981) estudaram os 
impactos da escolaridade possuída e da escolaridade requerida pela ocupação sobre 
os rendimentos a partir da adaptação da equação de Mincer. Os autores estimaram que 
a sobre-educação possui um efeito positivo nos salários. No entanto, esse resultado é 
cerca de duas vezes menor do que o observado caso o trabalhador possuísse 
escolaridade exatamente igual a requerida pela ocupação. 

No Brasil, a literatura do overeducation teve espaço a partir do início da década de 2000 
e encontra-se em expansão. As pesquisas sobre o tema apontam para uma 
convergência com os resultados internacionais, indicando que há uma incidência de 
sobre-educação no mercado de trabalho brasileiro na qual é refletida nos rendimentos 
dos trabalhadores que apresentam retorno monetário positivo, porém menor do que os 
trabalhadores que estão compatíveis em suas ocupações, demonstrando que a 
educação requerida pelo trabalho é mais bem remunerada que a educação possuída 
pelo indivíduo (RIBEIRO, 2017). 

Segundo McGuinness (2006), há potenciais custos em nível de empresa, indivíduo e no 
ambiente macroeconômico associados à sobre-educação. Em nível nacional, há um 
menor bem-estar da sociedade, caso haja trabalhadores sobre-educados, pois suas 
habilidades não serão amplamente aproveitadas, resultando em menor produtividade. 
Além disso, pode haver mal uso dos recursos públicos ao fornecer aos indivíduos 
educação que não será produtiva. E, ainda, os indivíduos ao não obter o retorno salarial 
esperado tendo em vista o investimento em qualificação, são desmotivados a melhorar 
suas habilidades, apresentando, dessa forma, uma menor produtividade e baixa 
satisfação no trabalho (GROOT e BRINK, 2000). 
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Metodologia 

 

Considerando o aumento dos níveis educacionais dos indivíduos e a literatura sobre 
overeducation, esta pesquisa tem como objetivo analisar as incompatibilidades entre o 
nível de educação dos trabalhadores e a ocupação no mercado de trabalho do Rio 
Grande do Norte, no período entre 2010-2017. Dessa forma, serão examinados quais 
os impactos da sobre-educação/subeducação sobre os rendimentos dos trabalhadores 
potiguares. 

Para analisar os efeitos do mismatch entre educação-ocupação no mercado de trabalho 
potiguar, foi investigado, inicialmente, o panorama da educação superior no Estado do 
Rio Grande do Norte (RN). Para isso, foram analisados a evolução do número de 
ingressantes bem como, do número de matrículas e concluintes nos cursos de Ensino 
Superior para o Estado do Rio Grande do Norte. 

1.1. Dados 

A base de dados utilizada foram os microdados do Censo da Educação Superior no 
período de 2010 a 2017 produzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP onde é realizado pela Diretoria de Estatísticas 
Educacionais que coleta anualmente dados sobre o ensino superior no país em todas 
as Instituições de Educação Superior (IES), públicas e privadas. As variáveis utilizadas 
dos dados estatísticos referentes aos cursos de graduação foram: a quantidade de 
ingressantes, de matrículas e de concluintes. Os cursos são divididos em 8 áreas, de 
acordo com a classificação da OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico), sendo estas: Educação; Humanidades e Artes; Ciências 
Sociais, Negócios e Direito; Ciências, Matemática e Computação; Engenharia, 
Produção e Construção; Agricultura e Veterinária; Saúde e Bem Estar Social; Serviços. 
Para efeito de análise, será considerada a quantidade total das 8 áreas na avaliação 
das variáveis supracitadas. 

 
Resultados e Discussões 

 

Na figura 1, observa-se um aumento do número de ingressantes nos cursos de Ensino 
superior no RN, atingindo seu máximo em 2013 onde cresceu cerca de 11,79% em 
comparação a 2010. A partir de 2013 houve sucessivas quedas voltando a crescer 
somente em 2017, aproximadamente 8,06% em relação ao início do período analisado, 
passando de 31.053 em 2010 para 33.556 em 2017. Apesar do crescimento no último 
ano, o número de ingressantes ainda é inferior ao alcançado em 2013, período de maior 

crescimento. 

O número de concluintes nos cursos de Ensino Superior segue uma trajetória 
semelhante. Há uma tendência de aumento até 2013, cerca de 18,24% em relação a 
2010. Nos anos seguintes há uma redução, voltando a crescer a partir de 2016. Em 
comparação a 2010, o crescimento em 2017 foi de aproximadamente 15,44%, passando 
de 13.823 para 15.957 concluintes, respectivamente. O número de concluintes apesar 
de estar crescendo, não é maior que o observado em 2013. 
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O número de matrículas corresponde a quantidade de pessoas que possuem vínculo 
em algum curso de Ensino Superior. Observa-se um acentuado aumento no número de 
matrículas, atingindo o pico em 2015, aproximadamente 29,69%. Nos anos seguintes 
houve sucessivas reduções. Em 2017 o número de matrículas aumentou cerca de 
14,97% em relação a 2010, passando de 87.015 no início do período analisado para 
100.043 no último ano. Porém ainda fica abaixo da quantidade observada em 2015. 

É possível notar que houve uma melhoria no cenário da educação superior no Estado 
do Rio Grande do Norte no período analisado. Com um acréscimo na quantidade de 
vagas no Ensino Superior refletida na quantidade de ingressantes, mais jovens têm tido 
a oportunidade de obter um diploma. Como observado, a quantidade de concluintes nos 
cursos de graduação também aumentaram, indicando que há uma inserção de mais 
indivíduos graduados no mercado de trabalho. 

Contudo, é necessário averiguar se esse acréscimo de oferta de trabalhadores 
qualificados encontra correspondente do lado da demanda por trabalho qualificado. 
Caso não haja um match, os trabalhadores que estarão em situação de overeducation 
podem não obter o retorno esperado dado seu investimento em educação. Além disso, 
outros efeitos negativos associados ao fenômeno podem afetar também as empresas e 
a economia em geral. 

Como tem demonstrado a literatura do overeducation, apenas a expansão do ensino 
superior não é indicativo de elevação do bem-estar da sociedade. É preciso haver um 
ajustamento com o mercado de trabalho afim de proporcionar melhor adequação entre 
as habilidades dos trabalhadores e seu posto de ocupação. A natureza da oferta da 
educação também é importante na determinação da sobre-educação, sendo a obtenção 
de habilidades profissionais e competências relacionadas ao trabalho os fatores mais 
importantes para que o indivíduo tenha uma menor probabilidade de se tornar sobre-
educado (MCGUINNESS 2006; MCGUINNESS, BERGIN e WHELAN, 2016; BAERT e 

VERHAEST, 2019). 

 
Conclusão 

 

Portanto, posto que o aumento observado, nos últimos anos, dos níveis educacionais 
dos trabalhadores no RN não garante que o mercado de trabalho local irá absorver essa 
oferta, torna-se importante examinar a demanda do mercado de trabalho por trabalho 
qualificado para poder analisar os possíveis efeitos do mismatch no mercado de trabalho 
potiguar. Para tanto, esse será um avanço posterior do presente trabalho. 

Esta pesquisa tem fundamental importância para a sociedade, uma vez que a sobre-
educação é onerosa para as empresas e os trabalhadores, além dos custos 
relacionados à educação que são financiados com recursos públicos, e que acabam 
gerando, dessa forma, uma ineficiência na sua alocação. 

Nesse sentido, o avanço desta pesquisa pode fornecer informações relevantes na 
tomada de decisões de políticas públicas que possam promover um melhor ajustamento 
entre a demanda e oferta por qualificação no mercado de trabalho local. O governo pode 
agir atenuando as assimetrias de informações existentes entre os indivíduos à procura 
de emprego e empregadores, além de facilitar a transição de novos graduados para o 

mercado de trabalho. 
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Figura 1 - Quantidade total das 8 áreas do número de ingressantes, concluintes e de 
matrículas nos cursos de Ensino Superior para o período de 2010-2017 no RN. 
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TÍTULO: MAPEAMENTO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE GESTÃO DE 

ESTOQUES COMO PROPOSTA PARA RACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS 

PÚBLICOS: UM ESTUDO NO RU/UFRN 

Resumo 

A importância da pesquisa se constrói na necessidade de se buscar possibilidades de 
aumentar eficácia e eficiência em organizações públicas. Sendo assim, o problema de 
pesquisa é pautado em como tornar mais eficiente e eficaz o processo de estocagem 
do RU-UFRN. O objetivo do projeto é elaborar e analisar o mapeamento do processo 
de armazenamento do Restaurante Universitário (UFRN). A pesquisa se classifica 
quanto a natureza como aplicada, quanto a abordagem do problema como qualitativa, 
quanto aos objetivos como exploratória e descritiva, quanto aos procedimentos como 
de campo e bibliográfica. Em sua metodologia foram utilizadas a ferramenta SIPOC. Em 
virtude da pandemia não foi possível executar algumas das atividades previstas. Em 
substituição a essas atividades foi elaborado o SIPOC e detalhamento descritivo de 
suas etapas e elementos: Fornecedores, Inputs (Entradas), Processo (Passo a Passo), 
Outputs (Saídas) e Clientes. 
 
Palavras-chave: Mapeamento de Processo. Estoque. SIPOC. 

TITLE: MAPPING AND ANALYSIS OF STOCK MANAGEMENT PROCESSES AS A 

PROPOSAL FOR RATIONALIZING PUBLIC RESOURCES: A STUDY AT UFRN'S 

UNIVERSITY RESTAURANT 

Abstract 

The importance of research is built on the need to seek possibilities to increase 
effectiveness and efficiency in public organizations. Therefore, the research problem is 
based on how to make the RU-UFRN storage process more efficient and effective. The 
objective of the project is to elaborate and analyze the mapping of the storage process 
of the University Restaurant (UFRN). The research is classified as nature as applied, as 
the approach to the problem as qualitative, as to the objectives as exploratory and 
descriptive, as to the procedures as field and bibliographic. In its methodology, the 
SIPOC tool was used. Due to the pandemic, it was not possible to carry out some of the 
planned activities. In substitution for these activities, the SIPOC was prepared and a 
detailed description of its stages and elements: Suppliers, Inputs (Inputs), Process (Step 
by Step), Outputs (Outputs) and Customers. 
 

Keywords: Process Maping. Inventory. Action Plan. SIPOC. 

Introdução 

O projeto de pesquisa tem como objetivo elaborar e analisar o  mapeamento do 
processo de estoques do Restaurante Universitário - UFRN (campus Natal). No contexto 
organizacional podemos ressaltar três conceitos muito relevantes que são a eficiência, 
a eficácia e a efetividade. Enquanto eficiência está ligada ao melhor uso de recursos 
para a obtenção de resultados, a eficácia se refere a performance externa da 
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organização e efetividade por fim relaciona-se com o que era esperado e o que foi 
atingido (Aragão, 1999). O gerenciamento de processos de negócios (BPM) surge como 
uma forma de otimizar os processos gerando maior eficiência de modo que os 
processos consumam uma quantidade racional de recursos (ABPMP, 2013). A 
elaboração do SIPOC do processo de armazenamento do RU, foi feito a partir das 
primeiras visitas in loco. A partir dessa ferramenta podemos identificar os parceiros do 
RU, a materia-prima do para o processo , os passos dentro dos setores e os atores, o 
resultado dessa tranformação e o consumidor dele. 
 
Metodologia 

 

A metodologia do projeto se construiu a partir de um estudo de caso, exploratório e 
descritivo, fundamentado nas técnicas de BPM (Gerenciamento de Processos de 
Negócios). No entanto, devido o período de pandemia que estamos vivendo, não foi 
possível continuar com as visitas in loco e, consequentemente, o mapeamento. Ainda 
sim a partir das visitas iniciais foi feito o SIPOC e analise dos elemento: Fornecedores, 
Entradas, Passo a Passos do Processo, Saída e Cliente. 

 
Resultados e Discussões 

 

O projeto MAPEAMENTO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE GESTÃO DE 
ESTOQUES COMO PROPOSTA PARA RACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS 
PÚBLICOS: UM ESTUDO NO RU/UFRN pretendeu-se mapear e analisar o processo 
de estoque dos insumos no Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN). Quanto a analise, objetiva a identificação de desperdícios 

ou pontos de melhoria. 

Na visita in loco, observamos e investigamos de maneira inicial o processo que acontece 
no recebimento, estocagem e liberação dos insumos no almoxarifado do RU. 
Analisamos o Manual do Almoxarifado: Estrutura Funcional [almoxarifado e câmara 
frigorifica], Processos e Autores [armazenista, auxiliar administrativo], Procedimentos 
[processo licitatório, recebimento e conferencia do material], entre outros. 

Contudo, em virtude da pandemia não foi possível executar todas as atividades 
planejadas como, por exemplo, colher as informações para detalhamento do fluxograma 
e análise profunda dos pontos críticos do fluxo. Em substituição a essas atividades 
presenciais no RU, eu elaborei o SIPOC e detalhamento descritivo de suas etapas e 
elementos. O processo inicia com os Fornecedores fornecendo as matérias primas, logo 
depois é dado Entradas (Inputs) nessas matérias primas para então o Processo (Passo 
a Passo) ocorrer, por fim ocorre a Saídas (Outputs) dessa matéria prima transformada 
pelo processo que serve como produto ou serviço para os Clientes. 

Ao avaliar o SIPOC do processo de estocagem do restaurante universitário é notório 
que apesar de aparentar ser um processo simples com poucas etapas, ele se torna 
complexo por envolver vários colaboradores (auxiliar administrativo, encarregado 
operacional, armazenista e chefes de setor), por depender de um sistema de informação 
manual, ser resultado das solicitações [aos fornecedores] baseadas em previsões de 
demanda que oscilam inconstantemente. 
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Conclusão 

 
A partir do Manual do Almoxarifado foi feito um mapeamento utilizando a ferramenta 
SIPOC. Essa ferramenta auxiliaria na construção dos mapas do processo. Apoiado na 
ferramenta, foi demostrado o detalhamento descritivo de suas etapas e elementos: (S) 
FORNECEDOR EXTERNO – Restaurante Universitário (UFRN) [Setor de Controle e 
Abastecimento de Materiais], Superintendência de Infraestrutura SINFRA [UFRN], 
Restaurante Universitário [Setor Administrativo], Restaurante Universitário (UFRN) 
[Setor de Nutrição] (I) INPUTS (ENTRADAS) – Alimentos Perecível, Alimentos Não 
Perecível, Nota Fis-cal [Integral ou Parcial], Ficha de Controle de Empenho, 
Almoxarifado, Câmara Frigorífica, Requisição do Material. (P) PROCESSO (PASSO A 
PASSO) – Recebimento e Conferencia do Material, Registro de Entrada do Material, 
Armazenamento, Requisição do Material, Liberação do Material, Atendimento a 
Requisição. (O) OUTPUTS (SAÍDA) – Alimento estocado. (C) CLIENTE – UFRN. 
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TÍTULO: Política Social e Reprodução da Força de Trabalho no RN: qual força de 
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Resumo 

 

  

 

Este relatório é resultado da execução do plano de trabalho “Política Social e 
Reprodução da Força de Trabalho no RN: qual força de trabalho?”, desenvolvida no 
âmbito da iniciação científica e financiada pelo Programa de Bolsas de Iniciação 
Científica da UFRN. O referido plano de trabalho integra a pesquisa “Política social e 
Reprodução da Força de trabalho no Rio Grande do Norte”, a qual tem por objetivo 
central analisar a relação entre as políticas sociais e a reprodução da força de trabalho 
no Rio Grande do Norte, vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisa Trabalho, Ética e 
Direitos (GEPTED). O processo de pesquisa centrou-se em investigar a configuração 
econômica e social da classe trabalhadora em Natal/RN, buscando apreender as 
condições de trabalho e de renda em Natal/RN, caracterizar os trabalhadores segundo 
sua inserção no mercado de trabalho, quais as atividades econômicas nas quais estão 
empregados os trabalhadores e apreender a situação de classe na formação social na 
capital potiguar. E para tanto, a pesquisa, assentada numa abordagem qualitativa e 
quantitativa, foi desenvolvida por meio de estudos de obras teóricas e de fontes 
documentais. 

 
 
Palavras-chave: Política social. Reprodução da Força de trabalho. Classe trabalhadora. 

TITLE: Social Policy and Reproduction of the Workforce in RN: which workforce? 

Abstract 

This report is the result of the execution of the work plan “Social Policy and Reproduction 
of the Workforce in RN: which workforce?”, Developed within the scope of scientific 
initiation and financed by the UFRN Scientific Initiation Scholarship Program. The 
aforementioned work plan is part of the research “Social Policy and Reproduction of the 
Workforce in Rio Grande do Norte”, which has the central objective of analyzing the 
relationship between social policies and the reproduction of the workforce in Rio Grande 
do Norte, linked to the Work, Ethics and Rights Study and Research Group (GEPTED). 
The research process focused on investigating the economic and social configuration of 
the working class in Natal / RN, seeking to apprehend working and income conditions in 
Natal / RN, characterizing workers according to their insertion in the labor market, what 
are the activities economic conditions in which workers are employed and apprehend 
the class situation in social formation in the state capital. And for that, the research, 
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based on a qualitative and quantitative approach, was developed through studies of 
theoretical works and documentary sources. 
 
Keywords: Social policy. Reproduction of the workforce. Working class. 

Introdução 

 
Esse relatório é resultado da pesquisa realizada na iniciação científica vinculada ao 
plano de trabalho “Política Social e Reprodução da Força de Trabalho no RN: qual força 
de trabalho?”, cujo objetivo foi investigar a configuração econômica e social da classe 
trabalhadora de Natal. Esse plano, assim como outros dois1, faz parte do projeto de 
pesquisa intitulado “Política Social e Reprodução da Força de Trabalho no Rio Grande 
do Norte”, o qual centra a análise na relação entre as políticas sociais e a reprodução 
da força de trabalho. 
 
A fim de identificar quem é a classe trabalhadora na capital potiguar, delineamos os 
seguintes objetivos específicos: investigar a configuração econômica e social da classe 
trabalhadora em Natal/RN, buscando apreender as condições de trabalho e de renda 
em Natal/RN, caracterizar os trabalhadores segundo sua inserção no mercado de 
trabalho, quais as atividades econômicas nas quais estão empregados os trabalhadores 
e apreender a situação de classe na formação social na capital potiguar. Aspectos 
relevantes para a pesquisa, uma vez que para apreender a relação entre as políticas 
sociais e a reprodução da força de trabalho pressupõe identificar os trabalhadores, visto 
que a força de trabalho destes é a principal mercadoria no modo de produção capitalista 
e o alvo das políticas sociais. 
 
E esta condição - a principal mercadoria no modo de produção capitalista – tem por 
pressuposto no fato de que uma das características do modo de produção capitalista é 
a transformação das coisas, dos produtos, os quais apresentam alguma utilidade às 
pessoas, em mercadorias, sendo estas possuidoras de valores de uso e valores de 
troca. Essa característica está presente nos produtos que adquirimos no nosso dia a 
dia, através das relações de troca, dentro do mercado, sejam produtos básicos de 
subsistência, como alimentação, ou como a própria mercadoria força de trabalho, 
essencial para produção de mais - valia e enriquecimento dos capitalistas. 
 
O capitalista quando compra a força de trabalho do trabalhador não está comprando o 
produto de trabalho em si, mas a potência, a capacidade física e mental que o 
trabalhador possui para realizar determinada atividade e produzir outros tipos de 
mercadorias (WELLEN, 2019a). 
 
E nessa relação de compra e venda de mercadorias, no âmbito da circulação, as 
relações entre capitalista e trabalhadores aparecem como relações de igualdade. O 
capitalista necessita da força de trabalho do trabalhador para pôr em funcionamento 
seus meios de produção e produzir suas mercadorias; já o trabalhador tem apenas sua 
força de trabalho para vender, e assim adquirir outros produtos necessários a sua 
sobrevivência (WELLEN, 2019b). 
 
E tal relação de igualdade é referendada pelo Estado, o qual aparece como isento de 
interesse e com caráter universal, mas que na verdade tem um interesse de classe, da 
classe economicamente dominante, e isso se expressa através das políticas sociais, as 
quais são destinadas aos trabalhadores, para reprodução de sua força de trabalho 
(SILVA, 2018). 
 
Embora a pesquisa ainda não esteja concluída, a partir dos dados levantados, até o 
momento, foi possível delinear o cenário de quem é a classe trabalhadora em Natal, 
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dessa forma, identificamos uma discrepância entre a renda média necessária, cujo valor 
gira em torno dos 4 mil reais, e a média que os trabalhadores vem recebendo, assim 
como a diferença existente entre o rendimento médio da população em geral e o das 
mulheres, sendo este inferior. Também possibilitou a identificação dos principais setores 
a empregar os trabalhadores, sendo o setor de serviços e administração pública os que 
concentram 70% da população inserida no mercado formal. 
 
Quanto à estrutura expositiva do relatório, primeiro se expõe a indicação do caminho 
metodológico da pesquisa, e na seção de resultados e discussões são apresentados os 
dados empíricos coletados dos bancos de dados e, em seguida, a conclusão. 
 
Metodologia 

 

O percurso de desenvolvimento da pesquisa apresentou dois momentos distintos, mas 
igualmente importantes para seu andamento e que se relacionam e se complementam: 
no primeiro momento das atividades da pesquisa foram feitas reuniões quinzenais 
visando o aprofundamento teórico do tema, através de leitura e discussão de textos 
previamente selecionados, os quais estão listados a seguir: “Igualdade abstrata e 
desigualdade econômica: da equivalência da circulação a não equivalência da 
produção”; “Karl Marx e a Economia Política: da rejeição moral à assimilação crítica”; 
“Introdução à análise do valor em Marx”, os três de autoria de Henrique Wellen; “Política 
Social como forma de reprodução da força de trabalho: uma análise a partir da 
especificidade histórica do Capital Monopolista” e “Assistência Social e Reprodução Da 
Força De Trabalho: análises e perspectivas da política social no Serviço Social 
Brasileiro”, ambos de Ozileia Cardoso; O capítulo XXIII (A lei geral da Acumulação 
capitalista) de “O capital: Crítica da economia política”, de Karl Marx e, por fim, “A política 
social do Estado Capitalista”, de Vicente de Paula Faleiros, além de matérias 
jornalísticas referente ao tema extraídas do site UOL. 

Esse momento foi relevante para apreensão das categorias que possuem relação com 
o projeto da pesquisa, tais como as categorias valor, força de trabalho, exército industrial 
de reserva, pauperização relativa, importante para o aporte teórico e suscitar reflexões 
no que concerne às atividades referentes aos planos de trabalho, os dados empíricos 

da pesquisa e ao projeto de pesquisa. 

No segundo momento, o qual tratou das atividades de coleta de dados, estas se 
encaminharam no sentido de apreender as condições de trabalho e renda dos 
trabalhadores de Natal/RN, caracterizá-los em função das formas de inserção no 
mercado de trabalho, identificar e descrever as principais atividades econômicas as 
quais estão empregados, além de apreender a situação de classe na formação social 
do município da capital norte-rio-grandense. Para tanto, buscamos informações em 
bancos de dados secundários, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), mais especificamente a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios 
Contínua (PNADc) e a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), o qual analisa o perfil 
de consumo e gastos das famílias brasileiras. E, inicialmente, também havia se definido, 
além dessas duas fontes, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), IPEADATA e DIEESE, porém estes não foram utilizados para a pesquisa, com 
exceção desse último, mas não com informações exclusivas de Natal. 

Quanto aos dados disponíveis na PNADc, foram extraídas informações a respeito do 
rendimento médio do natalense, comparando os valores gerais com outro mais 
específico, como é o caso dos rendimentos médio por idade, gênero, escolaridade, 
raça/etnia. Assim como pessoas desempregadas, o tipo de ocupação, se empregador, 
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empregado, trabalhador por conta própria e auxiliar familiar; além da força de trabalho, 
se inserido ou não na força de trabalho1. 

Foram coletadas informações a respeito dos setores econômicos empregadores na 
capital potiguar, para isso foi utilizada a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 
cujo objetivo é o cadastro de trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho, 
independente de ter ou não trabalhadores contratados, excetuando-se aqueles 
inseridos enquanto Microempreendedor individual e que não possuam empregados. 
Todavia, embora seja uma fonte de dados relevante, suas informações são mais 
direcionadas ao Estado e não as cidades de forma individual, pois enquanto há 
informações mais amplas, quando observado o relatório do estado, o mesmo não ocorre 
com os dados dos municípios, fornecendo informações apenas das atividades 
presentes em cada município do estado do RN. 

Importante mencionar também que além dos textos discutidos em grupo, foram feitas 
outras leituras, nesse caso, individuais. Tanto de textos que indicassem o tratamento 
metodológico dos dados, como também referente ao tema da pesquisa e que 
indicassem categorias importantes para dar seguimento à pesquisa. E conforme o 
avançar da pesquisa, tivemos a necessidade de elaborar uma tabela (excel), cujo 
objetivo foi formar um banco de dados com as produções bibliográficas, as quais 
abordassem o tema da pesquisa, as políticas sociais a partir do enfoqueda economia, 
uma vez tratar-se de um tema ainda com pouca produção bibliográfica. 

De todo modo, nem todos os bancos de dados, inicialmente definidos para a realização 
da pesquisa, forneceram informações a respeito da cidade alvo da pesquisa, como é o 
caso do DIEESE, o qual foi uma das opções a serem utilizadas no desenvolvimento da 
pesquisa. Assim como, também, a RAIS, a qual não fornece informações mais 
detalhadas dos municípios. 

1Cabe ressaltar que pessoas dentro da força de trabalho são aquelas que estavam ou 
trabalhando, ou procurando emprego, já as que estavam fora da força de trabalho são 
as que não estavam nem ocupadas, nem procurando trabalho. 

 
Resultados e Discussões 

 

I Qual força de trabalho? 

A Cidade do Natal, capital do Rio Grande do Norte, possui uma população de 888 mil 
habitantes, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio contínua 
(PNADc) do primeiro trimestre de 2020, concentrando 25,19% da população do estado 
do RN, sendo assim a cidade mais populosa do estado; e apresenta uma taxa de 
crescimento anual de 0,74%, ficando a frente das capitais Teresina, João Pessoa e 
Aracaju. 

De acordo ainda com os dados da PNADc, a capital do Rio Grande do Nortepossui o 
quantitativo de 723 mil pessoas com mais de 14 anos. Essa referência etária é 
importante uma vez que adolescentes a partir dessa idade podem ser inseridos nas 
atividades econômicas como jovem aprendiz. 

Quanto à média de ganho salarial, as informações apresentadas pela PNADc dizem 
respeito aos rendimentos médios por gênero, por grupo de idade, cor/raça e por 
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escolaridade. Em relação ao gênero, os dados indicam que em todos os resultados as 
mulheres recebem menos que os homens e menos que a média de todos os 
entrevistados. No ano de 2012, em seu quarto trimestre, as mulheres recebiam 76,95% 
do que os homens recebiam, no último trimestre de 2018, esse número era 84,68%. Os 
números também informam que a média de rendimentos passou de R$1.384 em 2012, 
para R$2.075 em 2018. E à semelhança do aumento salarial na média geral dos 
natalenses, essa elevação também se observa quando analisamos por faixa etária, 
sendo a média das pessoas com mais de 60 anos maior que os demais, embora, seja 
sabido que pessoas mais velhas tendem a ter gastos mais elevados que as mais jovens, 
com saúde e educação. Essa elevação também ocorre quando comparados o último 

trimestre de 2012 com o trimestre de 2018. 

Não obstante, faz-se importante destacar que, segundo dados do Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), entidade fundada e 
mantida pelo movimento sindical e que desenvolve pesquisas referentes às demandas 
dos trabalhadores, a renda mínima, no mês de maio de 2020, necessária para uma 
família, composta de dois adultos e duas crianças, seria de R$4.694,57. O que, 
confrontado com os dados da PNADc, indica a contradição entre o mínimo que os 
trabalhadores deveriam receber e o que elas vem recebendo. 

Quanto à inserção no mercado de trabalho, também foram levantados dados relativos 
às pessoas que estavam desempregadas, não obstante a inexistência de percentuais 
segundo o município. Os percentuais se referem apenas às cinco regiões brasileiras 
(Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste), e dos estados federativos e do país, de 

modo geral. 

Foram coletados dados do 4º trimestre de 2012 ao 4º trimestre de 2018, tais escolhas 
se deram em virtude de serem esses os dados disponíveis no momento da coleta dos 
dados, embora, na realização do relatório, os números de 2019 já haviam sido 
disponibilizados pelo IBGE. Os dados informam que entre 2012 a 2018, o número de 
desempregados passou de 165 milhões de brasileiros desempregados para 205 no 
estado do Rio Grande do Norte, um aumento de quarenta milhões de brasileiros 
desempregados, ou de 24,24%, em números percentuais. 

Além dos dados relativos às pessoas desempregadas, a PNADc também faz o 
levantamento das pessoas que estão subutilizadas na força de trabalho, ou seja, 
pessoas que trabalharam menos de 30 horas semanais, e podem e querem trabalhar 
mais; e pessoas que poderiam estar trabalhando, mas não estão pela ausência das 
condições objetivas para essa inserção, como mães que têm filhos pequenos, e não 
dispõe de creche para deixar as crianças, ou quem fique com elas enquanto saem para 
trabalhar. 

Acerca do aspecto em questão, os dados fornecidos pelo IBGE levam em consideração 
as capitais, o que tornou possível levantar as informações relativas ao município 
pesquisado (Natal/RN). Desse modo, o número de pessoas subocupadas no segundo 
trimestre de 2012 era de 49 mil pessoas, já no mesmo período, do ano de 2018, esse 
número era de 66 mil; quanto à força de trabalho potencial, eram 18 mil pessoas nessa 
situação em 2012, e 2018, 46 mil; já os trabalhadores desocupados eram de 49 mil em 
2012, e 66 mil em 2018. 

Ainda segundo dados da PNADc, considerando a forma em que os trabalhadores 
estavam inseridos: se era empregado, empregador, trabalhador por conta própria e 
trabalhador auxiliar familiar, os dados revelam, nesse caso, comparando dados relativos 
ao último trimestre de 2012 com o de 2018, que o número de trabalhadores empregados 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1927 

 

era de 280 mil e diminuiu para 248 mil; entre os empregadores, esse número saltou de 
16 mil para 18 mil; e as pessoas que trabalham por conta própria passou de 76 mil para 
88 mil; já as pessoas que trabalham como auxiliar de família era de cinco mil pessoas 
em 2012, e em 2018 passou para quatro mil. Observa-se, portanto, uma redução de 
trabalhadores empregados e auxiliares familiares e aumento das pessoas trabalhando 
por conta própria e de empregadores. 

Também buscamos dados relativos às atividades econômicas nas quais os natalenses 
estavam inseridos. Para tanto, utilizamos os dados da Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), que é um cadastro cujo objetivo é registrar os trabalhadores cadastrados 
como empregados tanto dos setores públicos, como também privado. Trata-se de uma 
declaração obrigatória para todos os estabelecimentos comerciais, tenham empregados 
ou não, com exceção para quem é Microempreendedor Individual, nesse caso, sendo 
obrigatório somente para aqueles que possuem trabalhadores contratados. 

Nas informações disponibilizadas no relatório da RAIS referente ao estado do Rio 
Grande do Norte, são considerados os setores da economia nos quais os trabalhadores 
com vínculos formais de trabalho estão inseridos; o nível de escolaridade; a faixa etária; 
remuneração média segundo a escolaridade, segundo o tamanho do estabelecimento 
e o tipo de atividade econômica. E embora nos dados do relatório geral haja também 
informações relativas à raça/etnia, sexo e nacionalidade, as quais são ausentes nos 
dados referentes aos municípios, possuindo informações apenas das atividades 
econômicas, quais sejam. 

No que tange aos dados do relatório da RAIS de 2018, divulgado em outubro de 2019, 
e em especial sobre a capital potiguar, a cidade possuía um total de 296.216 
trabalhadores distribuídos nas seguintes áreas econômicas: Serviços, 128.336; 
Administração Pública, 81.406; Comércio, 51.036; Indústria de Transformação, 18.737; 
Construção civil, 11.423; Serviços Industriais e utilidade pública 3.649; Agropecuária, 
extração vegetal, caça e pesca, 848; e Extrativa Mineral, 781. O que indica uma maior 
concentração trabalhadores nos setores de serviços e da administração pública, 
compreendendo mais de 70% dos trabalhadores inseridos nessas atividades 
econômicas. 

Faz-se necessário registrar que nem todos os bancos de dados, inicialmente definidos 
para a realização da pesquisa, forneceram informações a respeito da delimitação 
geográfica da pesquisa, como é o caso do DIEESE, uma opção inicial dada à 
compreensão de se constituir em sistema de tratamento das condições de renda dos 
trabalhadores e informações a respeito de emprego e desemprego. Todavia, observou 
que as informações contidas se referiam a cidade de São Paulo e outras regiões 
metropolitanas. Assim como a RAIS que não dispunha de informações mais detalhadas 
acerca dos municípios. 

De todo modo, considera-se que, a partir dos dados levantados, foi possível extrair um 
estudo das condições de trabalho do natalense, não obstante a consideração também 
de que ainda se constitui parcial neste momento. Os dados indicam uma variação em 
torno da renda média dos trabalhadores, todavia sempre abaixo do que seria necessário 
frente às condições concretas de sobrevivência de uma família de dois adultos e duas 
crianças, visto que, por exemplo, enquanto a renda média seria de 2.075, o mínimo 
necessário seria de R$4.694,57, ou seja, mais do que o dobro do que alguns 
trabalhadores recebem. Além da renda e da forma de inserção dos trabalhadores, 
identificamos também os setores econômicos que empregam os trabalhadores na 
cidade de Natal, sendo os principais: serviços e administração pública, possuindo 
70,81% dos trabalhadores. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1928 

 

Também, enquanto resultados da pesquisa, foi criado um banco de dados com objetivo 
de documentar textos que tratassem do tema, da relação entre as políticas sociais e a 
reprodução da força de trabalho, o qual se releva em virtude de tratar-se de ser um tema 
com pouca publicações referente a esse tema de estudo. 

A pesquisa ainda não está finalizada, essas informações possuem caráter parcial, existe 
a necessidade de prosseguimento da análise de outros dados e fontes, tanto da PNADc, 
como também da POF, por exemplo. Entretanto, o prosseguimento necessário se 
condiciona temporariamente ao controle epidemiológico frente à pandemia da COVID-
19, decorrente da transmissão do novo coronavírus, que incide mundialmente e, 
particularmente, no território brasileiro. Contexto atualque culminou com a suspensão 
das atividades presenciais administrativas e acadêmicas da UFRN, inclusive as de 
extensão, monitoria e iniciação científica, inviabilizando as atividades de 
desenvolvimento da pesquisa em questão. 

Ademais, importante também destacar a necessidade de aprofundamento do estudo 
teórico das principais categorias e pressupostos metodológicos enquanto mediações 
analíticas a apreensão da configuração econômica e social da classe trabalhadora de 
Natal/RN, para o debate da dinâmica dialética entre Estado e economia e, por 
conseguinte, para a apreensão das reais determinações da contraditória funcionalidade 
das políticas sociais no modo de produção capitalista, com o enfoque no processo de 
reprodução da força de trabalho. 

 
Conclusão 

 

Considerando as dificuldades operacionais enfrentadas, especialmente frente aos 
sistemas informacionais oficiais, assim como decorrentes do contexto social de 
enfrentamento à pandemia da COVID-19, o qual acarretou a suspensão das atividades 
da Universidade, o andamento da pesquisa foi comprometido e, assim, os objetivos 
estabelecidos para o estudo pretendido não puderam ser integralmente alcançados no 

momento, visto que algumas atividades e análises ainda carecem de desenvolvimento. 

Não obstante, considerando ainda o contexto social atual, este também reatualiza a 
importância da apreensão e do debate sobre as condições de vida e de trabalho da 
classe trabalhadora, particularmente potiguar, e, consequentemente, sobre a relação 

das políticas sociais e a reprodução da força de trabalho na atualidade brasileira. 

Assim, reafirma-se a importância da renovação do plano em questão, a qual já 
concedida, visto que possibilitará o andamento e, por conseguinte, a conclusão das 
atividades e análises que o estudo em curso requisita. 

Importante destacar também que, apesar das adversidades decorrentes do contexto 
social, a pesquisa tem possibilitado a construção de novos conhecimentos, tanto 
relacionado à parte empírica da pesquisa, uma vez que envolve a busca de informações 
em bancos de dados, seu tratamento e análise; assim como o estudo de temas que não 
são discutidos em sala de aula, visto que no caso específico das políticas sociais, têm 
sido abordadas a partir da perspectiva da luta de classes, sob o enfoque das requisições 
das demandas dos trabalhadores, e não que deixe de ser isso, mas não somente. 
Assim, a pesquisa tem possibilitado mediações importantes à apreensão da temática 
estudada sob a perspectiva da totalidade, baseada na reciprocidade entre Capital e 
Estado. 
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Dessa forma, com essa pesquisa foi possível fazer a relação das políticas sociais com 
a economia. Posto que, apesar de como já dito anteriormente, as políticas sociais 
surgem a partir das demandas postas pelos trabalhadores, mas é também um meio de 
diminuir o preço da força de trabalho, desonerando os capitalistas dos custos com os 
trabalhadores. O que se expressa, por exemplo, na particularidade da política social da 
assistência social, uma vez que pode possibilitar que trabalhadores desempregados 
tenha acesso a uma renda, permitindo que sobreviva e esteja disponível para o mercado 
quando for interessante para os capitalistas. 
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TÍTULO: As Implicações do Ajuste Fiscal no acesso da população as ações de 

Promoção à Saúde no Rio Grande do Norte 

Resumo 

O presente estudo tem por objetivo contextualizar sobre o ajuste fiscal e suas 
implicações no acesso aos serviços de Promoção à Saúde. Apresenta resultados 
parciais da pesquisa intitulada “As Implicações do Ajuste Fiscal na Efetivação das 
Políticas Sociais, no Agravamento da Pobreza e na Desigualdade Social”, com ênfase 
na política de saúde, particularizando as ações e serviços de Promoção da Saúde. Essa 
pesquisa é orientada pelo método crítico-dialético, trata-se de um estudo com enfoque 
misto, com abordagem quantiqualitativa e se utiliza da revisão de literatura, coleta de 
dados secundários e análise documental em Planos Plurianuais, Relatórios de Gestão 
e consulta no SIOP. Os resultados mostram que, com a política de ajuste fiscal e 
consequentemente a redução dos gastos públicos, ocorre o comprometimento na oferta 
e acesso dos serviços de promoção à saúde, visto que o enfoque das ações estatais 
concentrou-se na vigilância epidemiológica através do tratamento, diagnóstico e 
prevenção de patologias, secundarizando as intervenções específicas para promover a 
saúde e reduzir agravos. Além disso, o Estado elege o pagamento dos encargos e juros 
da dívida pública como prioridade, o que ocasiona na redução de investimentos nas 
políticas sociais, rebatendo diretamente na oferta e qualidade dos serviços, deixando os 
indivíduos socialmente mais vulnerável à mercê de um serviço precarizado, que amplia 
a desigualdade social. 
 

Palavras-chave: Promoção à Saúde. Ajuste Fiscal. Desigualdade Social. 

TITLE: The Implications of the Fiscal Adjustment on the population's access to Health 

Promotion actions in Rio Grande do Norte 

Abstract 

This study aims to contextualize the fiscal adjustment and its implications for access to 
Health Promotion services. It presents partial results of the research entitled "The 
Implications of the Fiscal Adjustment in the Effectiveness of Social Policies, in the 
Aggravation of Poverty and in Social Inequality", with emphasis on health policy, 
particularizing the actions and services of Health Promotion. This research is guided by 
the critical-dialectical method, it is a study with a mixed focus, with a quantitative and 
qualitative approach and uses literature review, collection of secondary data and 
document analysis in Multiyear Plans, Management Reports and consultation at SIOP. 
The results show that, with the policy of fiscal adjustment and consequently the reduction 
of public spending, there is a compromise in the offer and access of health promotion 
services, since the focus of state actions was concentrated on epidemiological 
surveillance through treatment, diagnosis and prevention of pathologies, secondary to 
specific interventions to promote health and reduce health problems. In addition, the 
State chooses the payment of charges and interest on public debt as a priority, which 
causes a reduction in investments in social policies, directly impacting the offer and 
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quality of services, leaving the population socially more vulnerable at the mercy of a 
precarious service, which widens social inequality. 
 
Keywords: Health Promotion. Fiscal Adjustment. Social Inequality. 

Introdução 

O presente artigo/relatório tem como objetivo contextualizar acerca do ajuste fiscal e 
suas implicações no acesso aos serviços de promoção à saúde. Faz parte da pesquisa 
intitulada “As Implicações do Ajuste Fiscal na Efetivação das Políticas Sociais, no 
Agravamento da Pobreza e na Desigualdade Social”. 

O plano de trabalho denominado “As Implicações do Ajuste Fiscal no acesso da 
população às ações de Promoção à Saúde no Rio Grande do Norte” teve início em 
março de 2020, num contexto de pandemia e da necessidade de isolamento social, por 
essa razão, várias atividades previstas foram comprometidas e parcialmente 

desenvolvidas. 

A crise estrutural do capital, que emergiu nos anos 1970, se espraiou em diversos 
países e teve forte rebatimento na realidade vivenciada pelos brasileiros em meados de 
1990, mesmo período em que despontavam as conquistas dos/as trabalhadores/as, 
sobretudo no âmbito da saúde. A sanha do capital para reversão dos prejuízos 
ocasionados por essa crise se ancora em medidas neoliberais que apregoam o recuo 
estatal no que tange o social, mas contraditoriamente, é nele que o capital se ampara 
para garantir o seu socorro. 

O ajuste fiscal, como parte dessas medidas neoliberais, portanto, é uma manobra 
utilizada pelo Estado sob os ditames do capital em períodos de crise financeira que tem 
como intuito recuperar o equilíbrio das contas públicas gerando um superávit primário 
através de medidas como o corte de gastos sociais e privatização de empresas e 
serviços públicos, que afeta diretamente as políticas sociais como saúde, educação, 
assistência social, trabalho e reforma agrária. 

Na saúde, mesmo com as incontáveis conquistas da Constituição Federal de 1988 como 
a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), fruto da Reforma Sanitária, seus princípios 
de universalidade, integralidade e equidade não se concretizam na vida dos cidadãos e 
cidadãs brasileiros/as e isso deve-se à políticas de austeridade, como as de ajuste fiscal, 
acarretando serviços precarizados e de baixa resolutividade e precária infraestrutura em 
todos os níveis de atenção da política de saúde. 

Considerando o conceito ampliado de saúde fundamentados nas Leis nº8080/1990 e nº 
12.864/2013, expressa em seu Art. 3o, os níveis de saúde expressam a organização 
social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 
renda, a educação, a atividade física, etc. Dessa forma, seu alcance depende da 
garantia ao acesso a bens e serviços essenciais e capazes de prolongar a vida, a 
prevenção de riscos e agravos à saúde individual e da coletividade, ao tratamento e 
recuperação de doenças, e da promoção da saúde, compreendida como qualidade de 

vida. 

Contudo, a política de promoção de saúde sofre as inflexões da contrarreforma do 
Estado e das políticas de ajuste fiscal, através do corte de gastos, da privatização e 
mercantilização do direito à saúde, que condicionam o acesso e/ou oferta precária de 

serviços de promoção à saúde. 
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A promoção à saúde tem seus fundamentos na Carta de Ottawa (1986), debatida na 
Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde em 1986 em Ottawa, 
Canadá, que traz a defesa da promoção da saúde, compreendida como [...] “processo 
de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e 
saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo”. 

Portanto, torna-se essencial esse estudo acerca das implicações do ajuste fiscal a fim 
de compreender em que proporção essa política incide na efetivação das políticas 
sociais, no agravamento da pobreza e desigualdade social e, especificamente neste 
relatório, na política de promoção à saúde. 

Essa pesquisa, em andamento, parte de um contexto mais amplo/macro (Brasil), para 
um contexto micro, ao investigar as particularidades do ajuste fiscal no RN. Dessa 
forma, as análises aqui presentes expressam os resultados embrionários do cenário 
brasileiro. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa é norteadora da construção do conhecimento; a pesquisa social, por sua 
vez, pode ser concebida como “a possibilidade concreta de tratarmos de uma realidade 
da qual nós próprios, enquanto seres humanos, somos agentes” (MINAYO, 1994, p.17), 
ou seja, ela serve como fio condutor imprescindível para compreender os elementos 
inerentes à dinâmica social de uma dada sociedade. O presente estudo, portanto, trata-
se de uma pesquisa social que buscou apreender as vicissitudes da vida social – ainda 
que de forma aproximada – dentro da riqueza de significados das ações e das relações 
sociais intrínsecas nesta sociedade. 

Em face da crise estrutural do capital com acirramento das medidas de cunho neoliberal 
no Brasil, para contextualizar sobre a incidência do ajuste fiscal no acesso aos serviços 
de Promoção à Saúde, foi fundamental se aportar em um método e em técnicas de 
pesquisa para a leitura da realidade e suas múltiplas determinações. 

Para isso, consideraram-se categorias fundamentais como a contradição, a totalidade, 
a historicidade e a mediação, presentes no método materialista histórico-dialético, que 
tende a desnudar aquilo que aparece na aparência para chegar à essência, por meio de 
um processo que Netto (2011) descreve como o movimento em que o real é transposto 

para a cabeça do pesquisador e que é, por sua vez, interpretado no pensamento. 

Para tanto, o caminho trilhado para alcançar os objetivos anteriormente traçados contou 
com o início de uma ampla revisão bibliográfica, pesquisa documental, coleta de dados 
secundários, e para o trato das informações encontradas ancorou-se na técnica de 
Análise de Conteúdo (Bardin, 2011). Esse conjunto de técnicas e instrumentais 
consubstanciam os resultados embrionários aqui apresentados, com vistas a evidenciar 
como as medidas de ajuste fiscal se expressam no Sistema Único de Saúde, 
especificamente na promoção em saúde que pautam iniciativas para reduzir os riscos e 

agravos no processo saúde- doença. 

Para fins de enriquecimento de conteúdo e respaldo teórico, os estudos ancoram-se em 
autores que fazem um resgate histórico da saúde pública no Brasil, como Bravo (2009), 
que se debruçam sobre a promoção em saúde como Buss (2000, 2003), e que suscitam 
elementos para pensar a crise do capital, Mészáros (2002), e a incidência do ajuste 
fiscal nas políticas sociais, como Salvador (2012). 
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Além desses, a análise documental também se fez presente, em políticas, decretos, 
portarias e programas, com destaque para a Carta de Ottawa e a Política Nacional de 

Promoção à Saúde (PNPS). 

Esta pesquisa tem enfoque misto, ou seja, é uma abordagem quantiqualitativa que 
coaduna os dois instrumentos e que “não só pode como deve vale-se de características 
de ambos, mesmo que enfatize um ou outro, conformando-se como um outro tipo de 
estudo, com particularidades específicas que emanam de ambos os outros tipos, mas 
que os flexibilizam” (PRATES 2016, p.120). 

Assim, além do amparo bibliográfico e documental, buscou-se nos Planos Plurianuais 
(PPA) a investigação da execução financeira dos recursos destinados à política de 
saúde. o PPA é um instrumento de planejamento e conforme o art. 165 § 1º da 
Constituição Federal, estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração 
pública federal para quatro exercícios financeiros. Dessa forma, diante do lapso 
temporal dessa pesquisa (2014 - 2019), a busca teve enfoque no PPA 2012 a 2015, 
considerando apenas os anos de 2014 e 2015; e o PPA dos anos 2016 a 2019 por 
completo, bem como os respectivas Leis Orçamentárias Anuais (LOA) e Relatórios de 
Gestão da Secretaria de Atenção à Saúde que tem ampla divulgação pelo Tribunal de 
Contas da União. 

Nesse decurso temporal, observou-se como as ações de promoção são tratadas pelo 
Governo Federal no âmbito da política de saúde, o que permitiu visualizar gargalos no 
parco financiamento desse setor como um dos reflexos das medidas de austeridade. 
Ata-se nesse processo a coleta de informações nos portais eletrônicos, como o Sistema 
Integrado de Orçamento e Planejamento (SIOP), que fornece dados sobre os gastos 
públicos em diversas áreas. 

A técnica de Análise de Conteúdo, por sua vez, foi utilizada para tratar as informações 
levantadas e subsidiar as indagações, pois “através da análise de conteúdo, podemos 
encontrar respostas para as questões formuladas e também podemos confirmar ou não 
as afirmações estabelecidas antes do trabalho de investigação [...]” (MINAYO, 1994 
p.74). Assim, todo o processo investigativo e a utilização dos instrumentais descritos 
foram impreteríveis para apreensão e análise dos dados encontrados aqui socializados. 

Além disso, cabe elencar algumas as atividades realizadas no Grupo de pesquisa que 
contribuíram para fazer reflexões sobre o objeto pesquisado, a exemplo: “A 
Determinação Social da Saúde e seus rebatimentos no trabalho do/a assistente social 
no contexto do ajuste fiscal e da pandemia”; “Ajuste fiscal na Seguridade Social e o 
Trabalho do Serviço Social na Pandemia”; e o Minicurso “A Crise Estrutural do Capital 
em Mészáros”. 

Essas atividades, bem como a participação de reuniões com docentes e discentes que 
compõem esse Grupo, foram fundamentais para fomentar o conhecimento e subsidiar 
a formação acadêmica no curso de Serviço Social, considerando que a dimensão 
investigativa é parte dessa formação. Dessa forma, a Iniciação Científica instiga a busca 
pelo conhecimento permanente e por novas descobertas. 

 

Resultados e Discussões 

 

A saúde, como citada na Constituição Federal de 1988, é um direito de todos e dever 
do Estado, com isso, o acesso a seus serviços e ações deve ser universal. Durante 
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muito tempo, foi definida como apenas a ausência de doença, contudo essa definição 
foi substituída pelo que hoje chamamos de “conceito ampliado de saúde” que 
compreende a saúde também como um estado de bem-estar social, mental e físico, 
levando em conta os determinantes sociais, culturais e econômicos, criando-se assim o 
Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988 pela Constituição Federal Brasileira. 

Cabe ressaltar a imposição da questão de saúde na agenda pública, que resultou na 
sua institucionalização, como resultado de uma luta coletiva que envolveu profissionais 
de saúde, sociedade civil, organizações, estreitamente vinculada à democracia, com 
propostas de universalizar o acesso; de conceber a saúde como direito e dever do 
Estado; de reestruturar o setor através do Sistema Unificado de Saúde como um olhar 
individual e coletivo; de descentralização do poder decisórios nas esferas estadual e 
municipal; financiamento e democratização do poder local (BRAVO, 2009). 

Contudo, ao passo que a saúde foi reconhecida como um direito de todos e partícipe 
das políticas de seguridade no bojo da proteção social, também emergiu no limiar dos 
anos 1990 a implementação do neoliberalismo no Brasil – com medidas econômicas, 
políticas e ideológicas – que pretendiam reduzir o papel intervencionista do Estado no 
tocante aos gastos sociais, além de incentivar a privatização das empresas estatais sob 
a justificativa de uma suposta ineficiência. 

As medidas de cunho neoliberal expressam uma resposta do capital para reversão da 
queda das taxas de lucro mediante um cenário da crise que eclodiu nos anos 1970, 
como remédio para “manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de romper o poder 
dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas 
intervenções econômicas” (ANDERSON, 1995, p.11). Ideologicamente e politicamente, 
ainda explica o autor, o neoliberalismo exitou num ponto impensável por seus 
idealizadores, mas socialmente, ele conformou sociedades cada vez mais desiguais. 

Essa crise, diferente daquelas vivenciadas em períodos anteriores, tem características 
peculiares, por ser universal, global, extensa e com desdobramentos rastejantes, sendo 
intitulada por Mészáros (2002) de estrutural, cujos rebatimentos são veementemente 
expressos nas condições aviltantes da classe trabalhadora, com a precarização do 
trabalho, desmonte dos direitos conquistados e também na agudização das iniquidades 
de saúde, pois o processo saúde- doença está imbricado aos demais processos sociais 
e da relação capital-trabalho. 

Portanto, nessa arena tortuosa de crise, conflitos e conquistas dos anos 1990, apesar 
da constituição do SUS como universal, percebe-se gargalos para materializar o que 
fora proposto no texto jurídico-legal para a realidade concreta dos/das usuários/as, 
expresso até os dias atuais cujo acirramento dessas medidas implementadas há quase 
três décadas constrangem cada vez mais os recursos públicos destinados às políticas 
sociais. 

No cotidiano, o sistema de saúde pública brasileira ainda enfrenta grandes desafios 
devido esses parcos investimentos, que refletem na precária infraestrutura e fomentam 
a mercantilização e privatização da saúde. A inexpressiva intervenção estatal, com as 
políticas macroeconômicas de ajuste e as contrarreformas do Estado têm afetado todas 

as políticas sociais, a da saúde, particularmente da promoção da saúde. 

O debate sobre a promoção da saúde emerge em meados de 1986, com a crítica ao 
modelo centrado na doença, incentivada pelas conquistas e discussões sobre os 
cuidados primários da Declaração de Alma-Ata, e tem com referência a 1ª Conferência 
Internacional que resultou na Carta de Ottawa, cujo texto explicita a promoção enquanto 
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um “processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade 
de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo” (Ottawa, 
1986), isso implica em incentivar os sujeitos para perseguir uma vida saudável, 
considerando os fatores culturais, sociais, ambientais desses sujeitos e da sua 
comunidade. 

A promoção da saúde materializa-se enquanto uma política quando é implementada 
pelo Ministério da Saúde através da Portaria n° 687, de 30 de março de 2006 e tem 
como foco ações que visam promover a melhoria do acesso à saúde, a qualidade de 
vida e condições de bem-estar do cidadão e da população à exemplo de habitação, 
lazer, educação, cultura e condições de trabalho, bem como a prevenção e a redução 

da incidência e a prevalência de doenças. 

A Portaria n° 687 foi mais tarde revogada pela nova Portaria n° 2.446, de 11 de 
novembro de 2014 que redefine a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). 
Essa PNPS tem como base o conceito ampliado de saúde e busca unir-se com as 
demais redes de proteção social, com ampla participação e controle social através da 
cooperação intra e intersetorial pela formação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) 
(BRASIL, 2014). 

Além disso, a normativa traz em seu art. 3º os valores fundantes, tais como: 
solidariedade, felicidade, ética, respeito às diversidades, humanização, 
corresponsabilidade, justiça social e inclusão social, que são essenciais a efetivação 
dessa política (BRASIL, 2014). 

Conforme Silva e Baptista (2015, p. 102) essa redefinição da PNPS “avança na 
interlocução com os demais dispositivos das políticas no âmbito do SUS, procurando 
não perder de vista a necessidade real de pôr em prática ações concretas”. 
Compreende-se assim, a elaboração de estratégias com o objetivo de implementar 
políticas sociais públicas que possam assegurar a igualdade e equidade no acesso à 
saúde levando em conta as disparidades sociais, seus condicionantes e determinantes 
do indivíduo e sociedade. 

De acordo com Buss (2003), a promoção da saúde visa assegurar a igualdade de 
oportunidades e proporção dos meios, permitindo que todos os indivíduos e populações 

realizem completamente seus potenciais de saúde. 

Para que a promoção de fato se efetive nas ações individuais e coletivas, nos serviços 
ofertados e no cotidiano desses sujeitos, é fundamental que o Estado oriente suas 
iniciativas para esse nível de atenção com articulação e integração das demais políticas, 

além de prover o financiamento adequado. 

Diante disso, ao analisar aos Plano Plurianuais, com recorte histórico temporal de 2014 
a 2019, foi possível perceber que as ações de promoção não fazem jus a sua 
importância na agenda das ações da saúde pública. O objetivo investigado, dentro do 
Programa de saúde intitulado “Aperfeiçoamento do SUS” no PPA 2012- 2015 e 
“Fortalecimento do SUS” no PPA 2016- 2019, pode ser reconhecido pelo código nº 0714 
que trata da redução dos agravos à saúde por meio de ações de promoção, bem como 
de vigilância em saúde. Nota-se que esse objetivo é bastante abrangente, mas focalizou 
a priorização das metas governamentais em direcionamento à prevenção, controle e 
tratamento de doenças – como a tuberculose, dengue, HIV-AIDS e doença de chagas, 
por exemplo. Em contrapartida, as metas relacionadas especificamente a promoção – 
foco desta investigação – se concentram apenas na implantação das academias de 

saúde e em núcleos de prevenção à violência. 
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Destarte, no que concerne a essas duas metas para promoção em saúde, segue 
algumas observações pertinentes resultantes desse estudo. 

A meta de implementar das academias de saúde, foi parcialmente alcançada no PPA 
2012-2015, tal fato relaciona-se ao Programa Academia da Saúde, que está articulado 
com a Atenção Básica, sobretudo com os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), 
que pretendem fomentar a promoção da saúde por meio da prática de atividades físicas, 

na vida e cotidiano da população com envolvimento da comunidade. 

De acordo com o portal da Secretaria de Atenção Primária, do Ministério da Saúde, os 
recursos do programa são repassados pela União para as Secretarias Municipais, fundo 
a fundo, por meio da ação orçamentária nº 21U7 e, de acordo com levantamento das 
despesas constantes no Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento (SIOP), essa 
ação teve expressiva relevância nos últimos anos, pois de 2017 a 2019 o orçado passou 
de R$ 19 milhões de reais para R$ 46 milhões, aproximadamente. Esses recursos 
colimaram para um significativo aumento dos polos de academias que, conforme 
relatório do PPA, passou de 446 academias em 2015 para 1.354 em 2018. Como o 
programa tem a integração dos três entes federativos, resta ampliar essa investigação 
para analisar a realidade do cenário do Estado do Rio Grande do Norte. 

A outra meta do objetivo trata da Implementação de Núcleos de Prevenção e Violência 
nas Unidades da Federação com mais altos índices de homicídios, de agressões e de 
vitimização a populações vulneráveis, tal meta foi alcançada tendo nas 27 unidades da 
federação núcleos implantados com esse fim, o que expressa uma positiva iniciativa do 
Governo Federal nos anos 2012- 2015. 

As situações de violência submetem os indivíduos a agravos físicos e também 
psicossociais e fazem parte do processo saúde-doença, mesmo não sendo objeto 
específico da saúde, como afirmam Minayo e Souza (1998, p.520), e ainda explicitam 
que “além de atender às vítimas da violência social, a área tem a função de elaborar 
estratégias de prevenção, de modo a promover a saúde”. Ou seja, a violência conjuga 
inúmeros fatores imbricados nos demais processos sociais vivenciados pelos sujeitos e 
o trato dessa questão deve ultrapassar o atendimento médico-curativo, sendo, portanto, 
fundamental o incentivo de medidas que foquem na prevenção e promoção para que 

haja uma abrangência coletiva. 

Apesar do alcance dessa meta, no PPA seguinte (2016 - 2019), não existe dentro desse 
objetivo (0714) meta semelhante, tampouco que dê continuidade a essas ações de 
prevenção da violência. Foi possível, no entanto, encontrar iniciativas de promoção ao 
cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida, em outro objetivo dentro do 
planejamento do Governo Federal, que merece uma maior investigação a posteriori. 

Nesse sentido, a inferência que se faz em observância aos dois PPAs é que a promoção 
em saúde tem sido secundarizada no objetivo que busca “redução dos agravos à saúde 
por meio de ações de promoção, bem como de vigilância em saúde”, quando o enfoque 
dado prioriza a vigilância epidemiológica por meio do tratamento, diagnóstico e 
prevenção de patologias, como ampliação da cobertura vacinal no país. 

Acrescenta-se aqui, que essas são medidas importantíssimas para reduzir as 
incidências de algumas doenças, mas, por outro lado, direciona o olhar do Estado para 
a centralização da doença e estratégias para enfrentá-la, o que destoa do modelo que 
considera a saúde em seu conceito ampliado, como reflexos nos aspectos sociais, 
culturais, ambientais e políticos, quando apenas duas metas do objetivo são orientadas 

para promover saúde. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1937 

 

Diante disso, ao comungar com Buss, infere-se que as intervenções de promoção 
devem: 

[...] não apenas diminuir o risco de doenças, mas aumentar as chances de saúde e de 
vida, acarretando uma intervenção multi e intersetorial sobre os chamados 
determinantes do processo saúde-enfermidade: eis a essência das políticas públicas 
saudáveis (BUSS, 2000, P.174) 

Cabe considerar que a direção dada aos recursos orçamentários expressa os interesses 
políticos, econômicos em um dado período histórico, que permite compreender a 
relevância dada a cada política pública, sendo o orçamento mais que uma mera peça 
técnica (SALVADOR, 2012). Nesse sentido, imerso num cenário de crise estrutural e no 
acirramento da política de ajuste fiscal, notou-se que os serviços, ações e políticas 
voltadas para impulsionar a qualidade de vida e bem-estar da população não tem muita 
expressão nos anos investigados. 

Além de secundarizar a promoção no escopo das ações de saúde, por intermédio das 
medidas fiscais, o Estado elege o pagamento dos encargos e juros da dívida pública 
como prioridade e vem reduzindo sua capacidade interventiva com os cortes nos 
investimentos em políticas sociais que rebatem diretamente na oferta dos serviços, na 
qualidade do atendimentos e dificulta o acesso da população. Esse rebatimento, por sua 
vez, incide visceralmente na população socialmente mais vulnerável, que fica à mercê 
de um serviço precarizado, subfinanciado, ou ainda, fica desassistida. Essa situação 
colima na ampliação das desigualdades em saúde, inviabiliza o direito universal à saúde 
e submete os sujeitos a condições degradantes. 

O Sistema Único de Saúde desde a sua constituição vem sendo subfinanciado com a 
anuência do Estado e a imposição das medidas de ajuste fiscal, que andam na 
contramão da universalização e abre lacunas para a mercantilização daquilo que é 
direito; a Política Nacional de Promoção da Saúde, por sua vez, foi um marco jurídico-
legal que dialoga com a concepção abrangente de saúde, incentiva práticas educativas, 
ambientes saudáveis, e melhores condições para reduzir iniquidades e desigualdades 
em saúde, mas não recebe o estímulo que deveria por parte do poder público. 

Há um longo caminho a percorrer para concretizar a letra da lei na efetivação das 
políticas sociais no Brasil, e esse trajeto “passa pela recomposição do seu orçamento e 
pela efetiva implementação do SUS público e universal – e não por mais privatização e 
favorecimento do capital em detrimento das necessidades sociais da população 
trabalhadora” (CISLAGHI et aI, 2012, p. 120). 

 
Conclusão 

 

Diante do exposto, fica evidente que a política macroeconômica de ajuste fiscal e as 
contrarreformas do Estado incidem diretamente na política de saúde, e particularmente 
na promoção. O corte dos gastos públicos, bem como a falta de investimentos em 
políticas públicas afetam exponencialmente na viabilidade de um serviço de qualidade 
para todos, o que acarreta ainda mais as desigualdades sociais vigente. 

A saúde é um elemento fundamental e essencial para o desenvolvimento humano, por 
isso a política de promoção é tão importante, visto que tem por intuito promover a saúde 
e a prevenção de doenças e garantindo que todos os indivíduos e a população possuam 
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maior controle sobre sua saúde, tendo acesso à informações, hábitos e políticas 
públicas que lhes garantam uma vida saudável. 

A partir da análise documental e consulta no SIOP no que se refere ao objetivo nº 0714 
, é possível afirmar que embora as duas metas relacionadas à promoção tenham bons 
resultados com expressivo e relevante orçamento em suas ações orçamentárias, a 
promoção em saúde tem sido posta em segundo plano, visto que o foco do Estado tem 
sido a vigilância epidemiológica, ou seja, tem priorizado mais o enfrentamento da 
doença em si do que o incentivo ao bem-estar e a qualidade de vida. 

Soma-se a isso, como falado anteriormente, a redução dos gastos públicos e a falta de 
investimentos em políticas sociais que rebatem diretamente na oferta dos serviços de 
promoção à saúde, dificultando o seu acesso e afetando na sua qualidade. Essa 
situação incide diretamente na população mais vulnerável e amplia ainda mais as 
desigualdades e iniquidades na saúde, deixando o indivíduo à mercê de um serviço 
precarizado, ou desassistido, submetendo-os a condições degradantes. 

Por conseguinte, percebe-se a extrema importância desse estudo a fim de compreender 
e avaliar as determinações estruturais que ocasionam desigualdades sociais e 
agravamento da pobreza, além de contribuir na formulação de políticas sociais públicas 
que melhorem/mitiguem a realidade social. Ademais, é de suma relevância também 

para a formação pessoal e profissional dos assistentes sociais. 
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TÍTULO: Modelos macroeconômicos multiblocos e a economia regional brasileira - 

Plano de trabalho 6 

Resumo 

O presente trabalho explora os dados referentes ao comportamento macroeconômico 
dos investimentos público e privados durante os ciclos de expansão e retração 
econômicas nas economias do Brasil e dos EUA. Explorando os dados referentes ao 
comportamento macroeconômico do investimento agregado e de seus componentes 
públicos e privado, o relatório aponta para características salientes deste 
comportamento ao longo dos ciclos econômicos nas economias dos do Brasil e dos 
EUA. Especificamente, mostra-se como se comportam a participação da Formação 
Bruta de Capital Fixo e de seus componentes público e privado no PIB de ambos os 
países durante os ciclos de expansão e retração econômica, assim como suas 
respectivas taxas de crescimento e de contribuição para o crescimento do PIB, sempre 
pela ótica da demanda agregada. 
 
Palavras-chave: Formação Bruta de Capital Fixo. Investimento. Ciclo econômico. 

TITLE: Multiblock macroeconomic models and the Brazilian regional economy 

Abstract 

This paper explores the data regarding the macroeconomic behavior of public and 
private investments during the economic expansion and retraction cycles in the 
economies of Brazil and the USA. Exploring data on the macroeconomic behavior of 
aggregate investment and its public and private components, the report points to salient 
characteristics of this behavior throughout the economic cycles in the economies of 
Brazil and the USA. Specifically, it shows how the participation of Gross Fixed Capital 
Formation and its public and private components in the GDP of both countries behave 
during the cycles of economic expansion and retraction, as well as their respective 
growth and contribution rates to the economy. GDP growth, always from the perspective 
of aggregate demand. 
 
Keywords: Gross fixed capital formation. Investiment. Economic cycle. 

Introdução 

O presente artigo busca explorar os dados macroeconômicos referentes ao 
investimento agregado, ou Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), e de seus 
componentes público e privado, sob a ótica da demanda, durante os sucessivos ciclos 
de expansão e contração pelos quais as economias brasileira e estadunidense 
passaram no período 1995-2017, especialmente, mas não exclusivamente, os 
disponíveis a partir das CNT/IBGE (Contas Nacionais Trimestrais do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) e do FRED (Federal Reserve Economic Research). Em 
particular, seguindo a datação de tais ciclos promovida pelo CODACE/FGV (Comitê de 
Datação dos Ciclos Econômicos da Fundação Getúlio Vargas/SP) e do NBER (National 
Bureau of Economic Research), procura-se identificar e comparar, ao longo dos diversos 
ciclos, três aspectos fundamentais do comportamento destes indicadores: Suas taxas 
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de crescimento, a participação deles no PIB e a contribuição de cada um para o 
crescimento do PIB. Enquanto a maior parte dos trabalhos referentes a ciclo econômicos 
buscam estudar econometricamente a compatibilidade dos dados disponíveis com 
alguma teoria dos ciclos econômicos, o objetivo desta pesquisa é diferente. Mesmo que 
teorias acerca do ciclo estejam implícitas, e foram utilizadas muitas estatísticas 
descritivas, buscou-se ressaltar fatos estilizados do ciclo econômico - no caso deste 
relatório, no comportamento da Formação Bruta de Capital Fixo durante os ciclos 
econômicos - buscando correlações que denunciem padrões repetitivos dos indicadores 
analisados. Durante a discussão dos resultados da pesquisa, será primeiramente 
exposto o comportamento do investimento agregado e de seus componentes público e 
privado na economia brasileira durante os ciclos econômicos de expansão e de retração, 
com especial atenção para a direção que estes indicadores seguem durante o ciclo, se 
são pró-cíclicos ou anti-cíclicos, e depois o comportamento dos mesmo indicadores para 
a economia dos EUA. O trabalho será concluído destacando quais os mais salientes 
aspectos dos indicadores analisados. 
 
Metodologia 

 
A metodologia empregada no presente relatório é uma análise descritiva dos dados 
obtidos acerca dos ciclos econômicos, especialmente os disponíveis nas Contas 
Nacionais Trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (CTN/IBGE), 
seguindo a datação de tais ciclos disponibilizados pelo CODACE/FGV (Comitê de 
datação de ciclos econômicos da Fundação Getúlio Vargas). Os dados dos investimento 
agregado, assim como seus componentes público e privado no Brasil foram obtidos no 
IPEADATA e também disponibilizados pelo pesquisador Rodrigo Orair do IPEA (Instituto 
de pesquisa econômica aplicada). Já os dados referentes aos investimento públicos e 
privados dos Estados Unidos da América, assim como a datação dos ciclos econômicos, 
foram obtidos no FRED (Federal Reserve Economic Data) e no NBER (National Bureau 
of Economic Research). Buscou-se aqui, a partir da construção de indicadores a partir 
dos dados obtidos, encontrar padrões de comportamento no investimento agregado 
durante os ciclos econômicos no Brasil e nos EUA. 
 

Resultados e Discussões 

 
A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) tem uma modesta participação na 
contabilidade do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil pela ótica da Demanda Agregada. 
Com uma média de 18,39%, esse componente (investimento) ocupa o terceiro lugar em 
termos de parcela do PIB brasileiro, no período de 1996 a 2017. A FBCF pode ser 
dividido em dois segmentos: o investimento público e o privado, e dessa forma analisar-
se como se deu o movimento do investimento quando analisamos separadamente seus 
dois componentes durante os onze ciclos econômicos que a economia brasileira 
atravessou nesse período de 21 anos. A média da participação do investimento público 
no PIB do Brasil foi de 2,97%, enquanto a do investimento privado foi cerca de 5 vezes 
maior (15,03% do PIB). Ao analisar por tipo de ciclo, ou seja, olhar as médias dos 
componentes do investimento durante os ciclos de expansão e contração, tem-se que 
durante os ciclos de expansão econômica a média do investimento privado é de 15,26% 
(maior que a média do período completo, indicando comportamento pró-cíclico) 
enquanto a média do investimento público é de 2,85% para essas mesmas fases (valor 
inferior à média do espaço de tempo entre 1996 a 2017, indicando portando que o 
investimento público amortece o movimento pró-cíclico do investimento privado). 
Durante os ciclos de contração os valores médios encontrados para o investimento 
privado e público foram, respectivamente, de 14,75% e 3,12%, portanto, ao mesmo 
tempo que o investimento privado apresenta menor participação no PIB durante a fase 
recessiva, o investimento público aumenta sua parcela na demanda agregada, 
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reforçando a impressão de que o comportamento do investimento privado é pró-cíclico, 
e o investimento público serve como amortecedor do caráter pró-cíclico do investimento 
agregado quando seus dois componentes são analisados conjuntamente. Ao analisar a 
taxa de crescimento da FBCF durante os 21 anos em estudo, observa-se que esse 
componente cresce a uma média de 1,63%, que pode ser segmentado de forma 
ponderada para as duas esferas em um crescimento médio de 0,61% do investimento 
público e 1,24% do investimento privado. Quando se analisam os períodos de ciclos de 
crescimento para o componente de investimento público e de investimento privado 
obtém-se os respectivos valores de -1,86% e 3,29%. O valor negativo do investimento 
público se dá através dos números do primeiro, segundo e sexto ciclo de crescimento, 
que aconteceram com retração do investimento público, diferentemente do terceiro e 
quarto ciclo expansivo, os quais registraram expansão desse investimento. No decorrer 
dos ciclos de contração encontra-se números de sinais opostos à lógica dos períodos 
de expansão, pois enquanto o investimento público varia à taxa de 7,99%, o 
investimento privado varia em média -6,63% no período. Através da contribuição do 
crescimento do componente de FBCF ao PIB, analisa-se o quanto o investimento foi 
responsável pelo crescimento total do PIB, ponderado pelo tamanho da sua 
participação. A média do período completo foi de 0,08% para a FBCF, que se divide em 
uma contribuição média de 0,18% da FBCF pública e de -0,09% da Formação Bruta de 
Capital Fixo privada. O número negativo da média do período completo para o 
investimento privado é o reflexo do valor negativo dos ciclos recessivos (-0,89%) em 
contraposição ao valor médio dos ciclos de crescimento (0,57%). Ao mesmo tempo, a 
contribuição positiva do investimento público é visto pelos valores médios também 
positivos tanto dos ciclos de expansão (0,07%) quanto de contração (0,31%). Passando 
para a análise do investimento na economia norte-americana, percebemos que a 
Formação bruta de capital fixo apresentou durante o período analisado uma participação 
média no PIB de 20,14%, sendo a média de participação nos ciclos expansivos igual a 
20,70%, e nos ciclos recessivos igual a 20,14%, indicando um caráter pró-cíclico deste 
indicador. Separando, como feito para o Brasil, a FBCF entre privada e pública, esta 
característica fica ainda mais evidente: enquanto a média da participação da FBCF 
privada é maior nos ciclos de expansão do que para todo o período analisado, nos ciclos 
recessivos o oposto ocorre. A média da participação da FBCF privada durante todo o 
período analisado foi de 16,48%, enquanto que nas expansões foi de 16,60%, e nas 
recessões foi de 15,75%. Enquanto a FBCF privada aumenta sua participação no PIB 
durante ciclos de expansão e reduz durante ciclos de recessão, o exato oposto ocorre 
com a FBCF pública: durante todo período analisado, sua média de participação foi de 
4,14%, enquanto nos ciclos de expansão foi igual a 4,11%, e nos de contração 
econômica foi igual a 4,39%, indicando que o caráter pró-cíclico da FBCF tem origem 
no comportamento do investimento privado, com o investimento público amortecendo 
esta característica. A taxa de crescimento média da FBCF durante o período analisado 
foi de 2,88%, e a análise separada entre ciclos de expansão e nos ciclos recessivos 
reforçam a ideia de que a FBCF se comporta de maneira pró-cíclica: Durante os ciclos 
de expansão, a taxa de crescimento da FBCF foi, em média, 4,30%, enquanto que nos 
ciclos recessivos foi de -6,48%. É importante notar que a taxa de crescimento da FBCF 
pública suaviza a tendência pró-cíclica deste indicador: Durante o período analisado, 
sua média foi de 0,78%, e durante os ciclos de expansão a FBCF pública cresceu em 
média 0,47%, porém durante os ciclos recessivos sua taxa de crescimento foi em média 
de 2,84%. A tendência pró-cíclica da taxa de crescimento da FBCF vem do investimento 
privado: enquanto sua taxa de crescimento média para todo o período foi de 3,51%, 
durante os ciclos de expansão ela foi de 5,34%, e durante os ciclos recessivos foi de -
8,83%. Finalizando com a taxa de contribuição da FBCF para a taxa de crescimento do 
PIB, observa-se novamente que a média dos ciclos expansivos foi maior que a média 
para todo o período, sendo estas 0,87% e 0,57% respectivamente. Nos ciclos 
recessivos, a taxa de contribuição média foi de -1,37%. Separando a FBCF entre pública 
e privada, constata-se novamente o papel anticíclico do investimento público: enquanto 
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a média da contribuição da FBCF pública para todo o período foi de 0,03%, nos ciclos 
de expansão ela foi de 0,02%, e nos de recessão foi de 0,12%. O contraste da taxa de 
contribuição da FBCF privada é notório: durante os ciclos expansivos a média foi de 
0,84%, e nos ciclos recessivos de -1,49%. Para todo o período, a contribuição média da 
FBCF privada para a taxa de crescimento do PIB foi de 0,54%. 
 

Conclusão 

 
Analisando o comportamento do investimento agregado e seus componente públicos e 
privados, tanto para a economia dos EUA quanto a Brasileira, a característica que mais 
chama a atenção é a pró-ciclicidade da FBCF nas duas economias, e que apesar do 
investimento público ter caráter anticíclico nas duas economias, não tem peso suficiente 
no PIB para compensar suficientemente o comportamento pró-cíclico do investimento 
privado. Essa característica é explícita para todos os indicadores analisados em ambas 
as economias. Quando a taxa de participação é analisada, os dados já mostram uma 
tendência de movimento pró-cíclico do investimento privado e da FBCF agregada, 
enquanto dão a impressão de que o movimento do investimento público é oposto ao 
movimento cíclico da economia. Quando passamos para a análise da taxa de 
crescimento destes indicadores, a impressão inicial se confirma, e analisando a 
contribuição de cada um para o crescimento do PIB pela ótica da demanda esta 
característica é reforçada. Enquanto as economias brasileira e estadunidense tem esta 
característica em comum, algo distinto entre elas é o peso do investimento nos 
respectivos PIBs. A FBCF e seus componente público e privado tem participação 
maiores no PIB dos EUA que no do Brasil, assim como a taxa de crescimento da FBCF 
e a contribuição dela para o PIB também é maior nos EUA. 
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TÍTULO: A concepção de individualidade como elo vital ao entendimento da diversidade 

humana: estudo histórico-bibliográfico 

Resumo 

Este relatório vincula-se à pesquisa intitulada Direitos Humanos e Serviço Social: crítica 
ontológica e desafios contemporâneos, que se constitui projeto de produtividade da 
pesquisadora Silvana Mara financiado pelo CNPQ e se desenvolve no âmbito dos 
Grupos de Estudo e Pesquisa em Trabalho, Ética e Direitos (GEPTED-UFRN) e 
Questão sócio ambiental-urbano-rural, Trabalho e Movimentos Sociais e Serviço Social 
(QTEMOSS-UFRN), articulando-se, também, à pesquisa nacional intitulada: “Crise do 
capital e fundo público: implicações para o trabalho, os direitos e a política social” – 
(PROCAD-CAPES – 071-2013) que envolve além dos dois grupos de pesquisa da 
UFRN assinalados anteriormente, pesquisadoras e grupos de pesquisas da UnB e 
UERJ. O plano de trabalho possui como objetivo apreender e analisar a concepção de 
individualidade e sua relação com a diversidade humana na produção intelectual 
contemporânea, abrangendo a relação da individualidade com o processo de 
construção da diversidade. Como procedimentos metodológicos, foi adotada a pesquisa 
bibliográfica e documental sobre o tema, com discussão inicial sobre a produção do 
conhecimento na área das ciências humanas e sociais. O plano de trabalho orienta-se 
em uma perspectiva de totalidade na apreensão e análise do objeto no contexto do 
capitalismo monopolista contemporâneo e foi alterado em face da pandemia do novo 
coronavírus - COVID -19 conforme detalharemos neste relatório. 
 
Palavras-chave: Individualidade. Diversidade humana. Totalidade. LGBT. 

TITLE: The concept of individuality as a vital link to the understanding of human diversity: 

a historical-bibliographic study 

Abstract 

This report is linked to the research entitled Human Rights and Social Service: 
ontological criticism and contemporary challenges, which constitutes a productivity 
project by researcher Silvana Mara financed by CNPQ and is carried out within the Study 
and Research Groups on Work, Ethics and Rights (GEPTED-UFRN) and Social-
environmental-urban-rural issue, Work and Social Movements and Social Work 
(QTEMOSS-UFRN), also articulating the national research entitled: “Crisis of capital and 
public fund: implications for work , rights and social policy ”- (PROCAD-CAPES - 071-
2013) which involves, in addition to the two UFRN research groups mentioned above, 
researchers and research groups from UnB and UERJ. The work plan aims to apprehend 
and analyze the concept of individuality and its relationship with human diversity in 
contemporary intellectual production, covering the relationship of individuality with the 
process of building diversity. As methodological procedures, bibliographic and 
documentary research on the topic was adopted, with an initial discussion on the 
production of knowledge in the area of human and social sciences. The work plan is 
based on a perspective of totality in the apprehension and analysis of the object in the 
context of contemporary monopoly capitalism and has been changed due to the 
pandemic of the new coronavirus - COVID -19 as we will detail in this report. 
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Introdução 

O plano de trabalho busca compreender as bases fundamentais teórico-políticas para a 
apreensão da individualidade segundo o pensamento de Newton Duarte, assumindo 
que a discussão sobre o processo da individuação e sua influência no entendimento da 
diversidade humana e da sociabilidade foi negligenciada por teóricos e bases 
materialistas por muito tempo, atendo-se a perspectivas culturalistas, politicistas e 
economicistas. A relevância da individualidade para a vida social e a totalidade é posta 
à prova, evidenciando contradições e limites à análise simplista da relação entre 
sociedade e indivíduo, que não considera tal relação como uma via de mão dupla. 
As atividades referentes ao plano de trabalho tiveram início em 01 de fevereiro do ano 
vigente, com a inserção da bolsista nas atividades do GEPTED e desenvolvimento de 
conteúdo articulado à temática. Contudo, devido ao contexto da pandemia do novo 
coronavírus - COVID-19, as atividades presenciais foram suspensas e a proposta 
original precisou ser reformulada e adaptada para modelo de ensino remoto. Além da 
redefinição das atividades de pesquisa, foi alterada a proposta inicial considerando que 
o período da minha inserção na bolsa se encerraria em julho de 2020. Neste sentido, foi 
adiado o estudo da obra de Newton Duarte sobre individualidade e priorizado estudos e 
reflexões críticas sobre a questão dos fundamentos teóricos para o entendimento do 
objeto de estudo em sua historicidade na sociedade capitalista. 
 
Metodologia 

 
As concepções teóricas adotadas para análise na pesquisa são o materialismo histórico-
dialético e a teoria social crítica, assumindo-se o compromisso com a apreensão 
material da totalidade da vida social e a compreensão das contradições do sistema de 
produção capitalista, em uma perspectiva humano-emancipatória. 
Os procedimentos metodológicos adotados inicialmente foram a pesquisa bibliográfica 
com a revisão da literatura de autores que abordassem a temática da diversidade 
humana, de modo a delimitar os eixos de leitura, bem como cronograma de encontros, 
reuniões e plantões de pesquisa para seu desenvolvimento, com caráter qualitativo. Em 
virtude da pandemia, a metodologia sofreu adaptações e foi reorientada ao ensino 
remoto, por meio da indicação e participação em mini cursos online e lives internas – 
promovidas pelo departamento – e externas, além de leituras autônomas que agreguei 
ao plano de trabalho. 
Dentre as principais atividades síncronas realizadas no âmbito da pesquisa, foram 
realizadas reuniões com a orientadora online e a indicação de atividades remotas 
organizadas pelo GEPTED e pelo Departamento de Serviço Social da UFRN, com 
inscrições via sigaa, as quais serão listadas abaixo: 
 
• Minicurso “Introdução ao Materialismo Histórico”, ministrado pelo professor Henrique 
Wellen, nos dias 17/06/2020 a 22/07/2020; 
• Minicurso “A crise estrutural do capital em Mészáros”, ministrado pelos professores 
Edla Hoffmann e Roberto Marinho, nos dias 06/07/2020 a 20/07/2020. 
• Ciclo de Debates GEPTED/QTEMOSS: Ciclo 1 – “Diversidade humana e famílias em 
tempo de pandemia”, ministrado pelas professoras Ilka Lima de Souza, Rita de Lourdes 
de Lima e Silvana Mara de M. dos Santos, em 23/06/2020; 
• Ciclo de Debates GEPTED/QTEMOSS: Ciclo 4 – “Feminismo materialista, lutas 
antipatriarcais e antirracistas e a condição de vida e trabalho das mulheres em tempo 
de pandemia do novo coronavírus no Brasil”, ministrado pelas professoras Antoinette 
Madureira, Ilidiana Diniz e Miriam Inácio, em 14/07/2020. 
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A participação nestas atividades tiveram como objetivo elucidar os fundamentos teóricos 
para o entendimento da perspectiva de totalidade na análise da vida social e de temas 
co-relacionados ao objeto de estudo. 
Dentre as atividades assíncronas utilizadas para fundamentação da pesquisa, são 
destacadas: 
 
• Curso livre online “Marx, Engels e Direitos Humanos”, ministrado pelo professor Daniel 
Valença, entre os dias 08/06/2020 e 09/07/2020. Link para acesso às aulas: 
http://bit.ly/YoutubeDanielValenca; 
• Live “O que é o feminismo marxista?”, ofertada pela TV Boitempo e ministrada por 
Maria Lygia Quartim de Moraes, Marília Moschkovich e Renata Souza, no dia 
08/05/2020. Link para acesso: https://www.youtube.com/watch?v=j94_zZaW_zQ; 
• Live “O que pensava Marx sobre raça, gênero e colonialismo?”, ofertada pela TV 
Boitempo e ministrada por Michael Löwy e Jones Manoel, no dia 11/05/2020. Link para 
acesso: https://www.youtube.com/watch?v=Ito1iqAk3Gk 
• Live “A questão LGBT no Brasil de hoje”, ofertada pelo Jornal O Poder Popular e 
ministrada por Renan Lira, Halanna Andrade e Marta Barçante, no dia 20/05/2020. Link 
para acesso: https://www.youtube.com/watch?v=E8DpXuiEFJs 
 
Resultados e Discussões 

 
Como houve necessidade de alterar os bolsistas do referido plano de trabalho em face 
da conclusão do curso, as atividades da pesquisa foram primordialmente voltadas à 
inserção da nova bolsista nas atividades presenciais do GEPTED-QTEMOSS - até antes 
do isolamento social - e na fundamentação teórica necessária para que fosse possível 
o entendimento do objeto de estudo e minha participação no debate de forma mais 
enriquecida e com as bases políticas e metodológicas devidamente introduzidas.  
A análise da obra de Newton Duarte, autor escolhido como enfoque para o estudo sobre 
individualidade nesta fase do desenvolvimento da pesquisa, foi adiada para que os 
fundamentos socioteóricos necessários para o entendimento da concepção de 
diversidade humana fossem estudados e apreendidos, de modo a evitar a fragmentação 
da discussão e a redução do debate em mera subjetividade. Foi dada prioridade aos 
fundamentos teórico-metodológicos, com ênfase à concepção de individualidade e 
totalidade para que a bolsista pudesse se apropriar de maneira responsável destas 
concepções antes de desenvolver a proposta original do plano de trabalho. 
Após a revisão bibliográfica sobre a concepção de diversidade humana foi proposto à 
bolsista a elaboração de artigo para submissão ao Seminário de Pesquisa do Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas da UFRN, com a temática da individualidade e os 
fundamentos teóricos condizentes com a apreensão da diversidade humana. O artigo 
não pôde ser finalizado devido à paralisação das atividades e o cancelamento do 
Seminário de Pesquisa. 
A seguir serão elencados tópicos referentes às principais discussões realizadas no que 
concerne. a apreensão do objeto de estudo. 
 
A PERSPECTIVA DE TOTALIDADE PARA O ENTENDIMENTO DA DIVERSIDADE 
HUMANA 
A tendência nos campos de articulação política da esquerda brasileira até os anos 1980 
priorizava o foco na luta de classes e nas opressões sofridas pela classe trabalhadora 
mediante a exploração e expropriação do trabalho que se aprofundava com a ofensiva 
neoliberal e com a consolidação do capitalismo monopolista no Brasil, sendo 
negligenciada a pauta da diversidade humana e sexual. Com base em uma determinada 
concepção marxista de caráter economicista, a militância da esquerda encarava a 
incorporação das diversidades como uma fragmentação da verdadeira luta: a luta 
anticapitalista. Como afirma Santos (2018, p. 72): “A ideia prevalecente é de que as 
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formas de opressão, além de completamente apartadas dos processos de exploração 
da força de trabalho, tenderiam a se resolver de forma “mágica” com a superação do 
sistema do capital.” 
Nesse sentido, alguns campos da esquerda chegam a agregar a diversidade em suas 
pautas, mas para parte significativa prevalecia “a impossibilidade de entendimento da 
realidade e da diversidade a partir de uma perspectiva de totalidade” (SANTOS, 2018, 
p. 73). Isso porque o legado marxista ficou preso ao reducionismo economicista, sendo 
dissociada da teoria de Marx a capacidade de apreensão da realidade contemporânea 
e de suas particularidades. As análises conjunturais e intervenções políticas logo se 
atém a abordagens politicistas e culturalistas, as quais se baseavam numa 
superioridade da dimensão subjetiva para a captação da realidade, pautados na ideia 
de que as vivências e sociabilidades são exclusivamente singulares. Nossos estudos e 
este plano de trabalho e a pesquisa a que se encontra vinculado contribuem para não 
endossarmos esse tipo de análise, pelo contrário, concordamos com Santos (2017) no 
que concerne ao fato de que é impossível dissociar a sociabilidade capitalista da vida 
social e cotidiana e que é improdutivo abordar de maneira simplista as imbricações das 
expressões da diversidade sem considerar a totalidade como princípio norteador para o 
alcance de transformações estruturais e da liberdade efetiva. Entendemos a totalidade 
como “um conjunto de mediações, [que] possibilita a apreensão e o conhecimento da 
realidade em sua densidade histórica, contradições e aberta à dinâmica da luta de 
classes” (SANTOS, 2017, p. 8). 
 
Na sociedade capitalista não há como desvincular formas de opressão e de violação de 
direitos da natureza da exploração da força de trabalho e da vigência da propriedade 
privada. Não há como apreender os obstáculos que geram a LGBTfobia sem examinar 
as relações que se desdobram da instituição do casamento monogâmico/família 
monogâmica que marca a produção e reprodução social. (SANTOS, 2017, p. 16) 
 
Compreendemos enquanto totalidade, a relação necessariamente estabelecida entre a 
individualidade construída – incluindo-se as particularidades culturais, a sexualidade, a 
expressão de gênero – e o processo histórico, assumindo que é impossível a construção 
da individualidade ocorrer sem a interferência da sociabilidade capitalista e das 
intermediações articuladas com a cultura, a linguagem, a política e outros fatores 
coletivos situados no processo histórico. 
O entendimento da apreensão da diversidade humana a partir da perspectiva de 
totalidade parte do pressuposto da centralidade do trabalho no processo de produção e 
reprodução social, compreendendo que este se põe como fator mediador do 
desenvolvimento humano a partir das necessidades humanas que se complexificam 
mediante a complexificação dos processos de trabalho elaborados com intuito de 
satisfação dessas necessidades. O processo de individuação leva à construção da 
individualidade e é pautado pelo entendimento de que os indivíduos são, à mesma 
medida, singulares e genéricos. 
 
A DIVERSIDADE HUMANA E O TRABALHO ENQUANTO DIMENSÕES 
CONSTITUINTES DA INDIVIDUALIDADE 
Apresentamos nesse tópico, de forma introdutória, a análise da diversidade humana 
enquanto componente da individualidade. A partir disso, estruturamos a nossa 
discussão nas relações entre o indivíduo, o trabalho e a diversidade humana. Portanto, 
corroboramos o legado marxista para o entendimento da diversidade humana enquanto 
dimensão constituinte da individualidade. 
Iniciamos com o pressuposto de que o trabalho é essencial para o desenvolvimento e 
reprodução humana e que, a partir do trabalho, o individuo constrói e é construído. A 
categoria que embasa nossa análise é o trabalho, pois é por intermédio dele que o 
indivíduo participa da produção de quaisquer bens e, assim, se automodifica. Portanto, 
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o ser, a partir do trabalho e de sua capacidade teleológica, torna-se simultaneamente 
genérico e singular. 
Assim como a partir do trabalho o indivíduo transforma a natureza, ele também é 
transformado. O indivíduo, a partir do processo do trabalho, passa a ocupar um espaço 
diferente na natureza, que se afasta do que anteriormente era movido por instintos e por 
determinações biológicas, ou seja, a partir do trabalho, o salto ontológico forma o ser 
social. Por isso, torna-se clara a compreensão das características dos sujeitos de 
épocas diferentes uma vez que conhecemos os seus meios de trabalho, como afirma 
Cisne e Santos (2018). 
Nosso propósito não é adentrar nas peculiaridades da categoria Trabalho, mas sim 
apreender sua contribuição no entendimento da diversidade humana, visando a 
discussão sobre a individualidade. Sabendo que é pelo trabalho que os indivíduos 
tornam-se unos e genéricos, constroem a totalidade social e que a partir dele o indivíduo 
se desenvolve e desenvolve suas relações sociais, o trabalho, portanto, exerce um 
papel fundamental na construção de cada indivíduo e nas relações sociais que esse 
sujeito está inserido. 
A construção da individualidade acontece no processo histórico no qual o indivíduo está 
inserido e no desenvolvimento das forças produtivas desse momento. Por isso, a 
construção da individualidade acontece em condições concretas, nas quais o indivíduo, 
na divisão social do trabalho, amplia suas capacidades humanas, a partir de respostas 
para conclusão de determinadas tarefas estabelecidas no ato de objetivação do 
trabalho. Nesse processo, o indivíduo encontra-se sob diferentes situações não 
vivenciadas e desafiadoras, ao passo que as enfrenta, faz escolhas e define suas 
finalidades, desenvolve criatividade e, assim, atende as suas necessidades e 
desenvolve outras. 
A partir disso, o sujeito deixa de ser apenas um membro da espécie humana e se 
desenvolve como um indivíduo com peculiaridades e escolhas, uno, que agrega 
qualidades e conquistas históricas na sua individualidade. Logo, vivencia o processo de 
individuação, aprendendo, selecionando, superando e avaliando as suas respostas 
anteriores que foram estabelecidas por outros indivíduos anteriormente e as atualizando 
com novos conceitos apreendidos, sendo projetado a dar continuidade nessa 
caminhada de responder a novas questões e atender a futuras necessidades. Logo, o 
trabalho não só desenvolve a individualidade, tornando os seres diversos, mas com a 
independência de cada indivíduo ocorre a mudança na totalidade social na qual ele está 
inserido. 
No processo de individuação há uma relação dialética entre o gênero humano, a 
formação sócio histórica e a sociabilidade da qual o sujeito faz parte. Ou seja, o indivíduo 
não possui peculiaridades inatas à existência, pois não existe a possibilidade da 
existência de uma essência humana que não seja construída nas relações sociais, como 
posto por Cisne e Santos (2018). Contudo, isso não deduz que os seres humanos sejam 
mecânicos e influenciáveis, pelo contrário, o legado marxista recusa as modalidades de 
simplificação como o economicismo, politicismo, culturalismo e eticismo na constituição 
da individualidade. É primordial para a apreensão da individualidade, entender que não 
há uma divisão entre o indivíduo singular com todas as suas peculiaridades e a 
sociedade com suas questões particulares. Tais divisões não permitem compreender a 
individualidade em sua totalidade, tendo em vista que o foco da nossa discussão é a 
relação do individualidade e do trabalho com o gênero humano. 
Portanto, podemos concluir que a partir do trabalho não só a matéria natural é 
modificada, como também o sujeito que está inserido nessa atividade e todas as 
relações que o ser social possui. Assim, o trabalho afeta, por intermédio das 
singularidades expostas, em toda sociedade e nas formas de ser, alterando padrões ou 
os fortalecendo. A atividade do trabalho, a qual é exclusiva do gênero humano traduz a 
complexidade do ser social que se expressa em classe, gênero, sexualidade, raça e 
etnia formando assim a individualidade de um ser que é genérico. 
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Conclusão 

 
Este plano de trabalho e a inserção no grupo de pesquisa e suas atividades foi de vital 
importância para a minha formação não somente acadêmica como também política. A 
iniciação científica tem sido vetor essencial na trajetória da comunidade acadêmica há 
muito tempo, sobre percalços, ataques e sucateamento crescentes à pesquisa, 
principalmente na área das ciências humanas e sociais. Os pesquisadores e as 
pesquisadoras resistem à sua maneira, traçando o debate político-social e a ponte que 
leva esse conhecimento à sociedade civil. 
Estudar a temática da diversidade humana é algo além da pesquisa acadêmica, é a 
oportunidade de dar voz às categorias humanas e às particularidades e genericidades 
que nos fazem tão diversos. É ser resistência frente a um projeto societário que endossa 
o ódio ao que nos torna singulares e reprime as tentativas de dar notoriedade e 
assistência aos grupos historicamente marginalizados pelas políticas e sociabilidade 
essencialmente excludente e sectária. Enquanto pesquisadora, acadêmica de Serviço 
Social e acima de tudo mulher bissexual e pertencente à classe trabalhadora, encaro 
como imperativo o compromisso ético-político com o debate da diversidade humana e 
sua disseminação. 
Dito isso, a fase inicial de nossa pesquisa foi, apesar das mudanças emergenciais não 
previstas, muito produtiva e satisfatória no que concerne à minha introdução e 
apreensão dos fundamentos teórico-sociais e políticos que permeiam e alicerçam a 
diversidade humana, visto que somente a partir disso poderemos avançar na 
continuidade da pesquisa. Para os momentos posteriores, visamos o enfoque no autor 
Newton Duarte e nas suas contribuições para o tema. 
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TÍTULO: Associação entre o ambiente operacional e a eficiência do setor de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário 

Resumo 

A eficiência na prestação do serviço é um dos princípios mais importantes para o setor 
de águas e esgotos, destaque em um grande marco na sua regulamentação pelo Lei 
11.445/2007. Outro princípio que se destaca é o de universalização do acesso de água 
e esgotos, que em alguns estudos é destacado a influência em diversos países de 
fatores ambientais que definem as heterogeneidades inerentes às particularidades 
locais e regionais. Nesse sentido, a pesquisa teve como propósito identificar as 
associações entre os fatores de ambiente operacional e os resultados da eficiência do 
setor de águas e esgotos que são sugeridas nos principais achados da literatura 
empírica nacional e internacional. Foram consultados 55 achados nos estudos 
empíricos dos anos de 1981 até 2020, por meio da análise qualitativa com a utilização 
da análise de correspondência – ANACOR executada pelo aplicativo SPSS®. Após isso, 
os resultados obtidos foram que, nenhuma das variáveis tiveram correspondência com 
os fatores ambientais relevantes. 

 

Palavras-chave: águas, esgotos, ambiente operacional 

TITLE: Association between the operational environment and the efficiency of the water 

supply and sewage sector 

Abstract 

Efficiency in the provision of the service is one of the most important principles for the 
water and sewage sector, highlighted in a major milestone in its regulation by Law 
11.445/2007. Another principle that stands out is the universalization of water and 
sewage access, which in some studies highlights the influence in several countries of 
environmental factors that define the heterogeneities inherent to local and regional 
particularities. In this sense, the research aimed to identify the associations between the 
factors of operational environment and the results of the efficiency of the water and 
sewage sector that are suggested in the main findings of the national and international 
empirical literature. Fifty-five findings were found in empirical studies from 1981 to 2020, 
through qualitative analysis using correspondence analysis - ANACOR performed by the 
SPSS® application. After that, the results obtained were that none of the variables 
matched the relevant environmental factors. 

 
Keywords: water , sewage, operating environment. 

Introdução 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 1951 

 

A regulação do setor de águas e esgotos brasileiro ocorreu desde 2007 pela Lei 
11.445/2007, que foi posteriormente regulamentada pelo Decreto 7.217/2010. A partir 
dessa regulamentação, foram destacados diversos princípios que foram de grande 
importância para o setor, dentre eles, a universalização do acesso aos serviços de água 
e esgotos; o uso de métodos, técnicas e processos que considerem as particularidades 
locais e regionais; e a eficiência e sustentabilidade econômica. Diversos estudos 
avaliam o desempenho das concessionárias e são observadas influências de elementos 
do ambiente entorno que representam os fatores exógenos que definem as 
heterogeneidades inerentes às particularidades locais e regionais. Nesse sentindo, 
podemos observar em diversos estudos na área onde é incorporada a densidade geral 
da rede em seus modelos como Mann e Mikesell (1976); Bruggink (1982); Brocas, Chan 
e Perrigne (2006) Anwandter e Ozuna (2002), Bottasso e Conti (2003), Saal e Parker 
(2006); Bottasso e Conti (2009); Martins, Coelho e Fortunato (2006); Kirkpatrick, Parker 
e Zhang (2004); Kirkpatrick, Parker e Zhang (2006) e Covelli, Ferro e Romero (2010); 
como também, Saal e Reid (2005) e Erbetta e Cave (2007), porém eles trataram a 
densidade de abastecimento de água e a densidade dos esgotos de forma separada. 
Outro fator estudado foram os tipos de clientes, em relação ao consumo residencial em 
relação ao todo observado por em Bruggink (1982); Anwandter e Ozuna (2002); 
Bottasso e Conti (2003); Em alguns modelos como de Wolak (1994); Brocas, Chan e 
Perrigne (2006) contemplaram a região geográfica, entre outros aspectos. Como se 
pode ver, existe um amplo campo de exploração de estudos empíricos sobre os efeitos 
da regulação econômica poderia proporcionar ao desempenho do setor de águas e 
esgotos brasileiro considerando as diversidades ambientais, e este estudo vem a 
avançar nesse sentido. 

Há também trabalhos mais atuais realizados internacionalmente a exemplo disso são 
os de See (2015) em 7 países do Sudeste Asiático, trataram sobre a densidade, como 
também Molinos-Senante et al. (2016) no Chile; Lo Storto (2020) e Romano et al. (2016) 
na Itália tratam sobre o tamanho das concessionárias. 

Alguns estudos brasileiros também nos mostra as influências ambientais na eficiência 
das concessionárias, Carmo e Távora Junior (2003) as evidências de que fatores 
ambientais, dentre eles, região geográfica em que a concessionária está localizada, 
exercem influência na eficiência, e que os mesmos fatores, de modo geral, também 
exercem influência na tecnologia disponível. Assim como esse estudo, Carvalho e 
Sampaio (2015) também mostrou a influência da região geográfica e sobre os tamanhos 
das concessionárias em Carvalho et al. (2015). Barbosa; Lima e Brusca (2016) sugerem 
que a densidade da rede e o PIB per capita influenciam na eficiência das 
concessionárias. 

Com base no que foi citado, é possível observar que o ambiente operacional pode 
influenciar na eficiência e desempenho do setor brasileiro e destaque legal para tal fim, 
por isso esse trabalho buscar responder a seguinte problemática: Quais as associações 
entre o ambiente operacional e os resultados da eficiência do setor de águas e esgotos 
que são sugeridas nos principais achados da literatura empírica nacional e 
internacional? A resposta ao problema contribuirá para concluir o projeto de pesquisa 
“Dez anos da Lei 11.445/2007: As concessionárias de serviços de águas e esgotos 
ficaram mais eficientes em custos e cobertura dos serviços após a lei entrar em vigor?” 

A resolução do problema buscará descrever os principais achados empíricos que 
sugerem associações entre as variáveis de ambiente operacional e os resultados da 
eficiência do setor de águas e esgotos segundo a literatura nacional e internacional. 
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Metodologia 

 

Quanto aos objetivos gerais ou quanto aos fins, esta pesquisa está classificada como 
descritiva, pois utiliza a técnica da observação na busca de informações sobre o a 
literatura empírica disponível relacionada aos fatores determinantes do desempenho 
(eficiência, qualidade e produtividade) do setor de águas e esgotos (water utilities) para 
depois descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. 

Quanto às pesquisas de natureza descritiva, Andrade (1994, p.16) destaca que “neste 
tipo de pesquisa os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e 
interpretados, sem que o pesquisador interfira sobre eles. Portanto, os fenômenos do 
mundo físico e humano são estudados, mas não manipulados pelo pesquisador”. 

Rudio (1980, p.56) esclarece que a finalidade da pesquisa descritiva é descobrir e 
observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. O 
delineamento da pesquisa caracteriza-se como pesquisa documental por fundamentar-
se em levantamento de documentos para se extraírem deles informações que 

contribuam para o desenvolvimento do conhecimento científico. 

Esse delineamento colabora para o desenvolvimento do presente estudo na medida em 
que, utilizando-se da análise de conteúdo de dissertações, teses, artigos, livros e 
pesquisas na internet sobre publicações que desenvolvam estudos empíricos de análise 

de determinantes da eficiência do setor de águas e esgotos. 

O estudo foi realizado em duas etapas. Inicialmente foi analisado conteúdo de artigos 
previamente catalogados, visando identificar achados empíricos referente a associação 
entre o ambiente operacional e a eficiência setor de águas e esgotos na literatura 
empírica nacional e internacional. Foram escolhidos 55 achados desenvolvidos entre os 
anos de 1981 e 2020, em diversos países como, EUA, Inglaterra e Gales, Itália, Índia, 
Chile, Espanha, 7 países do sudeste asiático, Austrália, França, Japão, Portugal e 
Brasil. Todos os estudos foram dispostos em uma tabela onde foram demonstrados as 
especificações de cada um, o país, as amostras (número de empresas pesquisadas), o 

métodos, os modelos de eficiência, o alcance e as variáveis ambientais. 

A quantidade de amostras foi de até 9, De 10 a 135, De 136 a 261, De 262 a 387, de 
388 a 513, Acima de 513, mostrando a variedades as quantidades de empresas 
analisada. Já com os modelos de eficiência foram evidenciados um total de 8 modelos 
diferentes, o DEA (Análise envoltória de dados) ; OLS (Métodos de mínimos quadrados 
ordinários) ; SFA (Análise de fronteira estocástica) ; GLS (Mínimos quadrados 
generalizados) E TPF (Fator total de produtividade); SUR (regressões aparentemente 
não relacionadas); ML (probabilidade máxima); GMM (Métodos de momentos 
generalizados; PI (Indicadores de gestão). E as variáveis ambientais relevantes que 
foram, o tamanho, densidade, região geográfica, renda, forma de captação de água e 
proporção de clientes residenciais. 

E assim foi desenvolvida uma análise qualitativa com utilização da técnica estatística de 
análise de correspondência – ANACOR executada pelo aplicativo SPSS® for Windows 
(versão 20.0) para se observar o comportamento e tendência dos achados empíricos 
publicados. 

 

Resultados e Discussões 
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A partir da utilização técnica estatística de análise de correspondência – ANACOR 
executada pelo aplicativo SPSS® for Windows (versão 20.0) para se observar o 
comportamento e tendência dos achados empíricos publicados. 

Foram correlacionados 3 aspectos com relação as variáveis ambientais relevantes, ou 
seja, 4 ao todo, que foram as variáveis mais explicitas nos estudos, evidenciadas na 
tabela. E assim, com a análise dos gráficos e tabelas foi possível observar a significância 
de associação entre cada uma delas. 

Gráfico 1 - Correspondência entre variáveis ambientais relevantes e localidade 
estudada 

A primeira delas foi entre as variáveis ambientais relevantes e as localidades estudadas. 
Podemos observar a partir do gráfico e dos resultados das correspondências 
encontrados que não houve significância. A significância do qui-quadrado foi de 0,151 
em 60 grau de liberdades, ou seja, uma associação não significativa. Além disso, pode-
se sugerir que, a localidade em que os estudos foram realizados não interferem nos 
estudos, ou seja, as variáveis ambientais em outros países/localidade podem ser 
comparadas as realidades dos estudos brasileiros e vice e versa. 

No gráfico 1 é possível observar que não houve associações entre fatores ambientais 
relevantes e localidade estudada. Há dispersões entre as variáveis apresentadas, 
somente tendo destaque Forma de captação – Japão que são os únicos que estão com 
aproximação no gráfico 1. 

Gráfico 2 - Correspondência entre variáveis ambientais relevantes e NOP 

A segunda correspondência foi entre as variáveis ambientais relevantes e o número de 
operadores pesquisados. A partir da análise observamos que a significância do qui-
quadrado encontrada é de 0,955, ou seja, nos mostra que não há relação entre as 
variáveis. Além disso com a observação do gráfico, é possível perceber que a escolha 
dos tamanhos das amostras para se realizar as pesquisas não terá influência nas 
análises das variáveis ambientais. 

Com a observação do gráfico 2, também se percebe que não há associação entre os 
fatores ambientais relevantes e o Número de operados pesquisados. Além dos dados 
apresentados no gráfico 2 mostra dispersões, porem algumas variáveis se encontram 
próximos a outros como: Forma de captação – Acima de 513; Região geográfica – De 
262 a 387; Proporção de clientes, Renda, Densidade e tamanho – De 10 a 135. 

Gráfico 3 - Correspondência entre variáveis ambientais relevantes e Modelo de 

eficiência utilizada 

E a terceira análise foi entre os fatores ambientais relevantes e o modelo de eficiência, 
apresentando uma significância do qui-quadrado com o valor de 0,858 mostrando 
também que não há significância entre essas variáveis. Assim, observamos que o 
modelo de eficiência escolhidos nos estudos não irá demonstrar significância de que os 
fatores ambientais afetam a eficiência, seja no âmbito nacional ou internacional. 

Com relação a observação ao gráfico 3, percebemos que há dispersões entre as 
variáveis e não há associações entre elas, apenas duas observações tiveram maior 

proximidade, que foi: Densidade – OLS e Tamanho – GLS, PI, GMM, SUR, SFA, 
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Assim, em todas estas análises concluímos que as correspondências realizadas, em 
nenhuma delas se obteve correspondência significativa, consequentemente não 
influenciará nas variáveis ambientais relevantes, não tendo significância quanto a 
localidade estudada, tipos de modelos de eficiência e ao número de amostras 
estudadas. 

 

Conclusão 

 

Diante da importância de se obter eficiência na prestação de serviços de saneamento e 
para aprofundar mais no assunto, esse trabalho teve como objetivo descrever os 
principais achados empíricos que sugerem associações entre as variáveis de ambiente 
operacional e os resultados da eficiência do setor de águas e esgotos segundo a 
literatura nacional e internacional. 

Com relação as variáveis analisadas e os resultados encontrados, podemos perceber 
que, a partir das análises, nenhuma das correspondências apontaram resultados que 

apresentasse significância e nem influenciará os fatores ambientais relevantes. 

Portanto, ao descrever os estudos, observamos que as variáveis ambientais dos 
estudos tanto nacional quanto internacional, poderão ser analisados as experiências 
entre eles pois a localidade não influenciará, assim como o número de operadores 
pesquisados e independente dos modelos utilizados nos estudos. Não trazendo nenhum 
resultado significativo e influente de que elementos do ambiente entorno que 
representam os fatores exógenos estão presentes nos estudos. 

Sugere-se para novos estudos a utilização de coeficientes das variáveis (fatores) 
utilizando técnicas de meta-análise. 
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Anexos 

 

 

Gráfico 1 - Correspondência entre variáveis ambientais relevantes e localidade 
estudada 
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Gráfico 2 - Correspondência entre variáveis ambientais relevantes e NOP 
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Gráfico 3 - Correspondência entre variáveis ambientais relevantes e Modelo de 
eficiência utilizada 
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Tabelas de todas as correspondencias 
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Dados relacionados a Localidade 

 

 

Tabela dos achados analisados na pesquisa 
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Dados Sobre correspondência com os modelos de eficiência 
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TÍTULO: PROGRAMA UMA TERRA E DUAS ÁGUAS (P1+2) NO RIO GRANDE DO 

NORTE: AVANÇOS, LIMITES E DESAFIOS DO 

Resumo 

Dentre os aspectos ambientais do semiárido, a problemática da seca e suas longas 
estiagens ganham sempre grande repercussão na sociedade. No entanto, o 
agravamento desses aspectos na forma de calamidade social é decorrente do processo 
de formação e exploração do semiárido, de sua terra e de sua gente, com a 
implementação de ações inadequadas ao ambiente. O modo de produção capitalista é 
implacável com o ambiente e com as pessoas que ele explora em favor da geração de 
riqueza e acúmulo de capital. Com o semiárido potiguar não é diferente, ao não respeitar 
os limites e especificidades do ambiente, suas fragilidades socioambientais passam a 
ser ampliadas. Devido a isso, e buscando romper com esse ciclo de ações debilitantes, 
a implementação de políticas públicas que incentivam a agricultura familiar e que 
buscam enfrentar essa visão de exploração destrutiva se tornam importantes. Assim 
sendo, o programa Uma Terra e Duas Águas (p1+2) é uma iniciativa da Articulação 
Semiárido Brasileiro - ASA - e busca por meio da implementação de suas tecnologias 
assegurar o acesso a água de consumo, para a pequena produção e a criação de 
animais. Mas para além disso, promove atividades de formação e mobilização para a 
convivência, por meio de oficinas, discussões em grupos incentivando a troca de 
saberes, capacitação para o manejo agroecológico da produção, entre outras. São 
iniciativas que buscam uma relação de equilíbrio entre a natureza e os seres humanos. 
 

Palavras-chave: Semiárido potiguar; Vulnerabilidade socioambiental; P1+2; 

TITLE: ONE LAND AND TWO WATERS (P1 + 2) PROGRAM IN RIO GRANDE DO 

NORTE: ADVANCES, LIMITS AND CHALLENGES 

Abstract 

Am ong the environmental aspects of the semiarid region, the problem of drought and 
its long droughts always gain great repercussion in society. However, the worsening of 
these aspects in the form of social calamity is due to the process of formation and 
exploration of the semiarid, its land and its people, with the implementation of actions 
that are inappropriate to the environment. The capitalist mode of production is relentless 
with the environment and with the people it exploits in favor of generating wealth and 
accumulating capital. It is no different with the semi-arid region of Rio Grande do Sul, as 
it does not respect the limits and specificities of the environment, its socioenvironmental 
weaknesses start to be amplified. Because of this, and seeking to break this cycle of 
debilitating actions, the implementation of public policies that encourage family farming 
and that seek to face this vision of destructive exploitation becomes important. Therefore, 
the program Uma Terra e Duas Águas (p1 + 2) is an initiative of the Brazilian Semi-Arid 
Articulation - ASA - and seeks through the implementation of its technologies to ensure 
access to drinking water, for small production and the creation of animals. But in addition 
to that, it promotes training and mobilization activities for coexistence, through 
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workshops, group discussions encouraging the exchange of knowledge, training for 
agroecological management of production, among others.  
 
Keywords: Potiguar semiarid; Socio-environmental vulnerability; P1 + 2; 

Introdução 

O semiárido é caracterizado, de modo geral, pela aridez do clima, escassez hídrica e 
pela irregularidade nas chuvas, associado às elevadas taxas de evaporação. Possui 
particularidades em seu ambiente natural que são frequentemente apontadas como 
causadoras dos seus baixos indicadores sociais e econômicos. Essas repercussões 
principalmente em torno da escassez hídrica e do empobrecimento dos solos, acabam 
por dificultar na exploração econômica de atividades agropecuárias. No entanto, a 
culpabilização da natureza acaba por desviar a atenção do verdadeiro ponto em questão 
que abarca a complexidade ambiental e a herança das desigualdades regionais 
decorrente da forma de ocupação do espaço semiárido, de apropriação e exploração do 
trabalho nesse espaço regional.Todos esses aspectos contribuem para uma região com 
maiores vulnerabilidades sociais, ambientais e econômicas pois os efeitos da seca são 
potencializados pela realidade desigual agravada pelo sistema capitalista de produção, 
que enfraquece a região ao enaltecer relações de produção degradante e de super 
exploração do trabalho, marcada pela forte concentração do acesso à terra e à água, 
apropriadas pelos grandes latifundiários em detrimento da grande massa familiar da 
população rural. 

O nosso estudo busca compreender como a implementação do programa P1+2, 
desenvolvido pela Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), afeta a vida de famílias 
sertanejas residentes no semiárido potiguar que são beneficiadas pelo mesmo. Para 
isso delimitamos nosso campo de estudo, observando como o P1+2 considera em seus 
conteúdos e ações alguns indicadores socioambientais pré-selecionados, e se de 
acordo com isso, o programa traz alterações na qualidade de vida das famílias. 

Enquanto uma iniciativa de política pública orientada por uma perspectiva social de 
valorização de convivência com o semiárido, o programa Uma Terra e Duas Águas 
(P1+2) propõe, conforme aponta SILVA (2008), processos emancipatórios que possam 
proporcionar a expansão das capacidades das famílias sertanejas, para que seja 
possível aprender a conviver com as especificidades ambientais e promover um 
desenvolvimento sustentável. 

Visando observar se o Programa contribui para mudanças na qualidade de vida das 
famílias potiguares beneficiadas, foram selecionados os seguintes indicadores 
socioambientais: Insegurança Hídrica; Insegurança Alimentar e Nutricional; 
Desertificação e Degradação Ambiental; e Fragilidade na Produção Agropecuária. 

 
Metodologia 

 
Para a análise das contribuições do programa P1+2 na vida das famílias sertanejas do 
Rio Grande do Norte, foram realizadas pesquisas documentais e bibliográficas de 
caráter exploratório e explicativo considerando os indicadores socioambientais 
selecionados nas discussões em grupo de pesquisa. As fontes principais de consulta 
foram os relatórios produzidos pela Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA), também 
foram realizadas consultas aos bancos de dados fornecidos pelo IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística e pelo Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil. 
Com a finalidade de compreendermos os aspectos dessa política pública, como ela se 
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insere na perspectiva da convivência com o semiárido e como atua em meio às 
vulnerabilidades socioambientais, utilizamos as leituras do Boletim Candeeiro, feito e 
disponibilizado pela ASA, que traz relatos das famílias beneficiadas pelo Programa. 
Também confeccionamos Fichas de Leitura de obras escolhidas e partilhadas durante 
as discussões em grupo. Foi necessário ao desenvolvimento da pesquisa que fosse 
utilizado, sobretudo, o método histórico dialético, para compreender a importância da 
construção histórica e das relações de contradição associadas à exploração da natureza 
e do trabalho na região e suas implicações na construção da visão contemporânea 
difundida sobre o semiárido. 
 

Resultados e Discussões 

 

Semiárido Potiguar 

O Rio Grande do Norte é um dos estados do Nordeste brasileiro cuja maioria dos 
municípios se encontra em áreas com domínio do clima semiárido. Cerca de 88% 
encontra-se na área da abrangência do Semiárido brasileiro, o que correspondente a 
93,4% do território estadual. 

Os municípios do semiárido potiguar (SAP) se caracterizam, na sua maioria, como de 
pequeno porte, com 61% deles tendo até 10 mil habitantes e apenas 13% com mais de 
20 mil habitantes (IBGE, 2018). Naqueles municípios vivem mais de 1,7 milhões de 
pessoas, sendo 549 mil em áreas rurais, o que corresponde a quase um terço do total, 
ou seja, o dobro da média nacional que é de 15,6%, segundo o Censo Demográfico do 
IBGE de 2010. É importante considerar na análise da caracterização do semiárido 
potiguar, as suas vulnerabilidades ambientais, e as características naturais do espaço, 
como clima, relevo, e a inteligência das espécies nos biomas locais em se adaptar a 
esse território. Esta realidade influencia diretamente nas condições de sobrevivência e 
no desenvolvimento socioeconômico da população sertaneja, principalmente daquelas 
ligadas direta e indiretamente às atividades agrícolas e pecuárias como meios de 

subsistência familiar. 

Vulnerabilidades Socioambientais 

O termo Vulnerabilidade Socioambiental, pode ser definido de acordo com Alves (2016, 
apud Vasconcelos, 2019), como a coexistência de situações de pobreza ou privação 
social e de situações de exposição a risco e/ou degradação ambiental. A vulnerabilidade 
socioambiental está associada às relações sociais estabelecidas entre as classes 
sociais no capitalismo, implica dizer, portanto, que o lugar dos sujeitos na esfera de 
produção acarreta em diferentes formas de acessar à riqueza socialmente produzida, a 
qual acontece de forma desigual. Essa desigualdade inerente à sociabilidade capitalista 
afeta diretamente o modo em que a classe trabalhadora tem acesso aos meios de 
reprodução da vida social com dignidade. Segundo Iamamoto (2004), com uma 
finalidade que começa desde a historicidade da produção da riqueza social atual, até as 
repercussões na vida em sociedade, pode-se compreender a construção da categoria 
“vulnerabilidade socioambiental” como uma expressão da Questão Social que por sua 
vez, compreende ao conjunto de expressões de desigualdades sociais que fazem parte 
da essência da sociedade capitalista. 

Desse modo, é válida a compreensão de que dentro de uma lógica de reprodução do 
capitalismo, a natureza e o trabalho humano estão submetidos e subordinados à 
produção de mercadorias, visando gerar um lucro constante que possibilite a 
reprodução e a concentração de capital, gerando a degradação ambiental e a 
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expropriação das condições de vida da classe que vive do trabalho. Trata-se de um 
processo histórico que constitui um modo de produção com uma sociabilidade própria 
calvada na ilusão de infinitude e de dominação da natureza, ou seja, que não considera 
os limites naturais, acaba por gerar vulnerabilidades ambientais, bem como sociais. 
Segundo Silva (2008), dentre as causas que agravam a situação natural do semiárido, 
encontra-se a devastação da vegetação, o manejo inadequado dos solos e o 
desperdício da água, portanto, além da vulnerabilidade que apresenta as fragilidades 
naturais do ambiente é possível identificar as vulnerabilidades que são intensificadas 
pela expansão do modo de produção capitalista. 

Dessa forma, os indicadores de vulnerabilidade socioambiental consideram a existência 
de uma fragilidade ambiental dada no Semiárido, devido às suas características naturais 
que, do ponto de vista antrópico e biológico, quando não adaptados, impedem a 
reprodução da vida, e que é intensificada, quando é acometida por um manejo não 
apropriado, como por exemplo, o risco de desertificação. Trata-se da degradação do 
solo, quando ele passa a perder o seu potencial produtivo, conforme estudos (Sá; 
Angelotti, 2009; Bezerra, 2016) que destacam a contínua perda de biodiversidade na 
região semiárida, decorrentes do manejo inadequado do solo e do desmatamento da 
vegetação que ampliam os processos de desertificação. Por conta disso, o semiárido 
requer uma produção econômica que considere esse risco, ou seja, se o objetivo da 
produção se orienta exclusivamente para a geração de excedente, sem considerar os 
danos ecológicos e de vulnerabilização do solo, não apenas incide no aumento da 
desertificação, como atinge economicamente a população que depende da fertilidade 

do solo para viabilizar tratos culturais agrícolas e da pecuária. 

Esse processo está, portanto relacionado a fragilidade da produção agropecuária, que 
consiste em atividades associadas ao cultivo de plantas e a criação de animais. A 
fragilidade da produção agropecuária está diretamente relacionada às barreiras de 
acesso aos ativos ou condições fundamentais para a realização da mesma. Além das 
limitações hídricas, deve-se considerar a forte concentração fundiária, com a agricultura 
familiar permanecendo asfixiada em pequenas áreas de minifúndios, e de dificuldades 
de acesso a conhecimentos, assistência técnica sistemática, crédito, infraestrutura para 
melhoria da qualidade da produção agropecuária orientada pelos imperativos 
ecológicos do ambiente, bem como dos canais e mecanismos adequados de 
comercialização. Ou seja, esse conjunto de fatores fragiliza a pequena produção. No 
Rio Grande do Norte essa realidade atinge uma parcela significativa da população que 
vive e trabalha nas áreas rurais. De acordo com os dados do Atlas do Desenvolvimento 
Humano do Brasil (2010), cerca de 54,64% dos chamados “ocupados” com 18 anos ou 
mais nas rurais do RN, trabalham diretamente no setor agropecuário, em contrapartida, 
apenas 20,59% com mais de 18 anos são empregados com carteira assinada, o que 
caracteriza uma enorme dependência da terra para a sobrevivência digna e soberania 
das famílias que compõem o sertão potiguar, necessitando do acesso à terra, à água e 
aos demais meios e condições necessárias para subsistência familiar. 

No caso, da insegurança hídrica, esta representa uma das fragilidades socioambientais 
mais preocupantes, caracterizada pela restrição do acesso à água de qualidade, e da 
quantidade suficiente para manutenção da qualidade de vida familiar. Quando falamos 
de insegurança hídrica dentro do contexto do semiárido potiguar, precisamos 
compreender que água é um direito, uma fonte de vida. Ela é direcionada para o 
consumo familiar doméstico, para a manutenção da criação de animais e para 
agricultura. A situação de insegurança desse direito, afeta a qualidade de vida e o bem 
estar das famílias, afeta suas produções agropecuárias e impacta também na geração 
de renda. No RN, de acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano (2010), às áreas 
urbanas apresentam uma porcentagem de 95,25% da população com residência 
permanente que tem acesso à água encanada, em contrapartida, nas áreas rurais 
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apenas 59,20% da população tem acesso, já em comparação à média nacional a 
porcentagem da população nas áreas urbanas correspondem a 94,64% enquanto às 
áreas rurais apresentam 60,64%. Deve-se considerar que, o parâmetro do acesso à 
água utilizado pode ser proveniente de rede geral, poço, nascente, reservatório 
abastecido por água das chuvas ou carro-pipa. Implicando em uma situação de 
vulnerabilidade ambiental (relacionada às características naturais do ambiente), e social 
(considerando a dimensão estrutural das expressões da Questão Social) o consumo de 
água não potável, ou a utilização de água salobra (composta por diversos tipos de sais) 
compromete a integridade da população, do plantio e dos animais. O consumo de água 
não tratada acarreta na possível contaminação por meio de microrganismos infectados, 
que quando não submetida ao tratamento de limpeza e purificação pode resultar na 
disseminação de várias doenças. No caso da água salobra sendo utilizada para o 
plantio, irrigação ou para a dessedentação de animais podem acarretar no 
empobrecimento do solo por ser rica em sódio, além de afetar a saúde dos animais e 

pessoas que a consumirem. 

Em decorrência disso, a questão alimentar e nutricional das famílias fica comprometida, 
pois, se a disponibilidade de água para consumo e usos domésticos diários não são 
garantia, a água para o plantio (agricultura de subsistência familiar) e para a criação de 
animais de pequeno porte será inviável. A qualidade, quantidade e variedade da 
produção depende da fertilidade do solo e da disponibilidade hídrica para produção. Por 
outro lado, o agir antrópico repercute num grau de vulnerabilidade que não é apenas 
ambiental, mas incide na capacidade produtiva, desde a produção para autoconsumo, 
como para geração de riqueza. Essa realidade se manifesta de forma desigual, afinal 
nem todo produtor, possui os meios de proteção socioambiental nos períodos de 
estiagem. Portanto, segundo o art. 3° da Lei Orgânica da Segurança Alimentar e 
Nutricional (Lei n°11.346, de 15 de setembro de 2006), uma alimentação de qualidade 
como um direito humano é imprescindível à cidadania. A insegurança alimentar 
apresenta-se em três níveis: leve, que diz respeito a preocupação futura de não 
conseguir ter acesso à alimentação; moderada, que representa a redução/falta de 
alimentos entre adultos; e grave, que se apresenta na redução/falta de alimentos entre 
crianças, e em situações em que passa-se um dia inteiro sem comer por falta de dinheiro 
(fome). De acordo com os dados do IBGE (2013), as regiões Norte e Nordeste são as 
que apresentam a maior prevalência de domicílios em situação de insegurança 
alimentar (IA), apesar de um aumento, entre os anos de 2014 a 2013, de 15,5 pontos 
percentuais no número de domicílios que estão em situação de segurança alimentar 
(SA). No caso da Região Nordeste esse percentual passou de 46,4%, em 2004, para 
61,9%, em 2013. O Nordeste, porém, ainda apresenta os números mais baixos de 
segurança alimentar em relação às demais regiões, principalmente em relação às 

regiões Sul e Sudeste, que em 2013 possuíam 85,1% e 85,5%, respectivamente. 

De acordo com isso, se evidencia a importância da percepção da convivência com o 
semiárido como uma perspectiva ideal para viver nesse espaço, seja pelas 
vulnerabilidades ambientais ou sociais 

Desenvolvimento do Semiárido 

Ao longo dos anos, algumas iniciativas orientadas por diferentes visões e concepções 
vêm sendo implementadas como alternativas de desenvolvimento do semiárido, que 
variam entre três perspectivas principais: o combate à seca; a modernização 

conservadora; e a perspectiva de convivência com o semiárido. 

As iniciativas limitadas ao combate seca, direcionam todos os olhares para um único 
culpado: a natureza do semiárido, ou seja, irregularidade pluviométrica. Muito difundida 
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durante o século XX, hoje essa perspectiva perde força, principalmente em relação ao 
desenvolvimento de diferentes estratégias sociais, políticas, econômicas e ambientais 
possibilitadas por múltiplas políticas públicas. As ações de combate à seca e aos efeitos 
da seca priorizam sobretudo, as soluções hidráulicas, restringindo a problemática 
regional do semiárido à questão hídrica, segundo Morais (2016), ações 
institucionalizadas para combater a seca se direcionaram para obras de engenharia 
visando o acúmulo de água, como medida paliativa na tentativa de resolver problemas 
de imediato, por meio de grandes açudes e barragens. Já as políticas de modernização 
regional, centralizam suas propostas e ações em um tipo de crescimento econômico 
que possibilite aproveitar as potencialidades regionais dinamizando áreas ou pólos de 
desenvolvimento de interesse do capital, reproduzindo a lógica de máxima exploração 
da natureza e conservando as estruturas que estão na base das desigualdades sociais. 
Silva (2008), afirma que tanto o combate à seca quanto a modernização conservadora 
possuem como características a exploração econômica do ambiente e da gente do 
semiárido; uma visão fragmentada e tecnicista da realidade do ambiente e a vantagem 
política em benefício da elite que exerce a dominação local, seja dos antigos coronéis e 
fazendeiros do sertão, seja, hoje, o moderno setor empresarial. 

Em contrapartida, a perspectiva da convivência com o semiárido defende a possibilidade 
de uma relação harmônica entre os seres humanos e a natureza. Conforme Silva (2008), 
a perspectiva da convivência destaca a possibilidade de um desenvolvimento embasado 
na sustentabilidade ambiental, relacionando a qualidade de vida das famílias sertanejas 
junto ao incentivo às atividades econômicas apropriadas para a região. “Não se pode 
combater fenômenos naturais que formam todo um ecossistema, a estratégia a ser 
adotada deve ser de adaptação e de convivência com estes efeitos” (SILVA et al, 2016, 
p. 96). Desse modo, a Convivência com o Semiárido mostra-se como uma perspectiva 
capaz de surtir efeitos de longo prazo. 

Nessa perspectiva de conviver com a semiaridez, têm sido desenvolvidas, 
experimentadas e disseminadas várias alternativas. São ações que seguem essa 
perspectiva, reconhecendo que é necessário aprender a conviver com a seca, ao invés 
de lutar contra ela. O programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) corresponde a uma 
ação desenvolvida pela Articulação Semiárido Brasileiro, com o intuito de ampliar o 
estoque de água das famílias, buscando promover a soberania das famílias agricultoras, 
conforme será analisado a seguir. 

P1+2 e o enfrentamento de Vulnerabilidades Socioambientais no Semiárido 

Potiguar 

Embasado no princípio da convivência com o semiárido, o Programa Uma Terra e Duas 
Águas (P1+2) é uma iniciativa da ASA Brasil e foi desenvolvido em 2007, dando 
sequência ao Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o 
Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC). A ASA é uma rede de organizações 
não governamentais, que atua de maneira articulada e descentralizada em todo SAB. 
Gnadlinger (2008) destaca que, tal como o P1MC, o P1+2 é uma proposta da Sociedade 
Civil organizada dirigida ao Estado, para financiamento público e execução em parceria, 

envolvendo diretamente a própria população do SAB. 

Desta forma, o P1+2 tem a intenção de promover melhores condições para as famílias 
agricultoras aumentando a produção de alimentos para o consumo e/ou venda, e a 
criação de animais de pequeno porte. Esse processo deverá ser conduzido com a 
participação ativa das famílias sertanejas: “A concepção do P1+2 envolve a formação e 
mobilização das famílias camponesas, em todas as fases de sua implementação. 
Acredita-se que só é verdadeiro e duradouro o desenvolvimento em que a população 
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que vive e luta no Semi-Árido, seja o principal “ator” do processo e que este tenha o 
alcance regional” (GNADLINGER, 2008, p. 10). 

Quanto à origem e inspiração do Programa, o autor destaca que o P1+2 se baseia em 
um “Programa 1-2-1” desenvolvido nos anos 1990 no Semiárido chinês, onde a única 
fonte de água possível está na captação e manejo da água de chuva. Esse programa 
que providencia água para o uso humano e para animais, desenvolvendo a economia 
agrícola e melhorando o meio-ambiente foi apresentado no 2° Simpósio de Captação e 
Manejo de Água de Chuva, em julho 1999, em Petrolina - PE (GNADLINGER, 2008). A 
respeito do nome do programa, de acordo com Souza (2014), este busca ilustrar que se 
levam duas águas para uma mesma terra, a primeira água destinada ao consumo 
humano (já viabilizado pelo P1MC), e a segunda água destinada à produção e/ou para 
pequenas criações de animais. 

O Rio Grande do Norte é um dos estados do Nordeste brasileiro em que foram 
implementados os dois Programas (P1MC e P1+2), conforme consta no mapa das 
tecnologias sociais da ASA. Até março de 2019, já havia sido implantadas mais de 68 
mil cisternas no RN, com capacidade de acumulação de 1.080.432 (m3) de água, 
beneficiando 272.806 pessoas. As tecnologias de produção (p1+2) beneficiam 11.619 
famílias que tiveram acesso a tecnologias para a pequena produção: Barragem 

Subterrânea, Barreiro-Trincheira, Cisterna Calçadão, entre outros. 

Através dos Boletins O Candeeiro, desenvolvidos pela ASA - Articulação Semiárido 
Brasileiro, pudemos ter acesso aos relatos das famílias beneficiadas pelos programas. 
São 184 boletins escritos e divulgados pela ASA entre 2010 e 2019. Dentre eles 
selecionamos algumas histórias para que seja possível compreender a importância do 
programa (P1+2) na vida das famílias beneficiadas, com uma aproximação prática e 
acessível dos relatos pessoais sobre a experiência das famílias com o programa, 
considerando os indicadores de vulnerabilidades socioambientais que selecionamos na 

presente pesquisa, como exemplo: 

A história de Josélia Inácio da Silva Câmara é uma delas. Ela vive na comunidade 
Riacho Fechado I, no município de Bento Fernandes/RN e começou sua trajetória no 
roçado desde a infância, de onde tira o alimento e sustento. Durante as estiagens dos 
anos 80 e 90, ela e sua família foram obrigadas a sair da comunidade e ir para o 
município vizinho em busca de trabalho, mas as coisas eram muito difíceis no início pois 
não havia incentivo, a comunidade não tinha acesso a água nem para beber nem para 
o plantio. Foi a partir de muita organização, e da participação da comunidade no Fórum 
da ASA do Mato Grande que passou a ser possível algumas conquistas, como a cisterna 
do P1MC e do P1+2. Em uma de suas declarações ao boletim, Josélia diz que os 
programas da ASA são bem diferentes de outros que ela conhece, pois antes de 
conquistar a tecnologia, agricultores e agricultoras precisam participar de um processo 
de mobilização e troca de conhecimentos que transformam a forma de viver e trabalhar 
coletivamente. (O Candeeiro, 2016, n°2269). 

A partir da leitura dos relatos, tem-se a compreensão de que o P1+2 é um programa 
que consiste de forma simples, em garantir o acesso a estruturas hídricas de captação 
e o armazenamento de água de chuva para a produção agroecológica no semiárido. No 
entanto, o programa vai para além disso, tratando da soberania e da segurança hídrica 
e alimentar dessas famílias. Ademais insere uma relação de respeito e convivência com 
o ambiente, realizando atividades formativas, desenvolvendo e incentivando técnicas de 

manejo adequado do solo e ações de produção agroecológica. 
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No Rio Grande do Norte, segundo a análise de Silva e Barros (2016, p. 74), as 
tecnologias de convivência com o Semiárido que são disseminadas pelo Programa têm 
trazido inclusão social e melhoria da qualidade de vida, repercutindo na permanência 
dessas famílias no campo. Desta forma, As tecnologias sociais voltadas ao manejo dos 
recursos produtivos têm levado a uma significativa melhoria nos níveis de segurança 
alimentar e nutricional das famílias. O excedente das produções familiares é destinado 
à venda em circuitos curtos de comercialização, como feiras agroecológicas e, em 
alguns casos, mercados institucionais. A água armazenada nas infraestruturas 
instaladas pelo programa contribui também para a manutenção dos plantéis dos 
pequenos animais, elevando a oferta de proteína animal na dieta alimentar das famílias. 

(SOUZA, 2014, p.15) 

É inegável a contribuição do programa P1+2 para assistir as famílias em relação à 
segurança hídrica, alimentar e nutricional, além de reduzir as ações de degradação 
ambiental, e as fragilidades na produção agropecuária. No entanto, levando em 
consideração a realidade complexa das vulnerabilidades socioambientais no Semiárido 
potiguar, é válido afirmar que as transformações de caráter estrutural necessitam de 
uma potencialidade mais ampla de atuação de políticas públicas, participação 
sociopolítica e com percepção ambiental apurada, para perceber que o acesso desde a 
segurança nutricional, e hídrica na realidade dos sujeitos de direito do Rio Grande do 
Norte requer uma institucionalidade que trate da realidade socioambiental de forma 
articulada, e vinculada, no que concerne a responsabilidade antrópica, com um 
questionamento da constituição da economia apropriada, e de um modo de viver 

igualmente apropriado. 

 
Conclusão 

 

Tendo em vista o estudo realizado, podemos construir algumas considerações sobre o 
programa P1+2, a partir da sua relação com os indicadores de vulnerabilidades 
socioambientais apresentadas ao longo da discussão, das suas capacidades e limites, 
bem como os relatos das famílias beneficiadas. 

Inicialmente, é necessário destacar a importância do Programa, considerando que está 
relacionado e faz parte de um processo mais amplo de mobilização e organização 
política e social que defende e constrói propostas alternativas de desenvolvimento 
sustentável no Semiárido brasileiro que tenha por prioridade garantir melhores 
condições de vida da população sertaneja com acesso a direitos sociais e tendo por 
base uma produção agroecológica. Dessa forma, o programa se relacionar com fatores 
estruturais, como a questão social, a vulnerabilidade ambiental, e a intensificação 
antrópica das vulnerabilidades, que devem ser tratadas em suas particularidades. 

No entanto, o P1+2 não tem a intenção explícita nem consegue promover uma ruptura 
imediata nas estruturas mais profundas na questão fundiária e hídrica no semiárido, 
nem na concentração da terra e da água, o que requer maior capacidade de pressão 
política. Mesmo assim, o acesso ao Programa, conforme os relatos do Boletim o 
Candeeiro, fortalecem a luta pela terra e, sobretudo a resistência das famílias que já 
estão assentadas em áreas de reforma agrária e nas áreas de resistência de 
comunidades rurais e de povos e comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas. 
Apesar da limitação de recursos, sobretudo diante do ajuste fiscal neoliberal, para 
multiplicar as tecnologias hídricas e a produção agroecológica propugnadas pelo P1+2, 
o acesso à água de forma descentralizada tem sido também um instrumento de 
resistência sertaneja no Semiárido diante das pressões do capital no campo, no 
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agronegócio e outros. Por fim, deve-se considerar que a mobilização para a 
implementação de um programa de convivência com o semiárido é um passo 
importante, mas precisa demonstrar a questão da convivência como uma forma de 
enfrentamento, e percepção da realidade socioambiental pelos sujeitos de direito, sendo 
mais que um programa focalizado em fornecer acesso a água descentralizada, 
possivelmente gerando transformações sociais mais amplas. 

Dessa forma, o programa traz muitos avanços dentro dos seus limites previamente 
delimitados, trata-se de uma ampliação das capacidades de resistência da população 
que reside na região, e do desenvolvimento da autonomia dessas famílias. Também foi 
possível analisar que a implementação do programa resultou na melhoria da qualidade 
da vida das famílias, ampliando a segurança hídrica, nutricional e econômica. Ademais, 
como o P1+2 se trata de um programa cuja perspectiva é a da Convivência com o 
Semiárido, abrange também a questão da relação sustentável para com o ambiente, e 
também na relação da população sertaneja com as particularidades do semiárido 

potiguar. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Municípios situados no semiárido do Rio Grande do Norte Fonte: Núcleo de 
Estudos do Semiárido (2014) 
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Figura 2: Ações desenvolvidas no P1+2 no Semiárido Potiguar Fonte: Mapa das 
Tecnologias Sociais da Articulação do Semiárido - ASA 
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Boletim usado como exemplo ao longo do relatório. (O Candeeiro, 2016, n°2269). P.1 
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Boletim usado como exemplo ao longo do relatório. (O Candeeiro, 2016, n°2269). P.2 
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TÍTULO: Bases teóricas do Feminismo Materialista: das relações entre marxismo e 

antropologia 

Resumo 

O presente plano de trabalho teve como objetivo analisar a contribuição dos 
antropólogos marxistas Maurice Godelier e Jean Claude Meillassoux para o Feminismo 
Materialista, pois que este se utiliza-se da produção antropológica dos autores 
supracitados em sua discussão sobre as relações sociais de sexo. Considerando que a 
concepção de emancipação humana ultrapassa o entendimento de luta de classes que 
as autoras clássicas do Feminismo Materialista defendem, o relatório de plano de 
trabalho aqui apresentado assinala os avanços e limites presentes nesta perspectiva 
teórico-metodológica, considerando a necessidade de superação desta sociedade, 
pautada na exploração de sexo, raça e classe. 
 

Palavras-chave: Feminismo Materialista, Marxismo, Antropologia. 

TITLE: Theoretical bases of Materialistic Feminism: relations between Marxism and 

anthropology 

Abstract 

The present work plan aims to analyze the contribution of Marxist anthropologists 
Maurice Godelier and Jean Claude Meillassoux to Materialist Feminism, as this uses the 
anthropological production of the aforementioned authors in their discussion of the social 
relations of sex. Considering that the concept of human emancipation goes beyond the 
understanding of the class struggle that the classic authors of Materialist Feminism 
defend, the work plan presented here, highlights the advances and limits present in this 
theoretical-methodological perspective, considering the need to overcome this society, 
based on the exploration of sex, race, and class. 
 
Keywords: Materialist feminism, Marxism, Anthropology. 

Introdução 

O plano de trabalho intitulado “Bases teóricas do Feminismo Materialista: das relações 
entre marxismo e antropologia” pertencente ao projeto de pesquisa PVE15836-2018 - 
Feminismo materialista e emancipação humana no serviço social brasileiro teve por 
objetivo analisar e debater as produções do feminismo materialista e confrontá-las com 
os estudos marxistas afim de identificar os as possibilidades e limites de ambas as 
teorias para a efetivação de um projeto de emancipação humana. De acordo com Cinzia 
Arruzza (2019) o feminismo materialista foi fundado na década de 1970 pela antropóloga 
feminista francesa Christine Delphy para falar da exploração do trabalho reprodutivo das 
mulheres. Desta forma o feminismo materialista surge como um via alternativa a teoria 
naturalista e ao economicismo marxista ortodoxo que considerava superação da 
opressão das mulheres como secundária à superação de classes sociais. Sendo assim, 
as feministas materialistas aliadas a antropologia marxista de Maurice Godelier e Jean 
Claude Meillassoux buscam analisar as mais diversas formas de sociedade para 
compreender as determinações de sexo presentes nestas e como tais determinações 
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influenciam nas relações sociais hoje. Com base nestes estudos as feministas 
materialistas defendem que as mulheres são uma classe social do modo de produção 
doméstico do sistema patriarcal e que se encontram em uma condição de exploração/ 
submissão, desta forma optam por utilizar a categoria "relações sociais de sexo" 
consubstanciadas com as relações sociais de "raça"/etnia e de classe para 
compreender a sociedade capitalista e suas desigualdades. Onde nas palavras de 
Arruzza (2019) “Christie Delphy argumenta que não é o capitalismo que se apropria do 
trabalho doméstico, mesmo que certamente se beneficie disso, Para a teórica, são os 
próprios homens que o fazem (2019, p. 103). Desta forma ao lado do capitalismo 
existiria, portanto, um modo de produção patriarcal que se apropria do trabalho 
reprodutivo das mulheres transformando-o em produtivo para o capitalismo. Sendo 
assim o grande questionamento que surgia a partir das leituras era: seria possível 
superar o patriarcado enquanto modo de produção doméstico sem superar o 
capitalismo?: 
 
Metodologia 

 
A pesquisa teve cunho qualitativo e modalidade documental. Devemos dizer que 
analisar e examinar os textos referentes ao feminismo materialista, optou-se também 
por incluir leituras marxistas objetivando ao confrontá-los evidenciar o lugar em que se 
encontra a emancipação humana das presentes teorias. Desta maneira, à luz do método 
materialista dialético foi realizada a captação de elementos da realidade por meio de 
revisão bibliográfica e de analise documental. 
 

Resultados e Discussões 

 
Com as discussões e confrontos entre feminismos marxista e materialista percebeu-se 
que no modo de produção capitalista as relações de desigualdade entre gênero, classe 
e raça se encontram cada vez mais imbricadas, o que torna impossível superar apenas 
uma das desigualdades, tendo em vista que o capitalismo se moldou unindo em si e 
transformando em estruturais as relações patriarcais, de raça e de classe. O termo 
consubstancialidade cunhado por Christine Delphy busca, portanto, dar conta dessa 
relação entre as três formas de opressão acima referenciadas, explicando que no 
capitalismo ela apresentam roupagens diferentes das antigas formas societárias, mas 
que não deixam de carregar em si semelhança com as sociedades passadas. Sendo 
assim, diante do movimento contraditório da sociedade capitalista e suas relações 
sociais desiguais, faz-se cada vez mais necessário o aprofundamento do estudos e 
reflexões proporcionados por esse plano de trabalho de modo que através do 
desvelamento da essência se possa superar não só capitalismo, mas como também o 
patriarcado e o racismo por via da emancipação humana como orientação social. 
 

Conclusão 

 
O plano de trabalho desenvolvido possibilitou desde o seu início profundas reflexões 
acerca da relação entre antropologia e marxismo, seus limites e possibilidades para a 
se alcançar a emancipação humana. Este estudo entende que somente através de uma 
pesquisa politicamente comprometida e competente que se pode desvelar as 
contradições sociais presentes na sociedade e, portanto, superá-las. É necessário 
assinalar que, contudo, devido a suspensão do calendário acadêmico em função da 
pandemia do novo corona vírus, o desenvolvimento da pesquisa foi parcialmente 
prejudicado. Ainda assim, conseguimos reunir elementos que nos apontam para 
algumas das contribuições de Godelier e de Meilassoux que dão base para o feminismo 
materialista. No caso de Godelier, sua contribuição se assenta inicialmente no fato de 
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que para ele as relações de parentesco são também relações de produção. Ele assinala 
que há dominação de homens sobre as mulheres mesmo em sociedades não classistas, 
e onde as diferenças se dão entre famílias, especificamente em sociedades de coletores 
e caçadores. A discussão sobre instrumentos (mãos, instrumentos, armas) que surge 
pelas mãos de Paola Tabet, feminista materialista, desenvolve-se a partir das ideias de 
Godelier. Já no caso de Meilassoux, especificamente sua obra “Mulheres, celeiros e 
capitais”, podemos dizer que, em primeiro lugar, ao evidenciar a importância do trabalho 
efetuado pelas mulheres no espaço doméstico, ele ajudou a que este tema tomasse a 
relevância de hoje. E em segundo lugar, ele efetua uma crítica também ao entendimento 
de Engels em relação à origem da dominação das mulheres, pois Meilassoux diz que o 
controle sobre a reprodução, ou seja, sobre a sexualidade feminina, precede a 
propriedade privada, e que esta dominação surgiu a partir do rapto de mulheres. Através 
da cultura de rapto de mulheres é que elas são então reificadas, e tidas como 
propriedade do grupo que as raptou. Desta forma, Meilassoux diz, pois, que a) é o rapto 
de mulheres de onde surge a noção de parentesco, e b) que a primeira apropriação de 
propriedade privada é a apropriação do trabalho das mulheres como reprodutoras. 
Assim ele subverte Engels, na chamada “sequência de eventos”. Para Engels, foi a 
propriedade privada que criou a “grande derrota histórica” das mulheres. Diz Meilassoux 
que sem a coisificação de mulheres como característica estrutural da sociedade, não há 
como explicar a origem da propriedade privada e do Estado. Isto é o contrário do que 
diz Engels. E este é o elo das feministas materialistas com Meilassoux. É seguindo 
Godelier e Meilassoux que estas autoras estabelecem como primeira a exploração e 
dominação de homens sobre mulheres. A ideia aqui é continuarmos perseguindo este 
objeto para ao final estabelecer alguns elementos conceituais que nos permitam 
entender se e como a noção de emancipação humana comparece nos trabalhos das 
materialistas. 
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TÍTULO: As Implicações do Ajuste Fiscal no Agravamento da Pobreza e na 

Desigualdade Social no Rio Grande do Norte. 

Resumo 

 

O atual período é marcado pela hegemonia do capital financeiro e dos setores a ele 
ligados, os quais mobilizam estratégias econômicas e políticas para implementar as 
contrarreformas que atendam às necessidades de reprodução do capital. No Brasil, o 
ajuste fiscal é uma das estratégias utilizadas pelo grande capital em período de crises. 
Este processo tem início ainda nos anos de 1980 e vem se consolidando nos anos de 
1990 e 2000. Uma das implicações do ajuste fiscal é o agravamento da questão social, 
expressa entre outros aspectos através da exclusão de amplos setores do mercado 
formal de trabalho, da frágil cobertura de direitos sociais e trabalhistas, do desemprego 
de caráter estrutural, da falta de acesso à saúde e demais políticas sociais públicas. Em 
face do exposto, o presente estudo pretende investigar em que medida as políticas de 
ajuste fiscal incidem no agravamento da pobreza e da desigualdade social no Rio 
Grande do Norte, considerando para tanto o período de 2014 a 2018. Do ponto de vista 
metodológico isso exige fazer algumas aproximações acerca do fenômeno da pobreza 
considerada como uma resultante da desigualdade social. Requer também estabelecer 
as mediações necessárias entre o ajuste fiscal e suas implicações no trabalho e renda. 
Portanto, Trata-se de um estudo que faz opção pelo enfoque misto, pois relaciona 
qualidade e quantidade na perspectiva de complementariedade, pela articulação de 

dados quanti-qualitativos. 

 
 
Palavras-chave: ajuste fiscal: pobreza: desigualdade: Rio Grande do Norte 

TITLE: The Implications of Fiscal Adjustment in Worsening Poverty and Social Inequality 

in Rio Grande do Norte. 

Abstract 

The current period is marked by the hegemony of financial capital and the sectors 
connected to it, which mobilize economic and political strategies to implement counter-
reforms that meet the needs of capital reproduction. In Brazil, fiscal adjustment is one of 
the strategies used by big capital in times of crisis. This process started in the 1980s and 
has been consolidated in the 1990s and 2000s. One of the implications of the fiscal 
adjustment is the worsening of the social issue, expressed among other aspects through 
the exclusion of large sectors of the formal labor market, fragile coverage of social and 
labor rights, structural unemployment, lack of access to health and other public social 
policies. In view of the above, this study aims to investigate the extent to which fiscal 
adjustment policies affect the worsening of poverty and social inequality in Rio Grande 
do Norte, considering the period from 2014 to 2018 for this purpose. From a 
methodological point of view, this requires make some approximations about the 
phenomenon of poverty considered as a result of social inequality. It also requires 
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establishing the necessary mediations between the fiscal adjustment and its implications 
for work and income. Therefore, it is a study that opts for the mixed approach, as it relates 
quality and quantity in the perspective of complementarity, through the articulation of 
quanti-qualitative data. 
 
Keywords: Fiscal adjustment: poverty: inequality: Rio Grande do Norte 

Introdução 

O capitalismo contemporâneo é marcado pela hegemonia do capital financeiro, 
expansão do neoliberalismo e das suas estratégias políticas e econômicas que visam 
responder à crise do capital. No Brasil, diferente dos países centrais, o neoliberalismo 
começa a ganhar força na década de 1990, visto que na década de 1980, a classe 
trabalhadora estava bastante atuante nos movimentos sociais, partidos, sindicatos etc, 
e, por consequência disso, conseguiu conquistar vários direitos sociais na Constituição 
de 1988. Todavia, a década de 1990 é marcada pelos ataques dos interesses do capital, 
impactando diretamente nas políticas públicas, nos direitos sociais e trabalhistas, na 
precarização dos serviços, aumento do desemprego, precarização do trabalho, 
privatizações, terceirizações etc. 

O ajuste fiscal é uma das estratégias usada pelo capital em períodos de crise. No Brasil, 
esta estratégia vem sendo implementada desde os anos de 1980 até os dias de hoje. 
Segundo Behring e Boschetti (2011), o ajuste fiscal é um dos grandes responsáveis em 
reter o Orçamento da Seguridade Social e das contas públicas para a formação do 
superávit primário, ou seja, a estratégia utilizada pelo Estado visa se apropriar de uma 
parte dos recursos destinados ao financiamento das políticas públicas e, 
consequentemente, reduzindo os gastos sociais para poder pagar a dívida pública, 
favorecendo, com isso, o capital financeiro internacional. 

Tendo isto em vista, deve-se levar em consideração que o fundo público, no capitalismo 
contemporâneo, passa por uma forte disputa entre a classe capitalista e classe 
trabalhadora. No Brasil, o fundo público é constituído através de impostos diretos e 
indiretos, porém a política tributária é bastante regressiva, pois desonera os mais ricos 
e onera os mais pobres, essa injustiça fiscal é um dos motivos da forte desigualdade 
social do país e também da pobreza (fruto dessa desigualdade). 

Sendo assim, este estudo pretende analisar os impactos do ajuste fiscal (2014-2018) na 
desigualdade social e pobreza no Brasil e no Rio Grande do Norte. Para isso, buscamos 
discutir a concepção de pobreza e as suas abordagens, como também escolhemos 
alguns indicadores para podermos analisar os referidos impactos conforme apresentado 
no corpo desse relatório e nas tabelas e os gráficos anexados. 

 

Metodologia 

 

A metodologia refere-se, segundo Minayo et al (2013), ao caminho do pensamento e da 
prática utilizados para abordagem da realidade, abrangendo dessa forma desde um 
método para embasar a análise do real até instrumentos, técnicas e a própria 
criatividade do/a pesquisador/a para conduzir o percurso da pesquisa. Desse modo, o 
presente estudo que busca compreender os impactos do ajuste fiscal para o 
agravamento das condições de pobreza e desigualdade social (2014-2018), é orientado 
por um enfoque misto relacionando qualidade e quantidade na perspectiva de 
complementariedade ao articular dados quanti-qualitativos (PRATES, 2012). 
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Os dados são compreendidos à luz do materialismo histórico-dialético, método de 
aprender o real que permite desvelar o objeto em suas múltiplas determinações indo 
além da sua aparência fenomênica, imediata e empírica para apreender a sua essência 
(a estrutura e a dinâmica), conforme destaca Netto (2011). Assim, pautando-se no 
método crítico-dialético e no enfoque misto, realizou-se estudos bibliográficos com 
ampla revisão de literatura sobre as principais formas de abordar pobreza e 
desigualdade como também coleta de dados secundários em portais de institutos de 
pesquisa como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Nesse contexto, no percurso metodológico da coleta de dados buscou-se, a priori, 
delimitar indicadores que apontassem como a pobreza e desigualdade foram 
agudizadas pelo ajuste fiscal, no período 2014-2018, tanto na realidade brasileira a nível 
nacional quanto no Rio Grande do Norte. Assim, construiu-se um quadro com os 
seguintes indicadores relativos à ocupação, rendimento do trabalho, pobreza e 
desigualdade: Índice de Gini; Taxa de ocupação e desocupação; Rendimento real do 
trabalho principal e, por fim, através dos dados disponibilizados pelo Cadastro Único do 
Governo Federal (Cadúnico) foi possível coletar dados relacionados à pobreza e 
extrema pobreza. 

Dentro de cada indicador, atentou-se para a perspectiva de abordar como a pobreza é 
agudizada por condições desiguais como gênero e raça, mensurando então quão 
importante esses elementos são na análise de cada indicador. No andamento da 
pesquisa, em suma, conseguiu-se delimitar alguns indicadores trabalhando com a 
definição de indicador e dados fornecidos pelos sítios de informação das instituições de 
pesquisa supracitadas (IBGE, IPEA, FGV). 

Concomitantemente ao processo de estipulação dos indicadores também se trabalhou 
nos estudos bibliográficos buscando compreender a pobreza e desigualdade social. 
Nessa busca, partiu-se do material sistematizado (ao longo dos estudos da pesquisa 
sobre, “as implicações do ajuste fiscal na efetivação das políticas sociais no 
agravamento da pobreza e desigualdade social”, à qual o plano de trabalho se vincula). 
A revisão da literatura considerou as várias abordagens de compreensão de pobreza e 
desigualdade social: a matriz liberal clássica e neoliberal; pobreza com fator de sub-
desenvolvimento, a chamada “nova pobreza” e a exclusão social, e a pobreza como 
expressão da questão social, com base na matriz marxista. 

A partir desses estudos delimitou-se a abordagem crítica que norteia o presente estudo, 
baseada na matriz marxista com Siqueira (2013), cuja obra contribui para desvelar as 
causas estruturais da pobreza com as suas múltiplas formas de expressão, 
considerando também as contribuições da abordagem multidimensional da pobreza 
analisada por Silva e Silva (2013). 

Dessa forma, entende-se a pobreza como uma das resultantes da desigualdade social, 
uma das expressões da questão social engendrada pela ordem burguesa, por isso uma 
categoria política pautada nas formas de organização, produção e distribuição da 
riqueza. A partir dessas determinações estruturais a pobreza é produzida e reproduzida 
no plano social, econômico, cultural e político, sendo também, uma categoria 
multidimensional que abarca um conjunto de problemas mais abrangentes com caráter 
múltiplo e cumulativo de aspectos materiais e subjetivos da vida social: acesso à saúde, 
educação, habitação, direitos econômicos e sociais, igualdade entre os sexos e 

participação política. 
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Ademais, para adensar as análises feitas no trajeto da pesquisa com estudos 
bibliográficos e coleta de dados, houve a participação em eventos promovidos pelos 
grupos de pesquisa do Departamento de Serviço Social, Ética e Direitos (GEPTED), e 
os eventos organizados no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisas Questão Social, 
Política Social e Serviço Social (GEP SOCIAL) como o Seminário Future-se e os 
desafios da educação, a mesa redonda conferência democrática de assistência social 
e sobre o ajuste fiscal (crise estrutural em Meszaros). Também ocorreu a participação 
nas reuniões mensais do GEP-SOCIAL que promovem ricas trocas entre docentes e 
discentes da graduação à pós-graduação, bem como nos encontros específicos dos 
integrantes do referido Projeto de Pesquisa Coletivo desenvolvido pelo GEP SOCIAL, o 

qual o plano de trabalho se vincula. 

A partir dos estudos bibliográficos, coleta de dados secundários e participação em 
eventos, então, que se desenvolveu o presente trabalho, na perspectiva de dialogar com 
os debates promovidos na universidade, com as contribuições das discussões das 
reuniões do GEP SOCIAL. Afinal, na pesquisa científica o processo de construção do 
conhecimento não é realizado unilateralmente por uma pessoa isolada, mas sim através 
de um rico processo de trocas entre saberes que se conectam e assim podem tecer 
coletivamente níveis mais elevados de reflexão e aprofundamento sobre a realidade. 

 
Resultados e Discussões 

 

Resultados e Discussão 

Neste tópico, iremos tratar sobre a concepção de pobreza e algumas das suas 
abordagens, como também iremos discutir sobre o ajuste fiscal, fundo público e analisar 
os resultados dos indicadores que foram selecionados para auxiliar na compreensão 
das implicações do ajuste fiscal na renda e no trabalho. 

Impactos do ajuste fiscal no agravamento da pobreza e na desigualdade social 
(2014 - 2018) 

No Brasil, o ajuste fiscal, sob orientação do FMI e do Banco Mundial, tem início em 
meados dos anos 1980 e vem se consolidando nos anos de 1990 até os dias de hoje. 
Trata-se de uma das estratégias utilizadas pelo grande capital em pressionar o Estado 
a realizar as contrarreformas, priorizar o pagamento da dívida pública em detrimento 
dos gastos sociais como as políticas sociais e seguridade social, privatização de 
empresas e serviços públicos, assim como o estabelecimento de metas de superávit 
primário. Estas medidas fazem com que o Estado repasse uma parcela cada vez maior 
do fundo público para o pagamento das dívidas públicas, favorecendo o capital 
financeiro internacional. Diante disto, ocorre um agravamento da pobreza e da 
desigualdade social, como também as implicações no trabalho e renda. 

Uma das principais maneiras de realização do fundo público, segundo Salvador (2020), 
é através da extração de recursos da sociedade na forma de impostos diretos e 
indiretos, contribuições e taxas de mais-valia socialmente produzida. No entanto, essa 
realização do fundo público vai pesar proporcionalmente mais na classe trabalhadora, 
visto que o Estado deixa de arrecadar uma grande parcela de recurso da burguesia 
através dos incentivos fiscais, desoneração, baixa tributação de fortuna e o modelo 
regressivo de tributação no Brasil. Sendo assim, o fundo público passa por uma intensa 
disputa entre os interesses antagônicos da classe dominante e da classe trabalhadora. 
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À vista disso, o presente estudo busca investigar em que medida as políticas de ajuste 
fiscal afetaram no agravamento da pobreza e desigualdade social no Brasil e Rio grande 
do Norte, levando em consideração o período de 2014-2018. De acordo com o DIEESE 
(2016), no período de 2014 e início de 2015, o governo, pressionado pela estagnação 
da economia, crescimento da dívida pública e pela aceleração da inflação, decidiu 
realizar um duro ajuste fiscal, priorizando uma meta inicial para o superávit primário de 
1,2 % do PIB, aumento de tributos e diminuição de investimentos e gastos sociais. 
Portanto, abordaremos os indicadores como o Índice de Gini, taxa de desocupação, 
indicador relacionado ao rendimento real (levando em consideração sexo, raça, grupo 
de atividade e por posição de ocupação) e a coleta de dados através do cadastro único. 

Pobreza e extrema pobreza no Rio Grande do Norte 

Na análise dos impactos do ajuste fiscal para o agravamento das condições de pobreza 
e desigualdade, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cad 
Único) enquanto uma estratégia de conhecimento e identificação das famílias e sujeitos 
de baixa renda (1/2 salário mínimo per capita até 3 salários por unidade familiar) permite, 
dentre outros elementos, analisar como se comporta e varia a faixa de renda das 
pessoas mais pobres no país, podendo assim contribuir para desvelar maiores níveis 
de agravamento da pobreza. Na realidade do Rio Grande do Norte, percebe-se entre 
2014-2018 uma estabilidade no percentual de pessoas que compõem as duas faixas 
maiores de renda no cadastro conforme tabela das pessoas cadastradas por faixa de 
renda (vide anexo I) elaborada de acordo com as informações da Secretaria de 
Avaliação e Gestão da Informação (SAGI): as da faixa acima da linha da pobreza até ½ 
salário mínimo correspondendo em 2014 a 19% dos cadastrados, em 2016 com 22% e 
mantendo a estabilidade em 2018 com 21%; e as da faixa de renda mensal acima de ½ 
salário mínimo que em 2014 correspondia a 7%, em 2016 chegou aos 10% e em 2018 
manteve a estabilidade nos 10%. 

Contrário a essa tendência de estabilização das faixas maiores, encontra-se a faixa da 
pobreza (delimitada atualmente como renda per capita de R$89,01 a R$178) que 
apresentou queda significativa no período em análise: em 2014 correspondendo a 20% 
dos cadastrados para em 2018 representar o montante de 11%. A visível diminuição no 
percentual de pessoas cadastradas enquadradas em situação de pobreza explica-se a 
partir de uma análise contextualizada entendendo tanto a estabilização das faixas 
maiores de renda quanto o aumento da faixa das pessoas em situação de extrema 
pobreza (delimitada atualmente como per capita menor ou igual a R$89). Isto é, ao 
passo que o número de cadastrados em situação de pobreza diminui, nota-se o aumento 
significativo de pessoas em situação de extrema pobreza como atestam os dados 
contidos da supracitada tabela (anexo I): em 2014 as pessoas em extrema pobreza no 
Cad-Único correspondiam a 55% dos cadastrados, em 2017 chegam a 56%, até 

atingirem em 2018 o percentual de 58% dos cadastrados. 

Dessa forma, nota-se que a diminuição das pessoas em situação de pobreza inscritas 
no cadastro único acontece em um contexto de aumento das pessoas em extrema 
pobreza enquanto os extratos de renda maiores mantêm-se estáveis. Significando este 
movimento da realidade, portanto, no agravamento do empobrecimento das pessoas no 
Rio Grande do Norte, que deixando a faixa de pobreza passam a engrossar a faixa da 
extrema pobreza no âmbito do cadastro. 

Com o agravamento da extrema pobreza na realidade estadual, fica perceptível a 
penalização da população mais empobrecida que além de pouca ou nenhuma renda 
ainda convive com a destruição dos direitos sociais diante da retração do financiamento 
das políticas sociais e privatização de empresas e serviços públicos promovidas pelas 
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medidas de ajuste fiscal implementadas para alimentar o capital e a burguesia 
financeira. Assim, vivencia-se a ofensiva do capital marcado pela hegemonia do setor 
financeiro que disputa o fundo público e se apropria de parcela considerável, em 
detrimento do atendimento das necessidades sociais e de reprodução da classe 
trabalhadora. Nesse contexto, como aponta Yazbek (2001) os impactos destrutivos em 
andamento no capitalismo deixam suas marcas na população mais empobrecida, e se 
expressam tanto nos dados estatísticos supracitados que revelam o impacto do ajuste 
fiscal para o aumento da extrema pobreza como também em sua vida cotidiana com o 
aviltamento do trabalho, a alimentação insuficiente, a moradia precária e insalubre, a 
debilidade da saúde e a realidade do desemprego ou emprego precário, intermitente e 

desprovido de direitos, como mostra a taxa de desocupação. 

Situação do trabalho no Rio Grande do Norte: ocupação, desocupação e 
rendimento 

De acordo com a Pnad Contínua do IBGE[1], a taxa de desocupação[2] tanto no Brasil, 
quanto no Rio Grande do Norte estava bastante elevada (gráfico 1- em anexo). 
Importante chamar atenção no quarto trimestre (4T) de 2014, em que a taxa de 
desocupação do RN consistia em 10,4%, enquanto a taxa do Brasil atingiu 6,5%, uma 
diferença que chega a atingir 3,9 pontos percentuais (p.p). Essa taxa elevada do RN 
demonstra o quanto a crise econômica associada ao ajuste fiscal impactou o estado, 
provocando o crescimento do desemprego, assim como o aumento da procura de 
emprego no mercado de trabalho. Destaque também para o 4T de 2016, em que a taxa 
de desocupação de ambos chegou aos maiores pontos percentuais dentro da análise 
do período de 2014 a 2018, apresentando 12% no Brasil, enquanto o RN atingiu 14,7%. 
Dessa maneira, percebe-se que houve um aumento de 41,35%, comparando 2014 com 
2016, na taxa de desocupação do RN. 

[1] Pnad Contínua tem a finalidade de disponibilizar as flutuações periódicas da força de 
trabalho e outras informações essenciais para o estudo do desenvolvimento 
socioeconômico do país. 

[2] De acordo com o IBGE, a taxa de desocupação tem o objetivo de indicar o percentual 
de pessoas na força de trabalho que exercem pressão direta no mercado de trabalho. 
Sendo assim, inclui as pessoas sem trabalho, que procuram trabalho e os que estão 
disponíveis para começar a trabalhar imediatamente. A definição da taxa de 
desocupação é o percentual de pessoas desocupadas em relação às pessoas na força 
de trabalho: (desocupados/força de trabalho) x 100 

Ocupação, desocupação e rendimento real do trabalho principal por sexo 

Ainda de acordo com o IBGE, observando a taxa de desocupação por sexo (gráficos 2 
e 3 - em anexo), no Brasil e no RN, percebe-se que a mulher ocupa os maiores pontos 
percentuais. No quarto trimestre (4T) de 2016, a mulher representava 13,8% da taxa de 
desocupação do Brasil, enquanto no RN esse número foi de 16,7%. Em contrapartida, 
o homem apresentou 10,7% e 13,1% respectivamente. No Rio Grande do Norte, a 
variação da taxa de desocupação do 4T de 2014 - 4T de 2015, mostra que a mulher 
teve um aumento de 25,9% e o homem teve um aumento de 10,3%. Na variação do ano 
seguinte (4T de 2015- 4T de 2016), continuou a aumentar a taxa de desocupação da 
mulher para 18,4 %, atingindo a maior taxa de desocupação com 16,7% do período 
analisado. 

Já no rendimento real[1] (gráfico 4- em anexo), os 4T de 2014-2018 mostram que o 
rendimento do homem, no RN, se manteve superior ao rendimento da mulher. No 4T de 
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2014, por exemplo, a renda da mulher correspondia 76,4% do rendimento do homem 
no mesmo ano, isso não se altera nos anos seguintes ao ponto de chegar a uma 
igualdade salarial, chegando ao valor mais próximo no 4T de 2017 com o rendimento 
da mulher correspondendo a 84,2% do rendimento do homem. Observou-se também 
que a variação acumulada do 4T de 2014 com o 4T de 2018 houve um aumento de 9,4 
% no rendimento médio real da mulher, em contrapartida, o homem representou apenas 
um aumento de 1,1%. No entanto, apesar desse aumento na variação acumulada da 
mulher, ela permaneceu abaixo do rendimento real do homem. 

Sendo assim, esses números reafirmam a desigualdade de gênero no mercado de 
trabalho, sendo essa uma discussão muito complexa, não cabe ao relatório desenvolver 
um debate mais aprofundado sobre o tema. No entanto, é inconcebível tratar da taxa de 
desocupação e do rendimento real por sexo sem considerar a desigualdade de gênero 
que é inerente à sociabilidade capitalista, pois coloca a mulher em uma posição de 
subalternização por se tratar de um sistema pautado no patriarcado. 

[1] É o rendimento médio real do trabalho principal, habitualmente recebido por mês, 
pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência com 
rendimento de trabalho em reais. 

Ocupação, desocupação e rendimento real do trabalho principal por raça 

Observando a taxa de desocupação por raça (gráficos 5 e 6 - em anexo) demonstra que 
a população branca esteve abaixo da Taxa de desocupação total, no Brasil e no RN, 
durante o 4T de 2014 - 4T de 2018. Em contrapartida, as populações pretas e pardas 
mostraram estar acima da taxa total e da população branca em todo o período 
observado, salvo no 4T de 2014 no RN, que a população preta obteve 7,4%, 2,3 (p.p) 
abaixo da população branca com 9,7%. No entanto, no ano seguinte, a taxa de 
desocupação da população preta, do RN, aumentou 100%, chegando a atingir 14,8%, 
e continuou a se acentuar no 4T de 2016 alcançando 19,3%, sendo esta, a maior taxa 

alcançada dentro do período analisado. 

Observando o rendimento por raça (gráfico 7- em anexo), percebe-se como a população 
negra e parda, no RN, se encontra em uma posição bastante desigual comparada à 
população branca. No 4T de 2014, o rendimento das pessoas pretas e pardas 
correspondiam 86,5% e 74,9%, respectivamente, das pessoas brancas, acentua-se no 
4T de 2018, correspondendo a 69,9% e 69,2% respectivamente. Observando a variação 
de renda por ano, percebe-se que o 4T de 2014 para o 4T de 2015, a renda da 
população branca aumentou 12,9% e da população parda em 7%, por outro lado, a 
renda da população preta teve uma queda de 5,5%, acentuando ainda mais a 
desigualdade racial. Já na variação acumulada do 4T de 2014/4T de 2018 mostra que 
o rendimento real dos brancos teve um aumento de 9%, o dos pretos teve uma queda 
considerada de 11,9% e a população parda um aumento de 0,7%. Portanto, observamos 
como o agravamento da crise do capital e as estratégias do ajuste fiscal afetaram muito 
mais a taxa de desocupação e o rendimento real dos pretos e pardos, visto que, de 
modo geral, pretos e pardos, no Brasil, se encontram mais suscetível à refração das 
múltiplas expressões da questão social, herança de um país marcado pela exploração 

da mão-de-obra preta escravizada e da sua abolição tardia (1888). 

Rendimento real 

O rendimento por posição de ocupação (gráfico-8 em anexo) mostra que a renda do 
trabalhador por conta própria se manteve abaixo em comparação ao rendimento dos 
demais grupos. No 4T de 2014, os trabalhadores por conta própria marca a maior média 
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(R$1,156,00) alcançada de 75,5% se comparado ao rendimento médio total (R$ 
1.532,00). Por outro lado, se verificarmos, no mesmo período, e compararmos a média 
total (R$ 1.532,00) com a média do empregador (R$ 3.982,00), identificamos que a sua 
média corresponde a 159,9% a mais. No ano seguinte (4T 2015), essa diferença entre 
a média total e empregador sobe para 237,1%, enquanto o trabalhador por conta própria 
atingiu 68,4% da média total, já a média do empregado, de modo geral, fica próxima da 
média total em todo período analisado. No 4T de 2014 para o 4T de 2015 houve um 
aumento de 41,8% na média do empregador, esse aumento foi a maior média da renda 
do empregador dentro do período analisado. No entanto, a média do trabalhador por 
conta própria caiu sequencialmente de 2015 a 2017, e se compararmos 2018 com 2014, 
nota-se uma queda de 6,4%, sendo assim, nota-se que o trabalhador por conta própria 
está muito mais suscetível aos impactos da crise econômica e do ajuste fiscal. 
Importante frisar que o ajuste fiscal feito pelo governo Dilma e Temer ocasionaram o 
aumento da taxa de desocupação e a desregulamentação do trabalho, obrigando cada 
vez mais trabalhadores a trabalhar por conta própria e, consequentemente, sem direitos 
trabalhistas e com rendimentos inferiores aos demais trabalhadores que são 
regulamentados. 

Analisando a média total da renda por grupo de atividades (gráfico- 9 em anexo), no 
RN, houve uma variação positiva, levando em consideração a variação por ano, de 9,3% 
do 4T de 2014 para o 4T de 2015. No entanto, no 4T de 2017 houve uma queda de 
8,3%, comparado com o último trimestre do ano anterior. Por outro lado, os 
trabalhadores da construção civil foram os mais impactados nos 4T de 2016 a 2018. 
Analisando o gráfico, em 2015, o seu rendimento aumentou 36,1% comparado com o 
ano anterior e correspondeu a 12,4% a mais do registrado na média total, sendo esta 
sua maior média do período analisado. Porém, a situação piora nos anos seguintes 
quando o seu rendimento cai 41% em 2016, representando 65% da média total. 
Segundo a matéria da TRIBUNA DO NORTE, publicada em 2018, esse impacto no setor 
da construção civil tem relação com a crise econômica que se agudiza em 2016, 
ocasionando uma demissão de 11.982 trabalhadores (consequentemente contribuindo 
com a elevação da taxa de desocupação) e uma redução de 53 empresas ativas. Essa 
instabilidade provocou, como foi visto, a redução do rendimento médio real dos 
trabalhadores que permaneceram na ativa. 

Desigualdade de renda: Índice de Gini[1] 

De acordo com o gráfico 10 (em anexo), em 2014, o Índice de Gini, no Brasil, foi de 
0,501, enquanto no Rio Grande do Norte, foi de 0,488. Em 2015, o Índice de Gini, no 
Brasil, diminuiu 1,4%, chegando a 0,494, enquanto no RN, no mesmo período, ocorre 
um aumento de 1,6%, atingindo 0,496. Os anos de 2016 e 2018 foram os piores anos 
para o RN, atingindo 0,522 e 0,529 respectivamente. De 2017 a 2018, no RN, houve um 

aumento de 8,6% do Índice de Gini, sendo esta o maior aumento do período analisado. 

Vale lembrar que as políticas de transferência de renda (Bolsa Família, aposentadoria, 
pensões e benefícios de prestação contínua) como também as políticas e reformas 
estruturantes são imprescindíveis para erradicar a pobreza absoluta e diminuir a grande 
desigualdade social entre ricos e pobres existente no Brasil. No entanto, as decisões 
políticas tomadas pelo governo Temer (2016), após o impeachment de Dilma, mostram 
que houve o aumento da desigualdade social no Brasil, mas principalmente no estado 
do Rio Grande do Norte. O congelamento dos gastos sociais, (PEC) 55/2016, é uma 
medida que afeta duramente a população mais empobrecida, mas também a própria 
classe média 
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[1] É um instrumento matemático que tem a finalidade de mensurar a desigualdade 
social de um determinado local, ou seja, mensurar como a renda de um país, estado ou 
município é distribuído entre a sua população. A medição do Índice de Gini vai de 0 
(quando não há desigualdade) a 1(quando há desigualdade máxima). Sendo assim, 
quanto mais próximo de 0, menos desigual será o país, estado ou município. Dados 
coletados do rendimento médio mensal real das pessoas de 14 anos ou mais de idade, 

em todos os trabalhos, a preços médios do ano. 

 
Conclusão 

 

De acordo com Antunes (2018), no início do segundo mandato do governo Dilma, 
marcado pela forte crise econômica, com a taxa de desocupação e a inflação alta, 
fizeram com que a presidenta realizasse um duro ajuste fiscal que, como foi visto na 
coleta de dados, impactou fortemente a classe trabalhadora, sobretudo os trabalhadores 
mais precarizados. Uma das medias do ajuste fiscal tomada pelo governo Dilma, ainda 
segundo o autor, foi a alteração nas regras da concessão do seguro-desemprego, 
aumentando o prazo de trabalho de 6 meses para 12 meses para a solicitação do 
benefício pela primeira vez. Vale salientar que essa medida tomada pelo governo 
impactou diretamente os trabalhadores celetistas, pois o Brasil estava aumentando o 
número de demissões (dados analisados da taxa de desocupação supracitado), e 
muitos desses trabalhadores não conseguiram ter acesso ao seguro desemprego, 
agravando as condições objetivas sua e de sua família, devido a alteração do governo. 

Em 2016, após o impeachment de Dilma, Michel Temer realiza mais um ajuste fiscal, a 
Emenda Constitucional n° 95/2016 congela os gastos públicos por 20 anos, com a 
finalidade de economizar o orçamento do Estado para pagar a dívida pública, 
beneficiando o capital financeiro internacional em detrimento aos serviços públicos que 
são essenciais para a classe trabalhadora. Sincronicamente, se observamos os dados 
coletados, de modo geral, percebe-se que 2016 foi o ano que a taxa de desocupação e 
o rendimento real (principalmente das mulheres, pretos e pardos) foram mais 
impactados devido as medidas do ajuste fiscal tomadas pelo governo. 

Portanto, percebemos que a tentativa do governo em conter a crise através das medidas 
do ajuste fiscal foi falha, pois os cortes feitos nos gastos sociais não impediram que a 
dívida pública e a inflação continuassem a crescer, ou seja, por um lado temos a 
intensificação da desigualdade social e, consequentemente, da pobreza (como foi 
mostrado nos gráficos), e do outro, temos o aumento da riqueza acumulada do capital 
financeiro, consequência do pagamento fielmente da dívida pública que consome uma 
grande parte do fundo público que deveria ser priorizado ao financiamento dos serviços 
essenciais para a sociedade. Por conseguinte, graças ao trabalho em equipe feito por 
alunos e professores, conseguimos coletar e discutir sobre os dados para nos 
auxiliarmos a compreender melhor as implicações do ajuste fiscal na desigualdade e 

pobreza do Brasil e Rio Grande do Norte. 
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fig. 1 - taxa de desocupação 

 

 

fig.2 taxa de desocupação por sexo 
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fig.3 taxa de desocupação por sexo RN 

 

 

FIG.4 RENDIMENTO REAL POR SEXO RN 
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FIG.5 TAXA DE DESOCUPAÇÃO POR RAÇA BRASIL 

 

 

FIG.6 TAXA DE DESOCUPAÇÃO POR RAÇA RN 
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FIG.7 RENDIMENTO REAL POR RAÇA RN 

 

 

FIG. 8 RENDA POR POSIÇÃO DE OCUPAÇÃO RN 
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FIG.9 RENDA POR GRUPO DE ATIVIDADE RN 

 

 

FIG 10 INDICE DE GINI 
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TÍTULO: Mulher, trabalho e violência: contribuições ao debate sobre assédio moral e 

sexual no emprego doméstico 

Resumo 

 

O trabalho doméstico remunerado é marcado pela feminização das profissões, cindida 
nas relações patriarcais de gênero e divisão sexual e racial do trabalho como 
potencializadora das desigualdades entre homens e mulheres na sociedade capitalista-
racista-patriarcal permeada pela opressão/dominação/exploração das mulheres em 
todas as esferas da vida social. O presente trabalho visa socializar os principais 
aspectos da pesquisa mulher, trabalho e violência: contribuições ao debate sobre 
assédio moral e sexual no emprego doméstico desenvolvidas pela bolsista de Iniciação 
Científica- PIBIC/UFRN. Tal pesquisa se constituiu como um desdobramento do projeto 
de pesquisa externo mudanças e permanências do trabalho doméstico remunerado no 
Brasil. Buscou analisar as violências sexistas que permeiam o cotidiano das 
trabalhadoras domésticas, especialmente o assédio moral e sexual, bem como as 
principais formas de enfrentamento. Inicialmente fizemos uma revisão de literatura, 
fundamentadas numa perspectiva materialista, realizamos pesquisa de campo com um 
roteiro semiestruturado que aplicamos com trabalhadoras domésticas da cidade de 
Natal-RN. A investigação possibilitou adentrar em um universo perpassado por 
invisibilidade, negação de direitos, discriminação e, por vezes, naturalização das 
violências. Em relação aos assédios moral e sexual, apesar de algumas afirmarem ter 
vivenciado, permaneceu muitas incompreensões e como principal forma de 
enfrentamento relataram a mudança de emprego. 

 
 

Palavras-chave: Gênero. Trabalho Doméstico. Assédio Moral, Assédio Sexual. 

TITLE: Women, work and violence: contributions to the debate on moral and sexual 

harassment in domestic employment 

Abstract 

Paid domestic work is marked by the feminization of professions, divided into patriarchal 
gender relations and sexual and racial division of labor as a potentiation of inequalities 
between men and women in capitalist society-patriarchal racist permeated by 
oppression/domination/exploitation of women in all spheres of social life. The present 
work aims to socialize the main aspects of women’s research, work and violence: 
contributions to the debate on moral and sexual harassment in domestic employment 
developed by the Scientific Initiation scholar- PIBIC/UFRN. This research was 
constituted as an offshoot of the external research project changes and stays of paid 
domestic work in Brazil. It sought to analyze the sexist violence that permeates the daily 
lives of domestic workers, especially moral and sexual harassment, as well as the main 
forms of confrontation. Initially we made a literature review, based on a materialistic 
perspective, we conducted field research with a semi-structured script that we applied 
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with domestic workers from the city of Natal-RN. The investigation made it possible to 
enter a universe pervaded by invisibility, denial of rights, discrimination and sometimes 
naturalization of violence. In relation to moral and sexual harassment, although some 
claimed to have experienced, many misunderstandings remained and as the main form 
of confrontation reported the change of employment. 
 

Keywords: Genre. Housework. Moral Harassment, Sexual Harassment. 

Introdução 

Este trabalho visa socializar os principais aspectos da pesquisa de Iniciação Científica 
PIBIC/UFRN intitulada: mulher, trabalho e violência: contribuições ao debate sobre 
assédio moral e sexual no emprego doméstico iniciado em agosto de 2018 e concluído 
em julho de 2020. O qual buscou analisar as violências sexistas que permeiam o 
cotidiano das trabalhadoras domésticas, especialmente o assédio moral e sexual, bem 
como as principais formas de enfrentamento, e, por fim, a compreensão das mesmas 
acerca dos direitos conquistados através da Lei Complementar nº 150/2015, 
popularmente conhecida como “PEC das Domésticas”. O mesmo se vinculou ao projeto 
de pesquisa externo mudanças e permanências no trabalho doméstico remunerados no 
Brasil: uma análise das violências sexistas presentes no cotidiano das trabalhadoras. 

Para alcançar tais objetivos, adotamos como processos metodológicos uma revisão 
bibliográfica a partir de leituras de livros, dissertações, teses, artigos em periódicos, etc., 
de autores/as regionais, nacionais e internacionais que produzem sobre as categorias 
que fundamentaram a pesquisa. Em um segundo momento, elaboramos o instrumental 
de pesquisa para a inserção no campo no município de Natal-RN, bem como, o Termo 
Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE. Com os dados do campo colhidos, 
realizamos a categorização e análise dos mesmos. Ademais, o aprofundamento teórico 
metodológico nas categorias relações patriarcais de gênero, divisão sexual e racial do 
trabalho, se mostrou determinante para a compreensão da totalidade de um objeto tão 
complexo e multimensional como o assédio moral e sexual no trabalho doméstico 
remunerado. 

A partir do acúmulo potencializado pela apropriação dessas categorias, fomos 
estimuladas a enveredar pelo caminho da produção teórica elaborando artigos e 
resumos sobre a problemática do trabalho doméstico remunerado e as expressões de 
violência presentes nesse espaço de trabalho, os quais submetemos para eventos 
científicos em nível local, regional e nacional. Do mesmo modo, a experiência como 
bolsista de iniciação científica potencializou inúmeras descobertas do universo 
instigante e desafiador da investigação, a meu ver primordiais na minha formação 
acadêmica. 

A pesquisa de campo foi desenvolvida junto as trabalhadoras domésticas e se deu a 
partir de uma busca ativa via sindicato dos/as trabalhadores/as domésticos/as do 
município de Natal e posteriormente por intermédio da metodologia de “bola de neve”, 
na qual uma entrevistada indicava outra/as. Nos contatos telefônicos ou pelo WhatsApp, 
explicávamos os principais aspectos da pesquisa e as convidávamos para participar da 
mesma seguindo um roteiro de pesquisa semiestruturada. 

Nossa ida à campo, nos trouxe desafios, dificuldades e aprendizados, este último 
expresso a partir de trajetórias de vida atravessada pela exploração/dominação, racismo 
e violência. Nos deparamos ainda com uma realidade complexa permeada de desafios 
expressos em jornadas extensivas de trabalho, baixa remuneração, preconceitos, 
estigmas presentes no cotidiano produtivo e reprodutivo de mulheres, mães, filhas, tias 
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e irmãs, que também narram histórias de lutas, coragem e resistência, tudo isso 
atravessado, na maioria dos casos, por toda uma vida dedicada a cuidar do/a outro/a. 

  
 
Metodologia 

 
Para o processo investigativo e produção de dados, nos fundamentamos na perspectiva 
marxista de análise da realidade, entendendo, pois, que o método científico dialético em 
muito contribui para a leitura dos fenômenos sociais, tendo em vista que parte da 
realidade concreta para a construção da teoria, negando a teoria como única origem de 
leitura da realidade. 
 
Compreendemos que a realidade é vastamente mais complexa que as análises que 
podemos produzir a partir somente da sua observação. Assim, buscando sempre a 
reprodução ideal do movimento do real, de modo que, a análise no método de Marx 
somente pode se realizar partindo do concreto, isto é, de fenômenos que já existem na 
realidade. Percebemos que o objeto de estudo tem sua existência de forma 
independente do sujeito que o estuda. Do mesmo modo, a realidade que o objeto se 
encontra independe do seu nível de consciência e conhecimento da mesma. 
 
Assim, iniciamos nossa pesquisa a partir de uma revisão bibliográfica, aprofundando os 
estudos acerca das categorias relações patriarcais de gênero, divisão sexual e racial do 
trabalho, trabalho doméstico, assédio moral e sexual. Para tanto, utilizamos fontes 
bibliográficas que trabalham tais temáticas. Entre as referências examinadas podemos 
destacar: Lélia Gonzaléz (1998), Diniz (2014), Paola Tabet (2014), Danièle Kergoat e 
Helena Hirata (2009), Collette Guillaumin (2014), Élen Schneider (2016) dentre 
outros/as. 
 
Em seguida, para subsidiar nosso movimento de aproximação da realidade concreta e 
abstração do objeto elaboramos um roteiro de entrevista semiestruturada, esse tipo de 
abordagem se dá mediante a elaboração de um roteiro de perguntas, porém ficando 
aberta para a possibilidade, tanto do pesquisador/a quanto do/a entrevistado/a, 
complementar com questões no momento da realização da entrevista (MANZINI, 1990). 
Uma vez identificadas, as trabalhadoras foram contatadas para orientações e 
esclarecimentos quanto à pesquisa e para o preenchimento e assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), respeitando-se, assim, as especificações da 
ética em pesquisa, como determina a Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016, do 
Conselho Nacional de Saúde - CNS. A partir dessa ação, as empregadas domésticas 
foram convidadas a participar das entrevistas semiestruturadas. 
 
  
 
Para a aproximação com os sujeitos da pesquisa fizemos uma busca ativa com 
trabalhadoras domésticas de pessoas próximas ao nosso convívio social. 
Posteriormente, marcávamos o dia, horário e o local, normalmente escolhido por elas, 
para a realização da entrevista. A partir daí, utilizávamos da metodologia snowball ou 
“bola de neve”[1]. Decorrente de parâmetros da pesquisa qualitativa[2]. 
 
A realização da pesquisa de campo se mostrou um processo rico e ao mesmo tempo 
desafiador, tendo em vista que o acesso a essas trabalhadoras foi dificultado, 
principalmente, pelas suas jornadas extensivas de trabalho, tanto no espaço do trabalho 
doméstico remunerado, quanto no trabalho desenvolvido na esfera familiar. Outros 
fatores que dificultaram o processo foram de cunho pessoal da pesquisadora, uma vez 
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que foi a primeira experiência de aproximação ao campo. 
 
No total foram realizadas dez entrevistas na cidade de Natal-RN. Entre os meses de 
julho e outubro de 2019. Apesar das dificuldades destacadas anteriormente, no 
momento dos contatos, as trabalhadoras foram bastante receptivas e no ato das 
entrevistas se sentiram à vontade para relatar suas trajetórias de vida, mesmo nos 
momentos em que elas identificavam as expressões de assédio moral e sexual por elas 
vivenciado na sua trajetória de trabalho. 
 
Após a realização das entrevistas, iniciamos o processo de leitura, transcrição e 
categorização das entrevistas e, por fim, a análise dos dados obtidos. Neste processo, 
transcrevemos todas as entrevistas realizadas na íntegra, realizamos a leitura de cada 
uma, buscando desvendar as problemáticas envolvidas em seus depoimentos a partir 
dos conhecimentos agregados acerca das relações patriarcais de gênero, divisão 
sexual do trabalho e assédio moral e sexual. Em seguida, organizamos os dados das 
entrevistadas de acordo com o perfil sociodemográfico, através de uma tabela que 
reunia informações como cor/etnia, escolaridade, filhos/as, idades, renda 
individual/familiar, entre outros aspectos. 
 
Posteriormente, categorizamos os dados obtidos por meio do processo investigativo a 
partir de tabelas de categorização que se dividiam em temas como: condições de 
trabalho, relacionamento com os patrões, experiências no trabalho doméstico 
remunerado, assédio moral e sexual. A escolha dessas categorias se baseou na divisão 
previamente elaborada do roteiro de entrevista semiestruturado, visando maior 
compreensão dos fatores determinantes da condição que vivenciam as trabalhadoras 
domésticas no contexto brasileiro. Assim, iniciamos o processo de análise dos dados a 
partir dessa segmentação, onde podemos comparar os relatos das entrevistadas, com 
as referências estudadas e assim registrar nossas considerações acerca do tema 
abordado. 
 
 
 
 
[1]A técnica metodológica snowball também denominada de snowball sampling 
(BIERNACKI e WALDORF, 1981). Técnica, esta, conhecida no Brasil como 
“amostragem em Bola de Neve”, ou “Bola de Neve” ou, ainda, como “cadeia de 
informantes” (PENROD, et al 2003) e GOODMAN (1961, apud ALBUQUERQUE, 2009). 
Essa técnica é uma forma de amostra não probabilística utilizada em pesquisas sociais 
onde os participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes que por sua vez 
indicam novos participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo 
proposto. 
 
[2] A pesquisa qualitativa requer do investigador atitudes como abertura, flexibilidade, 
capacidade de observação e de interação com o grupo pesquisado, além de possibilitar 
fatores positivos, condições de readaptação e correção dos instrumentos da pesquisa 
durante o transcorrer da mesma e a possibilidade de revisão dos objetivos da 
investigação (MINAYO, 2000). 
 
  
 
Resultados e Discussões 
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Dados da Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre desigualdades de 
raça no Brasil, apontaram que no ano de 2018, as mulheres negras brasileiras 
ocupavam 63% do trabalho doméstico, ao passo que apenas 10% das brancas ocupam 
esse tipo de emprego. Já sobre a remuneração, dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) apontou que as trabalhadoras domésticas negras ganhavam, na época, de 83 a 

88% da remuneração das trabalhadoras brancas. 

Sendo o trabalho doméstico então, historicamente desempenhado por mulheres de 
forma gratuita e invisível, essa herança se reflete também no cenário do trabalho 
doméstico remunerado, tornando-se socialmente um trabalho desvalorizado, 
invisibilizado e desempenhado principalmente por mulheres pobres e negras. Em 
decorrência destas determinações, o cotidiano de trabalho das empregadas domésticas 
normalmente consta de expressões de violências sexistas, especialmente o assédio 
moral e/ou sexual, quando da ocorrência de humilhações, constrangimentos, mediante 
abuso de poder, ou de ações e comportamentos com finalidade de dominar sexualmente 
a mulher. 

O conjunto destas violências que atravessam a totalidade das relações sociais, como 
toda violação de direitos, afetam diretamente as condições de saúde física, psíquica e 
mental das trabalhadoras, acarretando um processo de sofrimento, que se expressa, 
muitas vezes, em vergonha, silenciamento e submissão. 

Para o desenvolvimento da pesquisa organizamos um roteiro de entrevista 
semiestruturada a partir de quatro eixos de investigação composto por questões abertas 
e fechadas, a fim de obter respostas livres. Inicialmente adotamos um quadro com o 
perfil sociodemográfico, identificando características como: raça/cor/etnia, estado civil, 
escolaridade e renda familiar. Na caracterização do trabalho, as perguntas se 
desdobraram sobre as tarefas realizadas no cotidiano profissional, a relação com os/as 
patrões/as, dentre outras. No eixo o trabalho na vida da entrevistada, indagamos sobre 
a importância que o trabalho tem nas suas vidas, bem como a avaliação das mesmas 
sobre o emprego doméstico na atualidade a partir da PEC. Por fim, acerca das 
expressões de violência na esfera do trabalho, indagamos sobre situações que 
pudessem caracterizar violência no trabalho, com destaque para o assédio moral e 
sexual. 

No item cor, pudemos observar que a maioria das entrevistadas (70%) se auto definiram 
negras ou pardas e 30% se declararam brancas. Estas informações estão em 
consonância com todos os indicadores que apontam para a predominância de mulheres 
negras no desenvolvimento do emprego doméstico no Brasil, a partir deles também é 
possível compreender a causa da associação desse tipo de trabalho a desvalorização, 
invisibilidade, servidão, submissão e informalidade. 

A média de idade das entrevistadas variou entre 30 e 52 anos. Sobre a escolaridade a 
maioria cursou o nível médio completo, apenas uma, entre as dez entrevistadas, 
terminou o ensino superior e duas ainda estavam cursando esse nível na época da 
entrevista. Este número destoa da totalidade da maioria das trabalhadoras domésticas 
no Brasil, que por iniciarem no trabalho doméstico muito cedo [a maioria criança] não 
dão sequência aos estudos. Sobre a quantidade de filhos/as, a variação esteve em torno 
de 1 a 3 filhos/as por entrevistada. 

Quanto à renda familiar, observamos que sete, das dez entrevistadas, tinham renda 
aproximada à um salário mínimo, contudo, sem vínculo formal, ou seja, sem nenhum 
dos direitos trabalhistas assegurados pela PEC. As demais se encontravam na condição 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2003 

 

de diarista, onde o trabalho ocorria entre um e dois dias por semana, não se 
estabelecendo um vínculo empregatício formal[1], sendo dispensada a assinatura da 

carteira pelo/a empregador/a. 

Quando indagadas sobre quais as tarefas desenvolvidas nos espaços de trabalho, a 
afirmação mais recorrente era o acúmulo de várias atividades diárias, como pode ser 
observado na fala de Arruda. “Eu limpo, arrumo a casa, passo, lavo, faço comida”. A 
repetição constante dessa declaração nos levou a refletir acerca da naturalização do 
acúmulo das tarefas domésticas de naturezas distintas, isto é, de atividades 
segmentadas formalmente por profissões (babá, cuidadora, cozinheira, faxineira) 
acumuladas em um único trabalho: doméstica. Por vezes, essa acumulação é percebida 
pelas trabalhadoras, entretanto, essa percepção não se dá numa perspectiva crítica, 
mas como algo natural, como observamos na fala de Cidreira “eu sempre era mais pra 
cozinhar, porque sempre tinha alguém pra faxina. Mas assim, as vezes eu também dava 
uma ajeitadinha nas coisas”. 

Ainda no eixo de caracterização do trabalho, quando indagamos acerca da relação entre 
patroa e empregada, considerando que a delegação ocorre por um viés de gênero, ou 
seja, cabe, quase que hegemonicamente, as mulheres a tarefa de acompanhar o 
desenvolvimento das atividades a ser desempenhada pela trabalhadora doméstica no 
interior das residências. Uma das falas aponta para uma relação tensionada, “eu não 
sei se ela surtou lá com ciúme do marido dela lá, não sei. Ou era problema de família, 
que você sabe que gente rica desconta no empregado”. Diante do relato, é possível 
perceber a complexidade das relações sociais envoltas no trabalho doméstico 
remunerado, que se apresenta, não raro, enquanto terreno fértil para a manifestação de 
diversos tipos de violência e discriminação, aqui expresso a partir de uma narrativa 
bastante comum, o ciúme das patroas em relação aos seus companheiros. 

Outro aspecto comum que se estabelece nessas relações tem a ver com a característica 
desse tipo de trabalho, por ser realizado na esfera do lar, a linha tênue entre o pessoal 
e o profissional é atravessada constantemente, em alguns casos, forjado a partir um 
vínculo familiar que normalmente existe a partir de uma dimensão de exploração e 
negação de direitos, ou seja, não se assina a carteira, não se tem horário estabelecido 
de trabalho, fundamentalmente, pelo viés de não se considerarem como trabalhadora, 
mas membro da família, conforme podemos observar na fala de Arruda “ah é boa, a 
minha patroa é ótima, é como se fosse uma mãe pra mim, boa demais. Ela sempre dizia 
que quando aparecer qualquer outra coisa (trabalho) você pode ir, a gente se ajeita 

aqui”. 

Quando questionadas sobre a importância do trabalho em sua vida, as entrevistadas 
destacaram principalmente a independência financeira, tendo em vista que 
historicamente as mulheres lutaram para acessar o espaço produtivo, bem como o 
gerenciamento de sua própria vida financeira, geralmente regulada por uma figura 
masculina (pai, marido, filhos). Nesse aspecto, a fala de Arruda é emblemática. “É muito 
bom a pessoa trabalhar, né? Ser independente, não ter que ficar pedindo as coisas ao 
marido”. 

Ao particularizarmos para o emprego doméstico, alguns relatos apontaram para o 
estigma e preconceito que ainda cercam a profissão, conforme pode ser observado nas 
falas de Alecrim e Lavanda respectivamente. “O trabalho é muito importante na vida 
porque a gente depende do trabalho. É só esse nomezinho doméstica que me irrita 
(risos), mas o salário é o mesmo. Só que na empresa tem o nome mais bonitinho da 
profissão”. “O pessoal quando escuta assim que é doméstica já acha que a pessoa não 
estudou, aí tem o preconceito, é mais por isso”. 
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Observando a historicidade do trabalho doméstico remunerado no Brasil e suas 
determinações de gênero/raça e classe, nota-se o reflexo dessas determinantes na 
esfera dos direitos das trabalhadoras. A herança da condição servil ligada às mulheres 
negras, em consonância com a desvalorização patriarcal do trabalho feminino, bem 
como a pouca representação feminina em espaços de poder e decisão, resultam na 
construção de um cenário de alta informalidade e escassez de direitos e reverbera no 
preconceito e discriminação desse tipo de trabalho e consequentemente das mulheres 
que o exercem. 

Ademais, enquanto outras categorias de trabalhadores/as já possuem regulamentação 
trabalhista há décadas, somente em 2015 através da Lei Complementar nº 150, é que 
as domésticas passaram a ter direitos básicos, como seguro contra acidente de 
trabalho, horário de descanso, adicional de horas extras, FGTS, entre outros. Contudo, 
apesar da sua implementação, ainda há muito a ser enfrentado pelas trabalhadoras 
domésticas para que tais direitos sejam efetivamente reconhecidos e assegurados. 
Mesmo três anos após a Lei Complementar 150/2015 que regulamentou a Emenda 
Constitucional 72, dados do IBGE de 2018 apontaram que 72% dos/as trabalhadores/as 
domésticos estavam trabalhando sem carteira assinada. 

Sobre isso, Camomila apontou: “Teve mudança, porque na época eu ia três vezes na 
semana, aí ele é advogado, aí sabe das coisas né. Aí quando saiu essa lei, ele veio 
conversar comigo pra eu vir só duas vezes na semana, porque se eu viesse três, ele ia 
ter que assinar, e ele não queria assinar a carteira”. Esse paradoxo apresentado na fala 
de Camomila foi vivenciada por milhares de trabalhadoras domésticas no Brasil, que 
tiveram, no caso das diaristas redução dos dias trabalhados, já as mensalistas quando 
exigiram o cumprimento da lei, foram dispensadas dos empregos sob a justificativa de 
que não poderiam arcar com os custos trabalhistas. 

Quando indagamos acerca dos aspectos referentes a discriminações e preconceitos no 
interior das relações estabelecidas no emprego doméstico, observamos a permanência, 
ainda que, em alguns casos velada, desse tipo de posturas, conforme podemos 
observar na fala de Alfazema destacadas a seguir, “Fui humilhada, discriminada, só 
bastava você ser branca e botar uma empregada negra, quando saísse no portão, já 
dizia é minha empregada, já era uma humilhação, pra dizer que a pessoa já não 
pertencia a família porque era negra. Pronto, eu tinha cor escura, já não fazia parte da 
casa, entendeu? Hoje não, eu converso com muita gente que trabalha e muita coisa 
mudou. Mas, por muito que uma empregada faça, ela ainda vai ser discriminada pelos 

patrões, é o que acho, porque eles nunca vão tratar nós como eles”. 

No eixo expressões de violência na esfera do trabalho, pudemos observar uma 
recorrência nos relatos acerca de relações abusivas, sendo o mais frequente o assédio 
moral. Velhas” e “novas” situações cotidianas de assédio, sobretudo moral, se repetem 
nos locais de trabalho, e que ora são reconhecidas pelas trabalhadoras, ora de tão 
costumeiras, se tornam naturalizada. A naturalização dessas formas de violência no 
cotidiano laboral das trabalhadoras domésticas compromete a construção de uma 
leitura crítica da realidade em que estão inseridas, enfraquecendo, por conseguinte a 

formação de lutas individuais e coletivas. 

Entre os relatos colhidos nas entrevistas, o de Arruda nos chamou atenção: “Eu 
arrumava, passava e tinha uma babá. Aí ela (a patroa) queria que eu pastorasse essa 
babá, se ela cuidava mesmo da criança direitinho. Teve uma vez que ela chegou pra 
mim e pegou assim no meu braço e arrochou e disse eu lhe pago, aí eu fiquei calada, 
fiquei meio assim. Eu não sabia o que responder. Mas depois disso eu não quis mais, e 
ela até gritou a babá que já era uma senhora de idade e ela se mijou todinha. Depois 
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daí eu passei uns meses e pedi as contas. Não podia ter pedido porque na época Ivan 
(marido) estava desempregado, mas eu findei pedindo”. O relato de Arruda traz 
aspectos recorrentes de agressões e controle que, não raro, perpassa o emprego 
doméstico. 

É possível encontrarmos alguns fragmentos que enfatizam a naturalização que ainda 
caracterizam essas relações, onde além de relacionar as situações vivenciadas à 
personalidade dos patrões, as trabalhadoras tendem a associar os constrangimentos 
como aspectos intrínsecos a profissão. “Eu saí porque ele (o patrão) era meio aperreado 
do juízo, sei lá, eu me achava humilhada, mas as vezes nem era tanto, sabe. É porque 
eu não gosto dessa profissão de doméstica, trabalhava, mas não gostava”, (LAVANDA). 
Compreendemos essa associação como a representação da herança escravocrata que 
ainda cerca a profissão, pois entendemos que a condição servil estabelecida desde o 
período escravista se atualiza no capitalismo contemporâneo, contudo, sem prejuízo da 
sua essência: a desvalorização do trabalho doméstico perante sua condição de trabalho 

majoritariamente feminino. 

Outras expressões que se estabelecem em torno das relações entre patrões/as e 
empregadas e que geram situações de conflito e violências podem ser observadas na 
fala de Alfazema: “Aí, essa era terrível. Essa me acordava com uma sirene. Inclusive eu 
saí de lá porque ela me mandou ir no mercado, e naquela época eu lá sabia que tinha 
que trazer a notinha, não era obrigatório, aí eu não trouxe. Aí ela tipo, desconfiou lá, 
“porque que ela não trouxe a notinha. Até uns brinquinhos que eu usava, eu tinha dois 
brinquinhos só que era diferente, porque era de um amigo meu e homem não usa dois 
brincos iguais né, aí ela ficou “e esses brincos”? Aí ela pegou e ficou pra ela, pensando 
que eu tinha pego de outra pessoa, mesmo não estando o par completo. E era bijuteria. 
Ela achou que poderia ser dela, sei lá”. Conforme o exposto, a vigilância e a 
desconfiança podem se manifestar ora sob a perspectiva profissional, no julgamento da 
qualidade e do processo de realização das atividades, ora pessoal, mediante acusações 
de roubo e traição. 

Assim, além das demais expressões de violência presentes no cotidiano das 
trabalhadoras domésticas brasileiras, o assédio moral e sexual é pouco visibilizado. 
Sendo o assédio moral uma forma de constrangimento que se manifesta a partir de uma 
relação hierarquia e poder. Caracteriza-se pela constante repetição de gestos, palavras 
e comportamentos que causam ofensa a determinado/a subordinado/a em meio às 
relações de hierarquia. Entretanto, a forma silenciosa e naturalizada que essa violência 
se expressa, dificulta os meios de identificação da mesma, assim como seu 
enfrentamento. 

Levando em consideração a legislação vigente, o assédio moral somente pode ser 
assim considerado a partir da sua comprovação, a qual se pressupõe a habitualidade, 

intencionalidade discriminatória, direcionalidade e temporalidade. 

Se mostrou presente nas falas uma confusão em torno do que seria assédio moral e 
assédio sexual, como podemos observar na fala de Arruda, quando indagada sobre o 
que ela compreendia sobre assédio moral. “Eu já ouvi falar assim, mas nenhum caso 
próximo. Não sei se é porque eu sou velha, deve acontecer mais com essas meninas 
novas. Mas é aquilo de passar a mão, querer alguma coisa com a pessoa. Agora assim, 
as vezes a gente sente uma olhada mas finge que não ver, saí pra outro canto. A gente 
que tem moral sabe se virar, se sair. Mas eu acho que isso não chega a ser assédio 
sexual”, repetindo-se em outros depoimentos, como o de Margarida: “Assédio moral eu 
também já passei por uma, o cara tava dentro do quarto, eu passei pra lá, pra lá, o 
homem tava com a bicha pra fora, a porta do quarto aberta, pra mim é isso”. 
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O desconhecimento acerca dessa diferenciação expressa a questão social na qual o 
trabalho doméstico remunerado está imerso, isto é, na sociedade da barbárie onde há 
uma explícita banalização de relações de violência contra a mulher, a imposição do 
patriarcado e pouca divulgação em meios de comunicação abertos sobre tais 
problemáticas, tornando-as invizibilizadas e consequentemente confusas para o 
entendimento das vítimas. 

Portanto, o assédio moral pode se manifestar de diversas formas no cotidiano, uma 
delas se expressa no emprego doméstico no controle da comida, onde se estabelece 
uma relação habitual de desigualdade e hierarquia, causando constrangimentos às 
trabalhadoras, como podemos observar na fala de Canela. “Sempre tinha uma coisinha 
sabe? Teve uma vez que eu tava almoçando, aí ela viu que eu tava comendo frango e 
começou a falar sabe, assim como se fosse pra outra pessoa mas na minha frente, 
dizendo que mistura era caro né, o frango, e que empregada não podia ficar comendo 
também, que ela não tinha condições de sustentar mais um”. 

Na fala de Cidreira, observamos mais uma exposição de uma situação vexatória a que 
foi submetida no trabalho, “Teve uma vez só, que eu quebrei um vaso que tinha lá, e aí 
ela me gritou, ficou falando um monte de coisa. Aí eu disse a ela que descontasse do 
meu salário. Aí ela disse que não ia fazer isso, que não ia descontar, mas continuou 
falando as coisas. Me gritando. Dizendo que não era dela aquilo e que ela não sabia 
como ia fazer pra conseguir outro. Eu fiquei muito triste, chorei na frente dela, porque 
eu fiquei muito sensível com aquela situação sabe, aí eu chorei na frente dela, pedi para 
ela descontar”. Ainda que tal situação tenha sido humilhante e discriminatória, não pode 
ser considerada assédio moral, devido à condicionalidade de habitualidade e 
temporalidade, haja vista que, segundo Cidreira, tal constrangimento teria sido uma 
ocorrência isolada. 

Em relação ao assédio sexual, tendo em vista que além do constrangimento, este 
consiste na tentativa de obter vantagem sexual por um/a superior hierárquico em relação 
a seu/a subordinado, essa violência está associada as relações patriarcais de gênero, 
ocorre a partir do princípio de poder concedido socialmente aos homens em detrimento 
das mulheres, que são vistas e tratadas como objetos, frequentemente destituídas de 

direitos sobre si mesmas e seus corpos. 

De acordo com o pensamento de Guillaumin (2014), entendemos que estas relações 
patriarcais impõem à mulher uma condição de objeto e parte da natureza, que assim 
como tudo que é natural, deve ser apropriado e controlado pelo homem, estando 
naturalmente à sua disposição. Essa desumanização abordada pela autora, expressa 
um paradigma de apropriação da mulher, sobre seu tempo, seu corpo e os produtos que 
dele podem ser gerados, criando, por sua vez, uma relação de obrigação sexual, além 
da relação de obrigação sobre a manutenção da vida de outrem. 

As expressões de assédio sexual vivenciadas por algumas entrevistadas explicitam esta 
disponibilidade sexual compulsória à qual as mulheres são constantemente submetidas. 
Como pode ser observado no relato de Camomila “Eu tava na pia lavando umas 
verduras, aí o homem passando, ele encostou a “pica” na minha bunda. Ele fez uma eu 
olhei com a cara feia, aí ele fez de novo, aí eu disse, “ei, deixe de passar sarrando aqui 
na minha bunda, viu? ”. 

Para além dessa relação, a implicação do poder hierárquico do empregador também se 
evidenciou em determinadas abordagens, onde o favorecimento sexual é requerido sob 
a forma de chantagem no campo das relações de trabalho, como vemos nesse trecho 
da fala de Arruda “[…] teve outras já. Tem deles que são safados, esperam a mulher 
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sair de dentro de casa, aí você tá dentro do banheiro, aí eles ficam dentro do quarto lá, 
com a perna aberta sabe. Já teve de ligação, perguntando se dava certo sair comigo e 
tal, tipo dizendo “se você sair comigo eu ajeito com a minha mulher pra ela ficar lhe 
chamando sempre”. 

Quando questionadas sobre as formas de enfrentamento, falas como “uma colega que 
o patrão assediava ela, ficava perseguindo, aí ela saiu” e “pronto, eu soube do caso de 
uma menina que o filho da patroa dela queria passar a mão nela, ficava em cima, aí 
menina foi e pediu pra sair” foram recorrentes. 

Assim como, foi possível perceber uma forte tendência ao silenciamento e à fuga após 
a vivência de situações de assédio sexual. Compreendemos que esse tipo de reação 
se dá devido às dificuldades de comprovação da violência, tendo em vista que na 
maioria dos casos não há provas sobre o ocorrido, criando-se assim um contexto de 
conflito entre a palavra da empregada em oposição à do empregador, onde o lado mais 
“fraco” e passível de maior desconfiança é sempre o da subordinada. 

[1] De acordo com a Lei Complementar 150, o vínculo empregatício se dá a partir de 
três dias por semana. 

 
Conclusão 

 

Compreendemos que o trabalho doméstico remunerado, por ser uma atividade 
desvalorizada socialmente, marginalizada na esfera do trabalho e pouquíssimo 
abordada no âmbito universitário, carece de maiores aprofundamentos que levem em 
consideração as nuances que o permeiam e suas determinações históricas, sociais, 
econômicas e políticas. 

Um aspecto que merece ser destacado, diz respeito a dificuldade que as trabalhadoras 
domésticas têm de identificar expressões de violências no seu cotidiano de trabalho, 
principalmente violências sutis como e o caso do assédio moral, que, muitas vezes, se 
escamoteia em meio aos conflitos cotidianos das relações entre patrões/as e 
empregados, ou seja, parece ser tão comum a negação de direitos, a exploração do 
trabalho, os gritos e xingamentos, as acusações de roubos e furtos, a separação dos 
alimentos a serem consumidos pela família e as empregadas, que isso, apesar de gerar 
mágoas e tristezas, aparece como algo comum, tendo em vista ser práticas recorrentes, 
que não caberia reflexões e questionamentos mais incisivos no sentido de se sentir 
assediada e buscar reparação. 

No que se refere a dimensão dos direitos trabalhista garantidos às trabalhadoras 
domésticas, foi possível observar um cenário complexo perpassado por inúmeras 
formas de negação. Não raro, os/as empregadores/as burlam esse aparato legal, não 
viabilizando os direitos duramente conquistados, se utilizam das “paredes” do doméstico 
como cortina para esconder a exploração do trabalho de milhares de mulheres. 

A experiência da Iniciação Científica possibilitou o aprofundamento em um universo 
perpassado por grandes desafios e descobrimentos. Desde a fase inicial de reuniões 
para a elaboração do calendário, revisão bibliográfica, discussões coletivas com os/as 
bolsistas voluntários/as e a coordenadora do projeto, todo esse percurso foi essencial 
para minha formação como pesquisadora. Ademais, o processo de planejamento, 
investigação, elaboração e execução da pesquisa em todas as suas etapas trouxeram 
elementos fundamentais para meu enriquecimento teórico metodológico e ético político. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2008 

 

Acrescente a essas experiências a pesquisa de campo, que caracterizo como um dos 
desafios mais rico e importante nesse processo e que me deixou um significativo legado 
de aprendizado teórico metodológico, mas também dos limites de uma pesquisa e da 
sua importância para o desvelamento do real. 

Esse acúmulo identificado a partir da nossa aproximação com essa problemática nos 
permitiu traçar experiências de enriquecimento pessoal e acadêmico, as quais 
encaramos como alicerce em nosso processo de formação em Serviço Social que tem 
nas expressões da questão social sua matéria de atuação, bem como, na construção 
do conhecimento com vistas à construção de uma sociedade mais justa, norteada pela 
busca da verdadeira emancipação humana, isto é, pelo fim do sistema capitalista e 

patriarcal e suas formas perversas de dominação, opressão e exploração. 
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TÍTULO: Fundamentos do Serviço Social e Trabalho: tendências da produção de 

conhecimento 

Resumo 

 

A pesquisa ora apresentada analisa as tendências teóricas das produções científicas no 
que tange o debate sobre os fundamentos do Serviço Social brasileiro, a partir da 
análise dos trabalhos publicados no XVI Encontro Nacional de Pesquisadores em 
Serviço Social (ENPESS) no ano de 2018. O estudo fora desenvolvido através de 
pesquisas bibliográficas e documentais e tem como principal fonte de dados os artigos 
publicados no referido evento. O levantamento de dados foi realizado considerando a 
discussão dos fundamentos do Serviço Social a partir de três eixos de análise: artigos 
com ênfase em Trabalho; artigos com ênfase em Fundamentos Teóricos e artigos com 
ênfase em Formação Profissional. 

 
 
Palavras-chave: Serviço Social. Fundamentos. Produção de Conhecimento. 

TITLE: Fundamentals of Social Work and Work: trends in knowledge production 

Abstract 

The research presented here analyzes the theoretical trends of scientific productions 
regarding the debate on the fundamentals of Brazilian Social Work, from the analysis of 
the works published in the XVI National Meeting of Researchers in Social Work 
(ENPESS) in 2018. The study it had been developed through bibliographic and 
documentary research and its main source of data was the articles published in that 
event. The data survey was carried out considering the discussion of the fundamentals 
of Social Work from three axes of analysis: articles with an emphasis on Work; articles 
with an emphasis on Theoretical Foundations and articles with an emphasis on 
Professional Training. 
 

  

 

Keywords: Social service. Fundamentals. Knowledge Production. 

Introdução 

O Movimento de Reconceituação é um marco para o Serviço Social, pois objetivava o 
rompimento com o fazer profissional tradicional, por meio da construção de um perfil 
crítico quanto às práticas até então utilizadas em campo. É através deste movimento 
que o assistente social passa por uma reformulação no aspecto como se enxerga a 
sociedade, bem como as intervenções utilizadas para combater as expressões da 
questão social e sua relação com o fato de a sociedade sempre estar em “movimento”, 
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trazendo novas matérias de reflexão. Vale salientar que a presença de novos elementos 
no fazer profissional do assistente social, como a laicização, a profissionalização, a 
ampliação do mercado de trabalho e a diversificação do perfil dos profissionais que 
buscavam a formação em Serviço Social, trouxe como consequência um “rompimento” 
com antigas características. Com isso, no final da década de 1950, novas influências 
teóricas e ideopolíticas são responsáveis por iniciar um movimento de críticas ao 
tradicionalismo que predominou na profissão desde os primórdios. Assim, a partir das 
mudanças socioeconômicas e políticas vivenciadas na sociedade brasileira, houve 
como consequência para o Serviço Social no Brasil a intensificação de críticas ao 
tradicionalismo, abrindo caminho para debates acerca do rumo da atuação profissional 
do assistente social no país. Logo, tais fatores foram responsáveis por criar as bases 
para a consolidação do Movimento de Reconceituação no Serviço Social. Vale salientar 
que o Movimento de Reconceituação é um marco no Serviço Social brasileiro e possui 
um extenso e significativo complexo de questões acerca dos impactos causados à 
profissão, responsáveis por modificar a dimensões teóricas, práticas e éticas. Mas, no 
que tange o debate trazido a este plano de trabalho, o marco a ser explicitado diz 
respeito à aproximação da categoria com produções marxistas e a produção e 
divulgação de um acervo teórico-metodológico próprio da profissão. Conforme exposto 
por Iamamoto, o Movimento de Reconceituação: 
“[...] é dominado pela contestação ao tradicionalismo profissional, implicou um 
questionamento global da profissão: de seus fundamentos ídeo-teóricos, de suas raízes 
sociopolíticas, da direção social da prática profissional e de seu modus operandi”. (2011. 
p. 205 e 206). 
Consequentemente, houve uma aproximação com as ciências sociais através da 
inserção de outros debates com outras áreas de conhecimento, como a Sociologia, 
Antropologia, Economia e História, fazendo com que o Serviço Social inicie um processo 
de produção autoral de conhecimento na área, através do debate múltiplo de temas que 
tangem a profissão e a sociedade. Além disso, há o fato de que é, também, no processo 
de reconceituação que se dinamiza a pós-graduação e a pesquisa em Serviço Social, 
bem como o contato com o marxismo, responsável por trazer à profissão um novo olhar 
crítico sobre a realidade, pautado no estudo político das relações sociais, configurando-
se, também, como um fator significativo para a produção de conhecimento sobre o 
Serviço Social. Portanto, a pesquisa ora apresentada leva em consideração um dos 
efeitos causados pelo Movimento de Reconceituação no Serviço Social brasileiro: o 
desenvolvimento e a consagração da produção de conhecimento. Através, portanto, da 
criação de uma “massa crítica” constituída por intelectuais. Logo, com o intuito de 
analisar as tendências teórico-metodológicas dos trabalhos publicitados no XVI 
Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social de 2018 (ENPESS), o 
desenvolvimento da pesquisa parte do pressuposto que o Serviço Social representa 
uma especialização do trabalho coletivo na divisão social do trabalho e que a produção 
de conhecimento é uma atividade intrínseca à profissão. Dessa forma, a pesquisa sobre 
os fundamentos da profissão se constitui como um movimento de análise das 
tendências teórico-metodológicas existentes no cerne da profissão. 
 
Metodologia 

 

O desenvolvimento da pesquisa ocorreu com base nas publicações de artigos no XVI 
Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social de 2018 (ENPESS), tendo em 
vista que é um evento oportuno para que graduandos, mestrandos, doutorandos e 
profissionais compartilhem suas vivências acerca de temas diversos, que englobam as 
inúmeras possibilidades de debate no Serviço Social. É um momento que estudantes e 
profissionais de todo o Brasil se reúnem para dialogar acerca de temas que marcam a 

profissão. 
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Com isso, as publicações de artigos no evento trouxe uma oportunidade de nos 
aprofundarmos um pouco sobre as tendências das publicações que compuseram os 
variados eixos temáticos do ENPESS. Como resultado, elegemos o eixo “Serviço Social, 
fundamentos, formação e trabalho profissional” para analisar as publicações feitas em 
relação a tal temática, em função de três ênfases de análises, categorizadas como 
“formação profissional”, “trabalho profissional” e “fundamentos históricos e teórico-

metodológicos”. 

Em seguida, selecionamos os trabalhos que tiveram em seu núcleo de debate questões 
voltadas para uma das três ênfases disponíveis. Sendo assim, tendo em vista que o 
estudo fora desenvolvido, principalmente, através de pesquisas bibliográficas e 
documentais tendo como principal fonte de dados os anais publicados no ENPESS de 
2018, houve a categorização e análise das informações organizadas em três ênfases 
de análises inseridas no universo temático do eixo “Serviço Social, fundamentos, 
formação e trabalho profissional”. Além disso, fora utilizado como técnica de pesquisa 

as noções de análise de conteúdo de Bardin. 

A partir da criação de três ênfases com o intuito de alocar os artigos voltados às 
temáticas estabelecidas, foi preciso filtrar as publicações feitas dentro do eixo “Serviço 
Social, fundamentos, formação e trabalho profissional” a partir da análise dos títulos dos 
trabalhos, bem como as palavras-chave (observando a presença de palavras como 
trabalho ou fundamentos) e, por fim, o resumo, para que fosse possível ter mais 
segurança quanto o que é tratado no texto, comprovando se é fidedigno ao que é 
proposto ao tema e se possui relação com as categorias propostas. 

Dessa forma, por mais que a matriz de discussão estivesse voltada a categoria 
“trabalho”, o estudo sobre os fundamentos do Serviço Social durante o desenvolvimento 
da pesquisa foi essencial para compreender questões mais complexas que perpassam 
o tema voltado ao trabalho. Pois, os fundamentos da profissão são responsáveis por 
nos apresentar um referencial teórico cujo intuito é direcionar o profissional ao 
enfrentamento das expressões da questão social, através da reflexão sobre a história 
da profissão e das principais tendências teórico práticas que perpassaram o Serviço 
Social. 

É importante destacar que esta pesquisa foi inspirada pelas sistematizações que tem 
sido realizada pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
(ABEPSS), entidade responsável por contribuir com análises panorâmicas dos estudos 
realizados no Brasil sobre a temática dos fundamentos do Serviço Social. Nesse 
sentido, esta pesquisa tem o intuito contribuir para com a continuidade dos estudos e 
sistematizações realizadas pela referida entidade, fornecendo novos elementos ao 
estudo acerca do tema. 

Sendo assim, para que a pesquisa pudesse ser desenvolvida, fora estabelecido, em 
primeiro lugar, a leitura exploratória de autores que tratassem sobre a temática adotada, 
dando destaque às produções de Marilda Iamamoto e Yolanda Guerra. Em seguida, 
houve a leitura completa dos trabalhos selecionados que compuseram o quadro técnico 
através dos filtros citados inicialmente. 

Posteriormente, a partir da leitura completa dos trabalhos, detalhou-se mais ainda o que 
estava no conteúdo dos artigos com a finalidade de mapear as seguintes questões: qual 
a concepção de fundamentos do Serviço Social apresentada? Quais os principais 
autores que sustentaram a linha de análise (nacionais e internacionais)? De qual região 
do Brasil os autores dos artigos são oriundos? Qual a relação, em caso de existir, entre 
seus orientadores com a temática debatida pelo autor do artigo? O que motivou a escrita 
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sobre o tema tratado (experiência com disciplinas ou iniciação científica na graduação, 
mestrado ou doutorado)? Tais questionamentos foram essenciais para apreender sobre 
o perfil daqueles que produzem conhecimento na área do Serviço Social e quais as 
tendências dos estudos apresentados. 

É importante destacar que além das atividades intrínsecas à pesquisa, como os estudos, 
coletas de dados, análises, produção e apresentação de artigos, reuniões de estudo e 
orientação, havia, também, a participação mensal em atividades propostas pelo grupo 
de estudos e pesquisas em Questão Social, Políticas Sociais e Serviço Social em 
conjunto de professores, estudantes da graduação, do mestrado e do doutorado, que 
fomentava reuniões de estudos, discussões dos projetos de pesquisa dos alunos da 

pós-graduação, participação em cursos e eventos. 

Por outro lado, quando identificado a necessidade de aprofundar mais ainda no estudo 
sobre os fundamentos do Serviço Social, houve a criação em 2019 de um grupo de 
estudos, composto por professores, alunos de iniciação científica e alunos de pós-
graduação, cuja temática de pesquisa incide sobre os fundamentos do Serviço Social, 
com a leitura de textos e discussões sobre os fundamentos da profissão. 

 
Resultados e Discussões 

 

A partir da construção do quadro técnico, dividido em 03 (três) ênfases de análises, a 
quantidade total de trabalhos alocados ao quadro corresponde a 60 (sessenta) artigos. 
Nesse caso, 04 (quatro) artigos estão na ênfase “formação profissional”, 52 (cinquenta 
e dois) em “trabalho profissional” e 04 (quatro) na ênfase “fundamentos históricos e 
teórico-metodológicos”. 

Em suma, os resultados iniciais indicam predominância de artigos sobre a atuação do 
assistente social. Ou seja, os artigos no eixo “Serviço Social, fundamentos, formação e 
trabalho profissional” com ênfase em “trabalho” são mais expressivos. Logo, há poucos 
artigos que tratam a trajetória histórica e teórica da profissão, bem como a formação 
profissional. Isto é, nos estudos dos Fundamentos do Serviço Social a atuação obtém 
destaque em detrimento das questões teórico-metodológicas e das questões 
formativas. No entanto, consideramos que estes eixos formam uma unidade 
indissociável que não podem ser hierarquizados e fragmentados. 

O estudo dos artigos selecionados trouxe como tendência aspectos relativo à 
materialização do projeto ético-político do Serviço Social aplicado aos cursos nas 
universidades brasileiras, assim como a importância de autores clássicos na construção 
e consolidação dos fundamentos históricos, teórico-metodológicos do Serviço Social, 

como Karl Marx. 

Assim, os artigos trouxeram como reflexão a importância de resgatar o processo de 
transformação da profissão ao longo dos anos, bem como os desafios postos à 
atualidade, referentes à expansão do conservadorismo em práticas profissionais e a 
fragilidade crítica que atinge o processo de formação profissional mediante a expansão 
do ensino à distância do curso de Serviço Social. 

Dessa forma, é possível concluir que esta análise inicial dos trabalhos nos indica que 
todos versam sobre as discussões dos fundamentos do Serviço Social, com destaque 
para as questões teórico-metodológicas. O cerne das discussões encontra-se na 
articulação entre as dimensões teoria e prática ancoradas na perspectiva da totalidade. 
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Conclusão 

 

O desenvolvimento do plano de trabalho “Fundamentos do Serviço Social e Trabalho: 
tendências da produção de conhecimento” trouxe como contribuição à área uma breve 
análise sobre o atual cenário da produção de conhecimento em Serviço Social. Pois, de 
forma geral, pode-se concluir que ao tratar sobre os fundamentos do Serviço Social e 
as tendências da produção de conhecimento, é necessário reconhecer que este tema é 
complexo e repleto de determinações. 

A produção de conhecimento revela uma dimensão da profissão que afirma a direção 
que esta assume desde a década de 1980 e que se constitui como uma esfera relevante 
para o Serviço Social, considerando sua particularidade como profissão e área de 
conhecimento. É através das pesquisas e da produção de conhecimentos científicos 
balizados pelos princípios da Modernidade que a profissão encontra substrato para 
enriquecer e renovar sua atuação profissional na realidade. 

O processo de produção de conhecimento no Serviço Social tem sido responsável ao 
longo dos anos pelo reconhecimento cientifico da profissão diante de outros trabalhos e 
áreas de conhecimento, bem como pelas agências de fomento à pesquisa. Além deste 
aspecto, o Serviço Social enquanto profissão pressupõe a unidade entre reflexão teórica 
e atividade pratica. Ou seja, a dimensão prática requer um diálogo permanente com as 
esferas intelectual para tornar-se uma atividade com objetivos claros e estratégias 
metodológicas adequadas para não tornar-se uma pratica vazia de sentido. 

Com isso, a esfera intelectual requer contato com a realidade para não recair no 
idealismo e no teoricismo estéril. A pesquisa indica que ainda persiste no estudo dos 
fundamentos um entendimento parcial de que fundamentos do Serviço Social se 
referem aos métodos e técnicas utilizados pelos profissionais na sua atuação, bem 
como fica clara uma tendência de descrição do “fazer” profissional. 

Assim, ainda se observa uma tendência de minimizar os aspectos teórico-
metodológicos que subjaz ao nos referirmos aos “fundamentos do Serviço Social”. Isto 
é demonstrado pelos poucos estudos de natureza teórica envolvendo esta temática. 
Entretanto, a produção de conhecimentos no que tange a referida temática tem 
avançado, mas demonstra que há muito para desbravar nas pesquisas sobre o alicerce, 

ou seja, os fundamentos do Serviço Social brasileiro. 
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TÍTULO: A luta histórica do movimento LGBT e a política de assistência estudantil no 

contexto brasileiro 

Resumo 

 

O relatório aqui desenvolvido possui como objetivo apresentar os resultados do plano 
de trabalho “A população LGBT e suas vidas nas residências universitárias na FACISA”, 
vinculado ao projeto de pesquisa “A vida da população LGBT nas residências 
universitária da UFRN”. Tal pesquisa se propunha a conhecer a vida, os desafios, 
dificuldades e preconceitos enfrentados pela população LGBT no âmbito das 
residências universitárias da UFRN. Para isso, se propunha a conhecer o movimento 
LGBT mundial e brasileiro e a política de assistência estudantil. Nos anos anteriores, foi 
possível realizar 5 entrevistas com discentes residentes (4 residentes de Natal e 1 de 
Currais Novos). A nossa pretensão era em 2020.1 realizar mais 2 entrevistas (1 em 
Caicó e outra em Santa Cruz), contudo, em virtude da atual situação pandêmica 
vivenciada pelo mundo inteiro, nos foi impossível a realização de entrevistas. Nesse 
sentido, o relatório utiliza-se unicamente da pesquisa bibliográfica, mantendo seu foco 
nas leituras que se referem às temáticas da população LGBT, da luta histórica do seu 
movimento contra a LGBTfobia e da criação eimportância da política de assistência 
estudantil. 

 
 

Palavras-chave: LGBT. Diversidade sexual. Assistência Estudantil. 

TITLE: The historical LGBT fight and the social assistance politics in brazilian context 

Abstract 

This paper has the objective of presenting the results obtained by the research named 
"The LGBT population and theirs lifes at the FACISA's university residences", which is 
linked to the research "The life of the LGBT population at UFRN's university residences". 
The purpose of this research was to get to know the life, the challenges and dificulties 
faced by the LGBT population at UFRN'S university residences. For that, it's approach 
was to get to know the history of both worldwide and brazilian LGBT movement and the 
politics of studentes assistance. In the past years during the development of the 
research, it was possible to accomplish five interviews with students who lived at the 
university residences (four of them in Natal and one in Currais Novos). Our intention in 
2020.1 was to get two more interviews (one of them in Caicó and the other one in Currais 
Novos), however, in the extraordinary circumstances of the worldwide pandemic caused 
by COVID-19, it was not possible to accomplish that. So as an alternative, this paper 
uses only bibliographic research, focusing on studys that are reffered to the LGBT 
population, its historical fight against LGBTphobia and the creaton and importance of the 
students assistance politics. 
 
Keywords: LGBT. Sexual diversity. Students Assistance. 
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Introdução 

   O presente relatório é resultado do desenvolvimento do plano de trabalho “A 
população LGBT e suas vidas nas residências universitárias na FACISA”, e objetiva 
estudar as particularidades e complexidades que se apresentam na dinâmica da vida 
da população LGBT dentro da residência universitária, no âmbito da FACISA/UFRN. 
Desenvolvido no período de 01 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020, orientado pela 
Profª Drª Rita de Lourdes de Lima. 

   Antes da discussão acerca do plano de trabalho ser iniciada, é fundamental trazer a 
luz do leitor que em virtude da pandemia do COVID-19, buscando seguir as 
recomendações de distanciamento social da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
não foi possível consumarmos as visitas às residências para a realização de entrevistas 
com os estudantes –– parte do planejamento que se apresentava como essencial no 
processo de desenvolvimento final da pesquisa –. Como forma de contornar esse 
obstáculo, optamos por nos aprofundarmos na discussão proposta utilizando a pesquisa 
bibliográfica para alicerçar as reflexões e conclusões necessárias, além dos debates 
realizados durante o segundo semestre de 2019, período anterior ao cenário 
pandêmico. 

   Portanto, no decorrer do relatório, pretende-se conceituar o que é ser LGBT e o que 
é LGBTfobia, discorrer sobre a história do movimento LGBT – perpassando por marcos 
históricos fundamentais desse processo como a despatologização da 
homossexualidade e a revolta de Stonewall – buscando relacionar esse movimento e 
seu processo de luta por assistência estudantil e o direito à universidade, de forma a 
trazer reflexões sobre o processo de violência enfrentado pela população LGBT. 

 

Metodologia 

 

   A pesquisa aqui em questão possui caráter longitudinal, e foi desenvolvida fazendo-
se uso da análise indireta, por meio da pesquisa bibliográfica e documental, com caráter 
exploratório. É fundamentada a partir do método materialista histórico-dialético, de 
modo a analisar as questões postas dentro do contexto histórico a partir de uma 
perspectiva de totalidade. Os principais autores utilizados para alicerçar a compreensão 
acerca da problemática estudada foram: Junqueira (2012), Cisne e Santos (2018), 
Fachinni (2000), Rich (1980) e Imperatori (2017), que permitiram o aprofundamento nas 
questões propostas pelo plano de trabalho, de forma a ajudar a conhecer mais 
profundamente o universo das pessoas LGBT, demarcando o trajeto histórico percorrido 
pelos seus movimentos de luta por direitos e igualdade, além das questões referentes 
a assistência estudantil e seus marcos históricos. 

 
Resultados e Discussões 

 
1. LGBTfobia e a heterossexualidade compulsória 
 
   Antes de se adentrar na discussão acerca da vida da população LGBT nas residências 
universitárias da UFRN, como sugere o plano de trabalho ao qual se refere o presente 
relatório, é preciso entender quem é essa população e o que a coloca em necessidade 
de ser estudada em suas particularidades. A sigla LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e 
Travestis/Transexuais/Transgêneros) diz respeito as diversas expressões da 
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diversidade sexual e de gênero existentes na sociedade. De acordo com Cisne e Santos 
(2018), essa diversidade se expressa a partir dos processos de construção da 
individualidade humana e da totalidade social gerados pelo trabalho – elemento 
fundante do Ser Social.   
Destrinchando os estudos de Adrienne Rich (1980) e Richard Miskolci (2007), Gilmar 
Nogueira sintetiza em seu texto publicado no Blog iBahia em 2013, que parte desse 
sistema se fundamenta no dualismo entre heterossexualidade e homossexualidade. Ele 
explica que a heterossexualidade se torna compulsória a partir do momento em que é 
naturalizada e incentivada, num processo social onde um padrão é estabelecido, 
requerendo que todos os indivíduos sigam esse molde e, portanto, sejam 
heterossexuais (ou seja, se relacionem sexualmente unicamente com indivíduos do 
gênero oposto ao seu). 
 
   Ele traz ainda em sua análise o conceito de heteronormatividade, criado em 1991 pelo 
teórico Michael Warner, que fala exatamente do padrão normatizado das relações da 
sociedade, tratando como uma nova ordem social que não somente exige que se seja 
heterossexual, mas também que todos moldem suas vidas e relações de forma a 
atender as especificidades do modelo heteronormativo. Tal conceito foi/é amplamente 
usado por diversos estudiosos ligados à temática LGBT, contudo, esse conceito enfatiza 
o aspecto discursivo e normativo frente aos demais determinantes sociais. Sem 
desconsiderar a relevância de tal aspecto, Cisne e Santos (2018), partindo da 
perspectiva de totalidade, e da relevância do conjunto das relações sociais, optam pela 
utilização do termo heterossexismo, por considerar que tal termo exprime mais 
adequadamente a discriminação e preconceito contra a população LGBT e o 
privilegiamento da heterossexualidade. 
 
   Nogueira explica, a partir dessa compreensão, um fenômeno que explicita a existência 
de uma violência contra aqueles que destoam do molde naturalizado pela 
heterossexualidade compulsória dentro da sociedade. Essa violência é o que 
conhecemos como LGBTfobia. Conceituamos, portanto, a LGBTfobia como uma 
expressão do sistema heteropatriarcal-racista-capitalista[1] que rege o status quo 
existente na sociedade moderna, agindo de forma a limitar a liberdade na vida dos 
indivíduos (CISNE e SANTOS, 2018). 
 
   Tratando-se dos impactos da LGBTfobia, é preciso ainda elucidar que a violência se 
expressa não só de forma explícita (como por agressões verbais e físicas), mas também 
nas entrelinhas, a partir da repressão e do cerceamento da liberdade de se expressar a 
diversidade sexual e de gênero dos indivíduos. De acordo com o relatório anual de 2019 
do Grupo Gay da Bahia (GGB), foram registrados 329 casos de morte violenta de 
pessoas LGBT, o que significa que a cada 19 horas, uma pessoa LGBT foi morta no 
Brasil de forma violenta unicamente por expressar características inerentes à sua 
natureza, que fogem do molde heterossexual compulsório posto. 
 
2. O movimento LGBT: surgimento e marcos históricos 
 
   O primeiro registro que remete a fundação do movimento LGBT se deu nos anos 40 
do século XX, com o surgimento do COC – Cultuur em Ontspanningscentrum (Centro 
de Cultura e Lazer) em Amsterdam, na Holanda, que é tida como a associação de 
defesa dos direitos LGBT mais antiga do mundo. 
 
   Já no Brasil, o movimento LGBT inicia seu processo de materialização no início da 
década de 70 do século XX, no contexto de diligência contra a ditadura civil-militar[2] 
(1964-1985), aliado a outros movimentos sociais que surgem nesse momento de luta 
em favor da democracia. Inicialmente constituído de forma majoritária por homens gays, 
o movimento ganha a adesão de mulheres lésbicas, travestis, transexuais e 
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transgêneros a medida em que as primeiras organizações homossexuais começam a 
conquistar espaços que cedem lugar para que outras expressões da sexualidade e 
identidade de gênero se organizem e ganhem visibilidade. 
 
2.1  A revolta de Stonewall e o movimento LGBT no mundo 
 
   Momento conhecido como o primeiro levante LGBT contra a repressão LGBTfobica 
policial, a revolta de Stonewall foi uma correnteza de manifestações que se sucederam 
em junho de 1969, no bar Stonewall Inn, em Manhattan, Nova York. Localizado em 
Greenwich Village, no bairro que ficou conhecido, na época, como um centro gay dos 
Estados Unidos da América (EUA), a revolta se materializou no contexto de luta da 
população LGBT estadunidense contra as leis anti-homossexuais que vinham ganhando 
espaço no país. Era de praxe que policiais invadissem os bares que aceitavam o público 
LGBT para confiscar bebidas e prender seus frequentadores. 
 
   No dia 28 de junho de 1969, durante uma das invasões policiais, se formou uma 
grande frente de resistência popular dos frequentadores do bar, que resultou numa série 
de manifestações que perduraram por vários dias, marcando uma grande aceleração 
na organização dos movimentos que lutavam pelos direitos dos LGBTs. Essa série de 
rebeliões de resistência, conhecidas como a revolta de Stonewall, deu início as 
primeiras marchas que pregavam o orgulho gay em cidades como Nova York e São 
Francisco, sendo considerado um marco histórico na luta por direitos da população 
LGBT, inspirando inclusive o mês do orgulho LGBT que conhecemos nos dias atuais e 
que é comemorado em todo o mundo em datas diferentes, a depender das 
especificidades de cada local. 
 
2.2  O movimento homossexual no Brasil 
 
   Foi com o surgimento do grupo homossexual paulista SOMOS, em 1978, que se deu 
início ao processo de politização da causa homossexual no Brasil, em um momento 
denominado por Fachinni (2000) como “a primeira onda” do movimento homossexual 
brasileiro. A autora explica que esse grupo é o primeiro registrado na bibliografia 
estudada que apresentava, de fato, propostas políticas para a questão homossexual, 
tornando-se referência para outras organizações do tema que surgem à posteriori. A 
primeira aparição pública do grupo aconteceu por meio de uma carta enviada ao 
sindicato de jornalistas sob o nome provisório de Núcleo de Ação pelos Direitos dos 
Homossexuais, carta esta que abriu espaço não só para a entrada de novos membros 
no grupo, que antes era composto unicamente por homens, como também para o 
surgimento de novos grupos. 
 
   Um processo interessante que se inicia ainda durante essa primeira onda é o ideário 
de busca pela ressignificação de palavras que até então possuíam um significado 
pejorativo e humilhante, como “bicha” e “lésbica”, processo histórico que ainda podemos 
identificar em outras palavras também presentes nos dias atuais, como “viado” e 
“travesti”, que se tornam símbolo de identidade e uma forma de resistência para pessoas 
LGBTs. 
 
   É no início da década de 1980 que se inicia a chamada segunda onda do movimento 
homossexual brasileiro. É nesse momento que se identifica a redução da quantidade de 
grupos ativos dentro do movimento. Começando a década com registros de cerca de 22 
grupos ativos no Brasil, os estudos identificam a queda para 6 grupos no final da primeira 
metade dos anos 80. O final do “Lampião da Esquina”, meio de comunicação importante 
na circulação das ideias e atividades dos grupos e o início da epidemia da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS - chamada “peste gay”[3]) são alguns dos motivos 
que levam ao enfraquecimento do movimento durante esse período (FACHINNI, 2000). 
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De acordo com Green (1998) apud Fachinni (2000), existem ainda vários outros fatores 
que influenciaram essa queda, como o aumento da inflação e do desemprego (que 
dificultava a mobilização dos ativistas) e a ilusão de liberdade e igualdade criadas pela 
conquista de espaços de expressão na mídia. 
 
   Contudo, contraditoriamente, nesse período também se dá surgimento de grupos que 
tiveram bastante destaque como o Triangulo Rosa e o Grupo Gay da Bahia – com o 
segundo ainda sendo referência atualmente na defesa dos direitos LGBTs e na 
sistematização de dados referentes à violência LGBTfóbica no país. 
 
   Durante esse período, é adotada uma nova visão pelos grupos, buscando implementar 
políticas que protegessem a população LGBT, em um modelo de atuação e organização 
que fugia da perspectiva de transformação social utilizada pelos grupos anteriores. É 
também nesse momento que o movimento brasileiro se aproxima das outras 
organizações internacionais de luta pelos direitos LGBTs. 
 
   A partir dos anos 1995 se iniciava a chamada terceira onda do movimento, que perdura 
até a atualidade. A conquista de um espaço ainda mais expressivo na mídia, a inserção 
em movimentos de direitos humanos e de resposta à epidemia da AIDS e a aliança a 
nível parlamentar visando a proposição de projetos de lei nos níveis federal, estadual e 
municipal são apenas alguns dos marcos alcançados durante esse terceiro momento 
do movimento. 
 
   Durante esse período, o movimento cria as associações de grupos nacionais e locais, 
que vem a ser a gênese de organizações como o Fórum Paulista de Gays, Lésbicas, 
Bissexuais e Transgêneros e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis – 
hoje conhecida como Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais e Intersexos (ABGLT) –, o que promove a aproximação e unificação de 
diversos movimentos que lutavam pela mesma causa: a liberdade de expressão da 
identidade sexual e de gênero. 
 
   Com os desdobramentos dessas aproximações, o então movimento gay ganha novas 
nomenclaturas, a fim de representar não só a sua luta individual, mas a luta da nova 
comunidade que emergia. Passando por diversas siglas durante sua história – estas 
que entram em desuso em função da conquista de voz e visibilidade de outras 
expressões da identidade sexual e de gênero na mídia e no contexto da própria 
organização – o movimento atualmente identifica-se pela sigla LGBTQIA+, 
nomenclatura que surge a partir da defesa da inclusão na comunidade de todas as 
sexualidades e identidades que fogem do padrão heterossexual cisgênero. 
 
3. O ensino superior no Brasil 
 
   A educação no Brasil se iniciará com a chegada dos primeiros jesuítas ao Brasil, em 
1553, com o objetivo de “educar” e cristianizar os indígenas. Portanto terá um caráter 
eminentemente religioso e assim permanecerá até finais do século XVIII, quando se dá 
a expulsão dos jesuítas. Mesmo com o desenvolvimento da colonização e o surgimento 
das primeiras cidades no Brasil, a educação continuará um privilégio das elites, uma vez 
que o país será apresentado como tendo uma vocação rural por “natureza”, e o trabalho 
no campo, não demandava mão de obra qualificada ou “letrada”, neste sentido a 
população continuará majoritariamente analfabeta, havendo pequenas iniciativas de 
educação, sempre voltada para as elites do país. 
 
Já a história do ensino superior no Brasil remonta a chegada da família real em 1808[4]. 
Nasce, portanto, com o objetivo de educar parte da elite que chega de Portugal e será 
gradativamente, ofertada também a elite do Brasil, mantendo, portanto, seu caráter 
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elitista (Durham, 2003). Somente nos anos 1930, portanto, no século XX, a partir da 
adoção do modelo industrial-exportador no Brasil, dá-se as primeiras iniciativas no 
sentido de uma maior democratização do acesso à educação pública. 
 
   É durante a Era Vargas[5] (1930-1945) que esse processo se inicia. Com as crises do 
modelo agrário-exportador brasileiro, que tinha seu sustentáculo na cultura cafeeira, os 
sistemas políticos e econômicos do país já davam os seus primeiros sinais de 
esgotamento (Souza, 2010), e com a posse de Vargas, se inicia uma nova fase no país, 
em um processo de transição para o modelo capitalista urbano-industrial. 
 
   O novo modelo econômico adotado pelo Brasil chega com novas exigências 
educacionais, buscando uma mão de obra especializada para trabalhar nos centros 
urbanos, o que cria a necessidade – agora, para o capital – que a população tenha 
acesso a educação. 
 
   Outro fator determinante para a expansão do ensino superior brasileiro foi o cunho 
populista do governo varguista, que atendia algumas das reinvindicações do povo, 
criando uma relação de dominação e obediência, garantindo apoio da população e 
freando parte da forte mobilização sindical que vinha se fortalecendo no país com 
medidas como a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que 
regulamentava a atuação sindical. 
 
   Foi esse contexto, somado ao crescimento da população no país – que salta de 41 
milhões para 70 milhões de habitantes no intervalo entre 1940 e 1960, – que pavimentou 
o caminho para a rápida expansão do ensino superior brasileiro. Em 1960, o número de 
universitários presentes no país era de 95.691, distribuídos entre a rede pública e 
privada, saltando para cerca de 1,4 milhão de alunos em 1980. Portanto, tal expansão 
do ensino e, consequentemente, das vagas disponíveis, abre cada vez mais espaço 
para a inserção da população de classe trabalhadora mais empobrecida nesses 
espaços. (BORTOLANZA, 2017) 
 
4. A assistência estudantil no Brasil 
 
   O primeiro registro que remete à gênese da assistência estudantil brasileira é datado 
em 1928, com a inauguração da Casa do Estudante Brasileiro em Paris, que visava 
garantir condições de permanência para os brasileiros que estudavam na capital da 
França. Logo então com a democratização do acesso ao ensino, resultante das 
mudanças trazidas pelo início do governo populista varguista, o país dá os primeiros 
passos em direção ao processo de construção da sua política de assistência estudantil. 
A criação do Ministério da Educação e Saúde Pública[6] (1930) e a Reforma Francisco 
Campos (1931) são alguns dos principais marcos para a educação nesse período. 
(IMPERATORI, 2017). 
 
   Por meio dessa reforma, pelo decreto n. 19.851/1931, é instituída a Lei Orgânica do 
Ensino Superior, que apresentava medidas para beneficiar diretamente os estudantes 
universitários, concedendo bolsas de estudos para os estudantes mais pobres. 
 
   Já no ano seguinte, em 1932, é proposto por um grupo de educadores renomados do 
país o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, que além de reivindicar do Estado 
a organização de um plano geral de educação, defendia a pauta de um ensino que fosse 
unificado, público, laico, obrigatório e gratuito, o que gera um embate direto com a Igreja 
Católica, que na época, em troca de apoio ao novo governo, recebia certo poder no 
campo educacional, garantindo medidas como a inserção do ensino religioso católico 
nas escolas. (BORTOLANZA, 2017) 
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   Em 1934, a Lei Orgânica do Ensino Superior é incorporada na Constituição Federal, 
garantindo além de bolsas de estudos, a concessão de materiais escolares e de 
assistência médica e alimentar para os estudantes considerados necessitados. A partir 
desse momento, pelo menos na teoria, a educação é reconhecida como um direito 
público e passa a ser regulamentada pelo Estado. Criada com o objetivo de diminuir os 
índices de evasão dos alunos, a política de assistência estudantil começou a receber 
maior fomento justamente durante o governo populista de Getúlio Vargas, explica 
Imperatori (2017). 
 
   Ganhando espaço a partir da Constituição Federal de 1934, a assistência estudantil 
se consolida de forma definitiva na Constituição Federal de 1946, uma vez que suas 
ações tornam-se obrigatórias para os sistemas de ensino, garantindo condições de 
estudo para alunos em estado de vulnerabilidade social. Posteriormente, com a criação 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1961, a assistência passa 
a ser tratada como direito de todos os alunos que precisassem, e não só para aqueles 
tidos como mais necessitados. 
 
   Apesar dos muitos avanços e até mesmo da criação de uma Diretoria de Assistência 
Estudantil, em 1970, durante esse período não houve muitas realizações práticas nas 
políticas de assistência estudantil. O principal motivo para tal é o contexto de Ditadura 
Civil-militar, onde o regime posto não agia em favor da classe estudantil, ao mesmo 
tempo, os estudantes eram uma das principais forças de resistência à Ditadura no país. 
 
   Essas e outras medidas foram responsáveis por alicerçar o nascimento do Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) que tem como principal objetivo ampliar as 
condições de permanência dos estudantes inseridos na educação pública federal, se 
efetivando através de uma articulação entre atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
   O PNAES foi criado em 2007, pela Portaria Normativa 39, mas teve sua 
implementação iniciada somente no ano de 2008, no governo de Luis Inácio Lula da 
Silva (2003-2011), que situava a população mais empobrecida no centro das suas 
propostas. Durante seu governo, com a implementação de diversos programas sociais 
de redistribuição de renda, o Brasil fez significativos avanços no combate a redução da 
pobreza, o que vai refletir também diretamente na democratização do acesso ao ensino 
superior. 
 
   Seguindo sua agenda governamental de fomento a programas sociais, em 2004 Lula 
cria o Programa Universidade Para Todos (ProUni), a partir da Lei nº 11.096/2005. O 
programa beneficia pessoas de baixa renda através da concessão de bolsas integrais e 
parciais (de 50%) para garantir o acesso a instituições privadas de educação superior. 
Apesar de permitir o acesso da população ao ensino superior privado, a principal crítica 
a esse programa é a utilização de recursos públicos financiando universidades privadas, 
ao invés de utilizar o recurso para as instituições públicas. 
 
   Mais tarde em seu governo, Lula amplia o funcionamento do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies), programa que permite o financiamento dos estudos em instituições 
privadas, a partir de ações como a sanção da Lei nº 11.552, que aumentava o limite de 
financiamento das mensalidades dos alunos. 
 
   Oriundo do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)[7] o PNAES é 
implementado pelo Decreto nº 7.234, e visa atender os estudantes devidamente 
matriculados em cursos de graduação na modalidade presencial das Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES). Os critérios para atendimento no programa levam 
em conta o perfil socioeconômico e variam de acordo com critérios estabelecidos de 
acordo com a realidade de cada instituição, visto que todas possuem autonomia na 
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gestão e implementação do programa. 
 
   Com o frequente processo de sucateamento das IFES gerado por inúmeros cortes 
nas verbas destinadas a educação e assistência estudantil, que inclusive se intensificou 
ainda mais no contexto atual governo, se torna evidente que grande parte dos 
estudantes que precisam da assistência estudantil, não possuem acesso a ela. 
 
   De acordo com Saldanha (2015) apud Lima (2018), 40% dos alunos que ingressam 
na universidade abandonam seus cursos antes da conclusão por não possuírem 
condições financeiras de se manter dentro do ambiente universitário, o que aliado com 
o fato de que as resoluções focam somente nas condições econômicas, esquecendo 
das particularidades da realidade de cada estudante que podem fazer com que 
necessitem dos diversos tipos de assistência, o programa de assistência estudantil se 
mostra falho. 
 
   Nesse sentido, foi constatado durante a pesquisa que uma parte dessa população ao 
ingressar na universidade, ate quando não se enquadra nos critérios socio-econômicos, 
precisa do acesso a residência universitária ou outras formas de assistência estudantil, 
pois, por vezes, sofrem em casa LGBTfobia e precisam de ajuda para continuar seus 
estudos. Foi constatado também que, ao ingressar na universidade, o processo de 
LGBTfobia continua no âmbito das residências universitárias. 
 

Conclusão 

 

   A primeira constatação que se faz é que desde a criação das primeiras medidas 
ligadas à educação no Brasil em 1808, até o ano de criação da PNAES (2008) 
passaram-se exatamente 200 anos, demonstrando o descaso do poder público 
brasileiro com o acesso da população empobrecida à educação e mais notadamente, à 
educação pública superior. Esse dado, mais que qualquer outro, mostra como o acesso 
à educação no Brasil, esteve ligada a um projeto de capacitação/qualificação para o 
mercado do trabalho, objetivando alimentar a máquina do sistema capitalista. 

   Levando em conta também o contexto de preconceito e discriminação que 
estruturalmente afeta os LGBTs na sociedade, podemos compreender que essa 
população está suscetível a sofrer a violência motivada pelo preconceito nos mais 
diversos espaços, até mesmo em locais considerados “seguros” pelo senso comum, 
como as suas próprias casas e o ambiente universitário. 

   É, portanto, comum que procurem a assistência estudantil em busca de suporte no 
enfrentamento das mais diversas situações hostis em que se encontram inseridos 
devido aos preconceitos e discriminações que sofrem, contudo, em alguns casos que 
estudamos, verificamos que, por não se enquadrarem diretamente nos critérios dos 
programas, alguns estudantes LGBTs foram excluídos. Além disso, parte considerável 
desses estudantes também se encontram em situação de vulnerabilidade financeira, 
indicativo de que o recorte de classe também está presente, o que fortalece a 
necessidade de uma proteção social ampliada que possa agir garantindo a permanência 

desses alunos dentro de seus respectivos cursos. 
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TÍTULO: A questão da diversidade sexual e a luta por emancipação humana: 

fundamentos, história e particularidades dos sujeitos coletivos 

Resumo 

Esse relatório vincula-se à pesquisa "Esquerda e Diversidade Sexual no Brasil 
Contemporâneo" desenvolvida no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Trabalho, Ética e Direitos (GEPTED-UFRN). Tem como objetivo apresentar os 
resultados do plano de trabalho que visa dar continuidade ao plano “A concepção de 
diversidade sexual no PCB e PSTU e as particularidades dos partidos políticos em 
Natal”. Os procedimentos metodológicos adotados foram a pesquisa bibliográfica a fim 
de apreender a fundamentação teórica para, posteriormente, adentrar no campo 
político-partidário. Desse modo, são apresentados os fundamentos teórico-políticos da 
concepção de diversidade humana e as particularidades da diversidade sexual bem 
como sua implicação na totalidade social. 
 
Palavras-chave: Diversidade humana, diversidade Sexual; LGBT; Esquerda 

Emancipatória 

TITLE: The issue of sexual diversity and the struggle for human emancipation: 

foundations, history and particularities of collective subjects. 

Abstract 

This report is linked to the research "Left wing and Sexual Diversity at the Contemporary 
Brazil" developed within the Group of Studies and Research in Work, Ethics and Rights 
(GEPTED-UFRN). It aims to present the results of the work plan that intends to continue 
the plan “The conception of sexual diversity in the PCB and PSTU and the particularities 
of the political parties in Natal”. The methodological procedures adopted were 
bibliographic research in order to apprehend the theoretical foundation to, thereafter, 
enters the party-political field. In this way, the theoretical-political elements of the 
conception of human diversity and the particularities of sexual diversity are shown, as 
well as their implication in the social totality. 
 

Keywords: Human diversity, Sexual diversity; LGBT; Emancipatory Left 

Introdução 

       Esse relatório referente ao plano de trabalho – A questão da diversidade sexual e 
a luta por emancipação humana: fundamentos, história e particularidades dos sujeitos 
coletivos - objetiva apreender os fundamentos teóricos presentes na agenda política em 
defesa da diversidade sexual no campo partidário e como está articulada (ou não) ao 
conjunto de reivindicações dos movimentos sociais que atuam na defesa da diversidade 
sexual. Iniciamos em fevereiro do ano vigente o desenvolvimento das atividades 
descritas no plano de trabalho, contudo em março/2020 as atividades presenciais foram 
interrompidas em virtude da pandemia do novo coronavírus, assim, houve a 
necessidade de alteração das tarefas, modificando-as para o formato remoto, 
reformulando a proposta original. 
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Metodologia 

 
       As concepções teóricas adotadas para análise na pesquisa são o materialismo 
histórico dialético e a teoria social crítica, assumindo-se o compromisso com a 
apreensão material da totalidade da vida social, contrariando as formas reducionistas 
que impedem a apreensão da diversidade e a compreensão das contradições do 
sistema de produção capitalista, em uma perspectiva humano-emancipatória.  
       Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa seguiram o plano de 
trabalho. Inicialmente, por intermédio da revisão bibliográfica de autores que 
contemplam o debate sobre a diversidade e individualidade como elementos 
constitutivos dos sujeitos reais, bem como a inserção nas atividades do grupo de 
pesquisa, cumprindo o cronograma e participando de reuniões e plantões, nos quais 
eram socializados estudos sobre a totalidade social e as contradições da sociedade 
capitalista Em virtude da pandemia, houve a necessidade de interromper as atividades 
presenciais, assim, a metodologia sofreu adaptações e a orientação passou a ser em 
formato remoto, por intermédio de reuniões do grupo de pesquisa nas plataformas 
digitais e indicações de atividades online, tais como mini cursos e lives promovidas pelo 
Departamento de Serviço Social da UFRN (DESSO) e atividades ofertadas por outras 
instituições, além da indicação de leituras complementares sobre a temática.  
       Dentre as atividades síncronas realizadas no âmbito da pesquisa durante o período 
da pandemia, as principais foram organizadas e executadas, de forma remota, pelo 
GEPTED/QTEMOSS¹ e pelo DESSO (UFRN), com inscrições via sigaa, as quais serão 
listadas abaixo: ¹Grupo de Estudos e Pesquisa em Trabalho, Ética e Direitos / Trabalho, 
Questão Urbano-rural-ambiental, Movimentos Sociais e Serviço Social, ambos grupos 
de pesquisa do DESSO/PPGSS-UFRN  
-Mini curso: “Introdução ao Materialismo Histórico”, ministrado pelo professor Henrique 
Wellen, nos dias 17/06/2020 a 22/07/2020;  
-Mini curso: “Crise Estrutural do Capital em Mészáros”, organizado pela professora Edla 
Hoffmann, ministrado pelos professores Roberto Marinho e Milena Santos, nos dias 
06/07/2020 a 20/07/2020;  
-Ciclo de Debates GEPTED/QTEMOSS: Ciclo 1 – “Diversidade humana e famílias em 
tempo de pandemia”, ministrado pelas professoras Ilka Lima de Silva, Rita de Lourdes 
de Lima e Silvana Mara de M. dos Santos, em 23/06/2020.  
-Ciclo de Debates GEPTED/QTEMOSS: Ciclo 4 – “Feminismo materialista, lutas 
antipatriarcais e antiracistas e a condição de vida e trabalho das mulheres em tempos 
de pandemia do novo coronavírus no Brasil”, ministrado pelas professoras Antoinette 
Madureira, Ilidiana Diniz e Miriam Inácil, em 14/07/2020.  
        Dentre as atividades assíncronas externas ao DESSO e GEPTED/QTEMOSS, que 
auxiliaram a fundamentação da pesquisa, as principais foram:  
-Curso Livre: “Marx, Engels e Direitos humanos”, ministrado pelo professor Daniel 
Valença, entre os dias 08/06/2020 a 09/07/2020. Link para o acesso as aulas 
https://www.youtube.com/watch?v=9a32pnbsrxw&list=PL9LYJGN4ipIY6DJY_YSMECg
v_a71yMjOt  
-Live: “O que é feminismo marxista?”, ofertada pela TV Boitempo e ministrada por Maria 
Lygia Quartim de Morais, Maria Moschkovich e Renata Souza, no dia 08/05/2020. Link 
para acesso: https://www.youtube.com/watch?v=j94_zZaW_zQ 
-Live: “O que pensava Marx sobre raça, gênero e colonialismo?”, ofertada pela TV 
Boitempo, por Michael Löwy e Jones Manoel, no dia 11/05/2020. Link para acesso: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ito1iqAk3Gk 
 
Resultados e Discussões 
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       Apresentaremos neste tópico, de forma introdutória, a análise da diversidade 
humana enquanto componente integrante da individualidade do sujeito. A partir disso, 
estruturamos a nossa discussão nas relações entre o indivíduo, o trabalho e a 
diversidade humana. Portanto, corroboramos o legado marxista para a compreensão da 
diversidade humana enquanto dimensão constituinte da individualidade.  
       Durante o primeiro semestre inserido na iniciação científica, o objetivo foi a 
apreensão de conceitos fundantes para o entendimento da diversidade humana 
enquanto dimensão constituinte da individualidade, em uma perspectiva de totalidade 
social na análise da vida social e do objeto de estudo. Partimos de dois pressupostos. 
O primeiro é que a diversidade sexual constitui-se como expressão da individualidade e 
só pode ser entendida nas trilhas do processo histórico (SANTOS, 2018)  
       O segundo pressuposto é que o trabalho é essencial para o desenvolvimento e 
reprodução dos indivíduos e que, a partir do trabalho, o indivíduo constrói e é construído. 
A categoria que embasa nossa análise é o trabalho, pois é por intermédio dele que o 
indivíduo participa da produção de quaisquer bens e, assim, se automodifica. Portanto, 
o ser, a partir do trabalho, e por um processo bastante mediado, torna-se 
simultaneamente genérico e singular.  
       Assim como a partir do trabalho o indivíduo transforma a natureza, ele também é 
transformado. O indivíduo, a partir do processo do trabalho, passa ocupar um espaço 
diferente na natureza que se afasta do que anteriormente era movido por instintos e por 
determinações biológicas, ou seja, a partir do trabalho, o salto ontológico forma o ser 
social. Por isso, torna-se clara a compreensão das características dos sujeitos de 
épocas diferentes uma vez que conhecemos os seus meios de trabalho, como afirma 
Cisne e Santos (2018).  
       Nosso propósito não é adentrar nas peculiaridades da categoria Trabalho, nosso 
enfoque é voltado para a relação entre trabalho, individualidade e diversidade humana. 
Sabendo que é pelo trabalho que os indivíduos se desenvolvem no contexto de relações 
sociais determinadas. Portanto, o trabalho exerce um papel fundamental na construção 
de cada indivíduo e nas relações sociais que esse sujeito está inserido. Adentrando no 
processo de individuação temos que a construção da individualidade acontece no 
processo histórico no qual o indivíduo está inserido e no desenvolvimento das forças 
produtivas. Por isso, a construção da individualidade acontece em condições concretas, 
nas quais o indivíduo, na divisão social do trabalho, amplia suas capacidades humanas, 
a partir de respostas para conclusão de determinadas tarefas estabelecidas no ato de 
objetivação do trabalho. Nesse processo, o indivíduo encontra-se sob diferentes 
situações não vivenciadas e desafiadoras, ao passo que as enfrenta, faz escolhas e 
define suas finalidades, desenvolve criatividade e, assim, atende as suas necessidades 
e desenvolve outras.  
''Veremos, então, a concepção de indivíduo e, em linhas bastante gerais, como a 
individualidade humana supera a mera singularidade da espécie humana. Trata-se de 
um processo histórico caracterizado como individuação que decorre da ação do 
indivíduo singular no decurso do desenvolvimento das forças produtivas. O que implica 
entendê-la, individuação, como processo em movimento de busca permanente, sob 
dadas condições concreta, em que o indivíduo, inserido na divisão social do trabalho, 
amplia suas capacidades humanas mediante as respostas dadas para consecução da 
finalidade estabelecida no ato de objetivação do trabalho.São respostas que desafiam 
a cada momento. Ao enfrentá-las, o indivíduo define finalidades; faz escolhas entre 
alternativas postas e criadas objetivamente; reelabora instrumentos; desenvolve a 
criatividade; entende determinadas necessidades; e se abre continuadamente para 
novas necessidades e respostas.'' (CISNE; SANTOS; 2018, p. 30) 
       A partir disso, o sujeito deixa de ser apenas um membro da espécie humana e se 
desenvolve como um indivíduo com peculiaridades e escolhas, uno, que agrega 
qualidades e conquistas históricas na sua individualidade. Logo, vivencia o processo de 
individuação, assim aprendendendo, selecionando, superando e avaliando as suas 
respostas anteriores que foram estabelecidas por outros indivíduos anteriormente e as 
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atualizando com novas necessidades e respostas. Logo, o indivíduo, por um conjunto 
de mediações, e a partir da centralidade do trabalho não só desenvolve a 
individualidade, tornando os seres diversos. Há, portanto, relação de determinação 
entre as relações sociais e a individualidade.  
       No processo de individuação há uma relação dialética entre o gênero humano, a 
formação sócio-histórica e a sociabilidade na qual o sujeito está inserido. Ou seja, o 
indivíduo não possui peculiaridades inatas a existência, pois não existe a possibilidade 
da existência de uma essência humana que não seja construída nas relações sociais, 
como posto por Cisne e Santos (2018). Contudo, isso não deduz que os seres humanos 
sejam mecânicos e influenciáveis, pelo contrário, o legado marxista recusa as 
modalidades de simplificação como o economicismo, o qual reduz o materialismo 
histórico a área econômica, na compreensão da individualidade. É primordial para a 
apreensão da individualidade entender que não há uma divisão entre o indivíduo 
singular com todas as suas peculiaridades e a sociedade com suas questões 
particulares. O enfoque nessas divisões não permite compreender a individualidade, 
sabendo que é justamente o foco da nossa discussão a estruturação do indivíduo e 
trabalho com o gênero humano.  
       Portanto, podemos concluir que a partir do trabalho não só a matéria natural é 
modificada, como também o sujeito que está inserido nessa atividade e todas as 
relações que o ser social possui, assim, o trabalho afeta, por intermédio das 
singularidades expostas, em toda sociedade e nas formas de ser , alterando padrões ou 
os fortalecendo. A atividade do trabalho, a qual é exclusiva do gênero humano traduz a 
complexidade do ser social que se expressa em classe, gênero, sexualidade, raça e 
etnia formando, assim, a individualidade de um ser que é singular e genérico. 
 
Conclusão 

 
       A iniciação científica é primordial nessa fase da minha vida acadêmica, pois me 
impulsiona a adentrar nas discussões mais complexas do serviço social, bem como 
adquirir habilidades, tais como formação para pesquisa e apreensão crítica do processo 
histórico. Além disso, estar inserido no âmbito da pesquisa, me proporciona a apreensão 
de fundamentos ontológicos para compreensão do trabalho, da diversidade humana e 
da diversidade sexual.  
       Vale destacar, portanto, a importância do estudo acerca da diversidade sexual, bem 
como a luta por emancipação humana, principalmente na atual conjuntura, na qual as 
formas de opressão e o avanço do conservadorismo se instauram, uma vez que 
pesquisar acerca da temática da diversidade humana capacita a análise crítica dos 
preconceitos na vida cotidiana. Portanto, essa temática é primordial, não apenas para o 
serviço social, como, também, para a defesa dos direitos humanos. Ademais, faz-se 
necessário a afirmação de que as lutas por direitos e melhores condições de vida são 
importantes mas não bastam em si mesmas. Embasando-se na visão de totalidade 
social, negando particularismos e visões simplistas, reafirmo a necessidade de luta pela 
superação da sociabilidade capitalista e, assim, a superação de suas formas de 
exploração da força de trabalho; opressão, preconceitos e discursos de ódio. 
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TÍTULO: Emprego formal da Região metropolitana de Guarabira - PB 

Resumo 

Este trabalho pretende somente analisar a evolução do emprego formal na Região 
Metropolitana de Guarabira no estado da Paraíba no período de 2000 a 2017, buscando 
destacar quais os rumos tomados pelo emprego formal em seus diversos setores e 
dentro da RMG, evidenciando se este se encaminha em direção as cidades da periferia, 
ou se esta se concentrando no núcleo da Região Metropolitana 
 
Palavras-chave: Emprego formal, Região Metropolitana de Guarabira. 

TITLE: EVOLUTION OF FORMAL EMPLOYMENT IN THE METROPOLITAN REGION 

OF GUARABIRA (2000/2017). 

Abstract 

This paper only intends to analyze the evolution of formal employment in the Metropolitan 
Region of Guarabira in the state of Paraíba in the period from 2000 to 2017, seeking to 
highlight the directions taken by formal employment in its various sectors and within the 
RMG, showing whether it forwards towards the cities of the periphery, or if it is 
concentrating in the nucleus of the Metropolitan Region. 
 

Keywords: Formal employment, Guarabira Metropolitan Region. 

Introdução 

Em meio às profundas transformações sofridas no espaço urbano brasileiro, 
principalmente nas cidades nordestinas, que nas ultimas décadas conviveram com o 
intenso processo de restruturação produtiva do capital em um contexto de guerra fiscal 
entre as unidades federativas (PEREIRA, 2008), pretende-se nesse trabalho estudar 
apenas o caso isolado da Região Metropolitana de Guarabira no estado da Paraíba. 
Partindo da concepção de que o aglomerado urbano metropolitano é constituído de um 
núcleo e uma periferia, busca-se analisar a evolução do emprego formal no período de 
2000 a 2017 evidenciando os rumos tomados por este. A questão do planejamento 
urbano vem à tona no Brasil a partir de meados do século XX, uma vez que o 
desenvolvimento da indústria pelo país, com o seu consequente espraiamento do setor 
de serviços, movimento intrínseco a toda sociedade industrial seja ela incipiente ou já 
avançada, possibilitou o desenvolvimento do meio urbano de forma rápida em um país 
que até então era preponderantemente rural. Segundo Santos (1998) a população 
urbana brasileira salta de 10,7% em 1920 para 65,1% em 1980, fenômeno esse 
marcado pelo intenso êxodo rural, onde massas e mais massas de trabalhadores do 
campo migraram para os grandes centros indústrias, se aglomerando em seu entorno 
dando inicio ao processo de formação das grandes metrópoles brasileiras. Com isso 
surgi à noção de Região Metropolitana (RM), que se caracteriza pelo o aglomerado de 
mais de um município, onde se identifica uma cidade polo, uma metrópole, que por uma 
serie de questões, se tornou capaz de influenciar na dinâmica das cidades 
circunvizinhas. Para Santos (1998), uma RM é antes de tudo uma região de 
planejamento, que devido a sua importância se torna alvo de programais especiais, 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2031 

 

dirigidos por organismos regionais especialmente criados para tal, que se utiliza de 
normais e recurso em boa parte federais. Servindo assim como “braços avançados do 
governo federal nos territórios mais dinâmicos da federação” (Souza, 2003). As 
primeiras Regiões metropolitanas brasileiras foram criadas na década de 1970, e de lá 
para cá ocorreram mudanças significativas. A constituição de 1988 concedeu os estados 
o direito de criar as suas respectivas RM, competência antes exclusiva do governo 
federal, isso fez com que o número de RM aumentasse bastante nas ultimas décadas, 
saltando de apenas 9 em 1974 para 76 em 2016. Esse fato colocou em xeque o papel 
das Regiões Metropolitanas como uma ferramenta capaz de auxiliar no planejamento 
econômico, tanto na esfera regional quanto Nacional. Estudos recentes apontam para 
uma banalização desse instrumento, e questionam os critérios adotados e a falta de 
padronização das RM implementadas (CORDEIRO, 2019) Nesse sentido foi instituída 
a lei federal n° 13.089, de 12 de Janeiro de 2015, denominada Estatuto da Metrópole 
que visa estabelecer “diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das 
funções publicas de interesse comum em regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas instituídas pelos estados” (Lei Federal nº 13.089/2015). Este trabalho não tem 
por objetivo discutir a validade da Região metropolitana de Guarabira, mas partindo do 
ponto que esta foi instituída por lei, se limita somente a analisar a evolução do emprego 
formal desta região entre o período de 2000 a 2017. 
 
Metodologia 

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar evolução do emprego formal no período 
de 2000 a 2017 na Região Metropolitana de Guarabira no estado da Paraíba, 
destacando quais os rumos tomados pelo emprego em seus diversos setores e dentro 
da RMG, tentando evidenciar se o emprego esta indo em direção das cidades da 
periferia, ou se esta se concentrando no núcleo da Região Metropolitana. Para isso foi 
feita uma análise bibliográfica aliada a analise dos dados do emprego formal para a 
RMG, obtidos na Relação Anual de Informações Sociais, fornecidos pelo Ministério do 
trabalho e emprego (MTE/RAIS). Foi feita a análise de forma a confrontar os dados do 
período inicial com o final, destacando os movimentos ocorridos no período. 
 

Resultados e Discussões 

 
3. CARACTERIZANDO A REGIÃO METROPOLITANA DE GUARABIRA. A Região 
Metropolitana de Guarabira (RMG) foi instituída pela a Lei Complementar nº 102 de 12 
de julho de 2011, sendo composta atualmente por 20 municípios, Alagoinha, Araçagí, 
Arara, Bananeiras, Belém, Borborema, Caiçara, Cuitegí, Duas Estradas, Guarabira, 
Lagoa de Dentro, Logradouro, Mulungu, Pilões, Pilõeszinhos, Pirpirituba, Serra da Raiz, 
Sertãozinho, Serraria e Solânea. A RMG está totalmente inserida no bioma da Caatinga 
e sua população, segundo o último censo, soma o total de 193.671 mil habitantes, o 
equivalente 5,14% da população do estado da Paraíba. No ano de 2000 a RMG contava 
com o total 9.917 postos de trabalho formal, destes mais da metade, cerca de 66,5%, 
se concentrava no setor dos serviços majoritariamente no ramo da administração 
publica, característica esta comum as cidades nordestinas, a indústria representava 
17,1%, seguida do comércio com 10,7% e da agricultura com 4,5%. Confrontando esses 
dados com os do ano de 2017, vemos que o total de empregos formais da RMG saltou 
para 21.642 apresentando um crescimento de 118,23% no período. Com relação à 
distribuição desses empregos por setores, vemos no gráfico 1, que não houve 
mudanças significativas, a não ser uma diminuta perda de participação dos serviços que 
foi absorvido pelo setor do comércio. 4. DRISRIBUIÇÃO DO EMPREGO FORMA 
PELOS SETORES E CIDADES DA RMG. Agora passaremos a analisar como se deu a 
evolução do emprego em cada um desses setores pelas cidades da RMG. 4.1 
INDÚSTRIA Antes da metropolização da RMG o setor industrial comportava 17,1% de 
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todo o emprego formal da região, o equivalente em termos absolutos a 1.691 vínculos 
empregatícios no ano de 2000, com a instituição da RMG o setor apresentou um 
crescimento de 134,3% no período estudado, saltando para 3.962 postos de trabalho 
em 2017, no entanto a participação relativa do setor industrial não se alterou 
significativamente saindo de 17,1% para 18,3% em 2017. Dentro do setor industrial o 
emprego se encontra em sua maior parte distribuído entre os subsetores da indústria 
têxtil, alimentos e bebidas, indústria de calçados e na produção de minerais não 
metálicos. Destaca-se como se pode observar no gráfico 2 o movimento ocorrido no 
período 2000/2017 entre os subsetores da indústria têxtil e da produção de alimentos e 
bebidas, uma vez que no ano de 2000 esses segmentos apresentavam uma 
participação no total do emprego industrial da RMG de 31,1% e 17,9% respectivamente, 
ocorrendo uma inversão onde o setor alimentício ampliar a sua participação 
significativamente para 40,1% em 2017 enquanto a indústria têxtil reduz sua 
participação para 16,8%. O emprego industrial da RMG se concentra majoritariamente 
em sua metrópole, a cidade de Guarabira no ano de 2000 detinha 58,3% de todo o 
emprego industrial da RMG em seguida vinha as cidades de Logradouro com 
aproximadamente 10%, Mulungu com 8,1% e Belém com 7,33%, as demais cidades 
apresentavam baixa participação. Confrontando com os dados de 2017 vemos que a 
metrópole ampliou a sua participação em detrimento das cidades ao seu entorno, 
observe a cidade de Guarabira amplia a sua participação para 76,6% do emprego 
industrial, enquanto as demais cidades, em sua maioria, tem a sua participação 
diminuída (TABELA 1). 4.2 CONSTRUÇÃO CIVIL O setor da construção civil no ano de 
2000 era responsável por 127 vínculos formais na RMG, o que representava apenas 
1,3% do total de empregos da região. No período estudado esse setor cresce 101,5% 
indo para o equivalente a 256 postos de trabalho no ano de 2017, no entanto o seu peso 
na composição do emprego formal da RMG se manteve praticamente no mesmo nível, 
reduzindo um pouco para 1,2%. Os empregos do setor da construção civil da RMG se 
concentram na sua metrópole, no ano de 2000 a cidade de Guarabira detinha 72,44% 
do formal desse setor, seguida de Aracagi com 21,26% e de Solanea com 5,51%. 
Durante o período de 2000 a 2017 é possível perceber que ouve um leve movimento de 
desconcentração no emprego do setor da construção civil, uma vez que a metrópole 
reduz a sua participação para 64,84% e cidades como Bananeiras, Belém e Cuitegi 
apresentaram um crescimento significativo nesse setor, ampliando a sua participação 
para 17,97%, 8,59% e 5,08% respectivamente (TABELA 2). 4.3 COMÉRCIO O setor do 
comércio era responsável por 1.064 postos de trabalho na RMG no ano de 2000, o que 
representava 10,7% de todo o emprego formal da região. Durante o período estudado 
este setor apresentou um crescimento de 244,7% saltando para o total de 3.668 
empregos no ano de 2017, o que ampliou a sua participação no emprego formal da 
RMG para 16,9%. O setor do comércio está dividido entre os segmentos do comércio 
varejista e do comercio atacadista, o primeiro esta ligado as vendas destinadas para o 
consumidor final, enquanto o segundo se refere ao comércio de grandes quantidades 
voltadas para a revenda. O gráfico 3 mostra como se deu a evolução na composição do 
emprego dentro do setor comercial, observe que o segmento do varejo é o de maior 
peso e segue ampliando a sua participação em relação ao segmento atacadista. Dentro 
da RMG o emprego comercial se localiza majoritariamente em sua metrópole, no 
entanto nos últimos anos mostra sinas de um espraiamento do emprego desse setor 
pelas cidades do entorno da RMG, veja que no ano de 2000 a cidade de Guarabira 
detinha 76,03% do emprego do comércio e que este percentual se reduz para 61,01% 
em 2017 se espelhando em pequenas parcelas pelas demais cidades da região, com 
destaque para o município de Solânea que chega em 2017 a uma participação 16,19% 
no emprego do setor comercial da RMG (TABELA 3). 4.4 SERVIÇOS O setor dos 
serviços ocupa o maior peso na composição do emprego formal da RMG, no ano de 
2000 este sozinho era responsável por 66,5% do emprego da região o equivalente a 
6.591 postos de trabalho. Durante o período de 2000 a 2017 o setor de serviços 
apresentou um crescimento de 94,02% indo para o total de 12.788 vínculos 
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empregatícios no ano de 2017, no entanto reduzindo um pouco a sua participação na 
composição do emprego formal da RMG para 59,1%. Dentro do setor dos serviços o 
emprego se concentra em sua maior parte no segmento da administração pública se 
mantendo com uma participação superior a 80% do emprego formal do setor (GRÁFICO 
3). Com relação aos demais setores, os serviços é o que se apresenta mais bem 
distribuído pelas cidades da RMG, uma vez que mesmo a sua metrópole detendo a 
maior parcela do emprego formal na região, este corresponde a 24,02% no ano de 2000 
e 25,83% em 2017, sendo bem abaixo do percentual apresentado pelos demais setores 
(TABELA 4). 4.5 AGRICULTURA O setor da agricultara cresceu cerca de 118,02% no 
período estudado, saindo, em termos absolutos, de 444 vínculos formais em 2000 para 
968 em 2017, no entanto a sua participação na composição do emprego formal da RMG 
permaneceu a mesma, em torno de 4,5%. Dentro da RMG o emprego do setor da 
agricultura se encontra em maior parte na sua metrópole, que vem ampliando a sua 
participação, veja que a cidade de Guarabira sai de 44,14% no ano de 2000 para 58,57% 
em 2017 ampliando o seu peso na composição do emprego do setor. Além de 
Guarabira, no tocante ao empregos formais do setor agrícola destaca-se o município de 
sertãozinho, que embora tenha reduzido a sua participação no período 2000/2017 
continua apresentando um percentual superior a 10% dos vínculos formais do setor 
(TABELA 5). 5. TRAJETÓRIA DO EMPREGO FORMAL NA RMG. No agregado, 
somando a participação de todos os setores o emprego formal da RMG apresentou um 
crescimento de 118,23% no período estudado saindo de 9.917 postos de trabalho no 
ano de 2000 para o total de 21.642 em 2017. No entanto essa evolução no emprego se 
deu de forma a concentrar a sua maior parcela em sua metrópole, observe que a 
participação da cidade de Guarabira apresentou um significativo crescimento, chegando 
a ocupando em 2016 uma parcela de 48,23% de todo o emprego formal da RMG, mas 
finalizando a serie com o percentual de 43,01% (GRÁFICO 4). As demais cidades da 
RMG apresentam reduzida participação no emprego formal da região, não chegando 
sequer a ultrapassar o percentual de 10%, veja que depois de Guarabira, a cidade que 
apresenta a segunda maior participação no emprego da região no ano de 2000 era 
Solânea com um percentual de 8,22%, e que chegando em 2017 essa cidade continua 
tendo a segunda maior participação, mas esta reduziu-se para 7,06%, mostrando assim 
o caráter concentrado do emprego formal da RMG (TABELA 6). 
 
Conclusão 

 
Algumas conclusões podem ser inferidas através deste simples trabalho. Observamos 
que o emprego formal da RMG apresentou um crescimento de 118,23% no período de 
2000 a 2017, e que este se deu de forma a concentrar a maior parcela de emprego no 
núcleo da Região Metropolitana, ou seja a cidade de Guarabira veio aumentando o seu 
peso na composição do emprego forma com a instituição da Região Metropolitana de 
Guarabira (RMG), em detrimento das demais cidades que a compõe. Com relação a 
distribuição dos emprego pelos setores da economia, vimos que o setor dos serviços, 
mesmo reduzindo a sua participação ao longo do período estudado, ainda é responsável 
por um percentual superior a 50% do total dos vínculos formais da RMG. No tocante aos 
demais setores destaca-se o crescimento do setor do comércio que ampliou a sua 
participação, saindo de 10,7% no ano de 2000 para 16,9% em 2017. Os setores da 
indústria, construção civil e agricultura permaneceram com uma participação estável 
durante o período estudado, sem nenhuma alteração significativa. A cidade de 
Guarabira demonstrou uma participação no emprego formal da RMG superior ao 
percentual de 50% em todos os setores, com exceção apenas dos serviços, que se 
apresentou com o setor mais bem distribuído pelas demais cidades da RMG, uma vez 
que a maior parcela do setor de serviços é ocupada pelo segmento da administração 
pública. Nesse sentido, diante do quadro exposto de maior concentração do emprego 
forma na cidade polo da RMG, faz-se necessário trabalhos mais aprofundados nessa 
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questão, que tenham como objetivo não só, analisar as implicações dessa concentração 
do emprego, mas como também propor projetos que de alguma forma contribua para 
uma distribuição do emprego de forma mais igualitária pela cidades da RMG. 
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TABELA 1: VARIAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA NO EMPREGO FORMAL 
INDUSTRIAL NOS MUNICÍPIOS DA RMG. 

 

 

TABELA 2: VARIAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA NO EMPREGO FORMAL DA 
CONSTUÇÃO CIVÍL NOS MUNICÍPIOS DA RMG. 
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TABELA 3: VARIAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA NO EMPREGO FORMAL DO 
COMÉRCIO NOS MUNICÍPIOS DA RMG. 
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TABELA 4: VARIAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA NO EMPREGO FORMAL DOS 
SERVIÇOS NOS MUNICÍPIOS DA RMG. 
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TABELA 5: VARIAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA NO EMPREGO FORMAL DA 
AGRICULTURA NOS MUNICÍPIOS DA RMG. 
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TABELA 6: VARIAÇÃO ABSOLUTA E RELATIVA NO EMPREGO FORMAL NOS 
MUNICÍPIOS DA RMG. 
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GRÁFICO 1: PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS SETORES NA COMPOSIÇÃO DO 
EMPREGO FORMAL DA RMG (2000/2017). 

 

 

GRÁFICO 2: PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS SUBSETORES NA COMPOSIÇÃO DO 
EMPREGO FORMAL INDUSTRIAL DA RMG (2000/2017). 
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GRÁFICO 3: PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS SUBSETORES NA COMPOSIÇÃO DO 
EMPREGO FORMAL DO COMÉRCIO DA RMG (2000/2017). 

 

 

GRÁFICO 4: PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS SUBSETORES NA COMPOSIÇÃO DO 

EMPREGO FORMAL DOS SERVIÇOS DA RMG (2000/2017). 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2042 

 

 

GRÁFICO 5: EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE GUARABIRA NO 
EMPREGO FORMAL DA RMG (2000/2017). 
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TÍTULO: O avanço do conservadorismo no Brasil: recrudescimento da violação de 

direitos da população LGBT 

Resumo 

O presente relatório é fruto da continuidade do projeto de pesquisa “O direito à cidade 
da população LGBT em Natal: do combate a LGBTfobia à luta pela garantia de direitos” 
a partir do plano de trabalho “O avanço do conservadorismo no Brasil: recrudescimento 
da violação de direitos da população LGBT”. A pesquisa objetivou articular o 
conservadorismo, preconceito, violação de direitos e crimes de ódio, dando ênfase a 
relação entre conservadorismo, preconceito e LGBTfobia, bem como perceber de que 
forma o Estado vem respondendo as reinvindicações LGBT no atual cenário. A partir de 
uma revisão bibliográfica e documental utilizando variadas fontes de pesquisa como 
trabalhos de pesquisas; dados do estado e mídias em geral, foi possível observar que 
a partir do golpe jurídico-parlamentar em 2016, que afastou a presidente Dilma Rousseff 
da Presidência da República, um recrudescimento do conservadorismo no Brasil que se 
fortalece no governo de Jair Bolsonaro com prevalência do fundamentalismo religioso 
para tomadas de decisões políticas e negadoras dos direitos de diversos segmentos 
populacionais, dentre eles, a população LGBTQI+. Nesse sentido, foi possível identificar 
que há um cenário propício para a efetivação de uma agenda política preconceituosa, 
sexista, racista, intolerante e LGBTfóbica na realidade brasileira. 
 
Palavras-chave: LGBTQI+ .LGBTfobia. Conservadorismo. Preconceito. Direitos-

Humanos. 

TITLE: The advancement of conservatism in Brazil: Recrudescence of the rights’ 

violation of the LGBT population 

Abstract 

This report is the result of the continuity of the research project “The right to the city of 
the LGBT population in Natal: through the combat against LGBTphobia to the fight for 
the rights garantee” from the work plan “The advancement of conservatism in Brazil: 
Recrudescence of the rights’ violation of the LGBT population”. The research aimed to 
articulate conservatism, prejudice, rights violation and hate crimes emphasizing the 
relationship between conservatism, prejudice, and LGBTphobia, as well as to 
understand how the state has been responding to LGBT claims in the current scenario. 
From a bibliographic and documental review using various sources of research as 
research work; state data and media in general, it was possible to observe that from the 
legal-parliamentary coup in 2016, which removed President Dilma Rousseff from the 
Presidency of the republic, there was a recrudescence of conservatism in Brazil that is 
strengthened in the government of Jair Bolsonaro with the prevalence of religious 
fundamentalism for political decisions and denials of the rights of various population 
segments, including the LGBTQI+ population. In this regard, it was possible to identify 
that there is a propitious scenario for the implementation of a prejudiced, sexist, racist, 
intolerant and LGBT-phobic political agenda in the Brazilian reality. 
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Introdução 

Este relatório visa a continuidade do projeto de pesquisa “O direito à cidade da 
população LGBT em Natal: do combate a LGBTfobia à luta pela garantia de direitos” 
desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudos e Pesquisa em Trabalho, Ética e Direitos 
(GEPTED) e do Grupo de Estudos e Pesquisa Questão sócio ambiental-urbano-rural, 
Trabalho, Movimentos Sociais e Serviço Social (QTEMOSS) da UFRN. O projeto 
vincula-se, ainda, a uma pesquisa nacional do PROCAD-CAPES intitulada “Crise do 
capital e fundo público: implicação para o trabalho, os direitos e as políticas sociais” que 
agrega, além dos dois grupos da UFRN, pesquisadores (as) da UnB e UERJ (2015-
2020). A partir dos levantamentos dos dados desde o início da nossa pesquisa, foi 
possível identificar que há um crescimento do preconceito e da LGBTfobia no Brasil em 
face do avanço do conservadorismo nos últimos quatro anos. Nesse sentido, o plano de 
trabalho que dá continuidade a pesquisa em tela, cujo os resultados serão abordados 
nesse relatório, tem como tema “O avanço do conservadorismo no Brasil: 
recrudescimento da violação de direitos da população LGBT” a partir de hipóteses de 
que se efetiva uma agenda conservadora, sexista, racista e LGBTfóbica no país que é 
matizada pelo fundamentalismo religioso que se explicita nas ações da chamada 
Bancada Evangélica do Congresso Nacional e nas políticas de Estado sob o governo 
Bolsonaro que impõe limites as conquistas e direitos da população de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBTQI+). Para fundamentar nossas hipóteses, 
objetivamos caracterizar e analisar as principais formas de violação dos direitos 
humanos da população LGBT em face do avanço do conservadorismo no Brasil. Para 
tal, estabeleceram-se objetivos específicos que consistiram em: a) articulação entre 
conservadorismo, preconceito, violação de direitos e crimes de ódio, b) estabelecer 
relação entre conservadorismo, preconceito e LGBTfobia e c) identificar e analisar as 
reivindicações dos sujeitos coletivos LGBTQI+ bem como as respostas do Estado 
brasileiro a diversidade sexual e de gênero. 
 

Metodologia 

 
A partir do entendimento que a metodologia consiste no caminho do pensamento e da 
prática que é desenvolvido para apreender a realidade (MINAYO, 1994), a pesquisa 
aqui desenvolvida buscou apreender o direito dos indivíduos LGBT a partir de uma 
perspectiva de totalidade, buscando captar na realidade complexa da sociabilidade 
capitalista, determinantes sociais que incidem no nosso objeto de estudo. Essa forma 
de abordagem foi adotada devido ao método de investigação utilizado – o materialismo 
histórico-dialético – o qual, a partir do conhecimento teórico, propicia os elementos 
necessários para problematizar a aparência dos fenômenos sociais e apreender sua 
essência fazendo, assim, um movimento de pensar o concreto em suas múltiplas 
determinações. Nesse sentido, as atividades desenvolvidas para investigação do objeto 
de estudo contemplaram estudos e debates sobre diversidade sexual, Direitos Humanos 
e Conservadorismo. Além disso, a pesquisa foi desenvolvida em três instâncias: através 
de reuniões e atividades no âmbito dos grupos de pesquisas GEPTED e QTEMOSS, 
por meio da revisão bibliográfica e documental e através de uma Missão de Estudos e 
apresentação de um artigo a partir de resultados das pesquisas anteriores no 16º 
Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais – CBAS (2019). Dentre as atividades 
realizadas pelos grupos de pesquisa, pode-se destacar as reuniões que aconteciam 
mensalmente, as quais eram o momento de pesquisadores em todos os níveis da 
academia – graduandos, mestrandos, doutorandos e docentes – partilharem seus 
estudos e resultados de pesquisas. Esses momentos são ricos na medida em que 
matizavam os conhecimentos na área da pesquisa social e devido ao fato de os grupos 
terem membros que seguem linhas de pesquisas semelhantes, o que proporcionou 
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contribuições positivas com elementos que alimentaram essa pesquisa. No entanto, 
devido a pandemia da covid-19 e a quarentena, essas reuniões presencias foram 
suspensas no semestre 2020.1, acontecendo apenas algumas atividades por vídeo 
chamada. Ainda no semestre 2019.2, destacou-se o “VI Seminário Nacional do 
PROCAD – Expropriação de direitos e lutas sociais no Brasil” realizado no 
NEPSA/UFRN. Este contou com a participação de diversos professores das 
Universidades envolvidas no programa (UERJ, UnB e UFRN) para a discussão da 
temática em questão. A atividade discutiu como o ajuste fiscal impacta na seguridade 
social e em como isso desemboca em consequentes perdas de direitos historicamente 
conquistados pela classe trabalhadora e o papel desta diante desse cenário. O mini-
curso que participei sobre “Implicações do ajuste fiscal para seguridade social”, 
ministrado pela professora Drª. Sandra Teixeira (UNB) abordou como esse ajuste fiscal, 
que embora se mostre com diferentes intensidades ao longo do período democrático 
brasileiro desde 1993, é caracterizado como “ajuste permanente”. Objetivou analisar os 
campos do orçamento e dos gastos destinados para seguridade social. Além disso, a 
professora explanou como esta é um espaço contraditório e palco de tensões políticas: 
ao invés da seguridade social ser uma ferramenta financeira que possibilite que as 
necessidades básicas da classe trabalhadora sejam atendidas, ela está sendo 
canalizada para atender os interesses do capital financeiro através do estabelecimento 
de blindagens em despesas financeiras para garantir o pagamento dos juros da dívida 
externa. Ademais, o seminário contou com duas palestras sobre “Expropriação dos 
direitos, conservadorismo e lutas sociais no contexto de ajuste fiscal permanente e 
contrarreformas” e “Desmonte da seguridade social e da educação no Brasil 
contemporâneo”. Ambas discutiram sobre os Projetos de Emendas Constitucionais 
(PEC) que desmontam o financiamento da seguridade social e como isto é vendido para 
a classe trabalhadora como um “déficit da previdência social” que só será resolvido pela 
via da retirada dos direitos, sem articular todos os saques que a seguridade social vem 
sofrendo. Outro momento rico que contribuiu de forma substancial com a pesquisa foi a 
Missão de Estudos na UERJ, do dia 25 de setembro a 25 de outubro de 2019. Esta 
consiste em uma mobilidade estudantil na qual discentes da graduação e pós-
graduação podem se inserir nas Universidades que participam do PROCAD. A 
experiência só é possível devido o auxílio moradia fornecido pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como pelo custeio das 
passagens pelo PROCAD. Na missão em questão, participei das atividades do Grupo 
de Estudos Gestão Democrática na Saúde e Serviço Social, das aulas da graduação e 
pós-graduação da Faculdade de Serviço Social, Seminários sobre Violência e Direitos 
Humanos, atividades na UFRJ, reuniões da Frente Nacional Contra a Privatização da 
Saúde e atividades extra-acadêmicas, a exemplo do “Seminário de sensibilização e 
acolhimento à população LGBT de Duque de Caxias”. Além dessa mobilidade, a 
apresentação do artigo com resultados das pesquisas anteriores no 16º CBAS 
contribuiu na medida em que proporcionou a troca com outros pesquisadores da 
diversidade sexual e identidade de gênero na área do Serviço Social, inclusive com 
sugestão de desenvolvimento daquela pesquisa, como fazer um recorte étnico racial na 
temática. Com relação a pesquisa bibliográfica, foi consultado “Tendências Ideológicas 
do Conservadorismo” (SOUZA, 2016) para entender como se desenvolveu o 
pensamento conservador no mundo, bem como esse influencia o Brasil atualmente a 
partir do “conservadorismo a brasileira”, o Livro “Ética pensamento sócio-histórico” 
(BARROCO, 2009) para pensar as construções sócio-históricas da moral e dos valores, 
sua função social na sociabilidade capitalista, como este se apropria do 
conservadorismo para a manutenção da ordem social existente e como isso desemboca 
em atitudes de preconceito. Além disso, foram consultados relatórios do Grupo Gay da 
Bahia (GGB) e dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MDH). 
 
Resultados e Discussões 
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O pensamento conservador consiste em uma forma de conceber a realidade a partir da 
valorização do passado, da tradição, da autoridade baseada na hierarquia a fim de 
manter a ordem social vigente (BARROCO, 2009). Além disso, essa forma de 
pensamento nega a razão em virtude da entronização de uma concepção pragmática e 
imediatista de ação e pensamento (SOUZA, 2016). Nesse sentindo, essa forma de 
pensamento vai se apropriar de mecanismos ideológicos para sustentar-se e abstrair 
qualquer perspectiva de construção social da realidade. Um aspecto importante para a 
sustentação da ordem vigente que o conservadorismo se apropria são os valores 
morais. Estes são construções sócio-históricas de acordo com os interesses de 
reprodução e preservação de cada sociedade em seus respectivos tempos históricos e 
servem de orientação de valor para o discernimento do certo/errado, bom/mal nas 
tomadas de decisões dos indivíduos. No conservadorismo, esses valores são 
naturalizados na vida cotidiana a partir de uma visão imediatista, tendo toda sua 
construção sócio-histórica negada. Dessa forma, na sociedade de classes, com o 
advento da propriedade privada, desenvolve-se um sistema normativo não escrito a 
partir de valores – que visam a proteção e preservação da propriedade privada sob 
poder da classe dominante – que são reproduzidos na vida cotidiana pela repetição, a 
qual forma hábitos e costumes que aparentam ter uma origem natural. Na sociedade de 
classes, quando o indivíduo nasce, já existe um código moral que o precede e são as 
instituições tradicionais da sociedade – a exemplo da família e igreja – são as 
responsáveis de fazer com que ele incorpore desde cedo esses hábitos e costumes que 
preservam e reproduzem a ordem social vigente. Dessa forma, “A família é um dos 
alicerces morais do conservadorismo e a sua função é a de manutenção da propriedade. 
A mulher exerce o papel de agente socializador responsável pela educação moral dos 
filhos; [...]” (BARROCO, 2009, p.174). Ou seja, a família monogâmica é um pilar de 
sustentação indispensável da sociedade de classes (LESSA, 2012). Além disso, a 
religião, com a ética cristã baseada em dogmas religiosos, também exerce uma função 
importante na naturalização desses valores funcionais para a ordem social vigente na 
medida em que ela tem como embasamento as verdades reveladas por Deus através 
de documentos religiosos, a exemplo da bíblia, que não podem ser falseados nem 
contestados. Nessa perspectiva religiosa, a autonomia dos indivíduos é substituída pela 
ideia de livre arbítrio. Assim, todo e qualquer valor que ameace a supremacia das 
instituições tradicionais, que reproduzem na vida cotidiana valores formadores de 
comportamentos substanciais para manutenção da ordem social vigente, é visto como 
uma ameaça e é veementemente repudiado. Nesse contexto, surge com o 
conservadorismo o preconceito, pois uma forma de conhecimento que não pode ser 
derivado da razão, mas sim da experiência imediata e desistoricizada da realidade é 
características constitutiva dos preconceitos. Além disso, ele tem nessa corrente de 
pensamento um papel ideológico na preservação dos costumes. Nesse sentido, em sua 
reprodução ideológica na cotidianidade, o conservadorismo moral contribui para a 
reprodução de preconceitos, pois acredita que os valores morais que tende a 
comportamentos capazes de criar consensos que reforcem, mantenham, integre ou 
ajuste a moral vigente são os valores que devem ser buscados e defendidos em 
detrimento de quaisquer outros, que são tratados com preconceito e ódio, pois o 
conservadorismo repudiam o diferente, por não enxergarem-nos como natural. Com o 
advento da ordem social capitalista – e o desenvolvimento das duas classes 
antagônicas, burguesia e proletariado – os valores veiculados na sociedade serão os da 
classe dominante, a burguesia, que corrobora com a sustentação dessa ordem. 
Segundo Barroco (2009, p.157): O modo de ser capitalista é fundado em uma 
sociabilidade regida pela mercadoria, ou seja, pela lógica mercantil, produtora de 
comportamentos coisificados, expressos na valorização da posse material e espiritual, 
na competitividade e no individualismo; um modo de ser dirigido a atender às 
necessidades desencadeadas pelo mercado. Nesse sentido, os valores que serão 
defendidos e veiculados na cotidianidade na sociedade capitalista serão os da burguesia 
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que corroboram com as necessidades de acumulação do capital, que serão atendidos 
de forma prioritária enquanto as reais necessidades humanas, principalmente da classe 
trabalhadora, são deixadas em segundo plano. No início da ascensão da burguesia 
enquanto classe social dominante, o conservadorismo fez oposição a esse processo 
revolucionário. No entanto, com a sua vitória enquanto classe, ela se apropriou desse 
pensamento para conservar a ordem que havia sido instaurada. É verdade que em sua 
fase madura e consolidada, o capitalismo se utiliza da doutrina econômica ideo-política 
do liberalismo, o qual diverge com alguns dos fundamentos do conservadorismo, que 
defende que até mesmo o mercado seja submisso aos valores das instituições 
tradicionais da sociedade. No entanto, um ponto de convergência entre eles é que a 
propriedade privada é um princípio inviolável. Logo, há o interesse de sua proteção e 
manutenção sob posse da classe dominante. Assim, as instituições tradicionais vão 
exercer também um papel fundamental no capitalismo na veiculação dos valores que 
produzam e reproduzam essa ordem social. Esse modo de ser capitalista, baseado na 
posse de mercadoria, irá desenvolver uma coisificação das relações humanas, pois há 
o empobrecimento das necessidades humanas que são homogeneizadas e reduzidas 
ao desejo do “ter”, conforme aponta Barroco (2009, p.157) “A coisificação das relações 
humanas transforma escolhas, capacidades, sentimentos, afetos e valores em objetos 
de desejos e de posse.”. Nesse sentido, uma ideologia conservadora, que salvaguarda 
o irracionalismo e a conservação de modos de comportamentos e valores assimilados 
espontaneamente e pela tradição encontra um solo fértil para se desenvolver e se 
fortalecer no âmbito das relações sociais reificadas que o capitalismo cria. O 
conservadorismo é um pensamento que apresenta mais de uma vertente, tem suas 
particularidades que variam de acordo com o tempo, sociedades e lugares em que se 
espraia. Nesse sentido, Souza (2016) vai dizer que ele se faz presente na realidade 
brasileira com forte influência americana, dando origem ao “Conservadorismo a 
brasileira”. Este, assim como o americano, vai assumir uma postura anti-revolucionária, 
anti-comunista e anti-povo, mantendo a essência clássica de que política deve ser feito 
por proprietários, pois estes são sujeitos "naturalmente" propensos à preservação da 
ordem e à manutenção da sociedade vigente, característica essa que marcou 
profundamente o período de Modernização conservadora brasileira a partir de 1930. 
Além disso, o conservadorismo a brasileira resulta de uma simbiose de uma formação 
sócio-histórica colonial e escravista somada a princípios religiosos e autoritários que 
desembocam em uma postura antidemocráticas e contrária a noção de conquista de 
direitos: “[...] trata-se de uma proposta que contribui para a elevação da intolerância, 
discriminação, imperialismo e darwinismo social.” (SOUZA, 2016, p.163). A direita 
brasileira, carente de um arcabouço teórico que sustentasse suas ações liberais no 
âmbito político, vai se apropriar dessa forma de conceber a realidade no Brasil e 
legitimar suas práticas ancorada nesse pensamento. Souza (2016) vai trazer ainda que 
em suas formas mais radicais, na atualidade, esse conservadorismo se transforma em 
reacionarismo, acentuando suas tendências ideológicas de "retorno do passado", 
adquirindo tons basicamente reacionários e de retrocesso civilizatório. É nesse contexto 
que se insere o processo eleitoral que levou ao golpe jurídico-parlamentar em 2016 da 
presidente eleita Dilma Rousseff e a eleição do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. 
Este representa um cenário de retrocesso na agenda de direitos da classe trabalhadora 
como um todo e no ódio as populações historicamente oprimidas, como é o caso da 
população LGBT. O Brasil do Bolsonarismo submerso no mais acentuado 
conservadorismo é um país que apostou na ideia de um fortalecimento dos valores 
ensinados pelas instituições tradicionais da sociedade como estratégia da saída da crise 
política, econômica e social, pois como os adeptos da postura conservadora acreditam 
em uma mudança social a partir da conduta moral individual, apostam que a saída de 
uma crise é sempre fortalecer essas instituições na sociedade. Nesse sentido, houve a 
consolidação dos valores da família heterossexual e dos papeis de gênero das 
mulheres. Ou seja, as decisões políticas têm como valores éticos norteadores os 
fundamentos religiosos, o que acarreta em decisões tomadas baseadas em 
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preconceitos, no sentido nato da palavra, pois entende a realidade social como algo 
natural e já escrito como prevê o cristianismo e repudia qualquer valor que os ameace. 
Assim, “[...] passa a enquadrar indivíduos e grupos em padrões previamente 
estabelecidos, sendo as exceções encaradas como "desvios", "anomalias", "doenças", 
como "casos" a serem reconduzidos ou reprimidos, posto que representem "ameaças".” 
(SOUZA, 2016, p. 129). É nesse contexto que há o recrudescimento do ódio de classe, 
intolerância religiosa, crimes de ódio e LGBTfobia. A partir dos dados coletado no 
relatório “Mortes Violentas de LGBT+ no Brasil – 2019" (OLIVEIRA, 2020), no ano em 
questão “[...] 329 LGBT+ [...] tiveram morte violenta no Brasil, vítimas da 
homotransfobia: 297 homicídios (90,3%) e 32 suicídios (9,7%). Comparativamente aos 
anos anteriores, observou-se em 2019 surpreendente redução das mortes violentas de 
LGBT+.” (OLIVEIRA, 2020, p.12). Destas mortes, foram 174 Gays (52,8%), 118 
Travestis e transexuais (35,8%), 32 Lésbicas (9,7%) e 5 bissexuais (1,5%): Em termos 
relativos, a população trans representa a categoria sexológica mais vulnerável a mortes 
violentas. Esse total de 118 mortes, se referidas a 1 milhão de travestis e transexuais 
que se estima existir em nosso país, sinalizam que o risco de uma pessoa trans ser 
assassinada é aproximadamente 17 vezes maior do que um gay. (OLIVEIRA, 2020, 
p.15). Em relação aos anos de 2017 e 2018, houve uma diminuição, respectivamente 
de 26% e 22%. Embora o relatório não aponte nenhuma explicação sociológica para 
isso, uma hipótese desenvolvida a partir da pesquisa para construção do presente 
relatório é que devido a maior exposição e recrudescimento dos ataques que a 
população LGBTQI+ sofreu no período do processo eleitoral de 2018, houve um 
comportamento preventivo desse segmento, os quais tenderam a evitar situações que 
pudessem gerar algum tipo de violência, bem como um olhar mais atento das pessoas 
que apoiam sua bandeira de luta. Além disso, o relatório aponta que o número de 
assassinatos no Brasil, em um panorama geral, caiu 19% em 2019 em relação ao ano 
anterior. Embora se aponte essa redução dos assassinatos LGBTfóbicos, é importante 
ressaltar que essas mortes cresceram incontrolavelmente nas duas últimas décadas: 
“[...] de 130 homicídios em média em 2000, saltou para 260 em 2010, subindo para 398 
nos últimos três anos.” (OLIVEIRA, 2015, p.14). Ademais, a cada 26 horas um LGBT+ 
é assassinado de forma violenta, ou comete suicídio, vítima da LGBTfobia, o que 
confirma o Brasil como campeão mundial de crimes contra pessoas LGBT+, sendo palco 
de mais da metade dos LGBT+ assassinados no mundo. É importante apontar que as 
informações contidas no relatório são de subnotificações, coletados a partir de uma 
garimpagem em noticiários jornalísticos eletrônicos, de militantes do movimento LGBT+ 
e rede sociais de familiares – nos casos de suicídio, quando divulgado. Isso acontece 
porque o Brasil ainda não tem um canal próprio de denúncias sobre crimes 
LGBTfóbicos, o que contribui para uma cultura da impunidade desses crimes bem como 
para não se ter uma precisão desses números para um maior comprometimento das 
instâncias governamentais estruturarem uma política pública de enfrentamento a 
realidade da discriminação dessa população e LGBTfobia. Nesse sentido, uma 
demanda forte do Movimento LGBT no Brasil é para que se inclua no censo do IBGE o 
segmento de “Orientação Sexual/Identidade de gênero”. Outro fator que merece maior 
cuidado é a forma como e onde acontece esses assassinatos: as mortes em sua maioria 
incluem armas brancas, por estrangulamento/asfixia, espancamento, paulada, pedrada, 
enforcamento, espancamento, tijolada, garrafadas, corpos carbonizados, enfim, “Mortes 
terríveis, dolorosas, provocadas por instrumentos diversos, com o firme propósito de 
dilacerar a vítima. ” (OLIVEIRA, 2020, p. 64) que mesmo depois de morta, o agressor 
ainda massacra o corpo, como prova de todo seu ódio e repulsa aqueles indivíduos que 
tem a orientação sexual ou identidade de gênero diferente da socialmente naturalizada. 
Quanto ao local da morte, 1/3 dos gays e lésbicas foram mortos no interior de suas 
casas enquanto as transsexuais, especialmente mulheres do sexo, foram executadas 
em zonas urbanas ou em locais afastados/abandonados, o que mostra que As 
dificuldades de acesso a oportunidades de trabalho e renda, especialmente no mercado 
formal, constitui obstáculo para a construção de projetos de vida mais sólidos e, em 
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certa medida por empurrar as pessoas as condições para o subemprego e até 
estratégias marginais de sobrevivência e, uma vez expostas a tais situações pode ser 
vítima de violência e morte. (OLIVEIRA, 2020, p. 56). Ou seja, quando a morte não é 
motivada diretamente por LGBTfobia, acontece devido ao grau de vulnerabilidade a que 
esse segmento populacional é exposto. Além dos assassinatos, a partir de dados 
coletados no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, foi possível obter, 
mesmo que de forma imprecisa, dados de outras formas de violências, desde agressões 
verbais, discriminação em serviços, tentativa de homicídio, agressões físicas, entre 
outros feitas no canal “disque 100 - violação dos direitos humanos”. Sobre violações 
contra pessoas LGBT, a ouvidoria registrou, no primeiro semestre de 2019, 513 
denúncias. Destas, 74,98% são referentes à discriminação, seguida por violência 
psicológica – que consiste em xingamentos, injúria, hostilização, humilhação, entre 
outros. Não foi encontrado dados sobre o segundo semestre do ano. Os dados são 
confusos, pois foram coletados em uma página eletrônica do Ministério, sem 
organização em um relatório. Isso pode ser atribuído ao fato da população LGBT não 
fazer mais parte das diretrizes de promoção dos Direitos Humanos do Governo Federal, 
o qual a retirou ainda no seu primeiro mês de mandato. A responsabilidade agora é da 
Secretaria Nacional de Proteção Global, uma secretaria mais genérica. Outra medida 
relevante tomada pelo governo federal que influencia no combate a violência e 
promoção da cidadania LGBT é o decreto nº 9759/19. Este extingue e estabelece 
diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional. O termo “colegiado” se refere a conselhos e outras 
organizações populares. Já os aparelhos do governo, tais como a Comissão de Ética 
Pública vinculada ao Presidente da República, não se aplica o conselho de colegiado 
dito no decreto (BRASIL, 2019). Ou seja, um ato deliberado de negação das 
reivindicações e acompanhamento da classe trabalhadora das decisões do governo. 
Nesse sentido, o decreto refletiu no afastamento de algumas lideranças LGBT+ e 
extinção de alguns conselhos e o consequente enfraquecimento do poder de 
reinvindicação desse segmento junto a órgão das Administração Federal. É importante 
ressaltar que para além das medidas tomadas no Governo Federal, é preciso dizer que 
o presidente Jair Bolsonaro já expressou publicamente uma retórica e pensamento 
LGBTfóbico desde quando era deputado federal, passa pela sua candidatura 
presidencial e prevalece durante seu mandato de presidente. Dentre as diversas 
declarações LGBTfóbicas, destaca-se a dada em café da manhã com jornalistas no 
Palácio do Planalto. Ao abordar a decisão do Museu Americano de História Natural, de 
Nova York, que se recusou a sediar evento realizado em sua homenagem, Bolsonaro 
afirma que o museu tomou essa decisão devido sua posição contrária ao “kit gay” – 
nome pejorativo dado a cartilha “Escola sem Homofobia”(2011) – em 2009. Sobre isso, 
ele rebate: “o Brasil não pode ser um País do mundo gay, de turismo gay. Temos 
famílias” e em seguida diz “Quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à 
vontade. Agora, não pode ficar conhecido como paraíso do mundo gay aqui dentro. ” 
(MARTINELLI, 2020). Essa declaração expressa toda sua devoção aos valores morais 
religiosos da família, LGBTfobia, sexismo e machismo. Ademais, um dos avanços mais 
importantes alcançado pelo Movimento LGBTQI+ brasileiro no enfrentamento aos 
crimes LGBTfóbicos e promoção da cidadania foi o reconhecimento, após vinte anos de 
luta, pelo Supremo Tribunal Federal, no ano de 2019, do crime de homofobia como 
prática de racismo e passível de ser aplicada a Lei nº 7.716/89, que agora inclui a 
discriminação ou preconceito de “gênero”, “sexo”, “orientação sexual” e “identidade de 
gênero” – além das já previstas de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. No 
entanto, os ministros fizeram ressalvas sobre manifestações em templos religiosos, não 
tornando crime de caráter LGBTfóbico manifestações contrárias a relações 
homoafetivas em templos religiosos, o que deixa lacunas para possíveis discurso de 
ódio, que é presente na realidade brasileira, protagonizados majoritariamente por 
líderes religiosos. 
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Conclusão 

 
A partir de uma reflexão dos resultados aqui analisados, foi possível perceber que há 
um claro aprofundamento de uma agenda conservadora, sexista, racista e LGBTfóbica 
no cenário brasileiro. Esses elementos sempre marcaram a realidade do país, no 
entanto, o atual momento é marcado por uma institucionalização da LGBTfobia, 
principalmente na figura do Congresso Nacional e da Presidência da República, na 
medida em que os valores morais que direcionam as ações políticas do Congresso 
Nacional brasileiro estão submersos em um fundamentalismo religioso. Além disso, é 
possível afirmar também que há uma relação intrínseca entre o conservadorismo, 
preconceito e a LGBTfobia, na medida em que o primeiro se apropria de valores morais 
das instituições tradicionais da sociedade e os reproduzem como naturais e 
inquestionáveis, repudiando tudo aquilo que é diferente a fim proteger a propriedade 
privada e a consequente manutenção da ordem social vigente. Nesse sentido, a família 
heterossexual monogâmica tem um papel fundamental nessa manutenção e há um 
consequente ódio aos homossexuais e aos movimentos que questionam as relações de 
gênero. Sobre os dados dos crimes de ódio, é possível concluir que as principais fontes 
de informação ainda são provenientes de subnotificação, o que dificulta a precisão dos 
números de casos de LGBTfobia no país e suas punições. Em contrapartida, o Governo 
Federal usou todo seu conservadorismo e desresponsabilização do Estado para retirar 
o segmento LGBT+ das diretrizes de promoção dos Direitos Humanos e rebaixar para 
uma secretaria global, a qual não apresenta dados concretos sobre as denúncias que 
são realizadas no país. Outro importante apontamento a se fazer é que, embora as 
informações sobre cor/raça e locais onde aconteceram os crimes LGBTfóbicos não 
sejam concretos – devido ao caráter de subnotificação dos dados –, a partir da análise 
dos que apresentavam as características de cor/raça, mais de 50% dos casos de 
discriminações e crime de ódio aconteceram com pretos e pardos. Ou seja, fazendo 
esse recorte na população LGBT+, os pretos e pardos são os que estão mais 
vulneráveis a terem seus direitos violados. Ademais, os crimes contra esse segmento 
são mais frequentes dentro de casa, seguido das zonas urbanas, o que nos leva a crer 
que os LGBT+ vivem em uma situação de exposição a violência em ambientes comuns 
e indispensáveis a vida cotidiana de qualquer indivíduo. Portanto, essas tendências 
finais nos levaram a refletir que um substancial desenvolvimento dessa pesquisa seria 
fazer um recorte de cor/raça na situação de vida população LGBT+, para poder se 
debruçar melhor na realidade vivenciada por negros e pardos. Além disso, nesse 
cenário da pandemia causada pela covid-19 e a consequente quarentena a que grande 
parte da população está sendo submetida, surge os questionamentos de como está a 
situação de pessoas que convivem diariamente em suas casas com a violência, como 
é o caso das mulheres e da população LGBT+. 
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TÍTULO: COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS SANCIONADORAS DA AGÊNCIA 

NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS NA PROTEÇÃO 

DO CONSUMIDOR 

Resumo 

 A temática das sanções administrativas vem ganhando cada vez mais destaque no 
âmbito acadêmico, especialmente no que tange as Agências Reguladoras. Isso porque, 
é fato notório o interesse da Administração Pública e de todo corpo social que as 
competências delegadas a tais instituições sejam efetivadas de forma proba e 
competente. Todavia, é latente a necessidade de conjecturar acerca da proteção do 
consumidor fundamentada nas sanções que regem tais legislações, em especial a 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o que instituiu o 
interesse desta pesquisa. Destarte, tem-se a defesa do consumidor como pauta 
imprescindível para o desenvolvimento econômico e bem-estar social. Nessa lógica, 
este trabalho tem como objetivo fazer um breve apanhado sobre a competência 
administrativa sancionadora, apurar o papel exercido pelas Agencias Reguladoras na 
organização administrativa, especialmente a ANP, avaliar e difundir a primordial 
importância das sanções administrativas na defesa do consumidor – objeto deste 
trabalho. Para tanto, utilizou-se de metodologia descritiva e exploratória, com o escopo 
de desbravar o tema em questão. Finalmente, o estudo almeja fomentar mais reflexão 
acerca da temática envolvendo a defesa do consumidor nas sanções administrativas da 
Agencia Reguladora do petróleo. 
 
Palavras-chave: Direito Administrativo Sancionar. Agência Reguladora. Consumidor. 

TITLE: ADMINISTRATIVE COMPETENCES SANITATING THE NATIONAL AGENCY 

FOR OIL, NATURAL GAS AND BIOFUELS IN CONSUMER PROTECTION 

Abstract 

The subject of administrative sanctions is gaining more and more prominence in the 
academic sphere, especially with regard to Regulatory Agencies. This is because, it is a 
notorious fact the interest of the Public Administration and of the entire social body that 
the powers delegated to such institutions are carried out in a probable and competent 
manner. However, there is a latent need to conjecture about consumer protection based 
on the sanctions that govern such laws, in particular the National Agency of Petroleum, 
Natural Gas and Biofuels (ANP), which instituted the interest of this research. Thus, 
consumer protection is an essential issue for economic development and social well-
being. Accordingly, this work aims to provide a brief overview of the sanctioning 
administrative competence, ascertaining the role played by the Regulatory Agencies in 
the administrative organization, especially the ANP, to evaluate and disseminate the 
primary importance of administrative sanctions in the defense of the consumer - object 
of this work. For this purpose, a descriptive and exploratory methodology was used, with 
the aim of exploring the topic in question. Finally, the study aims to encourage more 
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reflection on the topic involving consumer protection in the administrative sanctions of 
the Regulatory Agency for oil. 
 
Keywords: Administrative Law Sancionar. Regulatory agency. Consumer Law. 

Introdução 

A história da sociedade é marcada pela necessidade de elencar valores como positivos, 
que devem ser seguidos em detrimento de outros os quais, por serem taxados 
reprováveis pelo contexto social da época, se praticados, são sancionáveis. Para que o 
corpo social esteja em harmonia, cabe ao Estado de Direito criar normas para coação 
dos indivíduos que insistem em tais condutas rejeitadas, rotuladas como transgressões. 
Hodiernamente, cabe ao campo do Direito Administrativo a discussão sobre as infrações 
e consequente sanções que visam desestimular as práticas – das pessoas físicas ou 
jurídicas – que violam os entes da administração pública. Nesse contexto, é de extrema 
importância analisar com clareza o papel desenvolvido pelas Agências Reguladoras, 
órgãos da administração pública, na defesa dos cidadãos e do Estado. Pensando nisso, 
e em sintonia com o mundo globalizado surge a ideia de pesquisar acerca do setor 
petrolífero, de enorme relevância pois alcança todos os cidadãos do país, direta ou 
indiretamente, e incrementa o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, além de ser peça 
chave para o desenvolvimento social e econômico. Adentrando na problemática jurídica, 
o que se coloca nesta produção acadêmica é a intrínseca conexão entre a previsão 
constitucional que garante a defesa do consumidor por meio do Estado e o papel 
exercido pelas políticas sancionadoras da ANP na garantia deste Direito para todo povo 
brasileiro. Desse modo, o objetivo geral do presente estudo é analisar a luz do direito 
administrativo brasileiro a atuação desempenhada pelas sanções administrativas tendo 
por base uma breve análise histórica do tema. A partir disso, será possível constatar o 
impacto dessa esfera jurídica na coletividade pós-moderna e futura. Concorde a isso, 
no que diz respeito ao objetivo específico, ambiciona-se investigar o conceito de agência 
reguladora, por meio do qual se pretende averiguar as competências e atribuições que 
recaem sobre a ANP. Por último, este estudo pretende se debruçar sobre a competência 
da ANP na proteção dos usuários e compradores dos bens que estão sob seu 
resguardo. Para auferir tais objetivos, esta pesquisa acadêmica utilizará de extensa 
revisão bibliográfica e análise de diversos dados. A metodologia utilizada será a 
descritiva e exploratória. No decurso, descreve de maneira minuciosa o contexto em 
que estão imersos os objetivos – gerais e específicos – e explana conceitos e 
legislações relativos ao recorte temático por meio vasta pesquisa de dados estatísticos. 
Em suma, tem-se a pretensão de contribuir para evolução das pesquisas no que tange 
a competência das sanções administrativa no Direito brasileiro e estimular uma reflexão 
crítica acerca da atribuição primordial das agências reguladoras, em especial a ANP, na 
organização administrativa e no amparo ao consumidor. 
 
Metodologia 

 

Para tanto, com o intuito de desbravar com afinco a temática em questão acerca das 
sanções administrativas e a proteção do consumidor, utilizou-se de metodologia 
descritiva e explicativa, adequando-se as técnicas de coleta padrão, por meio de leituras 
documentais sobre o tema, além da análise de diversos dados estatísticos. Ademais, 
utilizou-se de pesquisa de natureza objetiva descritiva, tendo em vista compreender o 
papel das Agências Reguladoras, em especial a Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis e suas sanções administrativas na proteção do consumidor 
brasileiro, tendo em vista sua fulcral importância para o desenvolvimento social e 
econômico do país. Com base nos fatos supracitados, por fim, apresenta abordagem 
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hipótetico-dedutiva no sentido de avaliar de forma reflexiva o papel exercido pelas 
sanções administrativas e a proteção do consumidor brasileiro. 

 
Resultados e Discussões 

 
2. SOBRE A COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA SANCIONADORA Na sociedade 
contemporânea é cada vez mais latente o importante papel exercido pelas políticas 
sancionatórias na proteção do Estado, dos administradores e dos administrados. Em 
tempos pretéritos, o monopólio da tributação e uso da força pertencia a uma figura 
particular, ao rei, eram, portanto, domínios privados e pessoais. Com o passar dos 
séculos e caracterizando a sociedade moderna, ao Estado é que pertence a 
centralização e monopólio do uso da força legítima e cobrança de impostos (GRAU, 
2010), o que permite o desenvolvimento e fortalecimento da administração pública. No 
ensejo de assegurar o bem-estar social, o Estado é possuidor da tarefa de executar e 
desempenhar os serviços públicos. De modo subsequente, pode interferir na vida dos 
particulares estipulando deveres e obrigações pois os cidadãos, com determinadas 
ações ou omissões, ferem e colocam em risco os interesses de toda coletividade, o que 
torna imperioso que a Administração Pública aplique penalidades (SOUZA, 2014). 
Destarte, o povo que é titular do poder estatal outorga seu exercício a determinados 
indivíduos que operam em nome do Estado, dentro dos limites e competências 
estabelecidas pela Carta Magna (MELLO, 2007). No que diz respeito a legislação 
brasileira, é imprescindível destacar que a Constituição Federal origina o poder 
sancionador em seu Art. 5°, II e XXXIX, no qual está contido, respectivamente, o direito 
de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei, e de que não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 
cominação legal (BRASIL, 1988). Por conseguinte, conceitua-se a infração 
administrativa como a transgressão espontânea de uma norma administrativa para qual, 
por lógica, se prevê uma sanção que deve ser imposta por uma autoridade competente 
no pleno exercício de função administrativa, mesmo que não seja imperiosamente 
aplicada nesta área (BANDEIRA DE MELLO, 2014), o que caracteriza sua lógica jurídica 
e a diferencia das demais (FERREIRA, 2012). Assim sendo, cabe ênfase que as 
condutas que resultem sanções devem ser anteriormente estabelecidas tendo em vista 
que tão só se deve exigir comportamento diferente do que previamente foi designado 
como proibido e, por consequência, sancionar tal ação, se a conduta for tipificada 
anteriormente como prática lesiva pelo ordenamento jurídico pátrio (FERREIRA, 2017). 
Os sujeitos sancionáveis, ou seja, os infratores podem ser tanto pessoas físicas quanto 
jurídicas, sejam elas de Direito Privado ou de Direito Público e até mesmo o menor de 
idade pode ser tido como infrator (BANDEIRA DE MELLO, 2014). Nesse interim, é válido 
ressaltar que na atualidade, as infrações e sanções administrativas tornam-se presentes 
no cotidiano das pessoas físicas ou jurídicas, visto que os indivíduos estão sujeitos a 
praticar infrações administrativas e por conseguinte serem sancionados pelo poder 
administrativo (FERREIRA, 2017). Consonante a isso, outro aspecto relevante é a 
constatação de que a incumbência de tipificação de condutas pleiteia uma conexão 
constante do poder legislativo e executivo com a realidade vigente, no intento de que 
seja delineado o que é considerado como regular e, logo, reconhecer previsões 
arcaicas, irrazoáveis e incongruentes e, de mais a mais, uma vez tipificada a conduta, 
espera-se que a sanção seja apropriada para reprimir, sem excessos de nenhuma 
natureza (VORONOFF, 2019). Resta evidente que o legislador deve observar a 
evolução da sociedade para que as sanções e, por conseguinte, o sentido da coação 
que ela estabelece não caiam em desuso e, também, a necessidade de atualização 
para tipificação de novas condutas de contravenção que podem vir a surgir no mundo 
globalizado. Conforme dados fornecidos pelo Portal da Transparência, o número total 
de sanções vigentes é superior a vinte e cinco mil e, ainda, a quantidade de sancionados 
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- entre eles pessoas físicas, jurídicas e servidores públicos federais – chega a quase 
vinte mil. Esses números exorbitantes reforçam a crucial importância do estudo desse 
segmento do Direito Administrativo. Nessa perspectiva, é oportuno mencionar de forma 
breve as variadas modalidades de sanções existentes: I- advertência, II- sanções 
pecuniárias -multa-, III- interdição de local ou estabelecimento, IV- inabilitação de 
estabelecimento, V- cessação de relação jurídica com o Poder público e VI- 
aprisionamento ou destruição de bens (BANDEIRA DE MELO, 2014). Reitera-se que o 
fito das figuras infracionais e a consequente sanção é coibir eventuais transgressores a 
não cometerem atos proibidos e, também, para conduzir a administração a agir em 
conformidade com as regras positivadas (BANDEIRA DE MELO, 2014). Para que as 
infrações administrativas sejam validamente instituídas e alcance quem nelas recaiu, 
alguns princípios devem ser atendidos: I- Princípio da legalidade, II- princípio da 
anterioridade, III- princípio da tipicidade e IV- princípio da voluntariedade. Além desses 
princípios, para as sanções acrescenta-se: V- proporcionalidade, VI- devido processo 
legal e VII- motivação. Portanto, a inobservância a qualquer um deles deve resultar em 
ato sancionador (BANDEIRA DE MELO, 2014). Assim, fica visível que as sanções estão 
firmadas sobre os mais variados princípios, o que legitima sua atuação para a defesa 
de todo o corpo jurídico do qual se originam estes preceitos. Outro aspecto que deve 
ser salientado é a obrigatoriedade da aplicação da sanção, pois a expressão “função” 
deixa claro que o exercício de poder deve ser direcionado ao interesse alheio, de todo 
corpo social, e não meramente particular. Ou seja, não há deliberação ou liberdade entre 
aplicar ou não os poderes conferidos ao civil no exercício do cargo. Logo, é imperioso a 
satisfação ao interesse público, de modo que o poder ligado a função deve 
obrigatoriamente ser praticado (MELLO, 2007). Em decorrência dos fatos mencionados, 
é improrrogável mencionar que entre os 17 objetivos para transformar o mundo, 
elencados pela Organização das nações Unidas (ONU), contido na Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável, está contemplado no objetivo de número 16 a 
incessante luta por Paz, Justiça e Instituições Eficazes visando, dentre outros, 
desenvolver instituições hábeis, responsáveis e transparentes em todos os níveis, 
evidenciando a expressiva relevância para o desenvolvimento sustentável. Por fim, em 
virtude dos fatos mencionados, resta evidente a relevância das mais variáveis formas 
de sanções administrativas na evolução do Estado de Direito para o correto e amplo 
funcionamento da administração pública e desenvolvimento social do país. 3. AGÊNCIA 
NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) NA 
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Devido a imprescindível importância para o Estado 
Brasileiro a fiscalização e controle de toda dinâmica do Petróleo e seus derivados, desde 
o poço até o consumidor, devem ser estudadas com maior rigor. Destarte, a Agência 
Reguladora – que estabelece as sanções administrativas – e é responsável por este 
segmento deveras significativo da economia brasileira, a Agencia Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Historicamente é datada no século XIX nos 
Estados Unidos a primeira concepção de Agencias Reguladoras, nesta época a 
economia da América estava em ampla expansão. O modelo denominado de Nova 
Gestão Pública, norteado por elementos até então característicos apenas da esfera 
privada como eficiência, efetividade e desburocratização foram basilares na formação 
de várias Agências Reguladoras em inúmeros setores da economia (MARTINS, 2010). 
No Brasil a tradição regulatória não é algo recente, órgãos como o Comissariado de 
Alimentação Pública (1918) e o Instituto de Defesa Permanente do Café – IBC (1923) 
são exemplos do início das Agencias de regulação. Ainda é válido analisar o governo 
de Getúlio Vargas, em especial no período do Estado Novo, o qual criou diversos órgãos 
com características de autarquias ou integrantes da Administração Direta com viés 
regulatório, dentre eles o Instituto Nacional do Mate (1938), o Instituto Nacional do Álcool 
e do Açúcar – IAA (1933) ( MARTINS, 2010). Nesse interim, as Agências Regulatórias 
conhecidas e em exercício na atualidade são resultado da Reforma do Estado que 
ocorreu em 1996 (ALMEIDA, 2007), nesse contexto o Estado transpôs ao setor privado 
atividades as quais exercitava de forma dispendiosa, inábil e inoperante (PINTO, 2010). 
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Ademais, com o supracitado desligamento do Estado dessas atividades, as agências 
reguladoras são concebidas como um elemento administrativo técnico, 
demasiadamente especializado e, principalmente, apático as mutações características 
do cenário político e que, além disso, devem ser pautadas com ênfase na função de 
controle (PINTO, 2010). Assim, são delegadas a elas as atribuições de regulamentar, 
fiscalizar e decidir de forma descentralizada no que tange os setores da atuação 
econômica e de interesse público as quais regulam (ALMEIDA, 2007). Somado a isso, 
outro aspecto relevante no histórico da instituição dos órgãos reguladores é a 
necessidade da administração supervisionar de forma contigua as empresas recém 
privatizadas – ou que vieram ser (MOURA, 2002). De mais a mais, cabe salientar 
também as características precípuas das agências reguladoras, ou seja, a 
independência e insubordinação, o formato de diretoria colegiada, composta por 
diretores com mandatos fixos, preestabelecidos e não coincidentes, funções 
normativas, administrativas e jurisdicionais e, conjuntamente, orçamento pecuniário 
próprio e, inclusive, são unidades de implementação de políticas públicas pois exigem 
do serviço público a concretização de metas fixadas, a exemplo, qualidade dos 
combustíveis no setor petrolífero (MARTINS, 2010). Em síntese, as agências 
reguladoras são autarquias em regime especial. Mas o que as caracterizam 
precipuamente como autarquias “sob regime especial”? Não é somente a competência 
regulatórias, mas a investidura, o mandato fixo de seus dirigentes e, a essa relação, há 
outra característica: aplicar sanções com rapidez, respondendo aos reclamos da 
população e às exigências do serviço. Ou seja, ao se falar de agência reguladora estar 
se referindo a forma especial de investidura, mandato de seus dirigentes, poder 
normativo e a competência de aplicar sanções. (BANDEIRA DE MELO, 2014; MAZZA, 
2005, TÁCITO, 2000; AZEVEDO, 1998). Não obstante, são criadas com o escopo de 
disciplinar e controlar determinados setores, dentre eles as atividades de regulação, 
contratação e fiscalização econômica que envolvem a Indústria do Petróleo, tarefas 
outorgadas a ANP, criada pela Lei 9.478 de 06 de agosto de 1997. Entrementes, cabe 
pontuar que as entidades autárquicas – de forma simples nos termos do art. 5º, I, do 
Decreto-Lei nº 200/67– são definidas como pessoas jurídicas de Direito Público, 
elaboradas por lei específica, descentralizadas do ente estatal que as originou e com 
objetivo de realizar determinadas atividades, podendo realizar inúmeras ações 
outorgadas no momento de sua criação, não necessitando de controle hierárquico, 
apenas finalístico da atuação de seus responsáveis e de sua administração 
(MEIRELLES, 2016). Fato é que essas agências possuem competência atribuídas pelo 
próprio ordenamento jurídico para expedição de normas jurídicas. Afinal, conforme 
apresentado, sua finalidade é a condução de determinados serviços à padrões 
aceitáveis e de conformidade com o ordenamento jurídico. A juridicidade dada pelo 
ordenamento jurídico dá a elas uma função estatal, caso contrário suas normas não 
passariam de prescrições técnicas, e não jurídicas. Suas infrações tem como 
consequência as sanções. Mas o que dá a essas agências essa competência? Essa 
questão será aborda no próximo tópico. 3.1 COMPETÊNCIA REGULATÓRIA DA 
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO (ANP). As autarquias fazem parte da 
Administração Pública, por essa razão é parte orgânica do Poder Executivo. A 
Constituição é clara ao estabelecer quais as competências normativas do Poder 
Executivo. Dentre elas, o poder regulamentar (art. 84) e a competência legislativa atípica 
(art. 61, 62 e 68). Outra previsão Constitucional é a permissão dos Ministros de Estado 
expedirem instruções normativas para a execução de leis, decretos e regulamentos. A 
Constituição, quanto a competência normativa do Poder Executivo, foi rigorosa quanto 
as suas possibilidades. Além das limitações do poder regulamentar (art. 84, IV, “a” e 
“b”), só pode ser exercido privativamente pelo poder executivo. (Ver SILVA, 2007, p. 
485). Nenhuma dessas competências pode se atribuir aos atos normativos das agências 
reguladoras. As agências reguladoras não exercem poder regulamentar. A importância 
dessa limitação foi tão destacada na Constituição que o art. 25, I, do ADCT estabelecia 
a revogação de todas as delegações normativas a qualquer órgão do Poder Executivo. 
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Como lembrado pelo professor Roque Carrazza da afirmação do administrativista 
alemão Ernst Forsthoff, toda atribuição de competência traz, ao mesmo tempo, uma 
autorização e uma limitação (CARRAZZA, 2004). A limitação Constitucional dar-se pela 
matéria e pela forma. Porém, uma outra figura genérica aparece no texto Constitucional: 
regulação. O art. 174 atribui ao Estado a função de agente normativo e regulador da 
atividade econômica. E, na parte da organização do Estado atribui à União a 
competência para criação de agências reguladoras para setores de telecomunicações 
(art. 21, XI) e petróleo (art. 177, §2º, III). Essas incursões no texto Constitucional se 
deram pela emenda Constitucional de número 8 e 9. A par de todo o conceito que 
doutrina administrativista traz sobre regulação, na maioria há um ponto comum de que 
as agências reguladoras apresentam um novo tipo de direito (DI PIETRO, 2004). A 
conclusão não é impropria, tipos são expressões abertas à realidade, flexíveis, enquanto 
conceitos são fechados, rígidos (MACHADO DERZI, 1988), isso porque o texto 
Constitucional não dá um conceito de regulação como acontece com o poder 
regulamentar. Em linhas gerais, regulação pode corresponder todas as funções de 
Estado, deste modo função seria sinônimo de regulação, portanto regulação legislativas, 
executivas e judiciaria compreenderiam ao termo regulação (FRANÇA, 2014; 
MARTINS, 2011). A regulação executiva compreenderia as normas, ou funções, de 
competência do Poder Executivo. Porém, numa acepção mais técnica, a função 
executiva compreende subespécies, dentre elas estaria a regulação administrativa, com 
um sentido mais restrito ancorado no art. 174, caput, da CF/88, juntamente com a 
regulamentação. Aquela envolveria competência para concretização da equidade e 
eficiência e para regulação de atividades privadas de regime especial (MARTINS, 2011). 
A regulação administrativa ainda se dividiriam em outras espécies. Envolve as 
atividades de regulação por ordenação, fomento e de participação direta, esta quando 
a atuação direta se justificar por relevante interesse coletivo e tiver por pressuposto a 
finalidade a promoção da equidade ou eficiência econômica (MARTINS, 2011). Há 
outras duas modalidades de regulação que são a regulação por planejamento e a 
regulação por gestão (FRANÇA, 2014). A regulação por ordenamento compreende ao 
exercício da autoridade administrativa, tanto na instituição, no exercício e no sacrifício 
de direitos privados: (a) instituição, ou criação, dar-se por meio de ato administrativo, 
que confere uma situação jurídica ativa típica da vida privada, exemplo quando a 
Administração Pública autoriza a execução de uma atividade pendente de autorização; 
(b) regulação administrativa que define os condição e padrões do exercício dos direitos 
privados. Os efeitos jurídicos da atividade ordenadora do Estado podem ser de sujeição 
geral ou genérica (FRANÇA, 2014; SUNDFELD, 2003) A regulação por fomento é feita 
por indução, incentivando ou desincentivando determinadas condutas da atividade 
econômica por meio de sanções premiais ou ônus (MARTINS, 2011; FRANÇA, 2014). 
A regulação por exploração direta de uma atividade só se classifica como regulação 
quando destinados a concretização da equidade ou eficiência econômica. Quer-se 
dizer: toda exploração direta da atividade econômica só se justifica quando tenham 
como fins o relevante interesse coletivo ou por segurança nacional (art. 173, caput, 
CF/88). Tal como a exploração direta da atividade econômica, a regulação 
administrativa em sentido estrito se justifica pela finalidade. Esta finalidade da regulação 
administrativa é a concretização da equidade ou da eficiência econômica. A 
concretização da equidade é a observação dos valores sociais, de justiça social e 
distributiva consagradas na Constituição. Portanto, a exploração direta da atividade 
econômica só será regulação quando os requisitos do art. 173, caput, da Constituição 
forem somados à concretização da equidade ou da eficiência econômica (MARTINS, 
2011). Por último, a regulação por gestão compreende as atividades que integram os 
setores econômicos. É a condução dos rumos da estrutura administrativa. Corresponde 
a formulação de contratos, prestação de serviços públicos econômicos e sociais, e a 
condução dos monopólios federais. É a ação da atividade gerencial da administração 
pública. É a condução orgânica da estrutura administrativa com base na promoção da 
equidade ou da eficiência, ou seja, na promoção de políticas públicas (FRANÇA, 2014). 
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Portanto, por todas essas competências regulatórias apresentadas, como um conjunto 
de atividades que formam o tipo regulação, é possível concluir que é do cotejo com os 
dispositivos constitucionais que se formará a competência regulatória. Com essas 
razões, não é da previsão do art. 177, caput, nem do §2º, III, da Constituição que retira 
todas competência regulatória. Esse artigo apenas confere a competência regulatória 
de gestão da Agência Nacional do Petróleo . As outras competências regulatórias são 
retiradas do art. 173, e 174 da Constituição, e da lei instituidora nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997. Outrossim, a ANP é uma autarquia federal composta por uma coordenação 
colegiada, norteada por princípios práticos como o de satisfazer a demanda 
contemporânea da sociedade, sem prejudicar o cumprimento da demanda das gerações 
futuras. Também, estabelecer uma comunicação adequada entre os agentes 
econômicos, órgãos do Estado e a coletividade, além de parcimônia dos valores sem 
prejudicar a oferta e a qualidade, dentre outros (PETRÓLEO E ESTADO, 2015). No que 
tange a formação e investidura no cargo de dirigente de agência reguladora, cabe 
mencionar o Supremo Tribunal Federal (STF), em especial a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) número 1.949 de relatoria do Ministro Dias Tofolli, a qual 
versa sobre controle concentrado de constitucionalidade e deixa nítido o critérios 
admitidos para demissibilidades dos governantes, quais sejam: a renúncia, a 
condenação judicial transitada em julgado e o procedimento administrativo disciplinar, 
sem prejuízo de outras hipóteses legais - contudo, devem permanentemente obedecer 
a necessidade de motivação de processo formal, não existindo possibilidade para 
discricionaridade pelo chefe do poder executivo (CONSTITUIÇÃO E O SUPREMO, 
2018). Assim, constata-se os diversos aspectos formais que são as bases de formação 
da ANP e o necessário respeito a estes preceitos para o seu exímio funcionamento e 
plena obtenção de seus objetivos. Como visto, é oportuno analisar o desempenho da 
ANP como imprescindível, dentre outros, para a garantia de concorrência no mercado 
do petróleo, gás natural e biocombustíveis, desde o momento que permite ou comede 
a atuação de determinado agente até a designação da especificações técnicas exigidas 
e a produção de editais e licitações (NEGREIROS, 2020). Observa-se nitidamente, 
portanto, a tarefa imprescindível exercida diariamente por essa agência reguladora na 
proteção da indústria do petróleo e do consumidor. 
 
Conclusão 

 
Em suma, baseada por toda extensa pesquisa bibliográfica e as diversas estatísticas 
analisadas no decorrer do estudo mostram o quão necessário é o estudo e 
aperfeiçoamento das sanções no que tange o interesse público e de toda coletividade. 
Essa constatação, após análise suscinta do histórico e evolução das políticas 
reguladoras no Brasil, resta evidente o papel crucial exercido por estas na criação e 
aplicação de sanções que visam a proteção do Estado, seus órgãos e todos os civis sob 
sua proteção. Assim, firmado na Constituição Federal desde sua implementação, a 
ANP, órgão eleito para o estudo desta pesquisa, esta presente de forma indissolúvel no 
cotidiano do cidadão brasileiro e regula um setor importantíssimo para o 
desenvolvimento econômico e social do país. Desse modo, depreendeu-se o elogiável 
e fundamental papel das competências administrativas sancionadoras da ANP na 
proteção dos milhares de consumidores diários de toda a matéria prima produzida sob 
resguardo desta agência, o que em consonância com a ONU representa um preceito 
importante para instituições mais eficazes e justas. Também pode-se concluir o quão 
urgente é que mais pesquisas busquem estudar em detalhes todo seu funcionamento, 
o resultado gerado por suas decisões administrativas e o impacto das suas sanções 
administrativas em todos os níveis de produção, fornecimento e consumo. Por fim, cabe 
realçar que além de ser um Direito consolidado no ordenamento jurídico brasileiro a 
proteção ao consumidor deve ser tema de amplo debate dentro e fora da academia, 
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para que nenhum civil do país seja lesado e ou vitimado por falta de regulação do setor 
público em pleno século XXI. 
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TÍTULO: BANCO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO: uma análise das relações 

sociais estabelecidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta de Tubarão 

Resumo 

O debate acerca dos bancos comunitários de desenvolvimento corresponde a uma série 
de questões referentes às implicações do sistema financeiro no capitalismo e como se 
expressa a emergência das práticas da economia solidária na geração de trabalho e 
renda da classe trabalhadora, sobretudo os povos e comunidades tradicionais - objeto 
desta pesquisa. Dada hegemonia do modo de produção capitalista, é inegável pensar a 
estruturação do sistema financeiro atual sem considerar a sua relação com a lógica de 
acumulação de riqueza dessa sociabilidade, que aprofunda o cenário das 
desigualdades e, na medida em que busca o crescimento econômico, contribui para o 
fenômeno da exclusão financeira. Pensar as finanças solidárias, diante desse contexto, 
é compreender a necessidade de democratizar o acesso aos recursos financeiros para 
todos, em contraposição à concentração e centralização da riqueza na posse de poucos. 
O plano de trabalho vinculado a este relatório busca analisar as possibilidades da 
criação de um banco comunitário de desenvolvimento no processo organizativo da 
comunidade pertencente à Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do 
Tubarão/RN. Consideramos os povos e comunidades tradicionais relevantes na 
resistência ao sistema do capital em virtude de sua relação de diálogo com o território e 
valorização ecológica, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável e a 
construção de outra sociabilidade, como pauta a economia solidária. 
 
Palavras-chave: bancos comunitários; povos e comunidades tradicionais; 

desenvolvimento 

TITLE: COMMUNITY DEVELOPMENT BANK: an analysis of the social relations 

established in the Ponta de Tubarão Sustainable Development Reserve 

Abstract 

The debate about community development banks corresponds to a series of questions 
regarding the implications of the financial system for capitalism and how the solidarity 
economy practices are expressed in the generation of work and income of the working 
class, especially the traditional peoples and communities - object of this research. Given 
the hegemony of the capitalist mode of production, it is undeniable to think about the 
structuring of the current financial system without considering its relationship with the 
logic of wealth accumulation of this sociability, which deepens the scenario of inequalities 
and, as it seeks economic growth, contributes for the phenomenon of financial exclusion. 
Thinking about solidary finances, given this context, is to understand the need to 
democratize access to financial resources for all, as opposed to the concentration and 
centralization of wealth held by a few. The work plan linked to this report seeks to analyze 
the potential of creating a community development bank in the organizational process of 
the community belonging to the Ponta do Tubarão / RN Sustainable Development 
Reserve. Considering traditional peoples and communities as of great relevance in the 
resistance to the capital system, due to their relationship of dialogue with the territory 
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and ecological valuation, contributing to sustainable development and the construction 
of another sociability, as the solidary economy guidelines. 
 
Keywords: community banks; traditional peoples and communities; development 

Introdução 

O plano de trabalho apresentado neste relatório refere-se à pesquisa intitulada “A 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta de Tubarão/RN e o Banco Comunitário 
de Desenvolvimento: uma alternativa de finanças solidárias para os Povos e 
Comunidades Tradicionais” busca analisar, por meio de um processo investigativo, 
como a criação de um banco comunitário de desenvolvimento pode contribuir na 
organização da comunidade em questão. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Ponta do Tubarão foi fundada por meio da Lei nº 8.349 de 18 de julho de 2003, de 
iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Sua área compreende os 
municípios de Macau e Guamaré, incluindo as comunidades pesqueiras de Barreiras, 
Sertãozinho e Diogo Lopes (Macau/RN), bem como as comunidades agrícolas de 
Mangue Seco I e II e Lagoa Doce (Guamaré/RN) (SILVA et al, 2016), extremo norte do 
Estado do Rio Grande do Norte, com área total de 12.940,07 hectares (IDEMA, 2007 
apud SILVA, 2015). A pesquisa referente a este relatório compreende o Grupo de 
Estudos e Pesquisa Questão Social, Política Social e Serviço Social, bem como mantém 
articulação com a comunidade trabalhada, além de organizações da sociedade civil, 
instituições de ensino e outros órgãos da gestão pública. Ao discorrer acerca da 
temática dos bancos comunitários de desenvolvimento, alguns elementos são 
fundamentais para entender a sua emergência e como se manifesta o seu processo de 
organização. Portanto é preciso partir da compreensão do modo de produção capitalista 
enquanto sociabilidade vigente e os impactos gerados pela sua dinâmica produtiva. 
Trata-se de um sistema que se encontra estruturado de forma hegemônica e opera sob 
a lógica da acumulação de capital e obtenção de lucro e, apesar da primazia pelo 
crescimento econômico, é um modelo permeado por contradições, na medida em que 
a pobreza também cresce e se aprofunda o cenário das desigualdades sociais. Um 
modo de produção centrado na riqueza e que vem se desenvolvendo tecnologicamente 
ao longo dos tempos, mas também caracterizado por constantes crises, por não suprir 
de forma igualitária todos os sujeitos, afetando, sobretudo, os setores populares. 
Mediante esse contexto, em contraposição a essa lógica produtiva excludente, modelos 
alternativos que pautam outra forma de sociabilidade se articulam, sendo a economia 
solidária um exemplo. “A economia solidária é outro modo de produção, cujos princípios 
básicos são a propriedade coletiva ou associada do capital e o direito à liberdade 
individual”. (SINGER, 2002, p. 10). Configura-se um modelo econômico que surge em 
resposta às consequências geradas pela crise do capital, como forma de resistência dos 
trabalhadores para a sua sobrevivência mediante a exclusão dos processos de trabalho. 
Nesse sentido, afirma Cattanni Sobretudo a partir da economia popular, ganharam 
forma experiências genuínas na América Latina, como alternativas para trabalhadores 
rurais e urbanos, indígenas e imigrantes que valorizaram as práticas autóctones de 
ajuda mútua e fizeram seu sentimento comunitário prevalecer contra a desordem 
introduzida pelo capital (CATTANI et al, 2009, p. 163). Orientada por princípios 
expressos na democracia; igualitarismo; autogestão; cooperação; desenvolvimento 
humano e o desenvolvimento sustentável; responsabilidade social, a economia solidária 
incorpora nas suas práticas relações de reciprocidade e coletividade. Seguindo esses 
princípios, os bancos comunitários se constituem enquanto alternativas de finanças 
solidárias, voltadas à geração de trabalho e renda e atuam da reorganização das 
economias locais. São serviços que possuem caráter associativo e comunitário e 
trabalham na perspectiva do desenvolvimento dos locais onde se inserem, visando 
articular o consumo e a produção desses territórios. 
 
Metodologia 
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As finanças solidárias surgem enquanto resposta ao sistema financeiro centrado no 
modo de produção capitalista, para pautar a democratização no acesso à riqueza, uma 
vez que a lógica de centralização dos recursos financeiros na posse de uma pequena 
parcela não considera todos os sujeitos envolvidos, emergindo um processo de 
exclusão financeira. Os bancos comunitários expressam a compreensão de 
desenvolvimento sustentável, contrariando a lógica dominante e mercantilista do capital, 
além de trabalhar o processo organizativo local. Articulando ao cenário dos povos e 
comunidades tradicionais, as práticas econômicas solidárias dialogam com os princípios 
de reciprocidade e coletividade que caracterizam a organização desses grupos, 
destacando, principalmente, a sustentabilidade. Portanto, os povos e comunidades 
tradicionais se apresentam na análise desta pesquisa como agentes fundamentais no 
processo organizativo do banco comunitário, considerando as relações de proximidade 
e confiança que são valorizadas. Reconhecendo o fomento à produção e ao consumo 
local como um dos seus objetivos, na esfera da circulação, os bancos comunitários se 
organizam na emissão da moeda social, a qual consiste num mecanismo de troca 
administrado pela comunidade e sua movimentação ocorre na própria localidade. O 
significado da moeda social compreende o contexto desigual da economia e se 
manifesta enquanto alternativa de inclusão da parcela excluída do acesso à riqueza, 
colocando em destaque a autonomia e participação dos usuários, valorizando as 
relações de confiança mútua no processo de administração da moeda. Cabe destacar 
a relevância da proximidade entre a comunidade e o fortalecimento da autogestão para 
o bom funcionamento do banco comunitário de desenvolvimento. Enquanto experiência 
prática de referência destaca-se o Banco Palmas, primeiro banco comunitário do Brasil, 
criado em 1998, no Conjunto Palmeiras, região periférica de Fortaleza/CE, que vem 
acumulando resultados positivos desde então, apesar da desconfiança e sofrida no 
período de surgimento pelo Banco Central. O Banco Palmas se constitui enquanto 
segmento da economia solidária e se tornou grande referência na organização de novos 
bancos comunitários por todo o Brasil, trabalhando na difusão da metodologia, a partir 
da criação do Instituto Palmas e também influencia na articulação da Rede Brasileira de 
Bancos Comunitários. No Rio Grande do Norte, destacam-se duas experiências 
referentes à organização dos bancos comunitários de desenvolvimento. A primeira 
consiste no Banco Comunitário de Gostoso, situado na comunidade rural Tabua, 
município de São Miguel do Gostoso, litoral norte do estado. O banco foi criado em 21 
de dezembro de 2012 e a moeda social utilizada se denomina Gostoso. A segunda 
compreende o Banco Comunitário de Pureza, localizado na região rural do Mato 
Grande. Fundado em 15 de dezembro de 2016, sua moeda social é chamada de 
Cristalina, em alusão à fonte de água que tem importância para o município de Pureza. 
Ambas as experiências se relacionam, na medida em que se trata de comunidades 
rurais que possuem uma organização tradicional e a criação do banco comunitário 
contribuiu na ampliação do consumo e da produção dessas localidades. Mediante esse 
contexto, este processo investigativo tem como expectativa o fortalecimento da 
organização e melhoria da qualidade de vida da RDS Ponta do Tubarão, por meio da 
implantação de um banco comunitário de desenvolvimento. A partir do acúmulo teórico 
da temática referente à pesquisa, da revisão bibliográfica e estudo documental, este 
relatório busca apresentar, sinteticamente, os processos realizados até então, 
compreendendo o período de realização do plano de trabalho. É importante salientar 
que as ações de diálogo com a comunidade e a coleta de dados ainda se encontra em 
andamento, portanto a pesquisa não está na sua fase final. A seguir serão apresentadas 
as questões relativas à metodologia e os resultados obtidos. METODOLOGIA A partir 
da necessidade de um diálogo mais aprofundado com a comunidade analisada, a 
metodologia que abrange a investigação é da Pesquisa-Ação, uma vez esse campo 
compreende a relação entre teoria e prática, na medida em que o conhecimento se 
conecta a realidade concreta, que possui caráter histórico. Considerando esse contexto 
histórico, o sujeito inserido nesse processo pode interpretá-la de maneira ampla e atuar 
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na perspectiva de sua transformação. Com isso, buscando analisar a dinâmica interna 
dos moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta de Tubarão/RN, 
bem como realizar um mapeamento socioeconômico, a coleta de dados primários 
compreende a realização de entrevistas semiestruturadas nas comunidades de 
Sertãozinho e Diogo Lopes. Os materiais destinados a esse processo correspondem a 
formulários específicos, organizados em dois modelos: um alusivo ao consumo e o outro 
à produção efetivada na localidade. Os dados secundários se referem à revisão 
documental relevante para a pesquisa. A apuração dos dados quantitativos será 
realizada com o auxílio de programas de softwares de cunho estatístico, com destaque 
à utilização do programa PSPP e as informações remanescentes serão submetidas à 
análise de conteúdo. Os estudantes bolsistas integrarão de todas as fases do processo 
investigativo e, enfatizando a importância do diálogo com os demais projetos de 
pesquisa referentes ao curso de serviço social, é necessária sua participação no Grupo 
de Estudo e Pesquisa Questão Social, Política Social e Serviço Social. 
 
Resultados e Discussões 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES É inegável que o modo de produção capitalista é 
caracterizado por inúmeras crises, necessárias para o seu funcionamento, uma vez que 
é um sistema permeado por contradições. Conforme Mészáros (2011), o que se 
configura na atualidade é o contexto de crise estrutural do capital, ocasionada pela 
produção abundante de mercadorias, que perdem seu valor e interferem na dinâmica 
acumulativa do capital. Não se trata, pois, de uma crise que pode se controlar somente 
com o deslocamento e solução de irregularidades ocasionais. A crise estrutural é 
permanente e expressa o conjunto de contradições próprias do capitalismo e, nesse 
contexto, questões como o desemprego, o aumento da pobreza e a precarização do 
trabalho são colocadas em evidência, além da exploração massiva dos recursos 
naturais. Em termos simples e gerais, uma crise estrutural afeta a totalidade de um 
complexo social em todas as relações com suas partes constituintes ou subcomplexos, 
como também a outros complexos aos quais é articulada. Diferentemente, uma crise 
não estrutural afeta apenas algumas partes do complexo em questão, e assim, não 
importa o grau de severidade em relação às partes afetadas, não pode pôr em risco a 
sobrevivência contínua da estrutura global (MÉSZÁROS, 2011, p. 797). Mediante o 
cenário de aprofundamento da pobreza e das desigualdades, em decorrência da crise 
estrutural do capital, alguns setores da sociedade tendem a ser mais afetados pelos 
impactos gerados pela instabilidade. Nesse contexto, as classes populares são as mais 
penalizadas com a crise e buscam construir alternativas de resistência ao sistema do 
capital, manifestadas nas iniciativas de geração de trabalho e renda, que expressam 
valores coletivos e solidários. Portanto, é enxergando esse movimento, que esta 
pesquisa visa os povos e comunidades tradicionais enquanto sujeitos essenciais na 
resistência aos impactos da crise, uma vez possui uma organização pautada na posse 
coletiva dos meios de produção, na cooperação e solidariedade, bem como a memória 
ecológica, valorizando o território a que pertencem. O plano de trabalho sistematizado 
neste relatório busca analisar como a criação de um banco comunitário de 
desenvolvimento pode potencializar o processo organizativo da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão/RN. O histórico de mobilização da 
reserva e o trabalho das entidades representativas, como o Conselho da RDS, visando 
a qualidade de vida da comunidade, além da economia local ser movimentada pela 
atividade pesqueira são fatores de grande relevância para responder a questão 
elencada pela pesquisa, uma vez que é objetivo dos bancos comunitários promover o 
desenvolvimento dos territórios em que se insere, potencializando a produção e o 
consumo, valorizando a ética sustentável e a história das comunidades. A compreensão 
de desenvolvimento, no âmbito da economia solidária, corresponde a uma perspectiva 
ampla e sustentável, que implica na promoção de qualidade de vida. Trata-se de uma 
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prática oposta à lógica mercantilista da sociabilidade capitalista, que associa o 
desenvolvimento apenas à expansão da produção e do consumo, explorando 
massivamente os recursos naturais, a fim de se gerar um crescimento econômico. 
Conforme Oliveira (2012), o conceito de desenvolvimento no capitalismo expressa de 
forma explícita a sua insustentabilidade. Portanto, crescimento econômico e qualidade 
de vida são inversamente proporcionais. Não se pauta um progresso considerando uma 
ética planetária e tudo é visto enquanto mercadoria, até mesmo o meio ambiente, aonde 
se vem extraindo cada vez mais os seus recursos para alimentar a produção excessiva 
dessa sociabilidade. Essas são as tentativas de pensar um desenvolvimento sustentável 
subordinado ao pensamento capitalista. Isso vem nos mostrar que não há, dentro desse 
paradigma de desenvolvimento, a possibilidade real de implementar um 
desenvolvimento com sustentabilidade numa esfera planetária (OLIVEIRA, 2012, p. 
168). Em decorrência da insustentabilidade explícita do modo de produção capitalista, 
a construção de alternativas a esse sistema é essencial, sobretudo para pensar outra 
sociabilidade. O desenvolvimento pautado nas finanças solidárias é contrário à lógica 
de mercantilização da vida, é sustentável, pois valoriza o território em que se insere e 
mantém preservados os recursos naturais; é construído coletivamente, em diálogo com 
os moradores da comunidade, tornando-os participantes do processo organizativo, de 
modo que os resultados sejam distribuídos entre eles. O plano de trabalho então 
exposto mantém diálogo constante com as concepções de desenvolvimento alternativas 
ao sistema capitalista, uma vez que está no centro do debate acerca da tecnologia social 
de bancos comunitários. A pesquisa é focada em um território específico, que consiste 
na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão/RN, investigando 
especificamente as comunidades de Diogo Lopes e Sertãozinho. Mediante a 
metodologia estabelecida, foram realizadas ações iniciais na comunidade, a partir do 
diálogo com a comunidade, por meio de rodas de conversa formativas sobre economia 
solidária e a prática dos bancos comunitários com entidades representativas da RDS, 
com a presença de instituições parceiras da pesquisa e convidados pertencentes a 
outras experiências dessa tecnologia social. A pesquisa se encontra ainda em 
andamento, portanto não foram realizados todos os processos metodológicos. Foi 
iniciada a revisão bibliográfica e documental, contudo a coleta de dados prevista para 
ser realizada por meio da aplicação de formulários de consumo e produção entre 
algumas residências e empreendimentos nas comunidades de Sertãozinho e Diogo 
Lopes não foi realizada por conta da Pandemia do Corona Vírus. Foram realizadas 
reuniões de forma virtual com a equipe da pesquisa e com a comunidade e nesse 
momento da pesquisa, busca-se adequar o formulário as condições excepcionais da 
pandemia, devendo ser implementado por meio de plataforma virtual a ser definida com 
a comunidade. Apesar de não estar finalizada, são várias as contribuições desta 
pesquisa, tanto para a comunidade como também no âmbito da academia. Por se tratar 
de um processo investigativo orientado pela metodologia da Pesquisa-Ação, além das 
ações na localidade, o levantamento bibliográfico das temáticas que abrangem a 
pesquisa é uma prática contínua, na medida em que a teoria também constitui a 
compreensão da realidade de forma crítica. As atividades de formação com os a 
Reserva contribuem para ampliar o conhecimento sobre o objetivo da pesquisa, como 
também para o empoderamento da comunidade e interesse em participar do processo 
de implementação do banco comunitário de desenvolvimento. No âmbito acadêmico, a 
investigação se configura enquanto benefício para o processo formativo dos estudantes 
e profissionais inseridos na pesquisa, a partir do conhecimento da realidade concreta e 
intervenção na perspectiva de transformação, dialogando continuamente com os 
sujeitos envolvidos, na medida em que não desconsideram a importância do saber 
popular e o articula junto ao conhecimento científico. 
 
Conclusão 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS O modo de produção capitalista, da forma que se estrutura 
atualmente, revela cada vez mais sua insustentabilidade enquanto sistema, 
considerando o contexto de ápice de sua crise estrutural. Esse processo de instabilidade 
expressa suas contradições, impactando, sobretudo, as classes subalternas, na medida 
em que a pobreza, o desemprego e a precarização do trabalho se aprofundam, 
configurando um sistema marcado por exclusão e desigualdade. Mediante esse 
contexto, os setores populares - expropriados do processo produtivo - buscam maneiras 
de sobreviver e resistir aos impactos da crise do capital, pensando alternativas 
econômicas no âmbito da geração de trabalho e renda, sendo o campo das finanças 
solidárias um caminho, a partir dos bancos comunitários de desenvolvimento. O plano 
de trabalho apresentado neste relatório analisou a Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Ponta do Tubarão/RN, por meio de uma intervenção dialogada com a 
comunidade, na finalidade de garantir adesão e participação na investigação, bem como 
contribuir no processo formativo dos participantes, além de buscar entender a dinâmica 
da produção e do consumo da RDS. A pesquisa compreende a tecnologia social dos 
bancos comunitários como de grande importância para a construção de uma nova 
sociabilidade, orientada pelos princípios da economia solidária, em decorrência dos 
impactos destrutivos da dinâmica do sistema capitalista. Portanto, analisar o potencial 
dessas iniciativas no processo organizativo de povos e comunidades tradicionais é 
entender a importância da emancipação dessa classe, que se encontra à margem do 
capital, valorizando seu território e preservando os recursos naturais essenciais para o 
trabalho que sustenta as comunidades, buscando concretizar um desenvolvimento que 
abranja o crescimento econômico conectado à qualidade de vida. 
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TÍTULO: Política Social e Reprodução da Força de Trabalho no RN: investigação sobre 

a configuração econômica estadual 

Resumo 

 

Neste relatório se expõe os resultados da execução do plano de trabalho “Política Social 
e Reprodução da Força de Trabalho no RN: investigação sobre a configuração 
econômica estadual”, o qual, integrante do projeto de pesquisa “Política Social e 
Reprodução da Força de Trabalho no Rio Grande do Norte”, objetivou apreender a 
configuração econômica do estado, com vistas à análise da relação entre a reprodução 
da força de trabalho e as políticas sociais. A pesquisa se assentou em um levantamento 
bibliográfico tanto sobre os fundamentos históricos e teóricos da relação 
capital/trabalho, como também sobre a particularidade da constituição das políticas 
sociais, quanto acerca do desenvolvimento econômico e social do estado potiguar, e 
pesquisa empírica, baseada na coleta de dados estatísticos provenientes de sistemas 
oficiais, como do IBGE, DIEESE. Os resultados compreendem uma primeira 
aproximação a alguns pressupostos teóricos e metodológicos acerca da dinâmica 
relacional entre Estado e acumulação capitalista, com enfoque analítico na relação entre 
o desenvolvimento da política social e a reprodução da força de trabalho no modo de 
produção capitalista. Conclui-se que as políticas sociais constituem-se uma contraditória 
funcionalidade, cujo fundamento situa-se na relação entre o capital/trabalho, tendo o 
Estado como “agente regulador” dessa relação. Com isso, políticas sociais se fundam 
historicamente no âmbito dessa regulação no processo de reprodução da força de 
trabalho. 

 
 

Palavras-chave: Estado. Reprodução da Força de Trabalho. Política Social. 

TITLE: Social Policy and Reproduction of Labour Power RN: Investigation of the state 

economic configuration 

Abstract 

 

This report sets out the results of the execution of the work plan “Social Policy and 
Reproduction of Labour Power in RN: investigation of the state economic configuration”, 
which is part of the research project Social Policy and Reproduction of Labour Power in 
Rio Grande do Norte, aimed to apprehend the economic configuration of the state, with 
a view to analyzing the relationship between the reproduction of labour power and social 
policies. The research was based on a bibliographic survey both on the historical and 
theoretical foundations of the capital/labor relationship, as well as on the particularity of 
the constitution of social policies, as well as on the economic and social development of 
the state potiguar, and empirical research, based on in the collection of statistical data 
from official systems, IBGE, DIEESE. The results include a first approximation to some 
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theoretical and methodological assumptions about the relational dynamics between the 
State and capitalist accumulation, with an analytical focus on the relationship between 
the development of social policy and the reproduction of labour in the capitalist mode of 
production. It is concluded that social policies constitute a contradictory functionality, 
whose foundation lies in the relationship between capital/labor, with the State as the 
“regulating agent” of this relationship. Thereby, social policies are historically founded 

within the scope of this regulation in the process of reproduction of labour power. 

 
 
Keywords: State. Reproduction of Labour Power. Social Policy. 

Introdução 

Neste relatório se propõe apresentar os resultados da execução do plano de trabalho 
“Política Social e Reprodução da Força de Trabalho no RN: investigação sobre a 
configuração econômica estadual”, o qual, integrante do projeto de pesquisa “Política 
Social e Reprodução da Força de Trabalho no Rio Grande do Norte”, objetivou 
apreender a particularidade da formação histórica do estado do Rio Grande do Norte, 
buscando analisar a sua configuração econômica. Tal objetivo consiste em um dos 
pressupostos fundamentais ao desvendamento do problema de pesquisa da 
investigação (“Política Social e Reprodução da Força de Trabalho no Rio Grande do 
Norte”) na qual se vincula: qual a relação entre as políticas sociais e a reprodução da 
força de trabalho no estado do Rio Grande do Norte?. Com essa direção, almejou-se 1) 
reconstruir, a partir de textos e autores, o trajeto histórico da economia no RN; 2) 
identificar as atividades que compõem a economia norte-rio-grandense na atualidade; e 
3) examinar a contribuição dos setores econômicos identificados na produção de 
riqueza no estado. 

Esse objetivo central se releva dada a necessidade de apreender, tomando a 
particularidade observada, às reais determinações das condições de vida e de trabalho 
da população trabalhadora potiguar, com enfoque no exame da mediação da política 
social para a reprodução de sua força de trabalho. 

Convém registrar que, neste momento, os resultados a serem expostos compreendem 
tão somente uma abordagem inicial, uma vez que tanto pela complexidade da incursão 
pretendida quanto pelas limitações do tempo presente, estas impostas pela pandemia 
da COVID-19, transmitida pelo novo coronavírus, de incidência mundial e, 
particularmente, no Estado Brasileiro, o qual – vale o registro – vem sendo acometido já 
há seis meses. Com isso, o andamento da pesquisa sofreu algumas intercorrências 
operacionais que impossibilitou a objetivação do planejamento previsto. Destaca-se, 
inclusive, intercorrência decorrente da saída da aluna anteriormente vinculada ao plano 

de trabalho. Fato ocorrido no decurso do primeiro semestre da execução do plano. 

Tal fato desencadeou a inviabilização temporária do andamento da pesquisa, e somente 
em março do corrente ano o plano pode ser prosseguido. Todavia, o ingresso coincidiu 
com a necessidade de suspensão das atividades acadêmicas, inclusive de iniciação 
científica, conforme orientação da PROPESQ, em razão das medidas de isolamento 
social determinadas pelo Governo Estadual e Municipal local. 

Cabe também registrar que uma vez suspensas as atividades de iniciação científica em 
março de 2020, estas só puderam ser retomadas no mês de maio, e a partir de então o 
contato entre orientador/discentes se apresenta apenas em formato virtual. Desde a 
vigência de maio vem sendo realizadas tanto reuniões em grupos entre os participantes 
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da pesquisa quanto individuais para discussão de encaminhamentos e produção dos 
relatórios finais. 

Faz-se importante destacar que a renovação desse plano de trabalho, com vistas a sua 
continuação, se apresenta como possibilidade concreta na perspectiva de esforços 
analíticos ao alcance de novos e mais aprofundados resultados. 

Reafirma-se, pois, a relevância desta pesquisa para apreender as reais determinações 
da contraditória funcionalidade da política social no modo de produção capitalista, 
sobretudo, sob a particularidade da reprodução da força de trabalho. E particularmente, 
para compreender o tempo histórico presente, uma vez que se o histórico das políticas 
sociais é baseado no processo de reprodução de trabalho, o que se processa, 
contemporaneamente, é a requisição capitalista de retrações/destruição de direitos 
sociais, de desfinanciamento público no campo das políticas sociais. Assim sendo, esta 
pesquisa poderá indicar um "achado" importante no desvelamento da relação entre a 
política social e a reprodução da força de trabalho na atualidade. 

 
Metodologia 

 

Os procedimentos metodológicos consistiram na pesquisa bibliográfica e documental, 
numa abordagem quantitativa e qualitativa. Por meio do levantamento bibliográfico se 
buscou uma aproximação frente às categorias e pressupostos teórico-metodológicos 
acerca da mediação entre Estado e mercado. Concomitantemente, se realizou o 
levantamento da literatura referente à trajetória histórica da economia norte-rio-
grandense. Acerca desse último, se destaca o acesso aos repositórios da UFRN, 
especialmente do Departamento das Ciências Econômicas. Quanto à pesquisa 
documental, esta foi dirigida com vistas a identificar as atividades/setores que compõem 
a economia norte-rio-grandense na atualidade, e, para tanto, se buscou dados 
estatísticos sobre a configuração econômica potiguar produzidos pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (DIEESE). E a partir dos dados estatísticos se deteve também ao 
exame da contribuição dos setores econômicos identificados na produção de riqueza no 
estado, objetivando a construção de um panorama da estrutura econômica potiguar. 

 

Resultados e Discussões 

 

O estado do Rio Grande do Norte tem a sua área territorial em 52.809,602 km², com 
uma população estimada em 3.534.165 habitantes segundo o Censo do IBGE 2020. 
Além disso, a sua composição setorial é constituída por Administração pública com 31%, 
Serviços com 36%, Comércio com 14%, Agropecuária com 4%, Indústria extrativa com 
2%, Indústria de transformação com 7% e Construção com 6%. E o estado realiza 
exportações de melões frescos, melancias e castanha de caju, e ainda importa trigo e 
outros produtos (DEPEC, 2020). 

Economicamente o estado se desenvolveu através de um processo de colonização que 
se baseou no latifúndio, na mão de obra escrava, na produção de exportação de 
matéria-prima e na concentração de renda. Com o passar do tempo ocorria um 
crescimento econômico, mas era concentrado em algumas regiões e setores 
econômicos. Dessa forma, os setores que estimularam a economia potiguar foram o da 
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indústria e o setor de serviços, “enquanto o setor agropecuário teve sua importância 
reduzida devido ao declínio das culturas tradicionais, dentre elas a algodoeira” 
(OLIVEIRA, et.., 2016, p. 67). Como a sua produção estava mais concentrada nas 
regiões metropolitana e em Assu e Mossoró, conforme Oliveira (2016, p.79), mais de 
3⁄4 da produção estava concentrado em: 

Natal (cidade mais populosa e centro administrativo estadual), Mossoró (segundo 
município mais populoso, polo de petróleo e fruticultura), Guamaré (petróleo), 
Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante (3 municípios mais populosos da 
Grande Natal, exceto a capital). 

Porém, apesar do crescimento econômico, os indicadores sociais como pobreza e 

miséria também aumentavam. E algo que precisamos observar é que: 

O crescimento econômico do estado se deu de forma concentrada nas áreas 
metropolitanas e nas áreas de cultura irrigada, que formaram verdadeiras “ilhas”, sem 
capacidade de desenvolver outras áreas do estado, como o semiárido, que permaneceu 

atrasado e estagnado (ARAÚJO; CRUZ, 2010 apud OLIVEIRA, et.., 2016, p.70) 

Esse crescimento econômico em algumas regiões levou ao detrimento de outras. E 
outro fator que precisamos notar é que nos anos 1980, que ficou conhecido como a 
década perdida, pois no Brasil não havia crescimento econômico e estava atrasado em 
relação a reestruturação do capitalismo. O Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste e, 
em especial, do Rio Grande do Norte evoluiu nesse período, no qual de 1980-90 o Brasil 
apresentava 1,60 e no nordeste a taxa de crescimento do PIB com 4,0 (OLIVEIRA, et.., 
2016, p. 57). Entretanto, no RN, esse aumento está relacionado ao motivo do estado 

exportar muita matéria-prima. 

Ainda sobre indicadores sociais, em 2003, no Brasil, a pobreza e a desigualdade social 
tiveram uma pequena redução. Essa pequena diminuição está relacionado com 
mudanças que ocorreram na Previdência Social, Benefício de Prestação Continuada, 
Programa Bolsa Família e aumento no salário mínimo (e mesmo que o salário mínimo 
tenha aumento naquele período de R$ 200,00 para R$ 240,00, segundo dados do 
DIEESE, esse valor ainda não seria o suficiente para atender as necessidades do 
trabalhador e sua família, pois a média estava no valor de R$ 1.359,03 a R$ 1.557,55 
para um salário mínimo necessário. Com isso, nem o salário mínimo atual atende as 
necessidades dos trabalhadores). Consequentemente, por mais que algumas políticas 
de distribuição de renda atuem para amenizar a questão da pobreza, elas surgem como 
uma concessão dos capitalistas aos trabalhadores por causa das lutas de classe. E por 
mais que ao mesmo tempo ela tenha essa particularidade entre concessão e conquista 
da classe trabalhadora, elas não são a solução para acabar com a exploração, 
desigualdade e miséria, que ao longo dos anos esses mesmos índices continuaram a 
aumentar (BEHRING; BOSCHETTI, 2009). 

Do exposto, como a igualdade real não existe e a condições de vida dos trabalhadores 
se tornam cada vez mais precárias, o Estado atua como o “mediador” entre os 
trabalhadores e capitalistas, buscando atender as necessidades básicas dos 
trabalhadores através das políticas sociais, ao mesmo tempo em que contribui para que 
os capitalistas alcancem cada vez mais lucros. Com isso, as políticas sociais surgem 
como uma demanda dos capitalistas, diante das necessidades de controlar as 
expressões da questão social (desigualdades econômicas, sociais e culturais que 
desencadearam a organização política da classe trabalhadora na luta por direitos 
sociais). Já que para os capitalistas "a força de trabalho consiste numa mercadoria – 
uma mercadoria especial, produtora de mais-valia. Portanto, é a partir desse 
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fundamento que é possível desvendar a função social das políticas sociais no âmago 
da sociabilidade capitalista" (SILVA, 2018, p. 103). 

Por isso, os capitalistas contam com o apoio do Estado para garantir a manutenção da 
força de trabalho e a “paz” social capitalista. Logo, com o passar do tempo, é perceptível 
que quem detém os meios de produção é possuidor da maior parte do capital e o que 
vende sua força de trabalho se distancia cada vez dele. E na medida em que ocorre o 
acúmulo do capital, a exploração da força de trabalho acontece, pois a mais-valia advém 
por meio do processo de exploração do trabalho excedente. E para que a essa 
mercadoria (força de trabalho) continue se reproduzindo, as políticas sociais operam 
para os capitalistas como forma de reprodução da força de trabalho, uma vez que os 
trabalhadores usam as políticas sociais justamente para sobreviver; com isso, reproduz 
a força de trabalho e a acumulação capitalista. Visto que o que “o trabalhador vende ao 
capitalista não é o resultado do seu trabalho, mas, antes, a sua capacidade produtiva” 
(WELLEN, 2019, p. 36). O salário é a fonte de remuneração e meio pelo qual os 
capitalistas exploram a força de trabalho para obter lucros. Porém, “no trabalho 
assalariado, até mesmo o trabalho excedente, ou o trabalho não pago, aparece como 
pago” (Marx, 2010b apud Wellen, 2019, p. 37). E como o capital precisa encontrar uma 
forma de “baratear” a força de trabalho, as políticas sociais entram como um fator 
econômico que ajuda a “custear” a força de trabalho nos limites dos interesses 
capitalistas. 

Vale também o resgate histórico da realidade brasileira de que se o acesso às políticas 
sociais se daria por meio do mercado de trabalho formal que está diretamente ligado à 
reprodução da força de trabalho, o “trabalhador desempregado e precarizado se 
encontraria alijado das políticas sociais” (SILVA, 2018, p. 45). E em tempo posterior, a 
existência de políticas como o seguro desemprego se dirigia como forma de preservar 
a força de trabalho. Porém, o exército industrial de reserva atua para os capitalistas 
como forma de enfraquecimento das lutas dos trabalhadores, ampliando uma condição 
para a existência do processo de exploração. 

Desta maneira, em pesquisa realizada pelo IBGE 2010 mostra que: 

No Rio Grande do Norte, a População em Idade Ativa (PIA) totaliza 2,7 milhões de 
pessoas, o equivalente a 85% da população do estado em 2010. A População 
Economicamente Ativa (PEA), que representa o conjunto das pessoas ocupadas e 
desempregadas, soma 1,6 milhões (segundo IBGE). A taxa de participação global, que 
expressa à relação entre as pessoas efetivamente disponíveis para o trabalho (PEA) e 

o total da população de 10 anos ou mais (PIA), é de 60,7%. (DIEESE, 2011). 

E segundo dados mais atualizados sobre o desemprego no Rio Grande do Norte, em 
pesquisa realizada no primeiro trimestre de 2020 pelo IBGE, cerca 36,0% entre pessoas 
com idade de 25 a 39 estão desocupadas, logo após com 34,2%, idades de 18 a 24, em 
seguida pessoas com 40 a 59 com cerca 23,6% de taxa de desocupação. E os índices 
menores estão entre pessoas de 14 a 17 anos, com 3,9%. E 60 ou mais de idade com 
2,2. Entre os sexos, a taxa de homens desocupados está 52,5% e mulheres 47,5%. E 
tendo mulheres com a renda menor do que as dos homens. A renda das mulheres está 

em 1.826 e as dos homens em 2.363. 

E, atualmente, com o avanço da tecnologia o desemprego também aumenta, pois os 
capitalista investem em máquinas, equipamentos e outras forma para obter uma maior 
lucratividade, sendo assim, menos postos de trabalhos são oferecidos. Mas é importante 
ressaltar que no capitalismo os grandes donos de empresas só investem em máquinas, 
equipamentos e outras formas de tecnologia, quando isso trará mais lucros, caso 
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contrário, os mesmos preferem oferecer trabalhos precarizados para continuar a 
explorar a força de trabalho. 

 
Conclusão 

 

Frente às dificuldades operacionais, especialmente relacionadas aos sistemas 
informacionais oficiais, assim como decorrentes do contexto social de enfrentamento à 
pandemia da COVID-19, o qual acarretou a suspensão das atividades da pesquisa e, 
por consequência, os objetivos estabelecidos para o estudo pretendido não puderam 
ser integralmente alcançados, visto que algumas atividades e análises ainda requer 
maior de desenvolvimento. Não obstante, considerando ainda o contexto atual, este 
também reatualiza a importância da apreensão e do debate pretendido, visto as 
implicações contemporâneas no campo dos direitos e políticas sociais na atualidade 
brasileira. O que exige apreender a relação disso com o processo de desvalorização da 
força de trabalho, na qual sua reprodução é mantida no limite da sobrevivência. Assim, 
reafirma-se a importância da renovação do plano em questão, a qual já concedida, visto 
que possibilitará o andamento e, por conseguinte, a conclusão das atividades e análises 
que o estudo em curso requisita. 

Importa ainda registrar que as críticas expostas em relação às políticas sociais quanto 
a não produzir um meio para solucionar o problema da exploração, desigualdade e 
miséria, não se refere à questão de não defendê-las, na verdade, devemos defender as 
políticas sociais, pois, apesar dos seus limites, as mesmas alcançam uma parcela da 
população mais pauperizada. Todavia, entende-se que esta defesa deve partir de uma 
perspectiva de universalização de direitos. 

E diante dos cortes de recursos para as políticas sociais e as contrarreformas da 
previdência, trabalhista (e agora também administrativa) em curso, os quais evidenciam 
que a preocupação não é mais com as vidas, mas sim a lucratividade, também se 
reafirma a necessidade de pensar as políticas sociais a partir de uma perspectiva 
contraditória, uma vez que se constitui na mediação da relação entre a produção de 
riqueza capitalista e reprodução da força de trabalho. 
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TÍTULO: O design de experiência em eventos por meio da interatividade das redes 

sociais e novas tecnologias de socialização e interatividade 

Resumo 

O presente trabalho consiste em um estudo de caso sobre o design de experiência em 
eventos realizados na Arena das Dunas, em Natal/RN, durante o segundo semestre de 
2019. O objeto desta análise é a interatividade das redes sociais e novas tecnologias de 
socialização utilizadas por cada evento como fator diferencial no consumo. A partir de 
uma abordagem qualitativa com pesquisa participante, foram elencados 05 eventos que 
promoveram campanhas publicitárias digitais de pré-venda, que foram acompanhados 
virtualmente antes, durante e depois de suas realizações para identificar as dinâmicas 
de interatividade do consumidor com o evento e a Arena das Dunas. Tendo como 
principais resultados o uso das redes sociais como umas das principais motivação para 
participação em eventos ocorridos na Arena das Dunas. 
 
Palavras-chave: Turismo e evento. Design de experiência. Redes sociais. 

TITLE: THE DESIGN OF EXPERIENCE IN EVENTS THROUGH THE INTERACTIVITY 

OF SOCIAL NETWORKS AND NEW SOCIALIZATION TECHNOLOGIES 

Abstract 

The present work consists of a case study about the experience design in events held at 
Arena das Dunas, in Natal/RN, during the second semester of 2019. The object of this 
analysis is the interactivity of social networks and new socialization technologies used 
for each event as a differential factor in consumption. From a qualitative approach with 
participatory research, 05 events were listed that promoted digital pre-sale advertising 
campaigns, which were followed virtually before, during and after their achievements to 
identify the dynamics of consumer interaction with the event and the Arena of the Dunes. 
The main results are the use of social networks as one of the main motivations for 
participating in events that took place at Arena das Dunas. 
 
Keywords: Tourism and events; Social networks; Experience design 

Introdução 

O mercado gerado pelos eventos compreende diversas áreas da economia. Para Britto 
e Fontes (2002, p.19), um evento vai além da construção de uma jornada para um 
público alvo. É fundamental que um evento seja visto como uma ação econômica e 
social geradora de uma sucessão de benefícios para os investidores, para a cidade 
promotora, para o comércio local, restaurantes, hotéis e para a comunidade. Nesse 
cenário, a Arena das Dunas, localizada em Natal/RN, se tornou um dos principais 
equipamentos multiuso para a realização de eventos na cidade, das mais diversas 
modalidades e tipologias. Por isso, apresenta-se como objeto de estudo desta pesquisa, 
que analisa a satisfação dos participantes dos eventos sediados pela Arena, entre 
agosto de 2019 e dezembro de 2019, a partir do design de experiência, e do uso de 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) como parte fundamental da 
experiência do usuário no evento. Nesse sentido, compõem os objetivos deste estudo: 
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apontar como as tecnologias da informação motivam a participação nos eventos 
realizados na Arena das Dunas; identificar e comparar estratégias de marketing utilizada 
pelos organizadores de eventos que direcionam a experiência dos participantes e 
especialmente nas redes sociais e aplicativos próprios dos eventos; e monitorar as 
redes sociais tanto da Arena quanto dos eventos por ela sediados, a fim de compreender 
a dinâmica de interação e experiência dos consumidores antes, durante e após o 
evento. 2.1 Turismo e eventos O turismo e seus impactos socioculturais e econômicos 
está relacionado com os seus segmentos e tipos, que são de relevante importância para 
seu amplo entendimento, uma vez que existem regiões e países que vivem inteiramente 
do retorno fornecido através turismo, seja por atividades culturais, aspectos geográficos 
ou infraestrutura para entretenimento. A atividade turística movimenta vários setores da 
economia e é uma importante geradora de empregos para a população local, resultando 
na melhoria de qualidade de vida destas pessoas. Além disso, colaborando para a 
preservação natural e cultural da região (SANTOS P. C., 2009). 2.2 Design e 
interatividade De acordo com Freire (2009) o design estende a sua atuação para as 
experiências que os consumidores têm com os produtos, com os serviços, com os 
espaços ou com um conjunto destes, ou seja, o design compreende a necessidade do 
cliente, a produção e sustenta que a experiência seja viável. O design se preocupa com 
as emoções, planejando ambientes que tenham experiências emocionais para cada 
usuário. Assim, muitas empresas organizadoras de eventos têm procurado personalizar 
o produto para potencializar a comercialização. Sendo importante mapear a jornada do 
consumidor para entender onde deve-se aplicar mais esforços, e otimizar processos, 
gerando assim mais valor para o usuário, de modo a criar uma experiência memorável. 
O segmento de eventos então, se torna uma área de projeção da experiência, assim 
como outros segmentos do turismo, que consegue proporcionar emoções internas, que 
encantam seus usuários. De acordo com Dewey (2010, p. 83) a “experiência é a base 
de interação com o meio”, ou seja, é a troca ativa com o mundo; em seu auge, significa 
uma interpenetração completa entre o eu e o mundo de objetos e acontecimentos. 2.3 
Redes sociais na experiência do consumidor de eventos. Eventos, assim como as redes 
sociais, tem a tendência a conectar pessoas com um mesmo interesse e utilizar das 
redes para divulgar informações sobre os eventos, é uma forma de estratégia de 
mercado para conseguir conectar seus usuários e interagir com os mesmo, pois as 
plataformas permitem um contato mais “próximo” para tirar dúvidas e vê comentários. 
Então, uma das principais funcionalidades de uma rede social, além de disseminar 
informações, é proporcionar que o usuário possa, curtir, compartilhar, comentar e assim 
possibilitando que ele se expresse, além da oportunidade de visualização de possíveis 
patrocinadores e apoiadores. 
 

Metodologia 

 
Para a realização desta pesquisa foi feito um estudo de caso descritivo que, de acordo 
com Gil (2009), tem o foco em tratar um público específico ou um fenômeno particular 
e, exploratório, que possibilita por meio das estratégias de investigação se aproximar da 
resolução do problema. A abordagem qualitativa que, “por ser uma forma adequada de 
entender a natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON, 1999, p. 79), ocorre como 
estudo de caso: “(...) uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando 
os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes (YIN, 2010, 
p.39). O foco do estudo está direcionado a Arena das Dunas, localizada em Natal/RN, 
principal equipamento de para a realização de eventos da cidade, onde foram realizados 
os cinco eventos avaliados neste estudo, com observação participante. O público-alvo 
da pesquisa foram os participantes presenciais desses eventos e a aqueles que 
interagem virtualmente nas redes. Durante cada evento foi aplicado um questionário 
semi estruturado para identificar a percepção dos usuários sobre o uso das TICs pela 
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organização e produção dos eventos elencados, além da coleta de depoimentos e 
dados gerais de interatividade nas redes sociais usadas para a divulgação desses 
eventos, no período de agosto de 2019 a dezembro de 2019. 
Para fins de análise de conteúdo, os eventos pesquisados foram identificados da 
seguinte forma: Quadro 1: Dados dos eventos pesquisados 

Fonte: Dados da pesquisa (2020) 

 
Resultados e Discussões 

 
4. REDES SOCIAIS COMO MOTIVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NA 
ARENA DAS DUNAS.  
As redes sociais são responsáveis, na maioria dos casos, pelo acesso a informações, 
interatividade e conexão dos usuários com a organização do evento. Durante o pré-
evento são aliadas dos organizadores, pois através dela é possível gerar um contato 
prévio com os usuários, criando um canal de confiança entre ambas as partes, 
agregando valor ao evento. De acordo com Wasserman e Faust (1994, apud DEGENE 
e FORSÉ, 1999), uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: 
atores e suas conexões, sendo que os atores criam conexões com outros atores, 
formando assim uma grande rede de interconexões. Dessa forma, existe um canal de 
influência em rede, onde são pensadas estratégias que motivam os participantes a irem 
ao evento.  
Só os consumidores, com a sua apreciação e aquisição a determinados produtos, 
podem decidir se uma marca terá ou não sucesso. (Olins, 2005). Portanto, a marca de 
um evento só existe quando os consumidores sentem a necessidade de participar dele, 
e então ouvir o que os consumidores precisam é importante para alinhar expectativas e 
entender o que o usuário espera desse evento, sendo para produção corresponder às 
expectativas do público alvo. É importante que a comunicação não se destine apenas a 
estimular as vendas, mas também a fortalecer a própria marca (Clifton & Simmons, 
2005), para que o evento possa ter próximas edições, é importante uma boa entrega da 
primeira, então está próximo ao consumidor é essencial, e é esse um dos pontos que 
as redes sociais proporcionam.  
Nos eventos ocorridos na Arena das Dunas, 100% deles utilizam de redes e mídias 
sociais para divulgação e interatividade com o público. A pesquisa avaliou por meio do 
seu questionário a motivação dos usuários pelas TIC’s, tendo as porcentagens no 
Quadro 2 abaixo: 
  
 4.1 Processos de monitoramento das redes sociais da Arena das Dunas e dos eventos.  
Conforme dito por Wasserman e Faust (1994, apud DEGENE e FORSÉ, 1999), uma 
rede social é feita de dois elementos, os atores e suas conexões, o que forma uma rede 
de interconexões. Esse atores, têm necessidades de informações a cerca de um 
determinado tema, ou seja, uma informação personalizada para aquele perfil, Covaleski 
(2013, p. 38) diz que a sociedade se distanciou de uma mídia geral e passou a procurar 
por temas específicos e personalizados. Em paralelo,as redes sociais dos eventos 
estudados na Arena das Dunas é perceptível o uso de uma rede social em específico, 
o Instagram, que hoje se enquadra como uma das redes sociais mais usadas pelo 
população no Brasil. A rede social Instagram atua de forma personalizada para cada 
usuário, que é livre para escolher como interagir na rede. Empresas e organizações têm 
utilizado bastante do Instagram como ferramenta de divulgação, por causa do aumento 
da usabilidade pela população e seu relativo baixo custo de distribuição.  
Todos os eventos foram divulgados em suas redes sociais, tanto da Arena das Dunas, 
quanto na da própria organização. A Arena das Dunas atua no bom funcionamento do 
evento, para que o mesmo ocorra em seu melhor formato, como sede do evento; e a 
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Organização garantindo à venda de ingressos, e que tudo aconteça da forma que foi 
planejado, sem atrasos, para a melhor experiência do usuário. Em ambos os casos eram 
divulgados informações bases para os usuários como dia e horário, além da liberação 
de atrações e valores dos ingressos, também era ilustrada a forma de entrada nos 
eventos, como portões por onde o público deveria entrar, além de ser também uma 
plataforma de resolução dúvidas, interação e conexão com os usuários. No quadro 
abaixo segue alguns dados sobre as páginas dos eventos no Instagram: Quadro 3: 
Interações das redes sociais dos eventos 
Para o Evento A, foram cerca de 30 postagens na página oficial do evento, intercalando 
entre vídeo e fotos, antes, durante e depois do evento, com alguns vídeos chegando a 
ter mais de 9 mil curtidas. Para os comentários, em sua maioria eram relacionado a 
compra e venda de ingressos, as publicações após o evento tiveram elogios como: “Bom 
demais!”, “3h de show!!! Sucesso!”, e outros como “Maravilhoso!”e “Melhor show!!”. O 
Evento B, teve cerca de 50 postagens, voltadas para informações básicas do evento, 
como hora, data, palestrantes e outros, fotos dos momentos que estavam acontecendo. 
Os comentários em sua maioria foi parabenizando a organização do evento como: 
“Evento excelente! Muito bem organizado!”, “Momento incrível!”, “Muito bom!” e alguns 
outros relacionados a dúvidas sobre a inscrição. O Evento C, foi um dos que mais se 
destacou pelo volume de interações geradas na página do instagram, a organização do 
evento buscou entender o que o seu público precisava e usou as redes sociais para 
entregar mais na experiência do usuário. As curtidas tiveram alguns aumento em 
postagens com vídeos, chegando a ter mais de 10 mil curtidas, mas o restante manteve 
a média. O número de comentário acompanhou o número de curtidas, sendo maior em 
algumas postagens com vídeos, os usuários utilizaram dos comentários para expressar 
feedbacks e enaltecer alguns momentos do eventos, tendo relatos como: “que show 
insano!”, “ Não tirei foto pois estava aproveitando o momento! Incrível!”, “Parabéns pela 
escolha das atrações!” e outros como “Perfeito!”, “Já quero a edição do ano que vem!”, 
algumas pessoas também aproveitaram o espaço para sugerir atrações musicais para 
as próximas edições do evento. O Evento D, foram 4 postagens na página da 
realizadora do evento, sendo intercaladas entre fotos e vídeos. Os comentários foram 
em sua maioria voltada para dúvidas de informações básicas, sobre horário e dia, venda 
de ingressos e alguns foram marcações de perfis por usuários. Para o Evento E, foram 
em torno de 60 publicações (antes, durante e depois), entre vídeos e fotos, sendo os 
vídeos os que tem a maior quantidade de curtidas, alguns chegando a mais de mil. Os 
comentários em sua maioria foram relacionado a dúvidas, principalmente sobre valores 
dos ingressos, e alguns elogios como: “festa perfeita!”, “melhor festa!”.  
Portanto, com os dados apresentados no quadro 3, observa-se que os eventos A e C, 
tiveram o maior volume de interações antes, durante e depois do evento, com destaque 
para o evento C, onde a maior parte dos comentários foram positivos, elogiando o 
evento de maneira geral, e marcando outros perfis. Apesar do Quadro 2, demostrar que 
somente 79, 2% dos entrevistados do evento C se sentiram motivados a ir ao evento 
pelas redes sociais, percebe-se, que a organização, conseguiu entender melhor seu 
público e atingir seu perfil de usuário pelo Instagram, pois muitos se sentiram à vontade 
para expressar opiniões e pedir novas edições, sendo assim mais assertivo em escolhas 
como atrações, local de realização e outros. 
 

Conclusão 

 
  
A aplicação da pesquisa com os participantes dos eventos ocorridos na Arena das 
Dunas, possibilitou um maior entendimento acerca do tema tratado no presente estudo. 
O mercado de eventos tem mudado, e a organização desses eventos precisa buscar 
entender melhor seu público para conseguir ser assertivo na criação de um jornada de 
experiência para o seu usuário. Com a realização da pesquisa e a compilação de dados, 
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observa-se que em sua grande maioria, os usuários se motivam se motivam a participar 
dos eventos pelas redes sociais, e é nessas plataformas que os mesmos buscam por 
informações e formas de interagir com outros usuários e a organização. Para alguns, 
como os eventos B, D e E, a página do Instagram não foi um grande destaque, por mais 
que ela seja pensada como um meio de conexão, interação e proximidade com o 
público, foi utilizada de forma básica para divulgação e informação, sem grandes 
inovações para o uso nos eventos, como acontece com alguns casos que são utilizado 
de aplicativos próprios como forma de interação, para conectar pessoas que gostam de 
um mesmo tema. Diante dos dados analisados durante a pesquisa, observa-se que os 
esforços dos organizadores são positivos, e que o público de maneira geral, participa e 
interage quando quer. Para uma melhor experiência nos eventos é interessante um 
maior investimento no uso de redes sociais, com o real intuito de interação, trabalhar o 
público com games e ou aplicativos que promovam uma maior aproximação com a 
organização, como também a disponibilização de uma plataforma de dúvidas com 
perguntas pré prontas, onde o produtor poderia otimizar o tempo de resposta, 
disponibilizando-as para os usuários. 
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Quadro 1- Dados dos eventos pesquisado 

 

 

Quadro 2 -Média das notas da avaliação dos usuários 
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Quadro 3-Interações das redes sociais dos eventos 
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TÍTULO: Programa Pró-Catador: análise de estratégias de fortalecimento do 

associativismo e do cooperativismo dos catadores e catadoras de materiais recicláveis 

no período 2010 a 2015. 

Resumo 

O presente estudo analisa as estratégias de fortalecimento do associativismo e do 
cooperativismo dos catadores e catadoras no âmbito do Programa Pró-Catador e integra 
à pesquisa sobre "Políticas Públicas Nacionais de Inclusão Socioeconômica de 
Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (2007-2015)". Balizando-se no 
materialismo histórico e dialético, a presente pesquisa do tipo exploratória caminhou a 
partir de análise bibliográfica e documental. Optou-se pela análise do programa 
devidamente contextualizado, tendo como ponto de partida a realidade concreta 
buscando apreender do objeto suas múltiplas determinações. Realizou-se uma 
caracterização do Programa Pró-Catador, desde a sua formulação até sua execução, 
buscando identificar e analisar os principais fatores que impulsionam e limitam as 
políticas públicas de inclusão social e econômica de catadores/as de materiais 
recicláveis. O estudo mostra que as ações desenvolvidas no Programa impactam nas 
condições de vida e trabalho de catadores/as com formalização em cooperativas, 
incentivos a sua estruturação e formação de redes para avançar na cadeia de valor, 
mas também desafios em sua execução. Conclui-se, a partir dos avanços e limites que 
os fatores limitantes das políticas de inclusão referem-se a incapacidade da esfera 
pública de desenvolver ações com continuidade dado os recursos insuficientes e os 
determinantes da sociabilidade capitalista na cadeia produtiva de reciclagem. 
 

Palavras-chave: Catadores e Catadoras. Políticas de Inclusão. Programa Pró-Catador. 

TITLE: Pro-Catador Program: analysis of strategies to strengthen associations and 

cooperatives of waste pickers from 2010 to 2015 

Abstract 

This study analyzes the strategies for strengthening associations and cooperatives of 
waste pickers within the scope of the Pro-Picker Program, and integrates the research 
on "National Public Policies for Socioeconomic Inclusion of Waste Pickers (2007-2015)". 
Based on historical and dialectical materialism, the present exploratory research 
proceeded from bibliographic and documentary analysis. Opted for the analysis of the 
program properly contextualized, taking as a starting point the concrete reality seeking 
to apprehend the multiple determinations of the object. The Pró-Catador Program was 
characterized, from its formulation to its execution, seeking to identify and analyze the 
main factors that drive and limit public policies for social and economic inclusion of 
recyclable material collectors. The study shows that the actions developed in the 
Program impact the life and work conditions of waste pickers with formalization in 
cooperatives, incentives for their structuring and formation of networks to advance in the 
value chain, but also challenges in their execution. It is concluded, from the advances 
and limits that the limiting factors of the inclusion policies refer to the inability of the public 
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sphere to develop actions with continuity given the insufficient resources and the 
determinants of capitalist sociability in the recycling productive chain. 
 
Keywords: Waste pickers. Inclusion Policies. Pro-Catador Program. 

Introdução 

Por ano, no mundo, são produzidos mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos, 
segundo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat). 
Essa geração incessante de resíduos está associada com a base de expansão do 
capitalismo em nível global que amplia o volume de mercadorias produzidas em massa 
e consequentemente dos resíduos descartados, geralmente dispostos de forma 
inadequada, descartados a céu aberto em lixões ou vazadouros. 
 
Nesse contexto, ocorre a precariedade para o gerenciamento dos resíduos urbanos 
(coleta, transporte e disposição) contribuindo para o aumento de homens e mulheres 
acometidos pelo desemprego estrutural recorrerem a atividade da coleta de materiais 
recicláveis como forma de sobrevivência. Os catadores se deparam no cotidiano com 
um conjunto de problemas relacionados às péssimas condições de trabalho, aos riscos 
de acidentes e mortes nos lixões e nas ruas e à forte exploração econômica e 
subordinação aos intermediários comerciais (atravessadores e donos dos chamados 
"ferro velhos"). Frente a esses desafios, desde os anos 1990, esses sujeitos passam a 
se organizar em empreendimentos coletivos (associações e cooperativas) visando 
melhorar as condições de trabalho e renda, e constituíram o Movimento Nacional de 
Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (MNCR) como instrumento de 
organização e luta por direitos. 
 
A partir de então, catadores e catadoras passaram a lutar intensamente para conquistar 
o acesso a contratação e remuneração de suas organizações para realização dos 
serviços de coleta seletiva e triagem de resíduos, por governos municipais; de prestação 
de serviços de logística reversa, junto a grandes geradores; além da implantação de 
unidades de compostagem orgânica. No entanto, o processo organizativo em 
empreendimentos coletivos é lento e enfrenta sérios limites diante de um ambiente 
político, econômico e institucional inadequado e até contrário ao seu desenvolvimento. 
 
Somente no Século XXI, durante os Governos Lula e Dilma, foram implantados 
programas e ações públicas federais para inclusão socioeconômica de catadores com 
fomento de empreendimentos solidários, redes de cooperação para potencializar as 
atividades de prestação de serviços (coleta seletiva e logística reversa) e de produção 
(triagem e reciclagem de resíduos). Com a promulgação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) que estabelece o fechamento dos lixões e a 
prioridade para a inclusão socioeconômica dos catadores, abre-se um leque de 
possibilidades, mas que também agregam desafios de organização dos 
empreendimentos, fortalecimento da atuação em redes e estruturação física para 
prestação de serviços. Diante desses desafios, o Decreto nº 7.405, de 2010, instituiu o 
Programa Pró-Catador e reestruturou o Comitê Interministerial para Inclusão Social e 
Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis criado em 2003 (Brasil, 2010). 
 
O Pró-Catador visava integrar e articular as ações do governo federal voltadas ao apoio 
e fomento à organização produtiva dos catadores, com atenção tanto para os que já 
estavam organizados coletivamente quanto aos que ainda trabalhavam de modo avulso 
nos lixões. Assim, o Programa previa o desenvolvimento de ações de capacitação, 
assessoria técnica, incubação de cooperativas, aquisição de equipamentos, máquinas 
e veículos, implantação e adaptação de infraestrutura física e organização de redes de 
comercialização. 
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Com a caracterização do Pró-Catador no âmbito dos programas de inclusão 
socioeconômica, questiona-se quais seriam os fatores que impulsionam e limitam uma 
política pública de inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis. No 
presente trabalho, realizou-se uma caracterização do Programa Pró-Catador, desde a 
formulação até sua execução, buscando identificar e analisar os principais fatores que 
impulsionam e limitam as políticas públicas de inclusão social e econômica de 
catadores/as de materiais recicláveis. 
 
Metodologia 

 
Por metodologia entende-se o caminho do pensamento e da prática para abordagem da 
realidade, conforme afirma Minayo et al (2013). Dessa forma, o caminho do presente 
estudo que busca analisar as estratégias de fortalecimento do associativismo e do 
cooperativismo dos catadores e catadoras de materiais recicláveis no âmbito do 
Programa Pró-Catador, realiza a escolha metodológica de analisar uma política pública 
devidamente contextualizada, ou seja, o ponto de partida não são os componentes 
específicos da política (discursos, planos e ações), pois eles não podem ser 
compreendidos sem a devida contextualização. 
Sendo assim, a realidade concreta com suas determinações e implicações é o critério 
fundamental da análise do objeto a que se propôs no presente estudo de identificar e 
apreender o movimento da realidade no que favorece e limita uma política pública de 
inclusão social e econômica de catadores/as, analisando então o Programa Pró-
Catador. 
Assim, o estudo que pretende entender a política devidamente contextualizada busca 
se aproximar e entender melhor a realidade dos/as catadores/as no Brasil, por isso trata-
se de uma pesquisa de tipo exploratória que caminhou para se aprofundar em 4 
aspectos fundamentais: o primeiro trata do contexto da emergência da questão dos 
resíduos sólidos no Brasil no final do século XX, da gravidade das condições 
inadequadas de coleta, manejo e acondicionamento; o segundo, de conhecer com mais 
profundidade as condições de vida e de trabalho dos/as catadores/as; em terceiro, 
analisar a emergência dos processos organizativos desses sujeitos sociais; por fim, 
considerando esses elementos, apreender os dilemas e contradições nos processos e 
conteúdos de formulação e execução do Pró-Catador. 
Esse percurso do estudo exploratório buscando entender melhor os 3 primeiros itens 
(contexto, condições de vida e organização coletiva dos/as catadores/as) deu-se por 
meio de levantamento bibliográfico, priorizando relatórios de pesquisas e artigos 
acadêmicos sobre a temática. A opção por esse método de pesquisa justifica-se diante 
das dificuldades de realização de levantamento de dados primários em âmbito nacional, 
bem como das limitações de acesso a fontes de dados secundários. 
O estudo bibliográfico teve como guia uma coletânea de artigos publicada pelo Instituto 
de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) que foram apresentados no Encontro 
Nacional “Conhecimento e Tecnologias: inclusão socioeconômica de catadores e 
catadoras de materiais recicláveis”, realizado em 2014, em Brasília/DF. A opção por 
essa coletânea deve-se ao fato da abrangência e atualidade do evento que contou com 
a participação de pesquisadores, lideranças populares, assessores técnicos e gestores 
públicos que atuam na área. Realizou-se baseado nessa coletânea, então, o início e 
desenvolvimento do estudo bibliográfico nos planos de trabalho anteriores da pesquisa 
com fichamentos e discussões em grupo, e este plano de trabalho avançou fazendo 
uma síntese das três questões analisadas no processo de pesquisa bibliográfica: o 
contexto da questão dos resíduos sólidos, as condições de vida e trabalho dos/as 
catadores/as e os seus processos organizativos. 
Com base nesses conteúdos sistematizados, foi possível avançar na quarta questão da 
pesquisa e apreender, considerando os elementos da realidade, os dilemas e 
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contradições nos processos e conteúdos de formulação e execução de políticas de 
economia solidária para a inclusão social e econômica de catadores/as por meio do 
fomento e fortalecimento de suas organizações coletivas. Assim, esta quarta fase 
baseou-se em estudos documentais com a finalidade de coletar informações sobre o 
programa em editais, termos de referência e relatórios de execução disponíveis, 
inclusive nos relatórios de gestão da Secretaria Nacional de Economia Solidária, 
responsável por parte da execução do Programa Pró-Catador. Nesta fase, procedeu-se 
a leitura e análise de relatórios de execução de 20 (vinte) projetos já concluídos com 
relatórios finais apresentados e disponíveis no Sistema de Convênios do Governo 
Federal (SICONV), com “Acesso Livre” na internet 
(http://plataformamaisbrasil.gov.br/acesso-livre). 
Todo o percurso analítico da pesquisa exploratória bibliográfica e documental, lastreou-
se no materialismo histórico-dialético, método de aprender o real que não consiste em 
um conjunto de regras, mas sim em “uma determinada posição (perspectiva) do sujeito 
que pesquisa: aquela em que se põe o pesquisador para, na sua relação com o objeto, 
extrair dele as suas múltiplas determinações” (NETTO, 2011, p. 53). 
No desvelamento das múltiplas determinações do objeto durante a pesquisa 
exploratória, contou-se com a contribuição das discussões e debates promovidos nas 
reuniões mensais do Grupo de Estudos e Pesquisas Questão Social, Política Social e 
Serviço Social (GEP SOCIAL/DESSO/UFRN) do qual a pesquisa e o plano de trabalho 
se vinculam, e das reuniões específicas com os membros da pesquisa "Políticas 
Públicas Nacionais de Inclusão Socioeconômica de Catadores e Catadoras de Materiais 
Recicláveis (2007-2015)". 
Assim, procedeu-se a análise de conteúdo das informações coletadas, conforme Bardin 
(2011), a qual possibilita a identificação e exploração de categorias temáticas, 
subsidiando a interpretação das informações coletadas nos estudos bibliográficos e 
documentais. Para Minayo (2014, p. 316), considerando as etapas de pré-análise, de 
exploração do material coletado e de tratamento dos resultados obtidos e interpretação, 
é possível apreender “[...] os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja 
presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado [...]”. 
Nessa trajetória, portanto, a pesquisa conseguiu contemplar uma política devidamente 
contextualizada, compreender os fatores condicionantes de avanços e limites para as 
políticas de inclusão socioeconômica para catadores/as, promover a interlocução entre 
os/as pesquisadores/as e a construção coletiva do conhecimento. 
 
Resultados e Discussões 

 
Condições de vida e trabalho dos catadores e catadoras 
 
O desemprego estrutural e a precarização das condições de trabalho nas últimas 
décadas no Brasil associado ao crescimento do setor industrial de reciclagem 
contribuem para que homens e mulheres encontrem na catação de materiais recicláveis 
uma alternativa de sobrevivência. Os catadores e catadoras se deparam no cotidiano 
com um conjunto de problemas complexos, como iniciarem suas atividades ainda na 
infância (situados nas sequelas do trabalho infantil e extrema pobreza) contribuindo para 
o quadro de baixa escolarização e idade avançada com um perfil geral que possui 
apenas o ensino básico ou fundamental incompletos, e ainda casos de analfabetos e 
semianalfabetos, conforme Galon e Marziale (2016). 
 
Além da baixa escolaridade e submissão ao trabalho infantil, esses sujeitos convivem 
com o baixo rendimento auferido que em geral não ultrapassa o valor de um salário 
mínimo (GALON E MARZIALE, 2016). O baixo rendimento reflete também a máxima 
exploração e subordinação que os catadores sofrem na cadeia produtiva de reciclagem, 
pois enquanto elo mais frágil não controlam o preço nem o processo industrial dos 
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materiais e se tornam subordinados às grandes indústrias que ocupam o topo da cadeia. 
Já os intermediários dessa cadeia situam-se pagando preços ínfimos aos (as) 
trabalhadores (as) da catação, que além de sofrerem toda essa subordinação ao 
ocuparem o elo mais frágil também sofrem a exploração da sociedade e dos governos 
locais, para os quais prestam relevantes serviços socioambientais, embora não sejam 
remunerados pelo serviço de coleta. 
 
Ao trabalharem de modo avulso nos lixões a precariedade laboral se expressa de modo 
mais latente ao geralmente possuírem nenhuma infraestrutura para amparar 
necessidades básicas como ir ao banheiro ou se alimentar com salubridade. É comum 
que se instalem próximos ao local de trabalho em moradias precárias e se alimentem 
nos lixões ou aterros - muitas vezes a própria comida é encontrada em meio aos 
resíduos. Observa-se, assim, que as condições de vida dos/as catadores/as se 
caracterizam pela baixa escolaridade com condições de moradia precárias ausentes de 
infraestrutura e serviços básicos essenciais, elementos que estão diretamente 
relacionados e são agravados pelas formas precarizadas de trabalho contribuindo para 
o elevado risco de adoecimento desses sujeitos. 
 
Quando organizados em empreendimentos econômicos solidários (cooperativas e 
associações) conseguem, muitas vezes, dispor de espaço amplo para armazenamento 
e manuseio dos materiais recicláveis, com possibilidades para o processamento e 
agregação de valor, e subjetivamente passam a ter noção sobre o serviço ambiental 
que prestam e têm sua consciência e autoestima ampliadas. Mesmo com as conquistas, 
são poucas as cooperativas bem estruturadas, com boas condições de trabalho, alta 
produtividade, muitas parcerias e bons rendimentos financeiros para seus cooperados. 
 
Diante desses desafios e na luta por melhores condições de vida e trabalho o Movimento 
Nacional de Catadores e Catadoras (MNCR) passou a ser o principal instrumento de 
organização na luta por políticas públicas que atendam às necessidades da categoria, 
impulsionando o processo auto-organizativo na base, por meio das associações e 
cooperativas locais. Percebe-se nesse movimento histórico de atuação organizada de 
catadores mutações significativas tanto na constituição de um novo sujeito político 
coletivo que busca o reconhecimento de direitos perante a sociedade e o Estado, quanto 
no material da ação socioambiental desse sujeito, de forma que o “Lixo já não é mais 
lixo, porque não é apenas material de descarte inutilizável. É resíduo sólido, é luta” 
(MARTINS et al, 2016, p.75). 
 
Diante desse contexto, catadores e catadoras em seu movimento político e as 
organizações que os apóiam insistem na necessidade do Estado desenvolver políticas 
públicas efetivas que contribuam para melhorar as condições de vida e trabalho dessa 
categoria. O caminho apontado não é restrito às ações de assistência, mas de promoção 
da inclusão social e econômica a partir da coleta seletiva solidária realizada pelas 
associações e cooperativas de catadores, devidamente contratadas e remuneradas 
pelo poder público, com prioridade, conforme preconizado na legislação. 
 
Somente no Século XXI, durante os Governos Lula e Dilma, foram implantados 
programas e ações públicas federais visando a inclusão socioeconômica de 
catadores/as, por meio do fomento de empreendimentos solidários e de redes de 
cooperação pretendendo potencializar as atividades de prestação de serviços (coleta 
seletiva e logística reversa) e de produção (triagem e reciclagem de resíduos). Os 
programas e ações públicas voltadas aos catadores situam-se no contexto de 
consolidação da agenda de resíduos no país que instituiu um conjunto de legislações e 
ações que definem um novo cenário de regulamentação dos serviços de gestão e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos. 
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Dessas legislações destaca-se: o reconhecimento da ocupação de catador pela 
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) em 2002; o Comitê Interministerial para 
Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais e Recicláveis (Ciisc), criado 
em 2003 e reformulado em 2010; e a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), Lei Nº 12.305, de 2010. A PNRS previa o incentivo às cooperativas como 
prioritárias para o tratamento da coleta seletiva, a defesa pelo fechamento dos lixões, 
bem como a elaboração de planos municipais de fiscalização ambiental de aterros. 
Inaugura um novo modelo de gestão em torno da limpeza urbana no Brasil, elementos 
até então negligenciados como o controle social, a coleta seletiva e a inclusão 
socioprodutiva de catadores (WIRTH e OLIVEIRA, 2016). 
 
A PNRS, assim, agregou oportunidades de inclusão e atuação dos catadores em 
estágios mais avançados da cadeia produtiva. Essas oportunidades representam 
também desafios que abrangem a organização de empreendimentos solidários, 
fortalecimento da atuação em redes solidárias e estruturação física e autogestionária 
para inserção efetiva em processos como logística reversa e coleta seletiva. 
 
Face a esses desafios, o Decreto nº 7.405, de 2010, instituiu o Programa Pró-Catador 
com o objetivo de integrar e articular as ações do governo federal voltadas ao apoio e 
fomento à organização produtiva dos/as catadores/as. O Programa prevê ações nas 
áreas de capacitação, assessoria técnica, incubação de cooperativas e 
empreendimentos solidários, pesquisas e estudos sobre o ciclo de vida dos produtos e 
a responsabilidade compartilhada, aquisição de equipamentos, máquinas e veículos, 
implantação e adaptação de infraestrutura física e a organização de redes de 
comercialização e cadeias produtivas integradas por cooperativas e associações. 
 
O Pró-catador deveria se efetivar através da cooperação com órgãos e entidades 
públicas (União, estados e municípios) além das organizações da sociedade civil, 
promovendo os objetivos do programa e o acompanhamento das iniciativas econômico-
solidárias formadas pelos catadores. Engloba, ainda, estímulos a sua continuidade bem 
como a promoção de aberturas para que os próprios beneficiários do programa 
pudessem ter voz ativa na esfera administrativa (BRASIL 2015). 
 
Para o monitoramento do Programa e efetivação de suas prerrogativas foi atualizado, 
em 2010, o Comitê Interministerial de Inclusão Social e Econômica de Catadores de 
Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC). Donde as suas principais ações giravam 
em torno da definição de prioridades de ação conjunta dos órgãos e da viabilização de 
insumos, capacitação, fornecimento de linhas de credito e desenvolvimento de 
pesquisas em torno das cooperativas. 
 
A partir de sua atuação articuladora e integradora, o Pró-Catador foi concebido como 
um dos eixos de implantação da PNRS pelo Governo Federal. Por sua abrangência, 
Stella (2018) o caracteriza como um “guarda-chuva” em que se situam todos os 
programas por meio do qual o CIISC conseguia articular todos os ministérios que 
apoiavam os catadores. 
 
Nesse sentido, o programa teve como função coordenar, reconhecer e atuar para 
fortalecer as intervenções que já estavam em andamento e viabilizar mais ações para 
formação, desenvolvimento e fortalecimento das atividades desenvolvidas por 
catadores e catadoras (STELLA, 2018). Nessa perspectiva o Programa se direcionou 
para 3 grupos, entendendo as diferentes realidades dos/as catadores/as: os que ainda 
trabalhavam de modo avulso nos lixões, as associações e cooperativas em fase inicial 
de desenvolvimento ainda lidando com condições precárias de trabalho e as 
cooperativas mais estruturadas, inseridas em programas federais. 
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Era preciso, então, seguir no apoio às cooperativas organizadas, mas ainda 
necessitavam de suporte, ao mesmo tempo que também se fazia necessário criar ações 
que apoiassem à organização de novas cooperativas e associações. Por essa razão, 
dentro do Plano Brasil Sem Miséria (lançado em 2011 com a finalidade da superação 
da pobreza extrema no país), a Secretária Nacional de Economia Solidária Ministério do 
Trabalho e Emprego (SENAES/MTE) iniciou apoio a projetos de organização dos/as 
catadores/as e formação de cooperativas. 
 
O Pró-Catador Economia Solidária – As iniciativas da SENAES 
 
A SENAES foi criada em 2003 e desde então assumiu como uma de suas prioridades o 
fomento e fortalecimento dos empreendimentos solidários constituídos por catadores/as 
para atuar na cadeia da reciclagem. Dessa forma, com a criação do Pró-Catador em 
2010, a Secretaria deu continuidade às ações de inclusão socioeconômica de 
catadores, buscando articular, estrategicamente, essas iniciativas à implantação da 
PNRS e, ao mesmo tempo, contribuir para a superação da extrema pobreza no Brasil, 
conforme preconizado no Plano Brasil Sem Miséria. 
 
Assim, para que as ações do Pró-Catador fossem efetivadas, um dos procedimentos 
executados pela SENAES/MTE em parceria com o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), na esfera do Plano Brasil sem Miséria, era selecionar 
projetos por meio de Editais de Chamadas Públicas de parceria, a exemplo do Edital 
SENAES/MTE n.º 004/2011 (SENAES, 2011) e do Termo de Adesão com Governos 
Estaduais (SENAES, 2012). Dessa forma, a Secretaria buscava formar parcerias e 
apoiar projetos de fomento a empreendimentos solidários e redes de cooperação 
atuantes com resíduos sólidos com a finalidade de auxiliar nos processos de 
organização coletiva de catadores/as, fortalecer suas iniciativas na cadeia da 
reciclagem e possibilitar melhores condições de vida, trabalho e renda. 
 
Balanço do Pró-Catador 
 
Entre 2007 e 2015, a SENAES celebrou convênios que somavam mais de R$ 228,5 
milhões (incluindo contrapartidas) para beneficiar 90 mil catadores/as em 1,7 mil 
empreendimentos. Porém, considerando as três fases do Cataforte, bem como as áreas 
em comum entre os dois programas, existe duplicidade de beneficiários e de 
empreendimentos. No caso do Pró-catador, foram destinados, R$ 181 milhões para 
beneficiar 67 mil catadores e fomentar ou fortalecer 1.037 empreendimentos. No caso 
do Pró-Catador, a SENAES celebrou diretamente os instrumentos de repasse, 
convênios e termos de execução descentralizada (no caso das Instituições Federais de 
Ensino Superior). A distribuição geral de recursos e metas acordadas por tipo de 
entidade convenente do Pró-Catador contemplou 53 convênios distribuídos entre 
Organizações de catadores/as (4), Prefeituras Municipais (7), Instituições de Ensino 
Superior (10), Organizações da Sociedade Civil (10) e Governos Estaduais (22) - 
conforme tabela 1 vide anexo. 
 
Até 2017, ano em que se procedeu a coleta de informações, verifica-se que 31 
convênios estavam com a execução concluída, 13 se encontravam em execução e 8 
haviam sido cancelados, com a execução prejudicada, conforme a Tabela 2. Verifica-se 
que os convênios celebrados com as organizações de catadores e organizações da 
sociedade civil foram todos executados no período, seguidos de convênios com 
instituições de nível superior e das prefeituras municipais. Já os convênios celebrados 
com órgãos estaduais tiveram maiores dificuldades de execução, seja em razão dos 
aspectos administrativos de contratação dos serviços, seja em relação aos atrasos em 
repasses de parcelas dos recursos. 
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Apesar dos esforços para o alcance das metas previstas, a mudança de gestão em 
meados do exercício, diante do impedimento da Presidenta Dilma, e o 
contingenciamento de recursos, com o ajuste fiscal estrutural nas contas públicas 
promovidas pelo Governo Temer, foram fatores que dificultaram o alcance das metas 
projetadas. Esses dois aspectos aparecem no Relatório Anual de Gestão de 2016 da 
Subsecretaria de Economia Solidária (já rebaixada na Reforma Administrativa): “Nesse 
contexto, não foram celebradas novas parcerias na ação de catadores no exercício de 
2016. Vale ressaltar que a ação sofreu um primeiro corte em meados do ano em pouco 
mais de 1,5 milhão de reais, e ao final do ano sofreu novo corte” (SENAES, 2016, p. 27) 
 
Feitas essas observações de ordem administrativa que prejudicaram a execução das 
ações do Programa Pró-Catador executado pela SENAES, é possível identificar os 
avanços e desafios na execução de projetos/convênios concluídos até 2017. Para tanto, 
procedeu-se a leitura de relatórios de execução de 20 (vinte) projetos já concluídos com 
relatórios finais apresentados. 
 
Apesar das particularidades de cada um dos projetos analisados, é possível destacar 
os principais avanços. Na amostra analisada, verifica-se que foram apoiados 13.764 
catadores e catadoras e fortalecidos 252 empreendimentos econômicos solidários 
constituídos por esses/as trabalhadores/as. Quanto aos aspectos qualitativos, 
destacam-se: 
 
- Catadores e catadoras apoiados na obtenção de documentação e inscrição no 
CadÚnico, conseguindo acesso a políticas sociais, com destaque para os programas de 
transferência de renda. 
 
- Contribuição para a organização de catadores/as com a constituição e fortalecimento 
de cooperativas e redes de cooperação orientadas para a autogestão. Parte desses 
empreendimentos foi formado ou ampliado com catadores/as que atuavam em lixões e 
nas ruas, e passaram a lutar para conquistar a construção de galpões e aquisição de 
equipamentos para melhorias nos processos de trabalho de triagem, enfardamento e 
armazenamento. Em alguns projetos foram implementadas ações e adquiridos 
equipamentos para verticalização da produção, com a realização de processos de 
reciclagem que agregaram valor aos produtos, reduzindo a exploração comercial 
quando se vende o material apenas triado e enfardado. 
 
- Processos de negociação com governos municipais para contratação das cooperativas 
para serviços de coleta seletiva prevista na PNRS. Em alguns municípios houve a 
ampliação da capacidade de coleta dos materiais recicláveis através da estruturação de 
sistema de coleta seletiva e logística em áreas comerciais, industriais e residenciais. 
Nos casos em que os catadores conquistaram a contratação e remuneração nos 
serviços de coleta seletiva houve melhora na remuneração com aumento da produção 
na triagem e destinação do material coletado. 
 
- Os processos organizativos contribuíram para fortalecimento do MNCR em suas bases 
estaduais e municipais, ampliando a capacidade de mobilização e reivindicação de 
direitos e da inclusão socioeconômica da categoria nos processos de implantação da 
PNRS. 
 
Quanto aos muitos desafios enfrentados na execução dos objetivos do Programa Pró-
Catador, tendo por base os relatórios analisados, destacam-se: 
 
- Os projetos se depararam com o contingente de catadores em lixões e nas ruas em 
condições indignas de trabalho e de vida, com sérios problemas de saúde, e baixo 
percentual dos que se encontram organizados em associações e cooperativas. E 
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mesmo os organizados enfrentam grandes desafios no segmento da reciclagem, 
incluindo a infraestrutura precária das suas organizações coletivas e a falta de 
capacitação técnica que dificultaram os processos de incubação e ingresso de novos 
cooperados advindos do trabalho de sensibilização e mobilização nas ruas e lixões. 
 
- As dificuldades relativas aos processos de capacitação, com resistência de 
comparecimento de catadores/as que atuavam nos lixões e nas ruas para participar nos 
processos formativos, diante de suas necessidades imediatas de sobrevivência: “Se 
estou sentando ouvindo, o lixo tá lá fora, não posso deixar de trabalhar!”. 
 
- A cadeia da reciclagem se estrutura a partir de uma rede de fornecedores 
intermediários que funciona com base na exploração do trabalho e se expressa em uma 
semiescravidão ao alugarem os carrinhos de coleta aos catadores, que são obrigados 
a vender os materiais coletados com exclusividade aos tais “fornecedores” a preços 
irrisórios, gerando um círculo vicioso de endividamento crônico desses e dessas 
trabalhadoras. 
 
- Os processos de execução de convênios no que se refere às exigências da legislação 
quanto à forma de seleção e contratação regulamentar de equipe técnica, de aquisição 
de materiais e equipamentos e de construção de espaços físicos. Da mesma forma, 
problemas com atraso no repasse dos recursos pelo Governo Federal compromete a 
execução dos projetos que sofreram paralisações ao longo da execução. 
 
- Dificuldades com gestores públicos municipais que, em boa parte não têm 
sensibilidade nem compromisso efetivo com a causa dos catadores, mantendo 
contratos de longo prazo com empresa privada na coleta convencional, e apenas 
entregam o material da coleta seletiva em galpões para que os/as catadores/as realizem 
a triagem e a comercialização, sem o pagamento do serviço prestado à sociedade. 
 
A síntese de avanços e desafios apresentada revela, de um lado, o potencial do 
Programa Pró-Catador que se revela, em seu conteúdo de diretrizes, objetivos e ações, 
como condizente com a realidade que os/as catadores/as enfrentam no cotidiano das 
cidades, lixões e ruas onde realizam seu trabalho, ao mesmo tempo em que aposta na 
estratégia de autogestão para redução da subordinação na cadeia produtiva da 
reciclagem. 
 
No entanto, entre concepção e execução, permanecem grandes barreiras e desafios 
que limitam significativamente o Programa, de modo que é possível compreender que 
essas políticas públicas que se pretendem emancipatórias, precisam necessariamente 
ser acompanhadas de processos de mobilização social dos sujeitos sociais aos quais 
se destinam. No caso específico, a luta principal em que os catadores e catadoras 
podem se somar a outros movimentos e organizações, é da implantação da PNRS, 
incluindo o respeito e reconhecimento da situação de negação de direitos desses/as 
trabalhadores/as que historicamente beneficiam a sociedade sem remuneração pelos 
serviços, sofrendo toda sorte de degradação nas suas condições de vida e trabalho. 
 
Também fica explícita a necessidade de uma decisiva atuação do Estado na gestão dos 
resíduos sólidos, desde a geração dos produtos e a colocação no mercado, até a 
disposição dos mesmos, na natureza ou no encaminhamento à reciclagem, passando 
pelo consumo e pelos consumidores. Essa atuação, no entanto, não pode ser 
autoritária, sem a participação da sociedade e dos sujeitos fundamentais que estão 
imbricados na cadeia da reciclagem, entre os quais se encontram os catadores e suas 
organizações. Com sensibilidade pública e democracia é possível atuar no 
enfrentamento de que a lógica e os interesses do mercado não prevaleçam sobre a vida 
em sociedade, pois é disto que se trata quando deve prevalecer o que é de interesse 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2091 

 

público. 
 
Embora necessitem desse ambiente (institucional - político, cultural e econômico) 
favorável, a emancipação dos/as trabalhadores/as da coleta e reciclagem será resultado 
de sua organização e das lutas ativas enquanto classe trabalhadora, o que requer 
construção da consciência de classe e de organizações autogestionárias que apontem 
para um tipo de sociedade livre das amarras do capital, sem patrões e sem empregados. 
 
Conclusão 

 
No caminho de apreender o que favorece e limita uma política pública de inclusão 
socioeconômica de catadores/as analisando o Programa Pró-Catador, destacam-se os 
avanços e limites do programa que contribuem para entender os fatores condicionantes 
e limitantes das políticas de inclusão. 
 
Dessa forma, uma política pública prescinde dialogar com a realidade dos sujeitos para 
quem se destina, elemento presente no Pró-Catador ao desenvolver ações para os 
diversos grupos que compõe o segmento: catadores avulsos, associações e 
cooperativas em fase inicial e as mais avançadas. Ações que contribuíram para melhora 
das condições de vida e trabalho dos catadores com formalização em cooperativas, 
fomento a sua estruturação e formação de redes para avançar na cadeia de valor. 
 
Contudo, o Programa enfrentou dificuldade em dialogar com essas diferentes situações, 
além de ser de difícil execução macro por agrupar várias ações e programas. Desafios 
esses expressos nos convênios realizados: com as organizações da sociedade civil e 
universidades houve melhor rendimento se comparado aos órgãos governamentais, 
sobretudo governos de estado (por não terem equipes preparadas para gerir e executar 
recursos de convênios com tais finalidades ou desconhecer a realidade dos catadores). 
 
A partir dos avanços e limites pode-se apontar 2 fatores condicionantes e limitantes das 
políticas de inclusão: a incapacidade da esfera pública de desenvolver ações com 
continuidade dado os recursos insuficientes e os determinantes da sociabilidade 
capitalista na cadeia produtiva de reciclagem. 
 
O primeiro fator é expresso no fato de que mesmo com o aumento de recursos entre os 
anos de implementação das políticas de inclusão estes ainda são limitados: atende 
80.000 catadores frente uma realidade de 800.000, com múltiplas demandas. A política 
pública configura-se, assim, como insuficiente para suprir o conjunto de necessidades 
desses sujeitos dado o processo de disputa sobre os gastos do Estado que marca o 
fundo público contemporâneo. 
 
E o segundo contribui para manter a exploração dos catadores na cadeia de reciclagem, 
pois organizados em cooperativas e formando redes só quebram o elo do pequeno 
atravessador, e a indústria de reciclagem segue estipulando os preços dos materiais 
recicláveis em bolsas de valores e arenas de especulação financeira.            
 
Apesar dos fatores condicionantes das políticas, é preciso ressaltar que os/as 
trabalhadores/as (apesar da exploração que sofrem) também fazem a história com suas 
lutas, e mesmo sendo ínfimo o percentual de catadores atendidos por essas políticas 
elas foram essenciais para que eles tenham se fortalecido e continuem lutando. Isto 
porque o confronto que os catadores travam por melhores condições de vida e trabalho, 
remuneração dos serviços prestados e pelo gerenciamento adequado dos resíduos a 
partir da reciclagem também é um confronto contra o capital e suas formas 
contemporâneas de destruição da natureza, do trabalho e da vida humana. 
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Tabela 1: Convênios Celebrados pela SENAES/MTE vinculados ao Programa Pró-
Catador – 2011 a 2015 

 

 

Tabela 2: Situação dos convênios Celebrados pela SENAES/MTE vinculados ao 
Programa Pró-Catador em 2017 
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TÍTULO: O critério da proporcionalidade na restrição de direitos fundamentais: uma 

análise de direito comparado Brasil-Alemanha 

Resumo 

O presente trabalho se faz relevante no contexto observado da pluralidade, ou falta, de 
métodos adequados adotados pela magistratura ao examinar a proporcionalidade de 
intervenções realizadas em direitos fundamentais. Por meio de revisão bibliográfica de 
autores brasileiros e alemães da área jurídica, de livros e artigos científicos, bem como 
de revisão da legislação e jurisprudência relevante desses países, tem por objetivo 
examinar como decidem os tribunais constitucionais de ambos os países e como 
preceitua a dogmática e a legislação constitucional, para verificar a forma mais 
adequada de se realizar o exame da proporcionalidade. Verificou-se que se deve 
determinar a área de proteção do direito fundamental em questão, observando como a 
Constituição o protege em suas normas definidoras de direitos fundamentais. Em 
seguida, se houve uma intervenção estatal à área de proteção. Caso afirmativo, deve-
se seguir o exame averiguando os limites deste direito, para saber se há justificação 
constitucional para a intervenção (com reservas legais ou em colisão de direitos 
fundamentais). Em seguida, examinar-se-á a legalidade da finalidade da intervenção e 
do meio interventor, a adequação desse meio em face do propósito e sua necessidade 
frente a outros meios igualmentes adequados. 
 
Palavras-chave: Proporcionalidade; Direito comparado; Brasil; Alemanha. 

TITLE: The proportionality criterion in fundamental rights restriction: a Brazil-Germany 

comparative law analysis 

Abstract 

This study is relevant in the context of the plurality or lack of adequate methods adopted 
by the judiciary when examining the proportionality of interventions made in fundamental 
rights of society. Through a bibliographical review of Brazilian and German authors from 
the legal field, books and scientific articles, as well as a review of the relevant legislation 
and jurisprudence of these countries, it aims at examining how the constitutional courts 
of both countries decide and how the doctrine and the constitutional legislation precepts, 
in order to verify the most appropriate way to conduct the proportionality exam. It has 
been verified that the area of protection of the fundamental right in question should be 
determined, observing how the Constitution protects it in its norms that define 
fundamental rights. Then, if there was a State intervention to the protection area. If so, 
the examination must be followed to find out the limits of this right, in order to know if 
there is constitutional justification for the intervention (with legal reservations or with 
collision with fundamental rights). Next, the legality of the intervention purpose and the 
intervening means will be examined, as well as the suitability of that means in face of the 
purpose and its necessity in face of other equally adequate means. 
 

Keywords: Proportionality; Comparative law; Brazil; Germany. 
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A ideia da proporcionalidade em seu sentido filosófico remonta a Aristóteles, que 
desenvolveu a ideia de justiça distributiva e retributiva. Para ele, justo era o proporcional. 
Devia-se dar a cada um o que lhe era devido, na medida dos seus méritos: ““Uma das 
espécies de justiça em sentido estrito e do que é justo na acepção que lhe corresponde, 
é a que se manifesta na distribuição de funções elevadas de governo, ou de dinheiro, 
ou das outras coisas que devem ser divididas entre os cidadãos que compartilham dos 
benefícios outorgados pela constituição da cidade, pois em tais coisas uma pessoa pode 
ter participação desigual ou igual à de outra pessoa.”. (ARISTÓTELES, 1996, p. 
199)Outras referências, ainda rudimentares, encontram-se no Código de Hamurabi e na 
Bíblia judaico-cristã. Esta proclama, nas leis que Deus teria transmitido a Moisés, em 
Êxodo 21:23 e seguintes: “Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por 
olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por 
ferida, golpe por golpe.”. Trata-se, apesar do claro extremismo, de uma ideia de 
aplicação de pena matematicamente proporcional. A retribuição a quem causasse um 
mal seria exatamente aquela causada por ele. Nem mais, nem menos. 

Já em 1210 da Era Comum (EC), a Magna Carta inglesa reconheceu por escrito o 
princípio: “Um homem livre não poderá ser multado por um pequeno delito a não ser em 
proporção ao seu grau; e por um delito grave será multado de acordo com sua 
gravidade, mas jamais tão pesadamente de forma que possa privá-lo de seu sustento.” 
(BARAK, 2012, p. 176, tradução nossa) 

No sentido jurídico, costuma-se atribuir sua origem ao período histórico da passagem 
do Estado de polícia para o Estado de direito, com a ideia de limitar o poder estatal 
frente às liberdades individuais ( BARROS, 1996, p. 33), entendidas por autores da 
época como liberdades naturais, imanentes à condição humana. Seu desenvolvimento 
está relacionado ao período iluminista, com a ideia do contrato social. Enxerga-se isto, 
por exemplo, em autores como Thomas Hobbes, ao explicar a necessidade da alienação 
parcial da liberdade individual em prol da vida em sociedade com submissão a um 
soberano. Neste caso, haveria um limite: o soberano não poderia decretar a morte de 
um servo, pois o direito à própria vida não teria sido alienado na formação do contrato 
social. Significa admitir a existência de direitos oponíveis ao próprio soberano. 

O jurista britânico William Blackstone, em seus Comentários sobre as Leis da Inglaterra, 
de 1765, dizia que a liberdade civil nada mais seria do que a liberdade natural restringida 
pela lei humana:“[...] Political therefore, or civil, liberty, which is that of a member of 
society, is no other than natural liberty so far restrained by human laws (and no farther) 
as is necessary and expedient for the general advantage of the publick” (BLACKSTONE, 
1807, p. 125). Restrição esta positiva, pois, segundo ele, ninguém gostaria de ter 
liberdade ilimitada, dado que todos teriam a mesma liberdade de fazer o que quisessem, 
o que traria insegurança para o usufruto da vida. Portanto, o Estado (a lei humana) 
deveria restringí-la, porém apenas na medida que for necessário e adequado para o 
proveito geral do público. 

O precursor do iluminismo penal, Cesare Beccaria, em 1764, já pregava que seria do 
interesse comum a proporcionalidade entre os delitos e as penas. Os delitos seriam 
seriam organizados dos mais leves aos mais graves, sendo estes os que “destroem 
imediatamente a sociedade” e aqueles os que consistiam na menor injustiça possível, 
praticada aos membros da sociedade (BECCARIA, 1999, pp. 37-39). Não se poderia, 
portanto, atribuir uma pena grave a um delito leve. 
No sentido jurídico atual do conceito, atribui-se sua origem à dogmática alemã, no 
debate ocorrido entre a doutrina e a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal 
alemão a partir dos anos 1960 (MARTINS, 2012, pp. 122 e ss.). 
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Metodologia 

 
Trata-se de pesquisa qualitativa explicativa que utiliza de revisão bibliográfica de autores 
brasileiros e alemães da área jurídica, de livros e artigos científicos, bem como de 
revisão da legislação e jurisprudência relevante desses países, com a finalidade de 
traçar paralelos na aplicação do critério da proporcionalidade, buscando comparar como 
ocorre a aplicação no Brasil em confronto ao país que deu origem ao critério. 
 
Resultados e Discussões 

 
O DIREITO BRASILEIRO 
 
Constituição Federal 
 
Muito se discute sobre o fundamento constitucional da proporcionalidade. O Supremo 
Tribunal Federal já encontrou seu fundamento no art. 5º, LIV, que trata do devido 
processo legal. Grande parte dos autores, porém, entendem seu fundamento no 
“princípio do Estado de Direito”; na legalidade (art. 5º, II), na inafastabilidade do controle 
jurisdicional (art. 5º, XXXV), na cidadania (art. 1º, II), no princípio republicano (art. 1º, 
caput) e no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) (SILVA, 2011). 

Doutrina 

Gilmar Ferreira Mendes (2001, p. 4) afirma que a orientação da moderna doutrina de 
indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição de um direito, 
mas também de sua proporcionalidade, permitiu a conversão do princípio da reserva 
legal no princípio da reserva legal proporcional. Admite dentre seus “subprincípios” o da 
proporcionalidade em sentido estrito, em que deveria haver, para um juízo definitivo 
sobre a proporcionalidade, uma “rigorosa ponderação” verificando a possibilidade de 
equilíbrio entre o significado da intervenção para o atingido e os objetivos perseguidos. 
Levando em consideração os riscos da ponderação resultar na avaliação subjetiva do 
juiz, recomenda procurar resolver a questão a partir dos demais elementos do princípio, 
sobretudo do subprincípio da necessidade. A proporcionalidade em sentido estrito 
assumiria, nas suas palavras, o “papel de um ‘controle de sintonia fina’, indicando a 
justeza da solução encontrada ou a necessidade de sua revisão”. 

Para Willis Santiago Guerra Filho (2007, p. 79), o “princípio” da proporcionalidade é uma 
garantia fundamental, apesar de não estar previsto expressamente na Constituição. 
Evoca o art. 5º, § 2º para tal, afirmando que este princípio é necessário para o 
aperfeiçoamento do sistema de proteção organizado pelos autores da Constituição. 

Daniel Sarmento sustenta a visão da proporcionalidade como parte da ponderação de 
bens (2001, p. 57), numa abordagem bastante influenciada por Robert Alexy. Acredita 
que permite aferir a “razoabilidade” e a “racionalidade” do ato normativo, verificando a 
relação de “custo-benefício” da norma jurídica, e analisando a adequação entre seu 
conteúdo e a finalidade perseguida. Entende que a proporcionalidade tem intensas 
semelhanças com o princípio da razoabilidade. 

Barroso vai além, enxergando uma relação de fungibilidade entre os dois princípios. 
Para ele, é um parâmetro de valoração dos atos do Poder Público com a intenção de 
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aferir se tais atos estão em conformidade com o “valor superior inerente a todo 
ordenamento jurídico”: a justiça. Considera razoável o que seja conforme à razão. Cita 
ainda equilíbrio, moderação e harmonia. O que não seja arbitrário ou caprichoso, 
correspondendo ao senso comum e aos valores vigentes em dado momento ou lugar 
(BARROSO, 1999, p. 182). Entende dever ser auferida a chamada razoabilidade 
interna, que preconiza a relação racional e proporcional entre os motivos, meios e fins 
do ato, e posteriormente a razoabilidade externa: adequação do ato do Poder Público 
aos meios e fins admitidos e preconizados pelo texto constitucional. Vê a necessidade 
também do princípio da proporcionalidade em sentido estrito. 

A essencialidade e a legitimidade da proporcionalidade em sentido estrito são postas 
em questão por Leonardo Martins, que questiona a racionalidade da “otimização 
jurídica” dos direitos na teoria de Alexy, utilizada para decidir qual dos direitos possui 
maior “peso” no caso concreto (MARTINS, 2012, p. 147). Em primeiro lugar, para ele, o 
problema deste “critério” se daria por, além da falta de objetividade, na potencialidade 
de ferir a separação das funções. Um juiz ao fazer uso da ponderação stricto sensu 
estará tomando decisões políticas, não jurídicas. Tal ponderação cabe apenas ao 
legislador, pois somente a ele foi dada a legitimidade democrática e constitucional 
organizacional. “Ponderar” valores ou bens jurídicos precede a criação de regra geral e 
abstrata, tarefa legiferante, ao contrário das regras ou ordens concretas, tarefa judicial. 
Para ele, a ponderação judicial tem o condão de ferir o art. 1º, parágrafo único e o art. 
2º da Constituição Federal. Em segundo lugar, Martins e Dimoulis atestam sua 
desnecessidade prática, pois desconhecem decisão do Supremo Tribunal Federal que, 
ao afirmar a adequação e necessidade de uma intervenção, tenham declarado sua 
inconstitucionalidade com base da ponderação em sentido estrito (DIMOULIS; 
MARTINS, 2014, pp. 218-219). 

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

RE 18.331 (1951) 

A primeira referência significante à proporcionalidade na restrição de direitos 
fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 1951, em julgado de relatoria 
do Min. Orozimbo Nonato. 

O Município de Santos, em 1949, elevou a tributação sobre cabines de banho em 
1.000%. Entrou-se em juízo alegando afronta ao direito de liberdade econômica, pois 
tão majoração inviabilizaria a atividade econômica do autor da ação. O juízo de primeiro 
grau acolheu o pedido, porém a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo. 

Levado o caso a recurso extraordinário, o Supremo argumentou fazendo referências à 
Suprema Corte estadunidense, para quem “o poder de taxar é o poder de deixar vivo”. 
O STF reconheceu a inconstitucionalidade da tributação que onerasse excessivamente 
a atividade econômica, de forma a inviabilizá-la. Portanto, seria válida tributação que 
apenas dificultasse, mas não que impossibilitasse. Implícita e indiretamente, há a ideia 
de proporcionalidade ao se reconhecer que a carga tributária deve ser proporcional à 
capacidade de contribuir. 

O relator argumentou que “O poder de taxar não pode chegar à desmedida do poder de 
destruir, uma vez que aquele somente pode ser exercido dentro dos limites que o tornem 
compatível com a liberdade de trabalho, comércio e da indústria e com o direito de 
propriedade. É um poder, cujo exercício não deve ir até o abuso, o excesso, o desvio, 
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sendo aplicável, ainda aqui, a doutrina fecunda do “détournement de pouvoir.” (RE 
18.331, Relator Ministro Orozimbo Nonato, RF 145 (1953), pp. 164 e ss.) 

Seguir-se-á à análise de como nossa Corte Constitucional aplica o critério em seus 
julgamentos. 

AgR Inq: 3922 CE - CEARÁ 9999835-97.2014.1.00.0000, Relator: Min. DIAS 
TOFFOLI, Data de Julgamento: 15/12/2015, Segunda Turma 

Trata-se de agravo regimental interposto por M., deputada federal, contra decisão 
judicial que deferiu, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o afastamento de seu 
sigilo bancário para sua investigação devido a indícios de participação em organização 
criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração. A agravante sustentou 
que não haveria fundamentação idônea para tanto, importando em violação de seus 
direitos fundamentais positivados no art. 5º, X e XII, CF. 

O relator, em decisão, argumenta que a tensão entre o direito à segurança da 
coletividade e os direitos de liberdade do investigado deve ser resolvida pelo juiz por 
meio do sopesamento. Posteriormente, cita o “princípio” da proporcionalidade em 
sentido amplo, que comportaria três “subprincípios”: o da idoneidade ou adequação; o 
da necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. 

No exame do caso em questão, verifica se a restrição do direito à intimidade por meio 
da quebra do sigilo bancário é proporcional para o propósito de dar prosseguimento às 
investigações que indicam sua participação em organização criminosa. Decide o 
seguinte, em 622 caracteres (92 palavras): "A restrição ao direito de intimidade, 
portanto, é: i) apta a atingir o resultado proposto, qual seja, demonstração dos ilícitos 
penais e sua autoria (adequação ou idoneidade); ii) necessária, uma vez que inexiste 
outro meio alternativo, menos gravoso e igualmente eficaz, para rastreamento do real 
destino dos recursos supostamente desviados e dos valores eventual e ilicitamente 
auferidos pela investigada, e iii) proporcional em sentido estrito, uma vez que as 
vantagens, para a presente investigação, decorrentes do afastamento do seu sigilo 
bancário, compensam o sacrifício, o ônus imposto ao seu direito à intimidade." 

Um exame adequado deveria justificar cada subcritério. Por que a medida adotada é 
apta a atingir o resultado proposto? Quais seriam os outros meios possíveis para a 
solução e por que nenhum deles é igualmente adequado? Por que as vantagens para a 
investigação compensam o ônus imposto ao direito de intimidade? 

Principalmente nesta última parte, verifica-se uma enorme abertura para o decisionismo 
judicial decorrente da legitimação da proporcionalidade em sentido estrito. Qualquer 
argumentação utilizada pelo juiz nessa etapa seria aceita sem mais problemas. Como 
podem se medir vantagens para uma parte e desvantagens para outra sem se fazer um 
ilegítimo sopesamento político? 

O DIREITO ALEMÃO 

Lei Fundamental (Grundgesetz) 

Considera-se a proporcionalidade, no direito alemão, como norma não-escrita. Tal 
“princípio” não está definido na Lei Fundamental, considerando alguns doutrinadores 
ser derivado do Estado de Direito (Cf. GRABITZ, 1973, 568 apud DIMOULIS; MARTINS, 

2014, p. 179), apesar de outros acreditarem ser essa consideração insuficiente. 
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Doutrina 

Para Peter Schlink, a ponderação é o processo de aplicação da proporcionalidade no 
caso decidendo (DIMOULIS; MARTINS, 2014, p. 180). Houve, na virada para o Estado 
democrático e constitucional de direito, a necessidade da exigência de reserva de lei 
proporcional. No Estado clássico de direito, era exigido para a restrição da liberdade tão 
somente a existência de lei anterior que permitisse tal limitação. Agora, a reserva legal, 
para ser considerada constitucional, deve ser proporcional à finalidade, para que, em 
suas palavras, não sejam usados canhões para atirar em pardais. 

Lerche afirma que a proporcionalidade utiliza um padrão único de comparação para 
avaliar se houve excessos pelo Poder Público em casos concretos, tendo a liberdade 
sido restringida excessivamente (LAURENTIIS, 2017, p. 55). Para ele, a 
proporcionalidade deveria ser entendida como um princípio constitucional que teria 
como intenção evitar o excesso de intervenção medida estatal legislativa na liberdade 
individual. A partir daí, construiu a figura dogmática da proibição do excesso, cujos 
elementos constituintes seriam a proporcionalidade e a necessidade (MARTINS, 2012, 
p. 123). 

Além dos subcritérios (ou, para ele, “subprincípios”) da adequação e da necessidade, 
Robert Alexy (2014) entende ser preciso um terceiro: o da proporcionalidade em sentido 
estrito. Ele enxerga os direitos fundamentais como princípios e, como tais, diz, são 
mandamentos de otimização. Significa dizer que demandam que algo seja realizado na 
melhor extensão possível, dadas as possibilidades fáticas e jurídicas. Essas 
possibilidades são determinadas essencialmente por princípios que se opõem, e a 
determinação do grau de satisfação de um princípio em detrimento de outro é feita pela 
ponderação, que é compreendida pela “lei da ponderação”. Em resumo, expressa que 
quão maior o grau de não-satisfação ou prejuízo de um princípio, maior deve ser a 
importância de satisfação do outro. 
Isso, porém, traz um problema, debatido por Ralf Poscher. Diz o autor que não parece 
ser possível atribuir propriedades numéricas significativas a aspectos individuais para 
sua eventual comparação numérica. 

Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão 

(Bundesverfassungsgericht) 

Caso Wencker (BVerfGE 19, 342) - 1965 

Uma das primeiras concepções da proporcionalidade na jurisprudência do Tribunal 
Constitucional Federal foi trazida em 1965. Trata-se de reclamação constitucional contra 
ordem de prisão preventiva, sendo o reclamante acusado de homicídio doloso 
qualificado. A decisão tinha por base artigo do Código de Processo Penal que permitia 
prisão preventiva, independente da presença dos pressupostos (perigo de fuga ou de 
destruição de provas) caso a acusação fosse de homicídio qualificado (SCHWABE, 

2005, p. 310). 

Foi entendido, no caso, a tensão entre o direito fundamental à liberdade pessoal e a 
necessidade de uma efetiva persecução penal. Uma solução razoável somente poderia 
ser encontrada, de acordo com o Tribunal, se as limitações à liberdade parecerem 
necessários e adequadas. O acusado, porém, sempre se pôs à disposição para o 
processo. 

Prossegue a decisão do TCF dizendo que o princípio da proporcionalidade tem grau 
hierárquico de direito constitucional, sendo derivado do princípio do Estado de direito, 
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ou da própria essência dos direitos fundamentais, os quais, “enquanto expressão da 
pretensão geral de liberdade do cidadão em relação ao Estado, só poderão ser 
restringidos pelo poder público quando a restrição for imprescindível para a proteção de 
interesses públicos.”. 

Ao juiz caberá ter em mente, na ponderação, que o propósito da prisão preventiva é 
garantir a realização de um processo penal ordenado e assegurar a execução penal. 

Portanto, se a prisão não for mais necessária, ela é desproporcional. 

O caso da farmácia (BVerfGE 7, 377) 

Nesse caso, de 1956, houve uma reclamação constitucional de um farmacêutico que 
requereu o alvará de funcionamento para abertura de uma farmácia numa cidade 
determinada. Tal pedido foi indeferido com base em lei estadual que requeria, para a 
permissão de funcionamento, a necessidade em face do interesse público e a proteção 
do mercado farmacêutico (Op. cit., p. 593). 
Em outras palavras, a concessão da permissão de abertura de uma nova farmácia 
dependia de uma relação ideal entre a quantidade de farmácias e de habitantes da 
região. No caso em questão, a autoridade negou o pedido do reclamante com o 
argumento de que as farmácias existentes na localidade já seriam suficientes para suprir 
a demanda da população, portanto a abertura de uma nova não poderia ser considerado 
parte do interesse público. 
A sentença do Tribunal Constitucional Federal em análise teve diversas repercussões 
sobre a proporcionalidade (POSCHER, 2020, pp. 4 e ss.). 
A Corte atribuiu a si mesma extensos poderes de revisão sobre a legislação. Na decisão, 
discutiu sobre a alegação de que estaria além da competência do Tribunal julgar se uma 
medida legislativa é necessária. Segundo tal alegação, não poderia o ser pois não seria 
possível saber se há outras medidas igualmente efetivas disponíveis, o que só existiria 
se a completa extensão de opções e possibilidades políticas abertas à legislatura 
fossem conhecidas. O TCF rebateu argumentando que essa visão, que busca atribuir 
estreitas restrições nas competências de revisão do TCF, é baseada na teoria de que 
poderes extensos de revisão invadem a esfera legislativa e violam o princípio da 
separação dos poderes, interpretação da qual o Tribunal não concorda. 

Isto porque o papel de proteger e defender direitos fundamentais foi conferido ao TCF 
pela Constituição, o que não seria possível fazer sem o poder de fazer a revisão da 
legislatura de acordo com o exame da proporcionalidade. 

  

 
Conclusão 

 

Portanto, a proporcionalidade como critério limitador da limitação de direitos 
fundamentais é aquele que avalia, em suma, se um ato ou decisão restritiva de direitos 
emanada por autoridade estatal é, mesmo utilizando-se de meios e finalidades lícitas, 
adequada à finalidade que almeja alcançar e, dentre os meios possíveis, o menos 
oneroso ao direito restringido. A utilidade da ideia de proporcionalidade surge apenas, 
portanto, quando há espaço de escolha entre vários meios possíveis. Em sistemas com 
parâmetros fixos de decisão, em que há apenas uma decisão possível, não se há de 

falar em proporcionalidade. 
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Não é isto que acontece com os direitos fundamentais, que pressupõem, em sua 
essência, limitação. Estes direitos são a todo tempo restringidos, seja por outros direitos 
fundamentais, seja por outros bens jurídicos constitucionalmente relevantes. A medida 
dessa restrição, porém, deve ser proporcional. 

Ao se trabalhar de forma técnica com o critério, diz-se estar testando uma hipótese de 
violação do direito fundamental. A melhor doutrina, conforme mostrado, divide o exame 
da proporcionalidade da seguinte forma: determina-se a área de proteção do direito 
fundamental em pauta, verificando como e em que medida a Constituição o protege, a 
partir das normas definidoras de direitos fundamentais. Em seguida, estuda-se se houve 
uma intervenção estatal (de qualquer dos órgãos, Legislativo, Executivo ou Judiciário) 
à área de proteção do direito, caso uma medida do Estado tenha restringido de alguma 
forma o exercício do direito. Tal restrição nem sempre é proibida, pois a própria 
Constituição outorga limites ao direito fundamental. 

A próxima etapa averigua os limites ao direito fundamental, verificando se há uma 
justificação constitucional para a intervenção, caso a Constituição tenha feito reservas 
legais ou se o exercício de um determinado direito no caso concreto esteja colidindo 
com outro direito fundamental. 

Sendo encontrada uma justificação constitucional para a intervenção estatal na área de 
proteção de um direito fundamental por meio de um limite estabelecido pela 
Constituição, trabalhar-se-á com o limite aos limites, que é a proporcionalidade 
propriamente dita. Dever-se-á descobrir se tal intervenção é, mesmo fazendo uso de 
limites, proporcional. Para tanto, há 4 subcritérios no exame. 

Primeiro, o propósito perseguido pela intervenção deve ser constitucionalmente lícito, 
isto é, permitido pela Constituição. Segundo, o meio utilizado para atingir o fim também 
deve o ser. Terceiro, deve haver uma relação entre os meios e os fins. Significa dizer 
que o meio utilizado deve ser abstratamente apto, ou adequado, a realizar o propósito. 
Quarto, dentre todos os meios possíveis aptos a se atingir o fim, o proporcional será 
aquele que de forma menos intensa restringir o direito fundamental do titular. 
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TÍTULO: A RELAÇÃO ENTRE A SEGREGAÇÃO URBANA E OS RESULTADOS 

ESCOLARES: UMA ANÁLISE DO ESFORÇO DO DOCENTE 

Resumo 

O presente estudo visa contribuir com a discussão sobre a qualidade educacional no 
município de Natal – Rio Grande do Norte, ao analisar o percentual de docentes, por 
unidade escolar, que possuem mais de 400 alunos e atua nos três turnos, em duas ou 
três escolas e em duas etapas ou três etapas de ensino. Os dados utilizados no estudo 
são oriundos do INEP (2020), que classifica esse perfil de docente como esforço nível 
6. O docente com alto nível de esforço, por ser sobrecarregado, pode ter sua qualidade 
de hora aula afetada por não ter condições e tempo hábil para pesquisar formas de aula 
dinâmicas ou de conhecer a realidade na qual aluno está inserido e, com isso, pode 
gerar consequências no aprendizado do aluno e até mesmo desmotivar o aluno a se 
interessar pela educação. Os resultados apontam que a existência desse profissional 
de nível 6 nas escolas de rede estadual tem aumentado desde 2015. Por outro lado, o 
percentual desses profissionais nas escolas privadas apresentou trajetória declinante. 
Uma possível consequência dessa diferença de trajetória pode ser o aumento do hiato 
da qualidade da educação entre as redes de ensino. O trabalho não investiga a causa 
desse aumento, mas evidencia um padrão de localização geográfica no tecido urbano 
de Natal, notadamente nas áreas menos ricas. 
 
Palavras-chave: Capital humano, desempenho escolar, esforço docente, educação 

TITLE: THE RELATIONSHIP BETWEEN URBAN SEGREGATION AND SCHOOL 

RESULTS: AN ANALYSIS OF TEACHER EFFORT 

Abstract 

This study aims to contribute to the discussion on educational quality in the city of Natal 
- Rio Grande do Norte, by analyzing the percentage of teachers, per school unit, who 
have more than 400 students and works in three shifts, in two or three schools and in 
two stages or three stages of teaching. The data used in the study come from INEP 
(2020), which classifies this teacher profile as level 6 effort. The teacher with a high level 
of effort, due to being overloaded, may have the quality of class time affected by not 
having conditions and time able to research dynamic classroom forms or to know the 
reality in which the student is inserted and, with this, it can generate consequences in 
the student's learning and even demotivate the student to be interested in education. 
The results show that the existence of this level 6 professional in state schools has 
increased since 2015. On the other hand, the percentage of these professionals in 
private schools has shown a declining trajectory. A possible consequence of this 
difference in trajectory may be the widening gap in the quality of education between the 
education networks. The work does not investigate the cause of this increase, but shows 
a pattern of geographic location in the urban fabric of Natal, notably in the less affluent 
areas. 
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Keywords: Human capital, school performance, teaching effort, education 

Introdução 

A literatura econômica defende que a educação de qualidade é fundamental para 
promover o aumento da produtividade da população, o crescimento econômico, a 
diminuição da pobreza e desigualdade sociais (MENEZES-FILHO, 2001; PAES DE 
BARROS et al, 2002, BARBOSA FILHO e PESSO, 2009). Harnushek[1] (2009) defende 
a ideia de que um bom ensino pode ser decisivo para o crescimento econômico, 
segundo ele o avanço na sala de aula tem peso decisivo para a evolução dos 
indicadores econômicos de um país. No caso brasileiro, ele ainda explica que se as 
notas subissem 15% nas avaliações, o Brasil somaria a cada ano meio ponto porcentual 
nas suas taxas de crescimento. Contudo, Setúpal (2009) entende que analisar a relação 
entre educação e resultados econômicos de forma mais precisa ainda é palco de 
discussões. 

O presente trabalho tem como objetivo contribuir com a discussão empírica ao analisar 
o perfil de esforço dos docentes das escolas públicas e privadas da Cidade de Natal 
entre os anos 2013 e 2019. Argumenta-se que a presença significativa de professores 
sobrecarregados em uma escola pode comprometer a qualidade de ensino e aumentar 
o hiato educacional entre as escolas públicas e privadas. Isso porque o aumento desse 
tipo de profissional na cidade de Natal pode ter sua qualidade de aula afetada e também 
desmotivar alunos a aprender principalmente em escolas periféricas dado o fato de que 
há uma concorrência maior com crimes e drogas. Conforme Marioni (2014 p. 09), 
“indivíduos mais escolarizados têm menor propensão a entrar no crime, menor 
probabilidade de ficar desempregado e melhores oportunidades no mercado de 
trabalho”. 

Para atingir os objetivos propostos, será utilizado o Indicador de Esforço Docente 
disponibilizado Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP). Tal indicador, calculado com base no Censo da Educação Básica, mensura o 
esforço aplicado pelos docentes da educação básica do Brasil (Brasil 2016a) ao 
relacionar as variáveis: número de escola em que o docente atua, número de turnos de 
trabalhos, número de alunos atendidos e número de etapas nas quais leciona. Com 
base nessas variáveis houve a separação por níveis (características apresentadas por 
pelo menos dois terços dos docentes) que varia do nível 1 ao 6. 

Este trabalho restringirá a investigação à categoria de ESFORÇO DOCENTE NIVEL 6 
da cidade do Natal. Mais precisamente, será analisada a evolução, o percentual e a 
distribuição desse perfil de docente entre 2013 e 2019.  

Analisar o papel do professor em sala de aula é fundamental para o desempenho do 
aluno. Patrício (1989 p.232) aponta que o professor é principal instrumento da educação 
escolar já que é “um fator essencial de sucesso ou insucesso de todas as políticas 
educacionais”, pois é o intermediador do saber até o aluno e que uma reforma 
educacional é importante para a manutenção, motivação e condições adequadas para 
que o professor possa lecionar com qualidade. 

Um professor de esforço docente nível 6 é um professor sobrecarregado e 
possivelmente terá dificuldades para planejar as aulas, manter a disciplina em sala de 
aula, motivar alunos, avaliar de forma adequada, manter-se atualizado e escolher a 
metodologia adequada. 
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Metodologia 

 
1.1 Estratégia empírica 

O trabalho utiliza-se dos dados disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Anísio Teixeira - INEP. Tal fundação criada no ano de 1937 com o intuito de 
reunir uma série de informações e base de dados consideradas de maior importância 
na área de educação fundamentada no Censo Escolar e no Censo de Ensino Superior 
para ajudar na pesquisa técnica e auxiliar nas tomadas de decisões por gestores nas 
políticas públicas em educação[1]. Essas bases de dados têm uma atualização anual e 
contém diversas informações sobre as instituições escolares em diversos níveis de 
ensino como características dos docentes, número de matrículas, dados de 
equipamentos em cada escola, entre outros. 

Conforme ja mencionado o INEP categoriza os níveis de esforço docente  da seguinte 

forma; 

  Nível 1: Docente que tem até 25 alunos e atua em um único turno, escola e etapa 

  Nível 2: Docente que tem entre 25 e 150 alunos e atua em um único turno, escola e 
etapa 

  Nível 3: Docente que tem entre 25 e 300 alunos e atua em um ou dois turnos em uma 
única escola e etapa 

  Nível 4: Docente que tem entre 50 e 400 alunos e atua em dois turnos, em uma ou 
duas escolas e em duas etapas 

  Nível 5: Docente que tem mais de 300 alunos e atua nos três turnos, em duas ou três 

escolas e em duas etapas ou três etapas 

  Nível 6: Docente que tem mais de 400 alunos e atua nos três turnos, em duas ou três 
escolas e em duas etapas ou três etapas 

1.1 Dados 

Os dados foram acessados no período de dezembro 2019/janeiro 2020 no site do INEP 
no tópico Indicadores Educacionais. Neste tópico é possível observar as informações 
índices no formato Excel de vários temas, Para este trabalho o tema escolhido foi 
ESFORÇO DOCENTE no período de 2013 a 2019 separados por escolas. 

Através do R software[1] foi possível fazer um recorte dos dados para a cidade de Natal 
e criar uma serie temporal. Com base na série criada foi realizada uma estatística 
descritiva dos dados e construção dos diagramas de caixa, histogramas, gráficos e 
mapas. 
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Resultados e Discussões 

 
Segundo Bzuneck (2000, p.9) “a motivação, ou o motivo, é aquilo que move uma pessoa 
ou que a põe em ação ou faz mudar de curso”. Assim, um professor de esforço docente 
nível 6 pode ter dificuldade para incentivar o aluno no sentido de compreender a matéria 
com clareza, ou ainda, o conteúdo ensinado pode não ser tão contemporâneo e nem 
flertar com a realidade em que o aluno está inserido, tais fatos poder ocorrer na falta de 
interesse e desmotivação do aluno. Isso porque, além dos docentes, o desempenho 
escolar também é resultado da combinação de outras variáveis intra e extra escolar. 
Estudos como Menezes FIlho (2007) e Araújo e Silveira Neto (2020), apontam que, além 
do professor, o aprendizado do aluno também depende das características familiares e 
da vizinhança dos alunos, entre outros. 

A pesquisa realizada por Zagury[1] (2006), que contou com a opinião de 1.172 
professores de escolas públicas e particulares da educação básica de 42 cidades, em 
22 estados brasileiros identificou os cincos principais problemas principais, quais sejam: 
manter a disciplina - 22%, motivas os alunos – 21%, Avaliar de forma adequada -19%, 
manter e atualizado-16% e escolher a metodologia adequada – 10%. Observa-se que 
os problemas apontados estão diretamente relacionados com a atuação dos 
professores e que os entrevistados também alegaram as causas desses problemas com 
a formação inconsistente que tiveram ou continuam tendo, bem como a falta de tempo 
e de recursos financeiros. A qualidade de ensino está ligada a uma jornada adequada 
de trabalho que inclua “hora de trabalho extraclasse a ser cumprida na escola e estimule 
a dedicação exclusiva à docência e, preferencialmente, em uma única escola” (ALVES 

e PINTO, 2011, p. 633). 

Cabe investigar as causas para a motivação da evasão de alunos da escola. Neri (2009) 
destaca, com base na PNAD de 2006, que 40% dos motivos dos jovens estarem fora 
da sala de aula é por falta intrínseca de interesse, o que para Setúbal (2009) é uma 
questão muito vaga e ampla, isso vai além de apenas falta de informação a respeitos 
dos ganhos com a educação ou de preocupação dos pais com esta. Para Huertas 
(2001), a motivação deve estar concernente a um objetivo, logo, um bom professor tem 
metas de ensino que tornará o aluno motivado em aprender. A falta de motivação para 
estudar interfere negativamente no processo da aprendizagem, e o professor pode ser 
um fator determinante. 

Mediante a tecnologia, é um desafio manter um aluno interessado em uma sala de aula 
no modelo tradicional (giz e lousa) e somado com a falta de planejamento e criatividade 
de um docente nível 6 (por ter pouco tempo e muitas turmas) pode complicar essa 
realidade, vale ressaltar que segundo Torre (1999 p.09) entender “a motivação escolar 
é algo complexo, processual e contextual, mas alguma coisa se pode fazer para que os 
alunos recuperem ou mantenham seu interesse em aprender”. Na sala de aula o 
professor é o eixo que pode tentar captar o interesse do aluno, mas para isso o professor 
precisa de tempo, saúde mental, valorização, bons salários, plano de carreira, 
disposição para pesquisar e tentar entender a realidade que o aluno está inserido o que 
é quase impossível para um professor com mais de 400 alunos. Este presente artigo 
evidência a disparidade da escola pública para a particular e aponta a presença desde 
tipo de profissional no ensino fundamental e médio nas escolas natalenses que pode 
ser possíveis gargalos educacionais 

A pesquisa foi realizada com base nos dados de esforço docente do período de 2013 a 
2019 na cidade de Natal - RN e contou com 1.325 escolas particulares e 1.292 de 
escolas públicas (504 municipais, 27 escolas federais, 761 escolas estaduais). Ao 
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analisar a presença do docente de esforço nível 6 entre as escolas através da figura 1, 
têm-se o seguinte resultado: 

A figura 1 apresenta um diagrama de caixa das escolas estaduais, federais, municipais 
e escolas privada. A linha horizontal no meio da caixa representa a mediana, que é o 
elemento de posição 50% ou segundo quartil (Q2). As partes inferior e superior da caixa 
correspondem ao quartil Q1 e Q3 respectivamente. As caixas estreitas (whiskers) acima 
e abaixo (no caso das escolas municipais) da caixa central possuem distância não 
superior a 1,5 vezes a distâncias interquartílica (Q1-Q3). Os pontos individuais nos 
extremos das caixas estreitas são considerados resultados discrepantes do diagrama 
(outlier[1]). 

Esta primeira figura mostra em valores médios que a presença do docente esforço nível 
6 é maior na rede estadual e logo após temos as escolas de rede municipal, privada e 
federal respectivamente. Vale ressaltar que a maioria das escolas federais ofertam 
apenas o ensino médio e infantil e as escolas municipais ofertam apenas o ensino 
fundamental. Interessante olhar que alguns outliers das escolas particulares chegam 
atingir pouco mais de 50% enquanto nas escolas estaduais podem chegar até em 100% 
da presença do docente nível 6. 

Os diagramas da figura 2 e figura 3 ajudam a verificar a presença deste profissional nos 
anos iniciais e finais do ensino fundamental e médio nas escolas estaduais e nas 
escolas privadas 

Com o auxílio das figuras 2 e 3, é possível reparar que nos Anos Fundamentais Finais 
nas escolas estaduais e privadas, o docente nível 6 tem maior participação do que nos 
Anos Fundamentais Iniciais, porém a presença do docente nível 6 no ensino 
Fundamental Anos Totais (iniciais + finais) na rede estadual ainda é maior que nas 
escolas privadas. No ensino médio a presença do docente nível 6 é praticamente duas 
vezes maior na rede estadual do que na rede privada. 

A diferença da presença desse docente nível 6 nas escolas estaduais em comparação 
a escolas privadas torna-se ainda mais nítida através do histograma da figura 4. 

Em todos os intervalos os professores de esforço nível 6 com maior frequência estão 
nas escolas Estaduais, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. O 
intervalo de 10% a 20% é o de maior desigualdade entre as escolas públicas e 
particulares, além de este perfil de professor ser o mais frequente nas escolas estaduais 
conforme os resultados acima, a figura 5 mostra a evolução desse profissional de 
esforço nível 6 nas escolas Estaduais, Municipais, Federais e Particulares entre os anos 

2013 e 2019. 

O gráfico (figura 5) mostra que a partir de 2015 houve um salto na evolução desse tipo 
de professor de esforço nível 6 nas escolas públicas, principalmente nas Estaduais. No 
Ensino Fundamental Anos Totais da rede estadual - entre 2013 a 2015, houve uma 
redução de praticamente quatro pontos percentuais - inicia a série histórica com quase 
10% em 2013 e chega em 2015 em praticamente 6% (menor média registrada até o 
momento). A partir de 2015, a presença do docente nível 6 praticamente dobrou, 
chegando em 2019 com uma média em 12%. Enquanto que nas escolas de rede privada 
o movimento é oposto da rede estadual, inicia a série histórica com quase 5% em 2013 
e chega em 2018 registrando praticamente 2,5% da presença do docente nível 6 se 
mantendo constante em 2019. 
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No Ensino Médio ofertado pelas escolas estaduais, após uma leve queda de 2013 até 
2015, houve o aumento desse profissional saindo de 16% em 2015 e chegando a 25% 
em média em 2017 se mantendo constante até 2019 e novamente nas escolas 
particulares o efeito é inverso, a partir de 2015 esse docente nível 6 representava em 
média torno de 13% chegando a 2019 representando menos de 10% em média. 

As características das escolas podem estar relacionadas às características de suas 
vizinhanças. Por esse motivo, torna-se pertinente investigar se há concentração 
espacial das escolas com alta participação de professores de alto esforço. As figuras 6 
e a figura 7 mostram a distribuição do docente nível 6 do ensino médio nas escolas de 
rede estadual e de rede privada no território natalense, ao longo dos anos de 2013 a 

2019. 

Os pontos da figura 6 mostram que a presença desse docente nas escolas públicas se 
intensifica no período analisado e ainda é mais expressiva nas unidades localizadas nas 
zonas Norte e Oeste, essas zonas são reconhecidamente menos ricas que as demais. 
Verifica-se ainda que bairro Pitimbu havia uma escola cuja a presença do docente de 
nível 6 atingiu a marca 100% nos anos 2017 e 2018. Interessante notar também que 
mesmo com o passar dos anos a presença do docente de nível 6 na maioria dos bairros 
parece que é fixa, ou seja, é possível notar uma padronização na localização dos pontos 
o que significa que alguns bairros durante 5 anos tem recebido ou mantido professores 
sobrecarregados o que pode ser prejudicial para os alunos que frequentam essas 
escolas que muito provavelmente devem ser moradores do bairro em que essas escolas 
estão localizadas. 

Como dito anteriormente, a consequência dessa padronização da presença do docente 
de nível 6 pode acarretar desinteresse do aluno pela escola e abrir espaços para outras 
oportunidades que não são socialmente desejáveis. 

Já a figura 7 também é possível observar uma padronização na distribuição do docente 
de nível 6 nas escolas privadas em alguns bairros. Novamente, a presença dos 
docentes de alto esforço nas áreas mais ricas é menor do que nas demais áreas. É 
possível visualizar a diminuição desse docente de nível 6 ao longo da série observada, 
ou seja, além de a concentração dos docentes de nível 6 da rede privada ser menor que 
na rede Estadual, as escolas da rede privada vem diminuindo significativamente a 
atuação desse docente de nível 6 em suas escolas. 

Essa evidência é importante para se pensar sobre o desenho de políticas públicas que 
visam a oferta de ensino de qualidade, principalmente para as áreas menos e 
privilegiada economicamente. Deve-se levar em consideração a valorização do 
professor, sobretudo no que diz respeito à condição do trabalho. 

  

  

 
Conclusão 

 

O presente estudo teve como objetivo principal analisar o percentual e a distribuição dos 
professores de alto esforço nas escolas de Natal, entre os anos 2013 a 2019. Os 
resultados indicam o aumento da atuação do docente de nível 6 nas escolas estaduais 
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no período analisado, enquanto houve a diminuição desse perfil de docente nas escolas 
privadas, o que pode agravar o distanciamento da qualidade de ensino entre essas duas 
redes de ensino. A atuação desse profissional pode significar a queda na qualidade de 
ensino e até mesmo perda de potencias talentos, sobretudo nos bairros nos quais a 
presença desses professores é mais expressiva. 

Cabe analisar, em trabalhos futuros, as características socioeconômicas de cada bairro 
e do alunado das unidades escolares e assim avaliar se há diferenças entre os 
desempenhos obtidos pelas escolas localizadas no centro e aquelas localizadas na 
periferia. Futuramente, essa análise, em conjunto os dados disponíveis no portal Dados 
Abertos da UFRN, contribuirá para o entendimento sobre como a qualidade da escola e 
o local de moradia pode condicionar a escolha do curso superior, permitindo investigar 
como (e se) a segregação educacional pode influenciar a entrada do aluno na 
universidade. 

Adicionalmente, as evidências encontradas nesse estudo apontam para a necessidade 
de desenhar uma política pública de valorização do professora da educação básica, em 
especial aqueles alocados no ensino médio da rede estadual de ensino. 
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Figura 1 - Diagrama de caixa – Esforço Docente- Nível 6 

 

 

Figura 2: Diagrama - escolas estaduais 
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Figura 3: diagrama - escolas privadas 
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Figura 4: Histograma escolas privadas e estaduais 

 

 

Figura 5: Evolução do percentual de docente de esforço nível 6 nas escolas Estaduais, 
Municipais, Federais e Particulares entre os anos 2013 e 2019 
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Figura 6 - Percentual de docentes nível 6 concentrados nas escolas estaduais da Cidade 
do Natal 

 

 

Figura 7 - Percentual de docentes nível 6 concentrados nas escolas privadas na Cidade 
do Natal 
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TÍTULO: Ética, conhecimento e poder em organização e representação do 

conhecimento: um mapeamento desde a Ciência da Informação 

Resumo 

 

A Organização do Conhecimento é uma subárea da Ciência da Informação que se 
dedica aos processos de organização e representação da informação para propiciar de 
forma eficaz a recuperação dela. A ORC em sua dimensão social, cultural e política se 
preocupa com os aspectos éticos e por isso torna-se importante a investigação acerca 
da produção brasileira sobre esse domínio temático. Pretende mapear a produção 
cientifica nacional sobre ética no domínio da Organização e Representação do 
Conhecimento. A pesquisa é bibliográfica com enfoque quali-quantitativo, com aporte 
metodológico da análise de domínio. A coleta de dados foi feita por meio de um 
levantamento bibliográfico em três universos: a Base de Dados Referenciais de Artigos 
de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), nos anais do Encontro Nacional de 
Pesquisa em Ciência da Informação e nos capítulos da série “Estudos Avançados em 
Organização do Conhecimento” da International Society for Knowledge Organization 
(ISKO-BRASIL). Foram recuperados 48 trabalhos publicados, indicando que a pesquisa 
no domínio da ética na Organização do Conhecimento ainda é incipiente, considerando 
o número reduzido registros recuperados em ambas as bases de dados. Conclui-se que 
apesar de reduzida, as pesquisas no campo estão em crescimento constante e devem 
continuar se aprofundando para trabalhar no aperfeiçoamento do campo e de seus 

instrumentos alinhados aos aspectos éticos na Organização do Conhecimento. 

 
 
Palavras-chave: Ética. Organização e Representação do Conhecimento. Análise de 

Domínio 

TITLE: Ethics, knowledge and power in knowledge organization and representation: a 

mapping from Information Science 

Abstract 

 

The Knowledge Organization is a subarea of Information Science that is dedicated to the 
processes of organization and representation of information to effectively provide for its 
recovery. ORC in its social, cultural and political dimension is concerned with ethical 
aspects and that is why research on Brazilian production on this thematic domain 
becomes important. It intends to map the national scientific production on ethics in the 
domain of Knowledge Organization and Representation. The research is bibliographic 
with a qualitative and quantitative approach, with methodological support of domain 
analysis. Data collection was carried out by means of a bibliographic survey in three 
universes: Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da 
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Informação (BRAPCI), in the Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação 
and in the chapters of the series “Estudos Avançados em Organização do 
Conhecimento” of the International Society for Knowledge Organization (ISKO-BRASIL). 
49 published works were retrieved, indicating that research in the field of ethics in the 
Knowledge Organization is still incipient, considering the reduced number of records 
retrieved in both databases. It is concluded that despite being reduced, research in the 
field is constantly growing and must continue to deepen in order to work on improving 
the field and its instruments aligned with ethical aspects in the Knowledge Organization. 

 
 

Keywords: Ethics. Knowledge Organization and Representation. Domain Analysis. 

Introdução 

As pesquisas no âmbito da Representação e Organização do Conhecimento têm se 
debruçado, para além das dimensões teóricas e metodológicas, sobre a dimensão 
social. Elas têm como alicerce a cooperação de pesquisadores por todo o mundo, 
mantendo a relação construtiva desse domínio que tem suas pesquisas em estado de 
constante renovação. 
 
A Organização do Conhecimento se estabelece como domínio de estudo pertencente 
ao campo da Ciência da Informação, que por sua vez corrobora com a perspectiva 
interdisciplinar na área em razão de ser "uma disciplina que investiga as propriedades 
e o comportamento da informação, as forças que governam seu fluxo e os meios de 
processá-la para otimizar sua acessibilidade e uso." (BORKO, 1968, p. 3 apud SANTOS; 
NEVES; SOUZA; 2019, p. 96). 
 
Desde sua origem, a Organização do Conhecimento se dedicou em principalmente aos 
estudos tecnicistas, criação de sistemas, instrumentos e outras ferramentas de 
organização. O enfoque tecnicista, de acordo com Guimarães (2017, p. 86), fruto de 
uma concepção norteada pelas ideias positivistas e utilitaristas a partir da segunda 
metade do século XIX, concebia a organização como fruto de um conjunto de regras 
que, uma vez aplicadas, levavam a uma sistematização de conceitos e a organização 
de documentos. Ambas, a Ciência da Informação e a Organização do Conhecimento 
eram fortemente marcadas pela natureza operacional e instrumentalista. Sistemas e 
instrumentos foram criados e neles foram impressos e refletidos os valores morais 
datados da época de sua criação. 

Isso pode ser exemplificado com a primeira classificação bibliográfica usada 
amplamente e com finalidade e importância universal, a Classificação Decimal de 
Dewey, criada em 1876 pelo bibliotecário Melvil Dewey (Estados Unidos) com o objetivo 
fundamental de dar uma organização relativa aos documentos nos estantes das 
bibliotecas (em contraposição com uma ordem fixa), por meio da ordenação sistemática 
dos documentos por classes temáticas. (DEWEY; MITCHELL, 2011). 
 
Os esquemas de classificações bibliográficas refletiram e refletem as relações entre a 
humanidade e o domínio do conhecimento evidenciando a “[...] preocupação do homem 
em organiza o conhecimento, no intuito de categorizar ideias e fornecer subsídios à 
perpetuação da memória social.” (GUIMARÃES; DODEBEI, 2002, p. 12). As 
classificações evoluíram, passaram por mudanças e ao passo que a sociedade foi se 
desvencilhando de preconceitos, discriminações e pensamentos arbitrários aos direitos 
humanos, as classificações foram se adaptando a essa nova conjectura, ou pelo é o 
que se espera que ocorra. 
 
As classificações bibliográficas, embora preocupadas com os princípios lógicos dos 
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processos de classificação, centram-se mais no objetivo de “dar aos livros um lugar 
determinado nas estantes” (BARBOSA, 1969, p. 47 apud ARAÚJO, 2013, p. 12). Com 
o passar do tempo, esse objetivo prático trouxe também conflitos éticos e sociais 
decorrentes das representações escolhidas para compor não somente o sistema de 
classificação bibliográfica supracitado, mas todos os outros instrumentos de 
Representação e Organização do Conhecimento. Isso se dá devido ao contexto no qual 
esses instrumentos são desenvolvidos uma vez que a forma como a informação e o 
conhecimento são representadas nos mesmos é totalmente excludente com toda a 
cultura que não faça parte da hegemonia. Ou seja, é representada uma realidade, uma 
cultura já privilegiada por mecanismos políticos que desfavorece a diversidade e se 
apresenta como um retrato da dominação dos países colonizadores, privilegiando a 
cultura estadunidense em detrimento de outras. 
 
As classificações são baseadas na expectativa da universalidade e da objetividade da 
representação, ou seja, deveriam representar as coisas como elas são em sua essência, 
sem subjugar e/ou impor. O autor Mai (2013, p. 242, tradução nossa) observa que 
“dadas as críticas, das últimas décadas, à modernidade e as ex 
 

Metodologia 

 
Para atingir o objetivo da pesquisa se usa como fundamento a análise de domínio 
(HJØRLAND, 2002). Como destaca Smiraglia (2011 apud Guimarães, 2014, p. 15), 
 
a análise de domínio caracteriza-se pelo estudo dos aspectos teóricos de um dado 
entorno, geralmente representado por uma literatura ou comunidade de pesquisadores, 
constituindo um meio para a geração de novo conhecimento acerca da interação de 
dada comunidade científica com a informação. 
 
Para Ribeiro (2001, p. 47) “a análise de domínio pressupõe a identificação clara dos 
limites e do contexto do assunto que está sob análise.” Nesse sentido, essa abordagem 
implica desvelar como os “instrumentos, conceitos, significados, estruturas de 
informação, necessidades informacionais e critérios relevantes estão refletidos nas 
comunidades discursivas” (HJØRLAND, 2002, p.258).  Nesta pesquisa, o papel da 
análise de domínio é de descrever o domínio dos estudos sobre ética na Organização 
e Representação do Conhecimento, identificando tanto os atores sociais que o 
conformam (autores, instituições, periódicos), quanto os temas que eles desenvolvem. 
 
Um dos instrumentos para realizar análise de domínio são os métodos bibliométricos, 
definidos como a aplicação de análises quantitativos à produção científica. Segundo 
Smiraglia (2007) apud TENNIS (2012) se corresponde com uma abordagem de Análise 
de Domínio Descritiva, uma vez que a criação mapas bibliométricos é a heurística 
predominante para se desenvolver essa análise de domínio.  
 
A utilização dessas abordagens de forma simultânea expõe a preocupação dos 
pesquisadores em avaliar a informação de maneira completa dada a sua importância 
para a ciência. De acordo com Oliveira (2018, p. 20, grifo nosso) “avaliar a produção 
cientifica nas diversas áreas do conhecimento, significa visualizar o comportamento da 
ciência, a partir de indicadores bibliométricos, por meio de análises epistemológicas, 
históricas e sociais, do contexto onde nasceram. Os números não valem por si só, mas 
a partir da análise do contexto de origem.” 
 
Escolheu-se a abordagem quantitativa e qualitativa posto que para realizar a análise do 
domínio a quantificação da produção científica deve ser complementada com uma 
análise qualitativa dos conteúdos dessa produção. Destarte, para mensurar a produção 
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científica dentro do domínio foi preciso identificar indicadores de produção de 
documentos relacionadas com autores, e fontes (periódicos e anais de eventos), 
utilizando critérios de agregação institucional e temporal. Posteriormente, se aprofundou 
na discussão na interpretação dos dados, identificando categorias temáticas e as 
discussões sobre conflitos éticos e opressões suscitadas no corpus da pesquisa, assim 
como demais aspectos descritivos que ajudam na compreensão do assunto e da 
comunidade de interesse. 
 
O mapeamento foi baseado no levantamento e análise de artigos e trabalhos de eventos 
da área da Ciência da Informação. Foi utilizado como fonte de dados a Base de Dados 
Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), o capítulo 
brasileiro da ISKO e os anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação (ENANCIB). 
 
A BRAPCI permite a busca dentro dos limites temporais desde 1972 até os dias de hoje; 
realizou-se então, para fins desta pesquisa, a busca de publicações entre os anos de 
1972 a 2019, totalizando o recorte temporário de 48 anos. Dada a dimensão conceitual 
que se pressupõe nas definições da Organização e Representação da Informação e do 
Conhecimento buscou-se pela ampla combinação de descritores, tais 
como:  “Representação do Conhecimento”, “Organização do Conhecimento”, 
“Representação da Informação”, “Organização da Informação”, “Organização e 
Representação do Conhecimento” e “Organização e Representação da Informação” os 
quais são denominações utilizadas na literatura da área de Ciência da Informação, 
adicionado aos termos “ética”, “poder”, “bias/biases” e “vieses”. 
 
Vale salientar que na busca com estes descritores foram utilizados os operadores 
booleanos em conjunto com os radicais dos descritores para maior alcance/revogação, 
ação justificada pela pequena quantidade de publicações encontradas na base de 
dados e até mesmo para esgotar as opções de busca, realizando um mapeamento 
completo. 
 
Definição do domínio: A ética na Organização e Representação do Conhecimento é uma 
linha de pesquisa que se debruça sobre os problemas e conflitos éticos causados pela 
linguagem e terminologias enviesadas e excludentes que ocorrem desde o processo e 
elaboração de instrumentos de organização e representação do conhecimento quanto 
na sua ampla aplicação. 
 
 
Escopo e alcance: Para os propósitos desta análise de domínio será usado todo o 
levantamento bibliográfico sobre a produção brasileira na área, a fim de realizar um 
mapeamento do que o país tem produzido sobre a temática. 
 
Exclusão: Para esta análise de domínio somente será consideradas publicações que 
abordem problemas na representação do conhecimento que implicam marginalização e 
discriminações de grupos sociais por conta dos vieses dos instrumentos e de possíveis 
preconceitos nos bibliotecários. 
 
Propósito: O propósito desta análise de domínio é descritivo. Espera-se que ela forneça 
subsídio para discussões mais profundas acerca de problemas na representação, quais 
vieses, conflitos, métodos e instrumentos estão sendo analisados pelos autores do 
corpus da pesquisa, bem como identificação de categorias temáticas como: discussões 
sobre ética, gênero, religião, etnia/raça, cultura etc. 
 
Para suprir algumas limitações na recuperação do texto integral na BRAPCI, e no intuito 
de encontrar mais trabalhos brasileiros abordando o tema, realizou-se a busca 
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diretamente nos anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação 
(ENANCIB), principal evento de pesquisa e de pós-graduação da área de Ciência da 
Informação no Brasil. O ENANCIB teve sua primeira edição no ano de 1994 na 
Universidade Federal de Minas 
 
Resultados e Discussões 

 

Os resultados das buscas sobre publicações brasileiras que abordassem a temática da 
ética no domínio da Organização do Conhecimento revelam que as pesquisas no âmbito 
da CI ainda são incipientes, considerando o número reduzido de registros coletados nos 
anais do ENANCIB, nos capítulos da ISKO-BRASIL e no levantamento na BRAPCI. 
Foram recuperados 48 registros: 15 trabalhos nos anais do ENANCIB, 15 registros nos 
capítulos nacionais da ISKO e 18 artigos na BRAPCI, mostrados respectivamente nos 
quadros 1, 2 e 3 (Anexo A). 

Como forma de caracterizar o corpus da pesquisa, escolheu-se analisar os indicadores 
de produção de documentos segundo autor, evento/periódico/volume, filiação 
institucional dos autores e ano de publicação. Com base nos dados da pesquisa, o 
primeiro trabalho publicado, que abordou o domínio da ética em periódicos na CI no 
Brasil, foi datado em 2004, no periódico Informação & Informação da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL), sob autoria de Claudio Roberto da Silva e Marilda Lara 
Lopes Ginez de Lara (Quadro 3). A primeira publicação em evento foi feita 3 anos 
depois, em 2007, em apresentação no VIII Enancib, sob autoria de Marcos Luiz 
Cavalcanti de Miranda (Quadro 1), enquanto a primeira publicação do tema no capitulo 
brasileiro da ISKO foi feita 5 anos depois, em 2012, já no seu primeiro anais do evento, 
o volume 1 da série Estudos Avançados em Organização do Conhecimento, sob autoria 
de Fabio Assis Pinho e José Augusto Chaves Guimarães (Quadro 2). 

Percebe-se que a abordagem do tema começou de forma dispersa e escassa, pois entre 
os anos 2007-2017 apenas se publicaram 5 trabalhos no ENANCIB; enquanto de 2017-
2019 essa quantidade duplicou totalizando 10 trabalhos a mais sobre essa temática. Já 
no capítulo brasileiro da ISKO a primeira publicação é datada do ano de 2012, no volume 
2 da série Estudos Avançados em Organização do Conhecimento, seguida de 3 
publicações no ano de 2013 no volume seguinte. Constatou-se, após identificação dos 
trabalhos, que o volume 3 da série não apresentou nenhum trabalho sobre a temática, 
uma ausência preenchida nos volumes posteriores: no ano de 2017 com 2 trabalhos 
publicados no volume 4 e no volume 5, em 2019, com 9 publicações, maior quantidade 
então. 

A busca na BRAPCI caracterizou-se como a mais regular ao longo dos anos, com o 
intervalo de, no máximo, 3 anos sem publicações sobre o assunto. A primeira publicação 
recuperada foi do ano de 2004. Entre 2004 e 2019, foram publicados 18 trabalhos, tendo 
o pico de publicações nos anos de 2017 e 2018, ambos com 3 publicações em cada 

ano. 

No Gráfico 1 se observa que é partir do ano de 2017 que aumenta a produção, tanto em 
artigos quanto em trabalhos em eventos, sobre a temática para um total de 32 
publicações até 2019, tendo seu expoente entre os anos de 2017 - 2019 com o aumento 
de cerca de 70% de publicações. Com os estudos críticos tomando cada vez mais 
atenção dos olhares dos pesquisadores, a tendência é que esse número só venha a 
crescer, uma vez que o pensamento crítico tem auxiliado a comunidade acadêmica a 
repensar questões éticas, principalmente no que concerne à prática biblioteconômica. 
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[Gráfico 1] 

  

3.1 AUTORIA E FILIAÇÃO 

A identificação do conhecimento do domínio nos permite conhecer as práticas de 
autoria, práticas de compartilhamento de ideia entre autores, as relações entre grupos 
e rede de pesquisa, instituições, periódicos e eventos. Para representar a quantidade 
de publicações por autor e instituição, elaboramos um ranking dos autores com mais 
ocorrência na Tabela 1, ou seja autores com 2 ou mais publicações (do autor com mais 
publicações para o autor com menos publicações) e outro ranking na Tabela 2, com a 
quantidade de publicações por instituição no domínio Ética na Organização e 

Representação do Conhecimento. 

[Tabela 1 e 2] 

  

Entre os autores das publicações recuperadas destaca-se José Augusto Chaves 
Guimarães com 13 publicações na área, entre 2007 e 2017, seguido por Fabio Assis 
Pinho, com 9 publicações entre 2007 e 2019. A primeira publicação dentre esse nicho 
de publicações do Pinho se trata de um artigo derivado de sua dissertação de mestrado 
sob orientação do Guimarães, intitulada Desafios da representação do conhecimento: 

abordagem ética publicado no periódico Informação & Informação. 

Em terceiro lugar está Suellen Oliveira Milani com 8 publicações na área, entre 2008 e 
2020. Também realizou pesquisas com os dois autores citados anteriormente, sendo 
também ex-orientanda de Guimarães, assim como Pinho. Sua primeira publicação na 
temática é Aspectos éticos em organização e representação do conhecimento (ORC): 
uma análise preliminar de valores e problemas a partir da literatura internacional da área 
no periódico Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da 
Informação. 

Ao todo são 16 instituições brasileiras que compõem a lista de instituições produtoras 
de conteúdo sobre ética na ORC. Na tabela 2, podemos observar Universidade Estadual 
Paulista 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO) e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em primeiro, 
segundo e terceiro lugar, respectivamente, com os maiores números de ocorrência, ou 
seja, detendo certa de 70% das publicações na área. Isso coloca a região sudeste do 
país como a mais destacada na produção de pesquisas nesse domínio. 

3.2 PERIÓDICOS 

Os periódicos e eventos da área nos possibilitam visualizar um panorama das pesquisas 
que estão sendo realizadas e publicadas no país de forma regular dada a sua 
periodicidade. A tabela 3, a seguir, inclui o ranking de todos os periódicos que 
publicaram pesquisas sob o domínio temático deste estudo. São 15 periódicos, nos 
quais apenas os quatro primeiros lugares do ranking publicaram acima de 2 pesquisas. 
Todos os demais publicaram apenas uma. 

[Tabela 3] 
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A partir dos dados da tabela acima, verifica-se que os periódicos Informação & 
Informação da Universidade Estadual de Londrina e Liinc em revista da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro lideram a lista de periódicos que mais detém publicações 
sobre a temática. As regiões sul e sudeste do país mais uma vez se destaca pela 
presença com a maioria de suas revistas preenchendo a lista de periódicos que mais 

publicam pesquisas na área no Brasil. 

3.3 CATEGORIAS TEMÁTICAS E MÉTODOS UTILIZADOS NAS PESQUISAS 

Existe um caminho metodológico bastante comum no corpus desta pesquisa; isso 
demonstra uma prática entre os autores deste domínio ao escolherem com muita 
frequência trabalhar com: i) pesquisas bibliográficas/documental; análise de domínio; 
análise de conteúdo; análise de discurso (nas investigações das comunidades 
discursivas) e ii) revisões de literatura; reflexões teórico-críticas. Ainda, algumas 
pesquisas utilizaram métodos cartográficos e métricos. Vale salientar a proeminência 
da análise de domínio nas pesquisas citadas, pois essa tem sido uma abordagem 
bastante usada dentro da área para compreender os grupos, os domínios, os campos 
científicos, enquanto comunidades discursivas e de práticas. 

Além dessas caracterizações, algumas categorias temáticas pelos autores do domínio 
são amplamente compartilhadas em suas pesquisas, tais como: conflitos éticos 
advindos do reducionismo inerente à abordagem ocidental dos Sistemas de 
Organização do Conhecimento (SOCs) (LIMA; ALMEIDA, 2019), (MIRANDA; SILVA, 
2019), discussões sobre bias/biases/vieses na ORC (MILANI; GUIMARÃES, 2017), 
(MILANI; GUIMARÃES, 2014), (MILANI; GUIMARÃES 2011); discussões sobre 
etnia/raça (LIMA; FUJITA; DAL’EVEDORE; ALMEIDA, 2019), (LIMA; ALMEIDA, 2019) 
(BORGES; OLINTO, 2018), (SILVA; ALMEIDA, 2017), (FRANÇA; SILVEIRA, 2014), 
discussões sobre religião (MIRANDA; SILVA, 2019), (MIRANDA; COSTA, 2019), 
(MIRANDA, 2019), (TRIVELATO; MOURA, 2017), (MIRANDA, 2007), discussões sobre 
questões de gênero, (MOURA, 2018), (RIBEIRO; DECOURT; ALMEIDA, 2017), 
discussões sobre sexualidade (SILVA; LARA, 2004), (NASCIMENTO; GUIMARÃES, 
2017), (PINHO; GUIMARÃES, 2012), (PINHO; NASCIMENTO; MARINHO, 2013), 
(PINHO; GUIMARÃES, 2011) e demais discussões sobre conflitos éticos e estudos 
abordando as incongruências dos SOCs. 

Numa perspectiva geral, percebe-se que as categorias temáticas identificadas são 
resultadas de uma visão eurocêntrica que serviu de alicerce para a criação dos sistemas 
de Organização e Representação do Conhecimento. O eurocentrismo foi um dos 
responsáveis pela geração de intolerância e preconceito e exclusão de cunho cultural, 
religioso, étnico e político, social e econômico, assumindo diferentes expressões no 
decorrer da história. 

Esses problemas e conflitos éticos que observamos hoje, sempre existiram e são 
decorrentes das relações que países colonizadores tem com o restante dos países que 
foram colonizados. A colonização do saber, as relações de poder e de dependência que 
se estabeleceram em decorrência do eurocentrismo são intimamente expostas nos 

SOCs. 

De acordo com Silva, Baltar e Lourenço (2018), 

A teoria de Quijano sobre a colonialidade propõe uma concepção da diferenciação 
colonial e epistêmica, onde a colonialidade se transfere do âmbito do poder para o 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2124 

 

campo do saber, construindo a colonialidade do saber que age de forma a manter a 
hegemonia eurocêntrica como perspectiva superior do conhecimento. A formação do 
contexto internacional de sistema-mundo e do paradigma moderno/colonial faz com que 
o fim do colonialismo não resulte no fim da colonialidade. (SILVA; BALTAR; 
LOURENÇO, p. 4, 2018). 

Dessa forma, todos os eixos da vida dos indivíduos passam a ser contado e moldado a 

partir da vivência, cultura, costumes da hegemonia eurocêntrica e estadunidense. 

A começar pelo reducionismo da cultura oriental fruto da abordagem ocidental dos 
Sistemas de Organização do Conhecimento (SOCs). Os sistemas foram construídos a 
partir de todo símbolo e signo que representava a cultura daquele que o estava 
elaborando, que em poucas palavras era o homem branco, anglo-saxão e 
cristão/protestante. Ou seja, as biases são nesta vertente, toda característica fora desta 
linha de raciocínio que estara fadada a ter uma representação aquém do que deveria. 

Os conflitos éticos também se estabelecem como forma de negação de determinadas 
características ou valores, como por exemplo as questões de étnicas, na qual grupos 
étnicos estão tendo sua existência sistematicamente negada nesses instrumentos, 
assim como ocorre com as características no âmbito religioso, com exemplos bastante 
conhecidos como nos sistemas de classificação, no qual determinadas classes 
apresentação: “religiões cristãs vs. religiões não-cristãs”. A escolha na classificação 
para designar religiões parte da contraposição a uma religião, a cristã (caso de 
categorização dicotômica). 

Além do eurocentrismo, colonização, outro aspecto presente e gerador de conflitos 
éticos é o patriarcalismo que direciona a maioria dos dilemas na ORC sobre questões 
de gênero, que marginalizam e excluem as mulheres. A exemplo disso temos em 
estudos comparativos que mostram a quantidade de classes e subclasses destinadas a 
homens e mulheres, e como o indivíduo masculino tem muito mais opções de 
classificação dentro dos sistemas do que as mulheres. Assim como as questões de 
orientação sexual e aspectos da sexualidade. A LGBTQIA+fobia era explicita nos 
sistemas, uma vez que ao longo do tempo, esteve alocada em classes que expressavam 
termos relacionados a patologias, expressando claramente o preconceito da sociedade 
em relação ao assunto. Ambos: questões de gênero e sexualidade estão intimamente 
ligadas a forma como recebem o resultado da representação do domínio social ou uma 
estrutura de poder social centralizada no homem ou no masculino e que acaba por 
oprimir e negar a existência e potencialidades do ser. 

Por fim, os trabalhos analisados nesta investigação identificaram práticas e 
comportamentos inerentes ao domínio da ética na Organização do Conhecimento. 
Temos aqui a ética como uma questão indissociável dos processos de representação e 
Organização do Conhecimento, incialmente ela aparece como objeto de estudo na área 
da Organização e Representação do Conhecimento no âmbito das atividades 
relacionadas a recuperação da informação somente. Com a evolução e 
desenvolvimento do tema com o passar dos anos, como visto no Gráfico 1, podemos 
acompanhar a entrada em cena de um novo olhar para o domínio da ética, desta vez 
relacionando-se com as dimensões sociais, culturais e políticas da ORC, pois ela 
perpassa todas as atividades do bibliotecário influenciando na tomada de decisão do 
mesmo diante de dilemas éticos. Nessa perspectiva, os instrumentos que foram objeto 
de estudo do scopus desta pesquisa foram (por ordem decrescente de ocorrência): 
Sistemas de Classificação Bibliográfica (CDD e CDU), tesauros, como o Tesauro para 
Estudos de Gênero e sobre Mulheres (TEG), e vocabulários controlados como os 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 
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Conclusão 

 

O domínio da ética na Organização e Representação do Conhecimento está se 
estabelecendo como um campo bastante prominente. Os valores éticos vigentes fazem 
a muitos questionar as limitações dos SOCs, principalmente ante a representação 
decente da sociedade. Afim de deixar de lado perspectivas excludentes e 
preconceituosas, esses estudos se propõe a um continuo melhoramento e reparação 
desses sistemas, diante da incapacidade dos instrumentos da ORC de permanecerem 
fieis a ideais éticos ultrapassados e que não mais correspondem aos valores éticos 
vigente na comunidade, portanto as pesquisas se mostram de grande importância para 
a melhoria e aperfeiçoamento do campo e de seus instrumentos. Este estudo desvenda 
um vasto conjunto de temáticas, vertentes e assuntos ainda pouco abordados. 

A pesquisa mostrou que grande parte dos estudos sobre esse mesmo tema são 
associados aos métodos da Análise de Domínio, que contribui para que os pluralismos, 
individualidades e subjetividades de cada comunidade discursiva, as características de 
grupos específicos sejam levadas em conta, amenizando os problemas e dilemas 
provocados pela aplicação de conceitos acríticos dos padrões universais nos 
instrumentos da Organização e Representação do Conhecimento amplamente usados 
nas bibliotecas ao redor do mundo. Vale salientar que a Análise de Domínio se 
caracteriza em dois tipos/gêneros: o descritivo e o instrumental, e os estudos da ORC 
utilizam a gênero instrumental primordialmente para criação de sistemas de organização 
ajustados às necessidades de domínios específicos, ou seja, utilizam o método como 
forma de identificar os vocábulos dentro de um determinado domínio como fonte para 

possíveis alterações e adaptações dos seus instrumentos. 

É importante ressaltar que apesar desta pesquisa ter como objetivo mapear a produção 
sobre o domínio da ética, as discussões que podemos fazer com base nos resultados 
ainda não foram esgotadas e por isso é reiterada a necessidade de estudos futuros que 
continuem os debates sobre essa temática e sobre os desafios de ajustar seus 
instrumentos para que se tornem instrumentos eticamente aceitáveis ou de criar 
possibilidades externas as classificações que solucionem e proporcionem o transpasse 
de obstáculos a área necessita superar. 
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Anexos 

 

 

Gráfico 1 – Comportamento da produção científica brasileira no domínio Ética na 
Organização e Representação do conhecimento (2004-2019) 
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Tabela 1 – Quantidade de publicações por autor no domínio Ética na Organização e 
Representação do Conhecimento; e Tabela 2 – Quantidade de publicações por 
instituição no domínio Ética na Organização e Representação do Conhecimento 

 

 

Tabela 3 – Periódicos com maior quantidade de artigos no domínio Ética Organização 
e Representação do Conhecimento 
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ANEXO A Quadro 1 – Lista de trabalhos selecionados do GT 2 do ENANCIB 
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ANEXO A Quadro 2 – Lista de registros selecionados nos capítulos da ISKO-BRASIL 
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ANEXO A Quadro 3 – Lista de artigos selecionados na BRAPCI 
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TÍTULO: As normas de proteção de dados pessoais no processo de consolidação do 

modelo estatal de Governo Aberto 

Resumo 

O Governo Aberto é um modelo de gestão do Estado que, apesar de garantir o direito 
fundamental do acesso à informação, pode, em caso de inobservância das normativas 
de proteção de dados pessoais, restringir o direito fundamental da inviolabilidade à 
intimidade e à vida privada do cidadão. Nesse cenário, é imprescindível que haja 
arcabouço normativo que verse sobre a tutela de dados e de informações pessoais com 
o fito de garantir que a execução do modelo de Estado não implique em cerceamento 
de Direitos e Garantias Fundamentais. O presente trabalho objetiva analisar a 
implementação do modelo de Governo Aberto no Brasil sob a ótica da proteção de 
dados pessoais. O estudo segue o modelo de pesquisa qualitativa, caracterizando-se 
como uma pesquisa de fenômenos sociais. A coleta e o tratamento das informações 
adquiridas resultaram em mapeamentos de legislações nacionais e estaduais e de atos 
normativos da Administração Pública. De acordo com os resultados, expecta-se do 
Estado o uso de tecnologias que garantam o sigilo de informações, bem como há o 
reconhecimento da União como ente competente para legislar sobre proteção de dados. 
Por fim, a estrutura de tratamento de dados pessoais definida pela Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD) permite que o Governo Aberto seja implementado sem 
cercear Direitos e Garantias Fundamentais. 

 

Palavras-chave: Proteção de Dados Pessoais. Governo Aberto. Direito Constitucional. 

TITLE: The rules for the protection of personal data in the process of consolidating the 

state model of Open Government 

Abstract 

The Open Government is a State management model that, despite guaranteeing the 
fundamental right of access to information, may, in the event of non-compliance with the 
rules on the protection of personal data, restrict the fundamental right of inviolability to 
privacy. In this scenario, it is essential that there is a normative framework that deals with 
the protection of data and personal information in order to ensure that the execution of 
the State model does not imply a restriction of Fundamental Rights and Guarantees. This 
paper aims to analyze the implementation of the Open Government model in Brazil from 
the perspective of the protection of personal data. The study follows the qualitative 
research model, being characterized as a research of social phenomena. The collection 
and treatment of the acquired information resulted in mapping of national and state laws 
and normative acts of the Public Administration. According to the results, the State is 
expected to use technologies that guarantee the confidentiality of information, as well as 
the recognition of the Union as a competent entity to legislate on data protection. Finally, 
the structure of personal data processing defined by the General Personal Data 
Protection Law (LGPD) allows the Open Government to be implemented without 
restricting Fundamental Rights and Guarantees. 
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Keywords: Protection of Personal Data. Open Government. Constitutional law. 

Introdução 

O processo de modernização e de democratização dos modelos de gestão do Estado, 
influenciado por inovações disruptivas e novas tecnologias inseridas no cotidiano dos 
cidadãos, fez exsurgir o conceito de Governo Aberto, que se fundamenta na modificação 
desses modelos de gestão estatais com o fito de tornar transparente e acessível a 
gestão pública e os serviços públicos. 

De acordo com Agune et al (2010), o Governo Aberto deve ser transparente e 
democrático à medida em que oferece à sociedade a possibilidade de acesso a dados 
e informações de ações governamentais, de modo que o cidadão possa utiliza-los para 
produzir novas informações e aplicações com o objetivo de expandir e melhorar os 
serviços oferecidos pelo Estado. 

A Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, define, 
em seu art. 3º, caput, que o acesso à informação, direito fundamental, deve ser 
executado de acordo com os princípios básicos da Administração Pública e em 
consonância com as diretrizes elencadas em seus incisos, evidenciando a necessidade 
de publicização de informações de interesse público (inciso II) e o foco em 
desenvolvimento tecnológico e social (incisos III, IV e V). 

Desta forma, o Governo Aberto deve garantir necessariamente a transparência, o 
acesso à informação, a participação e a colaboração da sociedade no desenvolvimento 
do Estado, servindo como instrumento de efetivação da democracia, sobretudo por 
estimular a participação da sociedade e a accountability dos governos. 

Entretanto, esse modelo de gestão de Estado deve dispor de instrumentos para garantir 
a privacidade dos cidadãos – usuários e agentes vinculados ao serviço público – com o 
fito de evitar falhas ou fragilidades nas políticas de preservação do sigilo de dados 
pessoais, sobretudo em virtude do processo contínuo de publicização de atos e de 
políticas do Estado conforme propõe a estrutura do Governo Aberto. 

No Brasil, o percurso das legislações sobre uso e tratamento de dados pessoais tomou 
um rumo diferente à medida em que o Estado, que passava por um processo de 
redemocratização até a promulgação da Constituição Federal de 1988, reconheceu a 
inviolabilidade à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas um Direito 
Fundamental da Pessoa Humana em seu art. 5º, inciso X. 

Contudo, somente em 14 de agosto de 2018, em um processo que perdurou por mais 
de dois anos até sua vigência, surge a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), que, em consonância com os preceitos do Governo Aberto, insere nos setores 
público e privado diretrizes para coleta, uso e tratamento de dados pessoais dos 

cidadãos. 

Por sua vez, diversas instituições da Administração Pública Direta e Indireta, 
estimuladas pelas mudanças legislativas nacionais que surgiram com o Marco Civil da 
Internet (Lei nº 12.965/2014) e com a LGPD, além da influência de atos normativos 
internacionais como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) da União 
Europeia (UE), também passaram a atuar com a adoção de planos de modificações e 
de políticas de proteção de dados pessoais em suas atividades, implementando, assim, 
o Governo Aberto e assegurando a privacidade e o sigilo de seus usuários. 
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Diante do que foi exposto, o objetivo desta pesquisa é analisar a implementação do 
modelo de Governo Aberto no Brasil sob a ótica da proteção de dados pessoais, 
mapeando as normativas de proteção de dados pessoais desenvolvidas pelos entes da 
federação e por instituições de Direito Público, a fim de que seja possível elencar quais 
instrumentos o Estado tem para garantir a segurança e o sigilo das informações e dos 
dados pessoais dos seus cidadãos. 

 
Metodologia 

 

O presente trabalho tem características de pesquisa qualitativa, visto que utiliza das 
interações sociais para captar dados e informações que são analisados de forma 
subjetiva pelo pesquisador, sendo, portanto, uma pesquisa de fenômenos sociais 
(APOLINÁRIO, 2011). 

Dessa forma, a produção da pesquisa foi dividida em quatro etapas, possibilitando a 
expansão dos materiais bibliográficos para a elaboração do estudo e a coleta de dados 

que resultariam nos produtos do presente trabalho. 

A primeira etapa do trabalho consistiu na coleta de produções acadêmicas que 
versassem sobre os temas de Governo Aberto, de proteção de dados pessoais e de 
direito fundamental ao acesso à informação, de modo que foram agrupadas 17 
(dezessete) produções científicas para referenciar – direta o indiretamente – o presente 
estudo. 

Por sua vez, a segunda etapa demandou ao graduando a análise e o levantamento de 
legislações no âmbito federal que tratassem de acesso à informação, de privacidade ou 
de proteção de dados pessoais desde a primeira metade do século XX, para que fosse 
elaborado o percurso histórico-legal dessas normativas de aplicação em todo o território 
brasileiro. 

A terceira etapa, que ensejou uma pesquisa aprofundada sobre a competência 
legislativa para a edição de normas que versassem sobre proteção de dados pessoais, 
constituiu em um levantamento de projetos de leis, decretos e leis de entes federativos 
Estaduais e Municipais que, buscando uma independência da LGPD, elaboraram 
normas que também garantiriam a tutela de dados pessoais de seus cidadãos. 

Por fim, a quarta etapa constituiu-se na busca por atos normativos de instituições da 
Administração Pública Direta e Indireta que trabalhassem com a implementação da 
LGPD em suas atividades, evidenciando, assim, a adoção de medidas que protegem os 
dados pessoais dos cidadãos em um contexto de Governo Aberto no Brasil. 

Não obstante, é importante ressaltar que, entre as etapas de elaboração dos produtos 
– mapeamentos e artigos científicos –, também foram desenvolvidas pesquisas 
específicas sobre a proteção de dados pessoais no contexto do Governo Aberto e houve 
a participação em eventos, congressos e workshops sobre a temática para expandir os 
horizontes da experiência científica do graduando. 

 
Resultados e Discussões 
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O processo de implementação do modelo de Governo Aberto no Brasil decorre não 
somente da inserção de novas tecnologias nos serviços públicos e da adoção de 
práticas de Internet das Coisas (IoT) em atividades estatais, mas tem grande influência 
do processo de redemocratização vivido pelo país após a ditadura civil-militar do ano de 
1964. 

Desta forma, a primazia do Governo Aberto depende de um Estado democrático de 
Direito que possibilite o acesso à informação e a participação dos cidadãos no 
desenvolvimento do governo, contudo, essa conjuntura somente é possível, dentro de 
uma República Federativa, a partir de normativas que definam o modelo de gestão do 
Estado e os direitos dos cidadãos frente à essa estrutura governamental. 

Assim, torna-se necessário estabelecer, de forma minuciosa, o percurso histórico-legal 
das legislações de aplicabilidade em todo o território nacional que, de maneira direta ou 
indireta, definiram o modelo de Governo Aberto e de proteção de dados pessoais que 
vem sendo executado no Brasil. 

• Mapeamento de Legislações Nacionais 

O percurso legal sobre uso e tratamento de dados pessoais permite visualizar como a 
LGPD e as demais normativas de proteção de dados e de acesso à informação vêm 
sendo executadas em território brasileiro. 

O primeiro produto da pesquisa, o mapeamento de legislações nacionais sobre Governo 
Aberto e proteção de dados pessoais, segue uma ordem cronológica de data de 
promulgação, ilustrando o percurso histórico-legal sob uma perspectiva de evolução 
legislativa. 

Tabela 1 – Mapeamento de Legislações Nacionais 

Fonte: Produto produzido pelo pesquisador. 

É importante destacar que as legislações que amparam a LGPD sofreram diversas 
modificações desde a promulgação da referida lei, sobretudo em virtude das 
divergências acerca da vigência da norma e dos eventos que sucederam a sua 
promulgação (eleições presidenciais do ano de 2018 e pandemia do novo coronavírus 
no ano de 2020). 

Entretanto, o mapeamento das normas enseja a busca por meios eficazes e seguros 
para a proteção de dados pessoais no contexto do Governo Aberto. Nessa vereda, 
Piurcosky et al (2019, p. 98, tradução nossa) dizem que “os escassos recursos 
tecnológicos são um limitador para adequação à lei, assim como o desconhecimento 
das melhores práticas em segurança da informação”. 

Desta forma, pode o Estado, nesse impasse que surge com a escassez de recursos 
próprios para cada serviço ofertado, utilizar de banco de dados, sistema de criptografia 
ponta-a-ponta ou de blockchain, por exemplo, para garantir a aplicabilidade da LGPD e 
das demais normativas em um ambiente tecnológico e transparente. 

• Mapeamento de Legislações Estaduais 

A LGPD, como uma legislação nacional, exerce efeitos sobre todos os entes da 
Federação, entretanto, é possível observar que alguns desses entes também buscaram 
atuar em prol da tutela de dados pessoais, nos limites de suas circunscrições, em 
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períodos que antecederam e que sucederam a promulgação da LGPD, suscitando 
discussão sobre a competência legislativa para tratamento de dados. 

Apesar de a LGPD ser uma norma geral, que se aplica a todos os entes da Federação, 
há previsão na CRFB/88, em seu art. 30, inciso I, indicando que cabe aos Municípios 
legislar sobre assuntos de interesse local. 

Não obstante, a discussão também é ampliada ao incluir os Estados como competentes 
para legislar sobre proteção de dados pessoais, visto que o art. 22, parágrafo único, da 
CRFB/88, prevê que Lei Complementar pode autorizar Estados a legislar sobre 
questões que competem privativamente à União. 

No entanto, como pode ser observado no segundo produto do presente trabalho, 
diversos projetos de lei de Estados foram arquivados em decorrência do entendimento 
majoritário de que compete à União legislar sobre proteção de dados pessoais, além de 
ser notório que a LGPD exerce efeitos em todo o território nacional. 

As legislações estaduais, detalhadas no mapeamento abaixo, seguem uma ordem 
cronológica de data de promulgação, permitindo a análise do comportamento das casas 
legislativas desde o ano de 2015, quando surgiu a primeira legislação estadual sobre 
proteção de dados pessoais, até 2020, ano da vigência da LGPD. 

Tabela 2 – Mapeamento de Legislações Estaduais 

Fonte: Produto produzido pelo pesquisador. 

A competência legislativa para dispor sobre proteção de dados pessoais ainda não é 
um tema definido pela doutrina e pelos Poderes Legislativo e Judiciário, todavia, a 
compreensão de que a LGPD tem aplicabilidade nacional, alcançando Estados e 
Municípios, supera a premissa de que cada Estado deve desenvolver sua própria 
legislação sobre proteção de dados pessoais e, portanto, resulta no arquivamento de 
projetos de lei que se assemelham com a LGPD – como pode ser observado no 
mapeamento supracitado. 

Com isso, o reconhecimento da LGPD como única normativa de tratamento de dados 
pessoais no Brasil infere que a União é o único ente federado responsável pela 
regulação da matéria e, portanto, finda por garantir a segurança jurídica e a 
padronização da estrutura de proteção de dados pessoais dentro das instituições de 

Direito Público e Privado. 

• Mapeamento de Normativas da Administração Pública 

As modificações nas atividades do Poder Público em face da LGPD podem ser 
observadas desde sua promulgação, em 14 de agosto de 2018, visto que ainda no ano 
de publicação o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já moldava o Poder Judiciário, por 
meio da Resolução nº 269, acerca da gerência de dados pessoais de candidatos a 
cargos públicos em processos seletivos. 

Contudo, somente a partir do ano de 2019 foi possível verificar que o Estados da 
federação, de forma autônoma em virtude da não vigência da LGPD, começavam a criar 
instrumentos de adaptação à nova normativa, como a instituição de grupos de trabalho 
e de pesquisa e de comitês gestores de proteção de dados pessoais nas instituições. 
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Desta forma, analisar a forma como as instituições de Direito Público se moldaram à 
LGPD desde a data de sua promulgação é perceber “o Estado como ente regulador e 
sancionador numa perspectiva de autoproteção frente às mudanças advindas pela 
Globalização” (MEDEIROS, 2012, p. 85). 

O terceiro produto da presente pesquisa, o mapeamento de normativas da 
Administração Pública, segue uma ordem cronológica de data de publicação, permitindo 
a análise do comportamento das instituições de Direito Público desde o ano de 2018, 
quando foi promulgada a LGPD, até 2020, ano de sua vigência. 

Tabela 3 – Mapeamento de Normativas da Administração Pública 

Fonte: Produto produzido pelo pesquisador. 

O mapeamento em questão evidencia a forma como o Governo Aberto no Brasil vem 
lidando com a necessidade de garantir a proteção de dados pessoais em seus 
processos de coleta, uso e tratamento por serviços públicos, sobretudo pela dificuldade 
em garantir o acesso à informação e a transparência dos atos públicos em face do risco 
de violação à intimidade e à vida privada dos usuários e dos agentes que trabalham 
com os serviços. 

Neste sentido, Sá (2019, p. 32) afirma que 

O crescimento das novas tecnologias e a capacidade de captar e utilizar dados pessoais 
por parte das empresas torna fundamental o debate sobre políticas de proteção de 
dados e a sua regulação, assim como sobre a privacidade do usuário, que está 
diretamente ligada aos direitos da personalidade. As plataformas tecnológicas 
ampliaram a possibilidade de coleta, processamento e vazamento massivo desses 

dados pessoais, com notórios danos aos direitos dos usuários. 

Ademais, verifica-se no levantamento legislativo que a instituição de grupos de estudos 
e de comitês nos órgãos também podem auxiliar à sociedade na compreensão da das 
normativas de proteção de dados pessoais, ao passo em que há a divulgação de 
trabalhos concluídos ou em andamento e o surgimento de indagações que ainda não 
foram levantadas por teóricos ou por legisladores, permitindo a cooperação de diversos 
setores da sociedade no desenvolvimento governamental – aspecto fundamental do 
Governo Aberto. 

 
Conclusão 

 

O Governo Aberto demanda ao Estado uma reformulação de sua estrutura em prol da 
democratização do acesso às informações e, portanto, enseja a transparência de dados 
que compõem a Administração Pública e os serviços que são de sua competência. 

No entanto, essa transparência deve obedecer a regras – que atualmente são definidas 
pela LGPD e por demais normas que tratam de proteção de dados pessoais e de acesso 
à informação – e precisa garantir o equilíbrio entre o direito fundamental do acesso à 
informação e o direito fundamental da inviolabilidade à intimidade e à vida privada, fato 

que vem ensejando inúmeras discussões científicas e legislativas. 
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O Estado tem plena capacidade para garantir a proteção dos dados pessoais de seus 
cidadãos à medida em que implementa ferramentas tecnológicas atuais e eficazes para 
garantir o sigilo de informações, entretanto, o deve fazer com cautela e com o devido 
investimento em ciência e tecnologia em seu território para garantir resultados 
promissores no futuro – como sistemas internos de proteção de dados e modelos de 
coleta e de armazenamento de informações com estrutura própria e individualizada, 

evitando fraudes e falhas. 

Reconhecer o percurso histórico-legal das normativas de proteção de dados pessoais 
no Brasil, compreender a atuação dos entes federativos na busca pela tutela desses 
dados dos cidadãos e verificar como instituições da Administração Pública estão 
atuando em prol da implementação da LGPD e de demais normativas de proteção de 
dados pessoais em suas atividades é fundamental para entender como o Governo 
Aberto deve atuar no processo de garantir do direito fundamental do acesso à 
informação sem cercear o direito fundamental da inviolabilidade à intimidade e à vida 

privada dos cidadãos. 

Por fim, os produtos finalizados com o presente trabalho – mapeamentos de normativas 
que ilustram como o Brasil implementa o Governo Aberto em face da necessidade de 
proteção de dados pessoais de seus cidadãos – são capazes de gerar diversas 
ramificações científicas no desenvolvimento de novas pesquisas e permitem ao leitor a 
experiência de compreender como o modelo democrático e tecnológico do Governo 
Aberto pode existir sem restringir Direitos e Garantias Fundamentais. 
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Tabela 1 – Mapeamento de Legislações Nacionais (1) 

 

 

Tabela 1 – Mapeamento de Legislações Nacionais (2) 

 

 

Tabela 2 – Mapeamento de Legislações Estaduais 
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Tabela 3 – Mapeamento de Normativas da Administração Pública 
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TÍTULO: A concepção de individualidade no debate contemporâneo do Serviço Social: 

estudo histórico-bibliográfico 

Resumo 

Este relatório está vinculado à pesquisa intitulada “Direitos Humanos e Serviço Social: 
crítica ontológica e desafios contemporâneos”, constituindo-se como um projeto de 
produtividade da pesquisadora Silvana Mara de Morais dos Santos, financiado pelo 
CNPq, e que se desenvolve nos espaços do Grupo de Estudo e Pesquisa em Trabalho, 
Ética e Direitos (GEPTED-UFRN) e Questão Sócio-ambiental-urbano-rural, Trabalho e 
Movimentos Sociais e Serviço Social (QTEMOSS-UFRN). O plano de trabalho possui 
como objetivo apreender e analisar a concepção de individualidade, e a sua correlação 
com a diversidade humana na produção intelectual contemporânea, dando enfoque nas 
pesquisas realizadas pelo Serviço Social, além de contemplar a relação da 
individualidade com o processo de construção da diversidade. Acerca dos 
procedimentos metodológicos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental 
sobre a temática, iniciando-se uma discussão sobre a produção do conhecimento na 
área das Ciências Humanas e Sociais, especialmente o que é forjado no Serviço Social. 
O trabalho é orientado pela perspectiva de apreensão da totalidade, situando o objeto 
da pesquisa no contexto do capitalismo monopolista contemporâneo, e que ganhou 
contornos inéditos e ainda mais perversos diante da pandemia do novo Coronavírus – 
COVID-19, que solapou as múltiplas arenas do Brasil e do mundo. 
 

Palavras-chave: Individualidade. Diversidade humana. Serviço Social. Totalidade. 

TITLE: THE CONCEPT OF INDIVIDUALITY IN THE CONTEMPORARY SOCIAL 

WORK: A HISTORICAL-BIBLIOGRAPHIC STUDY 

Abstract 

This report is linked to the research entitled “Human Rights and Social Service: 
ontological criticism and contemporary challenges”, constituting itself as a productivity 
project by researcher Silvana Mara de Morais dos Santos, funded by CNPq, which is 
developed in the spaces of the Study and Research Group on Work, Ethics and Rights 
(GEPTED-UFRN) and Socio-environmental-urban-rural, Work and Social Movements 
and Social Work (QTEMOSS-UFRN. The work plan aims to apprehend and analyze the 
concept of individuality, and its correlation with human diversity in contemporary 
intellectual production, focusing on research carried out by Social Work, in addition to 
contemplating the relationship of individuality with the process of construction of 
diversity. About the methodological procedures, a bibliographical and documentary 
research was carried out on the theme, starting a discussion on the production of 
knowledge in the area of Human and Social Sciences, especially what is forged in Social 
Work. The work is guided by the perspective of apprehending the totality, placing the 
object of the research in the context of contemporary monopoly capitalism, and which 
gained unprecedented and even more perverse contours in the face of the pandemic of 
the new Coronavirus - COVID-19, which undermined the multiple arenas of Brazil and 
the world. 
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Introdução 

A partir da concepção de individualidade, concatenada aos pressupostos de diversidade 
humana, esse plano de trabalho procura situar e expor os esforços realizados durante 
a pesquisa intitulada “Direitos Humanos e Serviço Social: crítica ontológica e desafios 
contemporâneos”, projeto da professora e pesquisadora Silvana Mara de Morais dos 
Santos, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), e que se desdobra nos espaços do Grupo de Estudo e Pesquisa 
em Trabalho, Ética e Direitos (GEPTED-UFRN) e Questão Sócio-ambiental-urbano-
rural, Trabalho e Movimentos Sociais e Serviço Social (QTEMOSS-UFRN). O plano de 
trabalho de título “A concepção de individualidade no debate contemporâneo do Serviço 
Social: estudo histórico-bibliográfico” se propõe a analisar a concepção de 
individualidade no debate contemporâneo do Serviço Social a partir do pensamento das 
autoras Marilda Iamamoto e Gilmaisa Costa. As atividades referentes ao plano de 
trabalho iniciaram-se em no segundo semestre de 2019, onde o bolsista voluntário de 
iniciação científica realizou alguns encontros com a orientadora, que direcionou a leitura 
de alguns materiais contidos na bibliografia da pesquisa. Entre as obras indicadas, 
podemos destacar “Trabalho e indivíduo social”, de Marilda Iamamoto; “Ética: 
fundamentos sócio-históricos”, de Maria Lucia Barroco; e “Trabalho, Individualidade e 
Pessoa Humana”, tese de doutorado de Gilmaisa Macedo da Costa. A partir desse 
arcabouço bibliográfico, iniciou-se um conjunto de leituras e reflexões que pudessem 
enfrentar alguns pressupostos infundados presentes no meio acadêmico: o primeiro 
deles é os autores de tradição marxista não consideram relevante a temática da 
diversidade humana. Propondo-se a desmistificar análises economicistas, politicistas e 
culturalistas realizadas nas arenas de discussão acerca da correlação entre a 
individualidade e a diversidade humana, primou-se a apreensão do conhecimento em 
sua densidade histórica, o movimento e as contradições englobados pela realidade. 
Contudo, a retomada das atividades presenciais em 2020 foi comprometida pelo 
contexto da pandemia do novo Coronavírus – COVID-19. A suspensão das atividades 
presenciais coadunou principalmente com os protocolos de isolamento e distanciamento 
social defendidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), visando a integridade e 
a biossegurança dos estudantes que estavam inseridos em cursos de graduação no 
modelo já referido. A proposta, portanto, precisou ser reformulada e adaptada para o 
formato remoto, considerando os seus limites e, também, possibilidades. 
 
Metodologia 

 
Como método de orientação da nossa pesquisa, utilizamos o materialismo histórico-
dialético, compreendendo a sua vinculação com uma análise rigorosa da sociedade e 
com o seu compromisso com um projeto revolucionário. Na contramão de concepções 
reducionistas, ou seja, que buscam explicações monocentradas dos processos sociais, 
defendemos e aplicamos uma análise da totalidade através dos fundamentos da teoria 
crítica de Marx, desvencilhando de uma leitura mecânica e manualesca da realidade. 
Isso implica, também, uma análise profunda de uma bibliografia sobre a temática em 
que se insere o objeto de estudo, também deoutras referências que possam agregar na 
apreensão do objeto em suas múltiplas determinações. Os procedimentos 
metodológicos adotados centraram-se na pesquisa bibliográfica, em caráter qualitativo, 
através da leitura e análise de autoras que discutem as minúcias da individualidade e 
da diversidade humana, dando destaque para as produções de Iamamoto, Barroco e 
Macedo, evidenciando as contribuições dessas obras para o Serviço Social enquanto 
área de conhecimento e de fazer profissional. Em virtude da já mencionada pandemia 
da COVID-19, as atividades tiveram que ser reorientadas para o formato remoto, e 
fomos orientados a participar de minicursos, aulas, lives e outros momentos online, que 
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pudessem contribuir com o andamento da pesquisa, bem como nossa formação 
acadêmica e profissional. Além disso, realizamos a leitura de materiais que pudessem 
nos ajudar a compreender o contexto ímpar que estamos vivenciando, uma pandemia 
que escancara ainda mais as desigualdades presentes na sociabilidade capitalista. 
Dentre as principais atividades síncronas realizadas no âmbito da pesquisa, podemos 
mencionar as reuniões e os momentos que tivemos com a orientadora, em formato 
online, e a participação em atividades remotas organizadas pelo GEPTED/QTEMOSS, 
e pelo Departamento de Serviço Social da UFRN, com inscrições realizadas pelo próprio 
sistema digital da universidade (SIGAA). 
 

Resultados e Discussões 

 
Com base nos objetivos da pesquisa, foi possível realizar uma série de leituras e 
análises acerca da concepção de individualidade, e seus atravessamentos na produção 
destinada ao Serviço Social. Sabendo que é a partir dos anos 70 que ocorre uma série 
de transformações no bojo do Serviço Social, principalmente no que se refere a seus 
fundamentos teórico-metodológicos e ético-políticos, na busca de superação do 
conservadorismo presente na área, elencamos aqui alguns pontos para o 
aprofundamento da temática, compreendendo a inserção do sujeito na história, a partir 
das obras de Iamamoto e Barroco.  
  
TRABALHO E INDIVÍDUO SOCIAL: CONTRIBUIÇÕES DE IAMAMOTO  
  
De acordo com Iamamoto (2012), é primordial apreender o significado do trabalho no 
processo de constituição do indivíduo social, bem como na produção de vida material, 
nas trincheiras da sociedade capitalista. Logo no início de suas exposições, a autora 
tece alguns comentários acerca das supostas restrições de ordem teórico-metodológica 
e política do pensamento marxiano e da tradição marxista, que apontam a totalidade 
como incapaz de dar conta das particularidades e singularidades dos fragmentos e das 
esferas subjetivas da vida social. Reconhecendo que existe uma heterogeneidade das 
classes trabalhadoras no que diz respeito a suas experiências de vida e de trabalho, 
sinaliza a existência de uma diversidade na trajetória das categorias (subjetividade, 
determinações étnico-raciais, de gênero, etc), salientando que existem variadas formas 
de viver situações de dominação, exploração e “exclusão”. Contrariando os críticos da 
teoria social de Marx que apontam um certo privilégio da categoria trabalho em relação 
às outras esferas que tecem o cotidiano dos sujeitos sociais, Iamamoto afirma que esse 
tipo de análise descarta a dimensão ontológica presente no pensamento marxiano: ou 
seja, desconsidera o trabalho como componente distintivo do indivíduo como um ser 
prático-social e histórico (sendo produto e criador da vida social). Portanto, a autoria 
elabora uma defesa intransigente do indivíduo social como um sujeito criativo vivo. 
Como ponto de partida, Iamamoto infere que a produção material está atrelada à 
produção de um grau determinado de desenvolvimento social, em uma determinada 
época histórica. Essa correlação está intimamente conectada com a produção de 
indivíduos sociais. Através das palavras de Marx, a autora defende que toda produção 
é uma apropriação realizada pelo indivíduo em um modelo específico de sociedade, 
criando, de forma orgânica, relações jurídicas, políticas e ideias. A partir de Heller, 
acrescenta que o indivíduo social é um produto histórico, sendo fruto de condições e 
relações sociais particulares, sendo, ao mesmo tempo, criador da sociedade. Portanto, 
descarta a ideia de que o sujeito social é um dado na natureza. “A sociedade não 
consiste em indivíduos, mas expressa a súmula das relações e condições nas quais 
esses indivíduos encontram-se reciprocamente situados” (Marx). Trazendo o conceito 
de “essência humana”, discute que é inseparável na noção de indivíduo social, adquirida 
durante o processo de socialização. Essa manifestação seria responsável por admitir a 
vida social. Longe de ser algo abstrato, interior de cada indivíduo, a essência humana é 
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o conjunto das relações sociais, abrangendo as forças produtivas materiais, a arte, a 
filosofia, ou a totalidade da práxis humana, utilizando as contribuições de Marx e 
Coutinho. Trazendo Lukács para o debate, através da sua contribuição acerca da 
ontologia do ser social, Iamamoto elenca capacidades e possibilidade e o provimento 
de necessidades como pontos que configuram a categoria homem (trabalhado como 
criatura natural). Sabendo-se que o trabalho é o que diferencia o homem dos outros 
seres, podemos ainda defini-lo como a atividade que mediatiza a satisfação das 
necessidades dos indivíduos através da transformação prévia da realidade material, 
produzindo, assim, valores de uso. Ampliando incessantemente o círculo de objetos que 
podem ser utilizados no processo, o indivíduo vive e é produto da atividade humana de 
gerações precedentes (de objetivações de suas experiências, faculdades e 
necessidades). O trabalho, como uma atividade orientada para um fim, neste caso, para 
a produção de valores de uso através da assimilação de matérias naturais para a 
satisfação das necessidades humanas, é essencial compreender que ao transformar a 
realidade, o homem transforma a si próprio. O ato histórico de criação de novas 
necessidades faz parte do desenvolvimento do trabalho que, por sua vez, contribuem 
para o nascimento da consciência e do conhecimento humano. Assim, Iamamoto, 
através das diversas contribuições anteriores, afirma que o trabalho cria a possibilidade 
permanente de evolução humana: ou seja, a própria história.  
  
PRÁXIS E CAPACIDADE HUMANO-GENÉRICAS: CONTRIBUIÇÕES DE BARROCO  
  
O processo histórico de construção do indivíduo como um novo ser é iniciado a partir do 
rompimento imediato e instintivo estabelecido com a natureza, e é nesse bojo que 
encontramos a possibilidade de um agir ético, tecendo mediações, ampliando o seu 
domínio sobre a natureza e sobre si mesmo. A autoconstrução do ser social, de acordo 
com Barroco, é produto do processo de humanização: o indivíduo é autor e produto de 
si mesmo, e é também onde reside a historicidade de sua existência. A história, 
compreendida como a evolução do trabalho, dos indivíduos e da própria humanidade, é 
dotada de objetividade sócio-histórica. Mas é a partir do salto ontológico, o momento 
em que o homem se diferencia perante os outros seres naturais, apreendemos a sua 
autoconstrução como ser específico. A atividade humana se diferencia da realizada 
pelos outros seres vivos pelas mediações que estabelece, porque além de responder 
carências, é realizada de forma consciente, racional e projetiva, transformando os 
sentidos dos indivíduos. O trabalho possui uma centralidade ontológica, como bem 
salienta Barroco através dos escritos de Lukács, responsável por iniciar o seu processo 
de humanização. A sociabilidade é inerente a todas as atividades humanas, onde o 
indivíduo só pode constituir-se como tal a partir do relacionamento com outros, 
implicando uma reciprocidade, um reconhecimento mútuo. As necessidades tornam-se 
sociais a partir da criação de formas diferenciadas de satisfação. E o papel da 
consciência no trabalho e na práxis dos indivíduos é ativo, e se dá através do que Marx 
definiu como capacidade teleológica, ou seja, a projeção ideal da finalidade e dos meios 
para sua efetivação. Barroco afirma que o produto do trabalho constitui a objetivação do 
sujeito, ou seja, o sujeito se modifica e se reconhece na sua obra. Sabendo-se que o 
trabalho é responsável pela transformação do indivíduo e do objeto, temos o que Marx 
define como consciência histórica do sujeito. E é a partir de tudo o que foi apontado, 
que o ser humano cria alternativas, e a possibilidade de escolha entre elas, através de 
valorações, ou seja, de escolhas de valor, não necessariamente morais. É a partir 
dessas escolhas de valor que, segundo Barroco através dos escritos de Marx, a gênese 
da liberdade ganha espaço. A liberdade seria, portanto, a existência de alternativas e a 
possibilidade concreta de escolhê-las e concretizá-las, consolidando-se como uma 
capacidade historicamente desenvolvida e inseparável da atividade que a objetiva. 
 
Conclusão 
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Com base em tudo o que foi levantado, é possível afirmar que o plano de trabalho 
conseguiu desenvolver alguns de seus objetivos, avançando no aprofundamento sobre 
a concepção de individualidade através da ótica da teoria crítica de Marx. Apontamos 
aqui que, apesar de ainda não conseguirmos trazer reflexões voltadas para a área do 
Serviço Social, colocamos duas autoras de grande renome na arena de debate, 
constatando uma produção crítica e de qualidade no bojo acadêmico da profissão. 
Levando em conta as limitações e os percalços ocasionados pela atual pandemia, é 
preciso mencionar o esforço realizado pela orientadora, que foi materializado no seu 
intransigente compromisso com a formação acadêmica, profissional e pessoal dos 
bolsistas envolvidos na pesquisa. O direcionamento de leituras, a realização de 
discussões, a indicação de eventos e de momentos educativos através de plataformas 
online, foram combustíveis que nos energizaram durante um período marcado por 
sofrimentos, angústias e incertezas. A luz do conhecimento possibilitou um alívio em 
tempos assustadoramente nebulosos e confusos. A continuidade da pesquisa também 
se consolida como um comprometimento, uma resistência, que se firma em um projeto 
societário que prima pela emancipação humana. O entendimento do sujeito como 
protagonista da história é fundamental para compreendermos o movimento e as 
contradições da realidade, bem como a diversidade humana a partir das complexidades 
cotidianas fundadas na correlação entre trabalho, indivíduo e diversidade. 
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TÍTULO: Tratamento da Água Produzida: Perspectivas Sobre o Princípio Constitucional 

da Eficiência e o Desenvolvimento Sustentável 

Resumo 

A água produzida normalmente em um poço de petróleo constitui um dos maiores 
desafios da atividade de exploração e produção de petróleo, constituindo ainda uma 
relação de valores desigual na qual a água compõe até 100% da extração diária de um 
poço, dependendo da maturidade do reservatório. A situação se agrava na medida em 
que este efluente está contaminado com substâncias nocivas ao meio ambiente e à 
saúde humana. Visando minimizar os riscos os órgãos reguladores estabelecem 
normas sobre o tratamento, manuseio e descarte deste efluente. Entretanto, a situação 
de seca vivida em algumas regiões, em especial a Nordeste, particularmente no estado 
do Rio Grande do Norte, grande produtor de petróleo e de água produzida onshore, nos 
levam a questionar se as atuais práticas de tratamento e descarte da água produzida 
são o melhor destino para este efluente que, se tratado da maneira correta, pode ser 
utilizado pela população para o desenvolvimento das mais diversas atividades 
humanas, podendo garantir o bem-estar e o desenvolvimento econômico sustentável. 
 

Palavras-chave: Água Produzida. Desenvolvimento Sustentável. Princípio da Eficiência. 

TITLE: Produced Water Treatment: Perspectives on the Constitutional Principle of 

Efficiency and Sustainable Development 

Abstract 

The water normally produced in an oil well is one of the greatest challenges of oil 
exploration and production activity, and also constitutes an unequal value ratio in which 
water makes up to 100% of the daily extraction of a well, depending on the maturity of 
the reservoir. The situation is aggravated to the extent that this effluent is contaminated 
with substances harmful to the environment and human health. In order to minimize the 
risks, the regulatory agencies establish rules on the treatment, handling and disposal of 
this effluent. However, the drought situation experienced in some regions, especially the 
Northeast, particularly in the state of Rio Grande do Norte, a major producer of oil and 
water produced onshore, lead us to question whether the current practices of treatment 
and disposal of produced water is the best destination for this effluent that, if treated 
correctly, can be used by the population for the development of various human activities, 
and can ensure the welfare and sustainable economic development. 
 
Keywords: Produced Water. Sustainable Development. Efficiency Principle. 

Introdução 

A água produzida, assim como definida pela Resolução do CONAMA nº393 de 8.8.2007: 
“é a água normalmente produzida junto com o petróleo”, sendo o efluente líquido que 
possui maior volume e complexidade na produção de petróleo. O estado do Rio Grande 
do Norte figura entre os cinco maiores produtores de petróleo com relevância nacional, 
com produção diária de cerca de 38 mil barris por dia (ANP, 2019). Um poço de petróleo 
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pode ter em sua produção diária até 100% de água produzida, dependendo da 
maturidade do poço. 
 
Sendo a água bem inestimável sem a qual não há possibilidade de vida, além de 
indispensável para o desenvolvimento de todas as atividades humanas, faz sentido 
ecológica e financeiramente não desperdiçar um recurso natural escasso. A crise hídrica 
que vem acometendo o estado do Rio Grande do Norte, com números anuais 
alarmantes sobre a situação de seca, demonstra a necessidade de revisão sobre as 
políticas públicas aplicadas aos usos e conservação da água. Devendo resultar em 
políticas modernas que estejam em consonância com o direito ambiental, o 
mandamento necessário de desenvolvimento sustentável e princípios constitucionais 
como a redução de desigualdades regionais. 

  

 

Metodologia 

 
A metodologia aplicada ao trabalho é composta pela revisão bibliográfica de trabalhos 
científicos sobre o tema, legislação específica, com abordagem hipotético-dedutivo. 
 

Resultados e Discussões 

 
A região nordeste possui menos de 5% das reservas de água doce do Brasil, estando 
boa parte desta água em reservatórios de águas subterrâneas. Isto posto, é razoável 
afirmar que a água é um bem muito valioso e escasso no nordeste brasileiro. Assim 
como assevera a Lei de Águas, um dos fundamentos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos é o entendimento que “a água é um recurso natural limitado, dotado de valor 
econômico” (Art.1º, II). Além disso, o Rio Grande do Norte está em situação especial 
com índices alarmantes de seca, tendo finalizado o ano de 2019 em situação de seca 
abrangendo todo seu território (ANA, 2019). Ao mesmo tempo o RN vem produzindo 
grandes quantidades de água dos poços de petróleo que poderia ser utilizada pela 
população em diversas atividades. 
 
As mudanças climáticas globais demonstram uma necessidade urgente de adequação 
dos atores econômicos para que suas atividades estejam em consonância com os 
interesses gerais e os princípios que regem a ordem econômica constitucional. O uso 
racional da água é mandamento para o verdadeiro desenvolvimento sustentável. A 
atualidade mais do que nunca exige maior preocupação das empresas com o 
desenvolvimento de tecnologias e processos industriais que utilizem a água de maneira 
mais eficiente evitando o desperdício. O tratamento de seus efluentes visando sua 
reutilização está de acordo com esse raciocínio, pois soluciona parte do problema da 
escassez, como também evita a poluição em razão do potencial deletério da água 
produzida. 
 
A água produzida é proveniente da atividade de extração de petróleo e gás natural de 
rochas subterrâneas, possuindo em sua composição consideráveis teores de metais 
pesados, sais, óleos dissolvidos e substâncias tóxicas, assim, não sendo possível o seu 
reuso ou descarte sem um adequado tratamento prévio. Sendo este efluente o principal 
e mais complexo rejeito gerado pelas empresas de exploração e produção de petróleo. 
 
O manuseio incorreto da água produzida pode gerar prejuízos ao meio ambiente, sendo 
nociva quando não tratada, com capacidade de poluir corpos de água, causar danos ao 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2154 

 

solo, à flora, à fauna e à saúde humana. A alta salinidade pode tonar solos improdutivos 
e nos cursos de água matar peixes e a vegetação. 
 
Para que haja possibilidade de reuso desta água para uma maior gama de atividades 
humanas e sem causar danos ao meio ambiente, é necessário o seu enquadramento 
nos parâmetros estabelecidos pela resolução nº357 de 17 de março de 2005 do 
CONAMA, classificada como Água doce classe 3, podendo ser usada para 
abastecimento e consumo humano, irrigação ou até mesmo dessedentação de animais. 
  
Cabe frisar que como parte do processo produtivo, parte da produção de água é tratada 
e reinjetada no próprio reservatório visando manter a pressão do poço suficientemente 
alta para um nível estável de extração de óleo. Entretanto, um grande volume de água 
não é reutilizado para este fim, sendo boa parte enviado para unidades de tratamento 
que tem a função de adequar o efluentes dentro dos parâmetros exigidos pelas normas 
ambientais, como prescreve a resolução nº393 de 8.8.2007, para posterior descarte em 
rios ou no mar. 
 
A depender de seu destino final, após o tratamento, as águas podem ter características 
diferentes, de acordo como enuncia a norma ambiental, e para tanto existe um ou mais 
métodos físico-químicos de tratamento eficazes e eficientes que podem ser utilizados 
em instalações onshore e offshore. 
 
No Brasil já existe um projeto piloto em andamento elaborado pela Petrobras, que 
objetiva estudar o reuso da água produzida para a irrigação, no campo de Fazenda 
Belém (Ceará), de forma a avaliar no solo e na água subterrânea os seus efeitos. Visa 
primordialmente determinar o nível de tratamento adequado para a produção desse 
campo em especial, de forma a maximizar a relação custo-benéfico entre o custo do 
tratamento e qualidade requerida para os fins objetivados. 
Existem no mundo experiências em maior escala bem sucedidas há mais de 2 décadas, 
como no estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, que também sofre em 
razão de secas rigorosas, mas emprega a água produzida, devidamente tratada, na 
irrigação de plantações locais, como o cultivo de amêndoas, tomates, batatas e outras 
culturas, iniciativa que possibilita o reuso da água de maneira eficiente, responsável e 
geradora de renda. 
 
A expansão e construção de estações de tratamento e o investimento em pesquisa para 
desenvolvimento de tecnologias mais eficientes pode ser encarado como uma 
possibilidade de aliar as práticas comerciais, o desenvolvimento sustentável e a 
realização de direitos dos cidadãos que habitam em áreas de escassez de recursos 
hídricos, já que dessa maneira a própria empresa poderia gerar lucro através da água 
que seria descartada, agora vendendo à população. 
 
Através da difusão da prática do tratamento da água produzida será possível otimizar o 
uso das águas subterrâneas, trazendo benefícios ambientais, sociais e econômicos 
para as gerações atuais e futuras. A redução do consumo de água dos aquíferos 
preservará a qualidade e quantidade de águas disponíveis e as empresas 
concessionárias terão custos reduzidos com recursos hídricos e consequentemente 
com o tratamento da água produzida. 
 
Para mais, com uma tecnologia suficientemente difundida e barateada, o Poder Público 
poderia exigir sua implementação de todas as produtoras de petróleo, assim como 
autoriza a resolução nº430 de 13 de maio de 2011 do CONAMA que expressa que o 
órgão ambiental competente poderá exigir, a qualquer momento, mediante 
fundamentação técnica a tecnologia ambientalmente adequada e economicamente 
viável para o tratamento dos efluentes. 
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Está cada vez mais incorporado ao senso comum o entendimento que o único 
desenvolvimento possível é o sustentável. Dos múltiplos dispositivos constitucionais que 
dão fundamentação a esse entendimento, o principal para o presente estudo é o Art. 
170, VI, que delega a defesa do meio ambiente como um dos princípios da ordem 
econômica e ampliando a margem discricionária ao permitir tratamento diferenciado 
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação. Ademais, a própria Constituição aprofunda como o meio 
ambiente deve ser compreendido através do Art. 225, sendo bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

  

 
Conclusão 

 
O tratamento da água produzida surge como alternativa viável para driblar a escassez 
em regiões de seca, cabendo ao Poder Público aliar-se aos atores econômicos no 
processo de implementação das medidas de desenvolvimento tecnológico e pesquisa 
para estimular a implementação das práticas de reuso da da água. Para que a prática e 
os métodos sejam difundidos de tal maneira que não haja melhor alternativa do que o 
caminho do desenvolvimento sustentável guiado pelo princípio da eficiência. 
 
Para trabalhos futuros, recomenda-se a análise da relação do tratamento da água 
produzida e o direito humano ao acesso à água. Indica-se também a análise do uso de 
água produzida pela agricultura familiar para irrigar culturas de oleaginosas para 
produção de biodiesel como forma eficaz de efetivação do PNPB – Programa Nacional 
de Produção e Uso do Biodiesel. 
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TÍTULO: Mapeamento de processo como ferramenta de analise de melhorias. 

Resumo 

O presente plano de trabalho está incluído no projeto de pesquisa Mapeamento e 
análise dos processos de gestão de estoques como proposta para racionalização dos 
recursos públicos: um estudo no RU/UFRN, que tem como objetivo geral "Diagnosticar 
os processos de gestão de estoques do RU, buscando identificar oportunidades de 
melhoria com foco no aumento da eficiência e eficácia no uso dos recursos públicos." 
Além disso o plano de trabalho foi instrumento para a operacionalização da pesquisa 
tendo por objetivo realizar o mapeamento dos processos de negócio do restaurante de 
modo a ter a visão da situação presente do orgão e desse modo identificar 
oportunidades de melhoria. Foram feitas visitas in loco para averiguar o andamento dos 
processos em comparação como o manual de operações do RU. A execução do plano 
foi prejudicada devido à reforma para adequações de acessibilidade do restaurante e 
da paralização das atividades devido à pandemia de COVID-19. Desse modo além dos 
resultados quanto ao mapeamento e análise dos processos foi produzida uma revisão 
sistemática no tocante a aplicação dessas ferramentas na administração pública. 
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Abstract 

The present workplan is included in research project: Modeling and analysis inventory 
management process as a proposal for racionalization of public funds: A study at 
RU/UFRN, that has the main objective " Diagnose RU's inventory management 
processes, seeking to indentify improvements opportunities focusing on increasing 
efficiency and effectiveness in the use of public resources." Besides that the workplan 
was a instrument to operationalize of this research with the objective to perform 
restaurant's business process modeling so that would be possible have a wide view of 
the present situation of the agency and indentify improvements opportunities. There were 
in loco visits to verify progress of processs in comparison with RU's operations manual. 
Plan's execution was hampered due to acessibilities adequations and stoppage due to 
COVID-19 pandemic. So besides results of process modeling and analysis a systematic 
review was made related to application of BPM tools in public administration. 
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Introdução 

O plano de trabalho teve o objetivo de diagnosticar oportunidades de melhoria no 
restaurante universitário da UFRN no campus central. As melhorias foram avaliadas do 
ponto de vista da análise de processos de negócio e de modo a ampliar a eficiência e 
eficácia no uso de dinheiro público e com a garantia da boa prestação do serviço aos 
estudantes e servidores assistidos pelo RU. Gonçalves(2000) em seu artigo seminal 
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define que as organizações são coleções de processos os definindo como “[...] qualquer 
atividade ou conjunto de atividades que toma um input, adiciona valor a ele e fornece 
um output a um cliente específico.” (GONÇALVES, 2000 p.2). Complementarmente 
Davenport (1994) define o processo de negócio como a ordenação específica das 
atividades de trabalho no tempo e no espaço, com começo e fim além de entradas e 
saídas. De outro modo no âmbito da GESPÚBLICA o processo é definido como "[...] 
processo como um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que 
transformam insumos (entradas) em produtos/serviços (saídas) com alto valor 
agregado." (BRASIL, 2014) E por fim temos a definição da ABPMP (2013) "Processo é 
uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas 
para alcançar um ou mais resultados." Com isto posto a forma mais comum de analisar 
os processos de negócio é através de ferramentas de mapeamentos de processos, que 
para Hunt(1996) é o uso de diagramas de fluxo de trabalho de modo a descrever as 
etapas que são essenciais ao cumprimento dos objetivos do processo. Outros autores 
complementam essa definição estabelecimento que o mapeamento “Trata-se da 
representação grafica do sequenciamento de atividades que representará, de maneira 
clara e objetiva, a estrutura e o funcionamento básico do que chamaremos de 
processos.” (PAVANI JR; SUCUCUGLIA, 2011. p. 46). Ainda pode ser definida como “ 
[...] o conjunto de atividades envolvidas na criação de representações de processos de 
negócio existentes ou propostos.” (ABPMP, 2013. p. 72). Dessa forma foi possível 
através das visitas coletar informações que embasariam a análise da situação presente 
da organização, entretanto com a situação sanitária global tornou-se inviável completar 
as visitas e obter os potenciais resultados, entretanto ainda como resultado do plano do 
trabalhos produzimos um artigo que é constituído pela revisão sistemática que objetivou 
levantar a produção científica no campo da administração pública através de uma 
abordagem orientada à processos. 
 
Metodologia 

 
Quanto à metodologia o plano de trabalho foi baseado em pesquisa documental visto 
que procedemos a análise de documentos produzidos pela equipe técnica do 
restaurante, a pesquisa documental é definida como o método que se baseia na análise 
de documentos produzidos sem o crivo ou rigor da metodologia acadêmica. (GIL, 2008) 
Mas são de suma importância visto que fornecem uma visão ampla da realidade da 
organização. Ainda nos utilizamos do instrumento de entrevista não estruturada, e assim 
apuramos através de conversas informais com os servidores do restaurante como é a 
realidade e como ocorre o dia a dia da instituição. Por fim para a construção da revisão 
sistemática nos servimos da pesquisa bibliográfica de modo a coletar a produção 
acadêmica acerca do tema ao qual nos propomos a avaliar. A pesquisa bibliográfica 
conforme definida por Gil (2008) é a avaliação e coleta de material já produzido 
principalmente livros e artigos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Quando tratamos dos resultados obtidos houve vários empecilhos à obtenção dos 
resultados esperados, primeiramente ocorreu uma reforma necessária à adequações 
de acessibilidade no prédio do restaurante o que nos impediu de coletar as informações 
necessárias visto que não havia funcionamento do RU. Dada a finalização da reforma 
pudemos iniciar a visitas ao local para coletar as informações foi possível acompanhar 
a operação diária do setor de estoques, entretanto, a pandemia de COVID-19 causou a 
suspensão das atividades presenciais fomos impossibilitados de continuar a coleta de 
dados. Isto posto a equipe disponibilizou o manual de operações do restaurante, o que 
nos permitiu compreender os cargos, funções e atividades executadas diariamente. Foi 
possível observar que o corpo de servidores e terceirizados é bastante técnico e 
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cumprem as tarefas elencadas no manual com bastante rigor. Foi possível observar e 
levantar hipóteses de melhorias principalmente nos sistemas integrados de gestão que 
necessitam de personalizações que permitam a execução mais eficiente do trabalho. 
Além disso como resultado do projeto de pesquisa podemos ressaltar a produção de 
um artigo de revisão sistemática que buscou avaliar como está a situação da produção 
acadêmica no brasil quando se trata da aplicação de BPM no contexto da administração 
pública. O percurso metodológico foi guiado por buscas livres nas bases de pesquisa 
como Google Scholar e os periódicos da Capes e utilizamos apenas artigos revisados 
por pares e em revistas bem avaliadas no portal Qualis Capes. Extraímos da pesquisa 
que a maior parte dos estudos utilizou instituições públicas de ensino superior, o que 
pode se explicado pela facilidade do acesso ao objeto de pesquisa. Quanto aos métodos 
mais utilizados o mapeamento e uso de fluxogramas. Percebemos, entretanto que há 
pouca ênfase em propostas de melhorias, ficando a produção nacional limitada à 
visualização, ou seja, o processo AS IS. 
 
Conclusão 

 
Podemos por fim concluir que houveram muitas limitações ao plano de trabalho e ao 
projeto de pesquisa de um modo geral. Entretanto de acordo com o que nos propusemos 
pode-se através de produção posterior o desenvolvimento de novas técnicas e novas 
formas de atuação no RU. Pesquisas futuras poderão ter forte impacto na melhoria do 
restaurante e de processos no serviço público como um tudo especialmente se levarmos 
em consideração a importância da produção que tenha foco na proposição de melhorias. 
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TÍTULO: Trabalho decente e gênero no mundo e Brasil: ênfase sobre o setor de saúde 

Resumo 

Este estudo analisa o tema ‘Trabalho Decente e gênero em sistemas produtivos 
estratégicos para o desenvolvimento’, com ênfase sobre o setor de saúde. Parte-se do 
pressuposto de que o trabalho decente e a igualdade de gênero são indispensáveis ao 
desenvolvimento. A metodologia ressalta a importância da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) na definição de cláusulas relativas ao trabalho e gênero no mundo e 
Brasil, assim como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS/Nações 
Unidas). Também são abordados desdobramentos econômicos e sociais resultantes da 
crise sanitária da COVID-19, sobre o mundo do trabalho, assim como são realizadas 
análises quali-quantitativas que exploram características do mercado de trabalho geral 
e de saúde no Brasil. Dentre as conclusões confirma-se a desigualdade de gênero em 
geral e no setor de saúde em particular e uma divisão do trabalho na saúde onde as 
atividades do cuidar, predominantemente ocupadas por mulheres, são menos 
valorizadas. 
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Abstract 

 

This study analyzes the topic ‘Decent Work and gender in strategic production systems 
for development’, with an emphasis on the health sector. It is assumed that decent work 
and gender equality are indispensable for development. The methodology highlights the 
importance of the International Labor Organization (ILO) in defining clauses related to 
work and gender in the world and Brazil, as well as the Sustainable Development Goals 
(SDG / United Nations). Economic and social developments resulting from the health 
crisis of COVID-19 on the world of work are also addressed, as well as qualitative and 
quantitative analyzes that explore characteristics of the general labor and health market 
in Brazil. Among the conclusions, it is confirmed the gender inequality in general and in 
the health sector in particular and a division of labor in health where care activities, 
predominantly occupied by women, are less valued. 
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Introdução 

Este trabalho objetiva analisar o tema ‘Trabalho Decente e gênero em sistemas 
produtivos estratégicos para o desenvolvimento’. O estudo parte do princípio de que o 
trabalho decente, assim como a igualdade de gênero, ambos preconizados pela 
Organização internacional do Trabalho (OIT) e nos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), são requisitos necessários ao desenvolvimento no Terceiro Milênio. 
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O mundo do trabalho vem em crescente transformação nas últimas décadas. As 
sucessivas crises econômicas e climáticas, avanço tecnológico, a concepção de 
desenvolvimento sustentável, e concomitantemente a introdução e fortalecimento do 
neoliberalismo econômico em diversos países do mundo, resultaram em mudanças 
estruturais significativas no mercado de trabalho. 

Os serviços relacionados à saúde ganham importância crescente, sendo componente 
indispensável da vida em sociedade. Nestes serviços, é expressiva e crescente a 
presença de mulheres, tanto no setor público quanto privado (médicas, enfermeiras, 
técnicas e auxiliares). Também é elevado o grau de formalização da atividade, assim 
como o grau de escolaridade exigido para determinadas categorias. Ainda que o setor 
de saúde se constitua um mercado de trabalho com remunerações elevadas, se 
comparada à média nacional, e de alto prestigio social, faz parte de sua história laboral 
uma estrutura desigual no que concerne à participação dos gêneros em seus 
subsetores, com agravo de uma flexibilização da mão de obra no mercado de trabalho 
mundial e, especificamente no objeto de estudo, que se inicia em 1990 com o novo 
modelo de saúde no SUS que prioriza o setor privado e contou com o apoio de 
organizações mundiais, acarretando assim em certa medida numa mercantilização da 
saúde. Desde então, “o Estado desresponsabiliza-se da proteção social, ocupando o 
espaço da mercantilização e transformação das políticas sociais em negócios” (Behring, 
2003 apud Souza, 2010. p. 338). Ou seja, o Estado passa a fornecer ações básicas de 
saúde, mas com o olhar na eficiência produtiva do serviço, tendo como objetivo o menor 
custo possível, viabilizando assim as ações privatistas. Essa mudança estrutural no 
setor acarreta consequências sobre a mão de obra do setor, como a retirada de 
garantias trabalhistas, alto índice de contratos temporários e terceirização. Assim, julga-
se importante analisar a noção de trabalho decente e gênero preconizada 
respectivamente pela OIT e ODS, neste importante sistema produtivo. 

 
Metodologia 

 

Este artigo está formado por 3 seções, além da Introdução. A seção 2 trata do trabalho 
decente e gênero no mundo e Brasil, destacando a importância da participação OIT no 
mundo e no Brasil. A seção 3 enfatiza o mercado de trabalho feminino, a partir da análise 
de dados estatisticos, utilizando bases de dados nacionais e internacionais como o 
Observatório da Igualdade de Gênero (OIG), IBGE, RAIS e PNAD. A seção 4 trata de 
gênero no setor de saúde, apoiado em uma revisão bibliográfia da teoria existente com 
relação ao tema e análise de dados de indicadores do referido setor. Por fim, são 

apresentadas as Considerações Finais. 

 
Resultados e Discussões 

 
2.    Trabalho decente e gênero no mundo e Brasil: situando o debate 
2.1  Organização Internacional do Trabalho (OIT), mundo e Brasil 
 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) ou ILO, do inglês International Labour 
Organization foi criada em 1919, é encarregada pelas normas que dirigem o trabalho 
em nível internacional e detém influência importante sobre os países membros, a partir 
do momento em que as convenções[1] são ratificadas. No Brasil as primeiras atividades 
desenvolvidas baseadas no conceito do trabalho decente ocorreram a partir de 2003, 
quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o diretor-geral da Organização, Juan 
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Somavia, acordaram e estabeleceram a Agenda Nacional de Trabalho Decente no país. 
 
O conceito de Trabalho Decente foi constituído pela (OIT) em 1999, em meio à crise dos 
empregos que caracteriza o limiar do século XXI: 
 
Formalizado pela OIT em 1999, o conceito de trabalho decente sintetiza a sua missão 
histórica de promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham um 
trabalho produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e 
dignidade humanas, sendo considerado condição fundamental para a superação da 
pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade 
democrática e o desenvolvimento sustentável. (OIT, s/d, pág. 01). 
 
Após 100 anos de trabalho efetivo em todo o mundo, em 2019 a OIT  comemora o seu 
centenário realizando a Conferência Internacional do Trabalho, ocorrida em Genebra,  e 
aprovando a Declaração Centenária para o Futuro do Trabalho, contida no Documento 
Final de Centenário da OIT (2019), que reconhece as mudanças estruturais ocorridas 
no mercado de trabalho, evidencia a capacitação da mão de obra mediante mudanças 
vigentes, reforça a importância das instituições concernentes ao mundo trabalho, e 
promove o emprego produtivo como importante ferramenta para o desenvolvimento 
inclusivo e sustentável. 
 
Tendo como principal objetivo uma agenda centrada no ser humano, a organização 
estabeleceu onze diretrizes em seu Documento Final do Centenário da OIT (2019) para 
normalizar os esforços realizados pelos Estados-membros. Em resumo, os principais 
enfoques caminham no sentido de assegurar o trabalho digno para todos, respeitando 
as novas diretrizes sustentáveis; Considerar a eficiente exploração dos recursos 
tecnológicos existentes para a garantia do bem-estar social de todos os seres humanos 
equitativamente; Capacitar a mão de obra existente durante toda sua vida profissional, 
por meio de sistema de ensino; Geração de trabalho digno para os jovens; Consolidar 
os processos já existentes na luta da igualdade e equidade entre os gêneros, no que 
concerne à remuneração e oportunidade e de igual modo para pessoas com 
deficiência;  Promoção de iniciativas empreendedoras e sustentáveis, dando ênfase à 
micro e pequenas empresas; Assegurar que mudanças estruturais no mercado de 
trabalho interno e externo sejam encadeadoras de progresso social e econômico; 
Redução e eliminação de trabalho informal; Intensificação e fortificação do sistema 
multilateral de apoio. Tais iniciativas retratam e delineiam os desafios que trabalhadores 
e trabalhadoras enfrentam na sociedade contemporânea. 
 
2.2 Trabalho Decente e gênero 
 
O esforço realizado quanto à interação do mundo do trabalho e a mulher torna-se 
significativo para a OIT desde o primeiro momento em 1919. O estabelecimento das 
convenções 3 e 4, que foram ratificadas no Brasil em 1934, diz respeito à proteção ao 
emprego no período de maternidade e ao trabalho noturno mulher trabalhadora. A 
discussão sobre desigualdade e ausência de equidade entre os gêneros no mercado de 
trabalho teve seu início com a criação da convenção n° 100, em 1951, que tem como 
finalidade a igualdade de remuneração entre homens e mulheres por trabalho de igual 
valor, ratificada no Brasil em 1957. Muitos outros estudos e recomendações[2] 
referentes a mulher e o mercado de trabalho foram trabalhados pela OIT e instituições 
parceiras em todo período de existência da organização, como por exemplo o 
documento “Trabajo decente e igualdad de género Políticas para mejorar el acceso y la 
calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el Caribe” (2013), organizado e 
produzido pela  OIT, Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Organização das Nações 
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Unidas (ONU). 
 
A construção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU traz em um 
dos seus 17 objetivos ações em favorecimento à igualdade de gênero e empoderamento 
de mulheres e meninas. Em consonância com o trabalho quem vem sendo realizado 
pela OIT, a inciativa contou com o apoio incisivo da organização, que inseriu tal objetivo 
em sua pauta no encontro internacional online em 2020. O referente objetivo conta com 
14 indicadores de comparação para a igualdade de gênero. No entanto, no Brasil, 
apenas 4 indicadores se encontram finalizados e 2 estão em fase de construção/análise. 
Tais ações corroboram para a construção de um mercado de trabalho igualitário, dado 
que tal cenário ainda não foi atingido no Brasil e no mundo. Diferenças salariais e de 
oportunidades são apontados em estudos que utilizam como finalidade o referido tema, 
mostrando que na contemporaneidade ainda perdura um sistema desigual e excludente. 
Um outro trabalho realizado pela OIT e a ONU, constatou que a discrepância salarial, a 
diferença de ocupação hierárquica dos cargos e o contraste de oportunidades para os 
jovens é realidade no mundo trabalho. 
 
Cerca de 73% de todos os gerentes são homens. Em todo o mundo, há muito menos 
mulheres do que homens em cargos de administração. A esse nível, a OIT afirma que 
“o progresso tem sido praticamente inexistente desde o início do século.”. (ONU NEWS, 
2020, p.1). 
 
Além da realidade já vigente na atualidade, as crises econômicas, sociais e/ou sanitárias 
ocorridas no mundo escancaram os problemas e obstáculos enfrentados pela mulher 
trabalhadora e aprofundaram assim as desigualdades já existentes. A precariedade 
enfrentada pela mulher tornou-se evidente frente às consequências sanitárias e 
econômicas causadas pela Covid-19. Mulheres chefes de família e trabalhadoras 
tendem a ser as mais prejudicadas em cenários de caos econômicos, frente à fragilidade 
das organizações estatais e privadas de apoio  a essa população, pois muitas vezes 
tais entidades não conseguem articular em tempo hábil as medidas de proteção social 
e de assistência de saúde. Posto isto, líderes do G7 apostam, junto à OIT, que parte da 
recuperação econômica mundial surge de iniciativas pautadas na igualdade de gênero 
e fortalecimento do trabalho decente.   
 
3     Mercado de trabalho e gênero: demonstração e análise de indicadores 
 
A desigualdade de gênero afeta a população feminina e a sociedade em geral de várias 
maneiras e formas. Desde sua participação em um cenário com presença proeminente 
de fenômenos econômicos até fatores que integram sua participação no eixo social, 
como participação em cargos políticos e gerenciais, horas trabalhadas em serviços não 
remunerados, nível educacional e de renda entre outros, a mulher, trabalhadora ou não, 
enfrenta obstáculos e diferenças estruturais no corpo social em que está inserida. 
 
O Observatório de Igualdade de Gênero (OIG) aponta três grupos de indicadores que 
nivelam a autonomia econômica, autonomia de tomada de decisão e autonomia física 
de homens e mulheres na América Latina e demonstra tais discrepâncias.Este estudo 
se detém nos indicadores econômicos. No gráfico 1, em anexo, é possível visualizar a 
relação de tempo de trabalho remunerado e não remunerado entre homens e mulheres. 
 
Segundo os dados do OIG, no Brasil em 2017, mulheres com idade acima de 15 anos 
mantinham uma jornada de trabalho não remunerada[3] média de 21,5 horas semanais 
e 16,8 horas de trabalho remunerado. Já os homens com a mesma característica 
apresentam uma jornada inversa a das mulheres. Em média os homens brasileiros 
mantinham uma carga horária de trabalho não remunerado de 10,8 horas e 28,6 horas 
de trabalho remunerado. Por consequência da estruturação social patriarcal, onde as 
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mulheres são quase sempre as únicas responsáveis por afazeres domésticos, a 
discrepância no índice é evidente, pois as mulheres trabalhadoras precisam exercer um 
duplo,  duradouro e extenuante expediente, comparativamente aos homens, 
acarretando com isso maior dificuldade em desempenhar atividades que requeiram 
maior número de horas, seja de especialização ou de jornada de trabalho 
precisamente.  Isto se constitui o que o IBGE, no Brasil, chama de trabalho invisível. 
 
Mesmo que essa tendência venha sendo alterada com o passar do tempo, tal fator ainda 
é determinante para a participação da mulher na sociedade e no mundo do trabalho. 
Em vista disto, a mesma base de dados mostra que 27,8% da população feminina do 
país não possui renda própria, enquanto esse percentual masculino é de 19,5%. Esse 
cenário de desigualdade é perpetuado em toda a América Latina, com maior ou menor 
ênfase entre os países participantes. No Gráfico 2 é possível visualizar o percentual da 
população dos países da América Latina sem renda própria segundo o gênero em 2017. 
 
Assim, são indubitáveis as diferenças entre homens e mulheres nos índices de 
autonomia econômica mensurados pelo Observatório de Igualdade de Gênero. Em 
todos os países é perceptível a diferença de proporção da população sem renda própria 
entre os gêneros e as mulheres continuam sendo dependentes econômicas de outras 
pessoas, o que implica em obstáculos permanentes no decorrer da vida ativa dessa 
população. O reconhecimento ou negação de tal realidade por todos os grupos que 
compõe a sociedade influencia o desenvolvimento social e econômico mesma. Cidades, 
estados ou países que não só negam mas sustentam tal realidade propiciam um espaço 
de retrocesso, vulnerabilidade e precariedade para sua população. 
 
Com a construção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, a ONU 
juntamente com o IBGE desenvolveu 14 indicadores de comparação para a igualdade 
de gênero. Em consonância com os dados já apresentados, esses indicadores também 
demonstram certas diferenças de participação econômica e social entre os gêneros no 
Brasil. No Gráfico 3 é possível visualizar a mensuração da proporção de mulheres que 
ocupa posições gerencias no Brasil nas cinco grandes regiões, em 2017. 
 
No Brasil, a proporção apontada pelo IBGE traduz e confirma uma série de dados já 
apresentados que complexificam a participação feminina no mundo do trabalho. A 
presença de mulheres em cargos gerenciais tão discrepante em relação a dos homens 
reflete as condições impostas ao gênero pela sociedade. A média brasileira de 60,8% 
de homens que são líderes empresas e instituições, e a de mulheres 39,2% é resultado 
de uma série de correlações que desaguam em tal cenário, a exemplo de uma jornada 
dupla de trabalho que impossibilita uma maior disponibilização para o trabalho 
remunerado e formal, além de implicar também na impossibilidade de oportunidades 
para adquirir conhecimentos técnicos e acadêmicos, aliada a fenômenos estruturais de 
discriminação, violência e dependência econômica, configurado assim um estado de 
precariedade no sistema e nas relações. 
 
4     Trabalho no setor de saúde: reflexões sobre o gênero 
 
O setor de saúde torna o debate sobre a desigualdade de gênero uma relevante 
discussão para construção e evolução da sociedade contemporânea, em razão da sua 
influência crucial na dinâmica econômica e social do mundo e especialmente no Brasil, 
particularmente em virtude da presença do Sistema Único de Saúde (SUS), sua 
universalização e presença em todo o território brasileiro. Os esforços desenvolvidos 
em pesquisas que tem como finalidade o complexo de saúde permitem o delineamento 
de especificidades importantes que se originam tanto no seio da comunidade como 
interiormente no próprio setor. 
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Para traçar o potencial físico e humano no setor público do Brasil, o Instituto de Pesquisa 
Econômica e Aplicada (IPEA) desenvolveu uma base de dados chamada Atlas do 
Estado Brasileiro, que tem como objetivo tornar público e conhecido informações sobre 
o funcionalismo do país. Quanto ao setor de saúde o IPEA, munido desses dados, 
apresentou a Nota Técnica n°30 “Mapeamento dos profissionais de saúde no Brasil: 
Alguns apontamentos em vista da crise sanitária da Covida-19” (2020). Por motivos 
intrínsecos à caracterização profissional, o IPEA classifica como as principais categorias 
de enfrentamento ao vírus: médicos(as), enfermeiros(as) e agentes comunitários de 
saúde. A nota técnica mostra a seguinte subdivisão nacional destes profissionais: 52% 
estão presentes no setor público, 23% no setor privado sem fins lucrativos e 22% no 
setor privado, tendo participação diferenciada entre as regiões do país. Por exemplo, no 
Rio Grande do Norte 87% esses profissionais citados estão lotados no setor público 
enquanto no Amapá essa divisão representa apenas 25% presente em tal setor, 
revelando com isso as diferenças regionais quanto à configuração da estrutura de saúde 
e também da presença do Sistema Único de Saúde em alguns territórios do país. 
 
A mulher trabalhadora pertencente ao setor de saúde, por sua vez, além de carregar 
todos os estigmas e obstáculos relacionados ao gênero por si só, ainda enfrenta uma 
divisão de trabalho consolidada pela sociedade, Pastore et al. (2008) afirmam que uma 
estrutura hierarquizada é comum, nomeando esta relação como tratar e cuidar, sendo 
o gênero masculino apropriador da arte do tratar e o feminino da arte do cuidar. Segundo 
os autores, no âmbito da saúde essa organização de trabalho é naturalizada, 
acarretando com isso certa subjugação da mulher profissional.   
 
Diante da maior pandemia mundial ocorrida nos últimos cem anos, se faz percebida a 
participação massiva e predominante da mulher profissional de saúde, tanto 
mundialmente quanto nacionalmente[4], na linha de frente do enfrentamento à Covid-
19. As discrepâncias de participação e remuneração entre homens e mulheres na 
atividade laboral são apontadas e reconhecidas, já que as crises tendem a demonstrar 
e escancarar as desigualdades e precariedades de variados setores e mercados, 
inclusive no que concerne a dinâmica de gênero. Souza (2020) aponta na Tabela 1 a 
seguir, utilizando os dados do IPEA (2020), a hegemônica participação feminina em 
cinco categorias importantes para o desenvolvimento das atividades do setor de saúde, 
categorias como enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem mantêm percentuais 
de participação feminina acima de 85%, sendo os homens maioria apenas na categoria 
médicos. Tais dados corroboram com a teoria fundamentada anteriormente, onde 
homens e mulheres ocupam espaços profissionais distintos e desiguais no setor de 
saúde, sendo verdadeiro o arquétipo desenvolvido na literatura, no qual a participação 
feminina é concentrada em categorias que têm intrinsicamente em sua característica a 
arte de cuidar. 
 
Por se tratar de trabalhadores que estão na linha principal ao enfrentamento da doença, 
esses profissionais são também os que mais se infectam e chegam a óbito em 
decorrência do novo Coronavírus. A fim de apresentar análises sobre a incidência de 
casos confirmados e óbitos de profissionais de saúde por Covid-19 e Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG), o Ministério da Saúde pública semanalmente o 
Boletim Epidemiológico Especial. De acordo com os dados do 28° boletim, referente à 
semana epidemiológica 34 (16 a 22/08), o ranking de casos de profissionais confirmados 
e suspeitos das referidas doenças, subdivididos por categoria, se configuram da 
seguinte maneira: 1°. Técnico ou Auxiliar de Enfermagem (92.324), 2°. Enfermeiro 
(39.058), 3°. Médico (28.596), 4°. Agente Comunitário (13.189). O país ainda não 
dispões de dados oficiais que demonstrem esses números segmentados por gênero. 
Porém ao constatar que a participação feminina nessas categorias é predominante, é 
possível avaliar que parte significativa desses casos são de mulheres trabalhadoras. 
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Ao se deter aos principais grupos de profissionais que tem maior incidência feminina: 
enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem em contraposição ao grupo que a 
participação masculina é maior (médicos) e utilizando-se dados da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) 2018, foi possível identificar uma variação de remuneração 
média significativa no mercado formal. O gráfico 4 traz informações da remuneração 
média em salários mínimos de três categorias formalizadas pela Classificação Brasileira 
de Ocupações – (CBO): Médicos clínicos [5], Enfermeiros de níveis superior e afins e 
Técnicos e Auxiliares de enfermagem, nas cinco regiões do Brasil. Observa-se que a 
primeira categoria, em média, tem uma remuneração duas e até três vezes maior que 
as demais em todas as regiões do país. 
 
É possível delimitar alguns fatores que influenciam na determinação da remuneração 
no setor, como especialização, idade, horas trabalhadas e experiência do profissional. 
Não obstante a esses fatores, se faz necessário também considerar o que a literatura e 
a realidade social já apontam como implícito ao setor de saúde - uma divisão de trabalho 
instituída no próprio setor, onde cargos com maior remuneração são ocupados em sua 
maioria por pessoas do gênero masculino, enquanto ocupações com menor 
remuneração e menor prestigio social são preenchidas por mulheres. Em consonância 
com o observado, Souza (2020) destaca o fenômeno de feminização que ocorrem nas 
categorias que tem como característica intrínseca o cuidar do indivíduo. 
 
Por “feminização” entende-se tanto o aumento do peso relativo do sexo feminino na 
composição de uma profissão ou ocupação (aspecto quantitativo), quanto a 
transformação qualitativa do valor social dessas ocupações, no sentido de que, à 
medida em que aumenta a presença feminina, a ocupação passa a ser considerada 
menos qualificada e as remunerações e o prestígio social da profissão decrescem. 
(YANOULLAS, 2011 apud SOUZA, 2020, p. 1). 
 
 
 
[1] São tratados internacionais que definem padrões e pisos mínimos a serem 
observados e cumpridos por todos os países que os ratificam. A ratificação de uma 
convenção ou protocolo da OIT por qualquer um de seus 187 Estados-membros é um 
ato soberano e implica sua incorporação total ao sistema jurídico, legislativo, executivo 
e administrativo do país em questão, tendo, portanto, um caráter vinculante. (ILO, s/d, 
pág. 01). 
 
[2] “Não têm caráter vinculante em termos legais e jurídicos. Uma recomendação 
frequentemente complementa uma convenção, propondo princípios reitores mais 
definidos sobre a forma como esta poderia ser aplicada. Existem também 
recomendações autônomas, que não estão associadas a qualquer convenção, e que 
podem servir como guias para a legislação e as políticas públicas dos Estados-
membros”. (ILO, s/d, p. 1) 
 
[3] São trabalhos sem nenhum tipo de pagamento, remuneração ou salário e realizados 
em grande parte na esfera privada da vida do cidadão. 
 
[4] As mulheres são a principal força de trabalho da saúde, representando 65% dos mais 
de seis milhões de profissionais ocupados no setor público e privado, tanto nas 
atividades diretas de assistência em hospitais, quanto na Atenção Básica. 
(CONASSENS, 2020, pág. 01). 
 
[5] Familia e nomenclatura normalizada pela  Classificação Brasileira de Ocupações – 
CBO (2002) com o código 2251 que compreende as seguintes especializações de 
médicos: infectologista, acupunturista, legista, nefrologista, alergista e imunologista, 
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neurologista, angiologista, nutrologista, cardiologista, oncologista clínico, cancerologista 
pediátrico, pediatra, clínico, pneumologista, médico de família e comunidade, psiquiatra, 
dermatologista, reumatologista, sanitarista, médico do trabalho, médico da estratégia de 
saúde da família, médico em medicina de tráfego, anatomopatologista, médico em 
medicina intensiva e etc.  
 

Conclusão 

 

5 Considerações Finais 

O principal objetivo desse trabalho foi analisar o tema ‘Trabalho Decente e gênero em 
sistemas produtivos estratégicos para o desenvolvimento’, com ênfase sobre trabalho e 
gênero no setor de saúde no Brasil, à luz do conceito de Trabalho Decente (OIT) e dos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), das Nações Unidas. Das páginas 
anteriores ficou perceptível a importante colaboração e papel da Organização 
Internacional do Trabalho no território nacional e mundial, principalmente em relação à 
dinâmica de gênero e o enfrentamento dos desafios econômicos e sociais revelados 
pela COVID-19. 

Quanto ao tema trabalho e gênero, os indicadores utilizados confirmaram a 
desigualdade de gênero presente no mundo do trabalho em geral e também no setor de 
saúde. Observou-se ainda que as implicações recorrentes da falta de autonomia 
econômica da mulher, como renda própria ou tempo gasto em trabalho remunerado e 
não remunerado e uma cultura totalmente patriarcal, onde a mulher é subjugada, 
acarretam consequências reais que precarizam aparticipação feminina no mercado de 
trabalho e nos índices socioeconômicos. 

Ademais, confirmou-se na saúde a existência de fenômenos como subjugação e 
hierarquização que resultam em uma divisão de trabalho estabelecida internamente, 
onde as mulheres participam massivamente de categorias que têm características 
inerentes ao cuidar, que não coincidentemente são os ramos que mantêm uma 
remuneração média e prestígio social menores do que as categorias que são ocupadas 
em sua maioria por homens. Ocorrendo com isso uma feminização de certas categorias 
do setor. 
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Gráfico 1 – Tempo de trabalho remunerado e não remunerado, subdividido por gênero 
– Brasil, 2017. 

 

 

Gráfico 2 – População sem renda própria por sexo – América Latina, 2017 (em %) 
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Gráfico 3 – Proporção de mulheres e homens em posições gerencias – Brasil e regiões, 
2017. 

 

 

Tabela 1 - Profissionais de saúde por categoria, segundo sexo no Brasil 
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Gráfico 4 - Remuneração média em salário mínimo (sm) de categorias do setor de saúde 
–por região (2018) 
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TÍTULO: Necessidades e demandas de informação dos egressos de Biblioteconomia da 

UFRN 

Resumo 

Apresenta os resultados de uma pesquisa de iniciação científica que teve como objetivo 
investigar as necessidades e demandas de informação dos egressos de 
Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Adotou-se 
como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica na Base de Dados 
Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação – BRAPCI, utilizando os 
termos “estudos de usuários”, “comportamento informacional” e “práticas 
informacionais” a qual resultou na construção de um banco de dados bibliográfico que 
ficará a disposição de pesquisadores. A partir do banco de dados bibliográfico, foi 
possível alcançar um dos objetivos específicos, que era a elaboração de questões 
relativas à temática, compondo assim, o instrumento de coleta de dados a ser aplicado 
com os egressos. Conclui-se, com essas ações, que parte do plano de trabalho foi 
alcançado. 
 
Palavras-chave: Egresso. Práticas informacionais. Necessidade e demanda 

informacional. 

TITLE: Informational needs and demands of librarianship graduates from UFRN 

Abstract 

 

Presents the results of a scientific initiation research that had as a goal to investigate the 
informational needs and demands of librarianship graduates from UFRN (Rio Grande do 
Norte’s Federal University). The methodological procedure of choice was a 
bibliographical research on BRAPCI (Articles and Journals Referential in Information 
Science) database, by searching the terms “Users studies”, “Informational behavior” and 
“Informational practices” which resulted in the construction of a bibliographic database 
that will be available for researchers. From the bibliographic database construction, it 
was possible to achieve one of the specific goals, which was to elaboratequestions 
related to the topic, therefore composing the data gathering instrument to be applied to 
the graduates. In conclusion , these actions allowed parto f the workplan to be attained. 

 
 
Keywords: Graduate; Informational Practices; Informational Needs and Demands. 

Introdução 

O atual ambiente informacional é demarcado por constantes inovações econômicas, 
sociais e tecnológicas. Historicamente, a evolução do fluxo de informação passou por 
grandes transformações, desde criação das universidades, passando pelo “boom” 
informacional representado pela criação da prensa de Gutemberg, com os tipos móveis, 
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até o advento da internet e suas ferramentas informacionais digitais com a evolução da 
web. 

Dentro desse novo contexto, o mercado de trabalho do profissional bibliotecário tem se 
ampliado nos últimos anos e está cada vez menos limitado ao que Valentim (2000) 
define como “mercado informacional tradicional”, ou seja, o trabalho em bibliotecas, 
arquivos, museus e demais Centros de Informação. Os novos campos de atuação desse 
profissional têm foco na era digital e nas tecnologias de informação. Contudo, uma vez 
que o mercado se abre para o profissional da informação, também se torna um ambiente 
de muita competitividade, e exige do bibliotecário o aperfeiçoamento das suas 
habilidades para atender as necessidades mercadológicas. 

Valentim (2000, p. 12) afirma que para uma atuação qualificada o profissional precisa 
ter definidas as seguintes questões: 

a) Remodelagem da unidade/sistema de informação, buscando uma interação profunda 
entre os atores deste cenário; b) Capacitação dos profissionais de informação, 
buscando o conhecimento necessário para atuar neste cenário; c) Vocação definida 
voltada para serviços informacionais, buscando o encantamento do cliente; d) 
Visualização da unidade/sistema de informação de forma crítica, buscando a melhoria 
contínua. 

A necessidade do mercado de trabalho se molda de acordo com as mudanças no 
mundo, fazendo com que o bibliotecário precise se capacitar para assumir esses novos 
campos e tarefas demandadas. Para Moreira (2019, p.3) “é essencial que o bibliotecário 
não se acomode e esteja sempre em busca de melhorias profissionais, para isso é 
preciso desenvolver as competências exigidas ao seu perfil”. Essa melhoria não se 
resume ao âmbito da formação acadêmica, embora a formação acadêmica ainda seja 
a condição principal para se garantir a empregabilidade. 

Nesse sentido, para a construção desse trabalho que é parte do projeto de pesquisa 
“Práticas Informacionais dos egressos do curso de Biblioteconomia: análise do mercado 
de trabalho dos egressos formados na Universidade Federal do Rio Grande do Norte”, 
foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o tema das práticas informacionais, a 
partir do plano de trabalho “necessidades e demandas informacionais dos egressos de 
Biblioteconomia da UFRN”. Partindo do pressuposto de que os egressos são usuários 
da informação que desempenham ativamente esse papel individual ou coletivamente, e 
que esses aspectos precisam levar em consideração o contexto informacional no qual 
está inserido. Diante disso, objetivou-se utilizar o material estudado para subsidiar a 
criação de um instrumento de coleta de informações para mapear o mercado de trabalho 
dos egressos, investigando suas necessidades e as demandas informacionais. 

 
Metodologia 

 
O procedimento metodológico inicial adotado para a construção desse trabalho é a 
pesquisa bibliográfica. Esta, de acordo com Marconi e Lakatos (2003, p.183), tem por 
finalidade “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou 
filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que 
tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas”. Diante 
desse entendimento, esta pesquisa utilizou como principal fonte de informação, os 
portais de informações científicas e bases de dados, visando recuperar material de 
relevância sobre práticas informacionais de egressos do curso de Biblioteconomia em 
todo o país, no que se refere a necessidades e demandas de informação. 
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Nesse levantamento bibliográfico foi utilizada a Base de Dados Referencial de Artigos 
de Periódicos em Ciência da Informação – BRAPCI. A delimitação temporal é de 2000 
a 2019, e a delimitação linguística no idioma português. Os termos utilizados nas buscas 
foram “estudos de usuários”, “comportamento informacional” e “práticas informacionais”. 

A partir do material recuperado, foram criados fichamentos de citação como técnica de 
estudo e pesquisa, buscando estabelecer um aporte teórico, considerando pertinência, 
abrangência e relevância do tema, a fim de que seja formado um banco de dados 
bibliográficos que esteja à disposição de pesquisadores para a construção de novos 
trabalhos. 

Além do exposto, a aplicação dos conhecimentos obtidos com base no material 
recuperado resultará na criação de instrumento de coleta de dados que será enviado 
aos egressos do curso de Biblioteconomia na UFRN entre 2000 e 2019, utilizando os e-
mails cadastrados no SIGAA dos sujeitos da pesquisa, para formar um banco de dados 
bibliográficos sobre o tema. No plano de trabalho original o recorte de tempo estipulado 
é de 2014 a 2017, no entanto, a partir de discussões em grupo sobre a pesquisa, 
decidiu-se expandir o período a ser investigado, tendo em vista as transformações no 
ambiente informacional desde a formação da primeira turma de biblioteconomia formada 
na UFRN, até a mais recente. 

 
Resultados e Discussões 

 
O plano apresenta dois resultados: o primeiro é a construção de um banco de 
fichamentos, oriundo da etapa de pesquisa bibliográfica sobre as temáticas inerentes 
ao plano de trabalho. E o segundo resultado é a elaboração das questões que comporão 
o questionário a ser aplicado aos egressos. 

Com vistas a alcançar o primeiro resultado desse trabalho, foram estudados os 
conceitos de “estudo de usuários”, “comportamento informacional” e “práticas 
informacionais” relacionando-os ao tema principal da pesquisa, para investigar quais 
são as necessidades e demandas informacionais dos egressos, visto que esses também 
são usuários da informação e entender como e por que buscam a informação, é um 
ponto importante para alcançar o objetivo principal do plano de trabalho. Para Berti e 
Araújo (2017, p. 390): 

Compreender como e por que as pessoas buscam informação é questão norteadora. 
Numa perspectiva, a investigação se concentra em como as pessoas interpretam uma 
determinada informação em situação específica, em outra, a importância está 
fundamentada em como as pessoas agem com a informação no cotidiano de suas ações 

[...]. 

A necessidade informacional nasce de um processo cognitivo intrínseco ao sujeito, e só 
pode ser acessado por outro ou outros a partir de uma ação. De acordo com Wilson 
(1981), conforme citado por Martínez-Silveira e Oddone (2007, p.119) as necessidades 
informacionais surgem a partir de três motivos: a) fisiológico b) desconhecimento e c) 
sociais, e são tipificadas pelo autor em: cognitivas, afetivas fisiológicas. As 
necessidades informacionais geralmente estão relacionadas a um contexto de atuação 
profissional e podem ser influenciadas por diversos fatores que lhe são determinantes. 

O enunciado dessas necessidades dá origem ao comportamento informacional. 

Para entender o que é comportamento informacional, é necessário compreender como 
se desenvolveu o campo do estudo de usuários. 
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“O estudo de usuários é uma investigação que objetiva identificar e caracterizar os 
interesses, as necessidades e os hábitos de uso da informação de usuários reais e/ou 
potenciais de um sistema de informação” (DIAS; PIRES; 2004, p.10). O estudo de 
usuários está consolidado como um campo de pesquisa na Biblioteconomia e na Ciência 
da Informação, constituído por diversos marcos importantes. O usuário passou a ser 
objeto de estudo na década de 1930, para Tanus (2014): 

Tais estudos, iniciados pela Universidade de Chicago, embora possam ser 
considerados como os primeiros da área de “Usuários da Informação”, concentravam-
se em uma perspectiva quantitativa, tendo em vista que o principal instrumento de coleta 
de dados eram os questionários fechados. Este instrumento de pesquisa caracteriza-se 
pela prévia delimitação das respostas dos respondentes, devendo o usuário apenas 
marcar uma das opções já sugeridas pelo pesquisador, o que, consequentemente, após 
o tratamento dos dados, geravam análises descritivas e de cunho generalista. 

Segundo Tanus (2014) na década de 1940 os estudos voltaram o foco para um novo 
perfil de usuários qualificados, esses usuários eram técnicos e cientistas e faziam uso 
diferente da literatura. A realização da International Conference on Scientific 
Information[1] em 1958 marca outro evento para o campo. Aqui os usuários qualificados 
ainda são foco de pesquisa, no entanto essas pesquisas começaram a se voltar ao 

comportamento desses usuários (TANUS, 2014). Na década de 1960: 

Os estudos de usuários de biblioteca se preocupavam em identificar notadamente a 
frequência de uso determinado material e outros comportamentos de forma puramente 
quantitativa e não detalhava os diversos tipos de comportamentos informacionais. 

(BATISTA; CUNHA; 2007, p. 171). 

Ainda segundo os autores, na década de 1970 “destacam-se os estudos que tiveram a 
preocupação de identificar como a informação era obtida e usada. Foram realizados 
estudos sobre a transferência/acesso à informação, utilidade da informação e tempo de 
resposta.”. Esses estudos e os supracitados foram qualificados como “abordagem 
tradicional”. Essa abordagem era homogênea e analisava aspectos quantitativos, o foco 
era os sistemas de informação. Para Tanus (2014, p. 148): 

A informação era vista como um ente externo ao usuário, um elemento objetivo, 
existente a priori, da qual o usuário faz uso de acordo com sua necessidade. A 
informação era como um produto no supermercado, em que o usuário e/ou cliente 
seleciona, compra e faz uso do produto/informação que já está pronto para ser levado. 

A abordagem alternativa dos estudos de usuários passou a ser desenvolvida a partir da 
década de 1980, como critica ao modelo tradicional. Para Berti e Araújo (2014, p.392) 
na abordagem alternativa “várias teorias e modelos explicativos foram usados para 
discutir a questão da necessidade de informação, representados por investigações 
ligadas especialmente ao Comportamento informacional dos usuários.”. Nessa 
abordagem o foco passa a ser os usuários da informação e a busca da resolução para 
os problemas informacionais, dando mais atenção aos aspectos subjetivos do 
comportamento informacional. 

Martínez-Silveira e Oddone (2007, p.121) definem comportamento informacional como 
“todo comportamento humano relacionado às fontes e canais de informação, incluindo 
a busca ativa e passiva de informação e o uso da informação”, portanto o 
comportamento informacional ocorre quando o sujeito identifica a necessidade e realiza 
a busca com vistas a saná-la. A busca informacional trata de modo geral, da intenção 

de encontrar a informação que melhor satisfaça seu objetivo. 
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Conforme o desenvolvimento do campo, alguns pesquisadores verificaram que o 
comportamento informacional não abarcava questões cotidianas dentro de um novo 
contexto. Dessa forma, as práticas informacionais precisam ser vistas por uma 
perspectiva mais social e cultural. Para Berti e Araújo (2017, p. 395) “as práticas 
informacionais representam a busca por informação pautada na relação informacional 
influenciada pelas interações sociais, de modo que compreendem os usuários e a 
informação em espaços diferentes, independentes, porém recíprocos.”. Nessa 
perspectiva a interação entre sujeito, informação e ambiente é reciproco, ou seja, ao 
mesmo tempo em que o sujeito afeta, ele é afetado pelo contexto social no qual está 
inserido, mas esse processo é subjetivo e passível de alteração no que diz respeito a 

busca e o uso da informação. 

Berti e Araújo (2017, p. 396) compreendem que: 

A informação não é somente determinada por um fator externo que se ajusta 
perfeitamente às necessidades, de acordo com o estudo do Comportamento 
informacional propõe, há um conjunto de fatores humanos, pessoais, individuais, 
coletivos que determinam sua aderência, de maneira que suas características são micro 
sociológicas, melhor dizendo, propondo-se ao exercício de olhar para o micro para 
responder ao macrossocial. 

Para concluir a abordagem, as práticas informacionais propõem olhar para a informação 
inserida dentro de um contexto social, pensada para além do aspecto racional, e 
considerando os fenômenos informacionais. 

Analisar as necessidades e demandas informacionais dos egressos e a forma como 
estes buscam, acessam e usam a informação é indispensável para determinar suas 
práticas informacionais e sua inserção no mercado de trabalho. As pesquisas sobre 
empregabilidade de egressos do curso de Biblioteconomia na UFRN têm se tornado 
constantes. Essa prática apresenta dois aspectos importantes, o primeiro é a 
oportunidade para alunos graduandos que se inserem em grupos de pesquisa e 
iniciação cientifica o que resulta em contribuições para o desenvolvimento do curso com 
os resultados. Entre esses resultados está a avaliação realizada pelo MEC no ano de 
2019, ocasião na qual o curso foi avaliado com nota máxima, e as pesquisas sobre os 

egressos foram colocadas como um dos pontos positivos. 

O segundo aspecto, reforçado pelo primeiro, é a latente necessidade de olhar para os 
egressos e como estes tem se inserido no mercado de trabalho, trazendo um retorno 
para a formação de novos profissionais. O mercado de trabalho tem se modificado com 
o passar do tempo, e da mesma forma a atuação do bibliotecário, passando pelo que 
Valentim (2000) define como a) mercado informacional tradicional: que compreende o 
trabalho em bibliotecas, b) mercado informacional não ocupado: que compreende o 
trabalho em editoras, livrarias, empresas privadas, c) mercado informacional de 
tendências: que compreende aspectos de trabalhos voltados para o contexto digital e 
das TIC’s. 

O desenvolvimento do segundo resultado foi prejudicado por uma imposição da 
realidade, marcada pela pandemia do corona vírus (Covid-19), que resultou em uma 
mudança no nosso cotidiano, afetando a continuidade das atividades, devido o período 
de distanciamento social, adotado como uma alternativa sanitária para conter a 
propagação do vírus. Dessa forma, a aplicação do instrumento de coleta foi adiada para 
uma nova etapa, que levará em consideração também a mudança de perspectivas dos 

egressos a partir do trabalho remoto, que é consequência da pandemia. 
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[1] Conferência Internacional de Informação Científica realizada em Washington de 16 
a 21 de novembro de 1958 e patrocinada pela NSF, NAS e American Documentation 
Institute, o predecessor da American Society for Information Science. 

  

 

Conclusão 

 
O levantamento bibliográfico realizado para essa pesquisa trouxe esclarecimentos 
sobre os conceitos mais importantes e relevantes para o plano de trabalho e viabilizará 
um banco de dados bibliográficos que irá contribuir para o desenvolvimento de 
pesquisas futuras. 

Através da literatura sobre o estudo de usuários, comportamento informacional e 
práticas informacionais, percebe-se que compreender as necessidades e demandas 
informacionais dos egressos é intrínseca ao entendimento da sua atuação no mercado 

de trabalho. 

Foi encontrada como limitação nessa pesquisa a não aplicação do instrumento de coleta 
para uma análise mais completa das necessidades informacionais dos egressos do 
curso de Biblioteconomia da UFRN. No entanto, essa limitação deverá ser sanada com 
a continuidade do projeto de pesquisa, que está em vigência, acrescentando ao que já 
foi produzido, uma análise do contexto de trabalho virtual imposto pela pandemia do 
corona vírus. 

Por fim, vale destacar que analisar as necessidades e demandas dos egressos é apenas 
uma das diversas vertentes passiveis de investigação, dentro desse objeto de pesquisa 

que se constitui de demasiada importância para o desenvolvimento da Biblioteconomia. 
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TÍTULO: O design de experiência na visão dos participantes de eventos realizados na 

Arena das Dunas em Natal/RN 

Resumo 

 

Os eventos compreendem uma significativa parcela da atividade turística, sendo fator 
de desenvolvimento para muitos destinos que buscam ampliar seu fluxo turístico e 
controlar a sazonalidade da demanda. Enquanto experiência, os eventos têm agregado 
expressivo valor ao produto turístico, sendo, em muitos casos, o principal motivador da 
viagem, fato que lhe confere a maior responsabilidade na satisfação do viajante sobre 
o destino. O objetivo geral da pesquisa é analisar o impacto da implementação do 
Design de Experiência nos eventos realizados na Arena das Dunas entre agosto de 
2019 e julho de 2020 a fim de identificar significância da experiência produzida na visão 
do consumidor do evento. A metodologia consiste em um estudo de caso com análise 
descritiva de caráter qualitativo e observação participante, aplicação de questionários 
com perguntas fechadas e abertas, destinados aos participantes dos eventos e 
entrevistas semi estruturadas destinadas aos organizadores dos eventos e 
responsáveis pela Arena. A análise de conteúdo qualitativo foi orientada pelo software 
IRAMUTEQ. Observou-se um alcance da experiência em cada um dos eventos, sinal 
que comprova a eficácia dos modelos de Design de Experiência utilizados, indicando 
que através desse modelo é possível apresentar maneiras para a otimização do 
processo produtivo dos eventos na Arena das Dunas. 

 
 
Palavras-chave: Eventos. Design. Experiência. Turismo. 

TITLE: Experience design in the view of participants at events held at Arena das Dunas 

in Natal/RN 

Abstract 

 

The events consist a significant part of tourist activity, being a development factor to 
many destinations that search expand your tourist flow and to control the demand 
seasonality. As experience, the events have added expressive value for the tourist 
product, being, in so many cases, the main motivator of the trip, a fact that gives it the 
greatest responsibility in traveller's satisfaction about the destination. The general 
objective of the research is to analyze the impact implementation of Experience Design 
in the events done at Arena das Dunas between august 2019 and july 2020 to identify 
importance in the experience produced in the view of event consumers. The 
methodology consists of a case study with descriptive analysis of qualitative character 
and participant observation, questionnaire application with open and closed questions, 
intended for events participants and semi-structured interviews intended for events 
organizers and responsible for the Arena. Qualitative content analysis was guided by the 
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IRAMUTEQ software. Observed relevance in the experience at each of the events, a fact 
that proves the effectiveness of Experience Design models used, indicating that through 
that model is possible present ways to the optimization of the productive process of 
events at Arena das Dunas. 

 
 

Keywords: Events. Design. Experience. Tourism. 

Introdução 

Há épocas do ano em que a procura por determinados destinos é baixa e nem os 
recursos naturais existentes na cidade são capazes de atrair esses turistas, nesse caso 
os eventos entram como uma forma de fomentar a atividade turística durante esse 
período, trazendo visitantes que, além de participar do evento, acabam também 
conhecendo a cidade e possivelmente voltando em uma outra oportunidade com a 

família. 

Segundo Marujo (2015) a produção de eventos em uma localidade consegue reduzir os 
impactos causados pela sazonalidade, sendo capaz de despertar em turistas, o desejo 
de se deslocar para determinado lugar, em épocas de baixa estação. 

Além de estimular o turismo na baixa estação, os eventos também são capazes de 
trazer uma marca para determinada região, como é o caso dos grandes eventos 
culturais como os carnavais de Salvador e de Olinda, o Festival Folclórico de Parintins 
e o Rock in Rio, onde as pessoas tem como motivação principal viajar para participar 

desses eventos. 

[...] os eventos também funcionam como instrumentos de promoção para a imagem da 
localidade ou região como destino turístico a ser consumido. Ou seja, quando bem 
planejados e bem divulgados criam uma imagem positiva promovendo, deste modo, o 

destino. (MARUJO, 2015) 

O destino Natal/RN possui um grande equipamento voltado a produção de eventos, a 
Arena das Dunas, que foi construída para sediar os jogos da Copa do Mundo de 2014 
e hoje em dia é utilizada não só para a realização de jogos de futebol, mas também para 
a execução de diversas outras atividades. Foi o 3ª melhor estádio avaliado entre as 
arenas da Copa em pesquisa do portal UOL abordando itens como alimentação, acesso, 
voluntários, funcionamento do celular, segurança, além de limpeza e conforto. (ARENA 
DAS DUNAS, 2020) 

Em janeiro de 2016, a Arena das Dunas foi classificada pelo Sistema Brasileiro de 
Classificação de Estádios (Sisbrace), como a melhor arena do país, sendo o único 
estádio a receber nota máxima em todos os quesitos. Com 114.063,92 metros 
quadrados de área total, capacidade para 31.375 torcedores, localização privilegiada e 
estrutura multifacetada, a arena é capaz de comportar eventos de diversos portes, 
desde pequenas reuniões, até grandes shows e produções. (ARENA DAS DUNAS, 
2020) 

Nos dias de hoje, os participantes dos eventos estão cada vez mais exigentes, sendo 
necessária a busca por maneiras de satisfazer as necessidades desses consumidores. 
Nesse momento surge o design de experiência, trazendo um novo jeito de atingir as 
expectativas dos clientes durante a realização dos eventos. 
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O Design de experiência, para Gonçalves (2019, p.8): 

Centra-se [...] no consumidor, de forma a proporcionar experiências únicas, marcantes, 
especiais e envolventes. Para tal, compreender a experiência do utilizador é 
fundamental nos processos de design, uma vez que investigada e compreendida, leva 
a uma maior consciencialização do processo, das implicações e dos resultados, e, desta 
forma, a qualidade do design em questão pode ser otimizada e mais completa. 

Como objetivo geral o presente trabalho busca analisar o impacto da implementação do 
Design de Experiência nos eventos realizados na Arena das Dunas entre agosto de 
2019 e julho de 2020 a fim de identificar significância da experiência produzida na visão 
do consumidor do evento. E como objetivos específicos, pretende-se descrever o 
processo de percepção do design de experiência nos eventos realizados na Arena das 
Dunas a partir dos consumidores; identificar e analisar as diferentes experiências 
encontradas e a eficiência dos modelos de Design de Experiência adotados por cada 
organizador/produtora de eventos; além de propor caminhos para a otimização do 
processo produtivo dos eventos na Arena, traçando estratégias que otimizem o 
desenvolvimento local para a dinamização do mercado turístico em Natal, de modo a 
melhorar a experiência de turistas e residentes. 

 

Metodologia 

 

Para alcançar os objetivos propostos, recorreu-se ao tipo de pesquisa descritiva, que, 
de acordo com Gil (2002), tem como objetivo relatar as particularidades de um lugar, de 
um povo ou de algum acontecimento. Uma de suas características seria a aplicação de 
métodos seguindo um padrão para a coleta de dados, como por exemplo, enquetes e 

análise sistemática. 

Já para Cervo e Bervian (1983) a pesquisa descritiva é o tipo de investigação que serve 
para investigar, examinar, apontar e comparar questões que abranjam casos ou 
situações, sem modificá-los. Os fatos sociais ou naturais são analisados sem 
intervenção do investigador que busca apenas observar a periodicidade com que um 
fenômeno acontece, sua ligação e semelhança com outros, sua essência e 
características. 

O tipo de abordagem utilizada será a qualitativa de caráter exploratório, como explica 
Fantinato (2015), esse tipo de abordagem não se interessa pela característica numérica, 
mas, sim, pela compreensão de uma investigação feita através um grupo social ou de 
uma instituição. 

O universo desta pesquisa engloba os participantes de eventos realizados na Arena das 
Dunas entre agosto de 2019 e julho de 2020. Nesse âmbito, a população pesquisada 
será representada por meio de cálculo amostral a ser medido conforme a expectativa 
de público de cada evento. Os instrumentos utilizados na coleta de dados são: a 
pesquisa documental e bibliográfica; aplicação de questionários com perguntas abertas 
e fechadas aos participantes durante os eventos e, complementando a coleta, 
implementar-se-á a observação participante, que incide na captura da experiência do 
design pelo próprio pesquisador. 

A parte I do questionário consiste em identificar as características socioeconômicas, 
culturais, intelectuais e de mobilidade de cada participante, a fim de traçar uma tipologia 
de grupo consumidor, auxiliando nas decisões gerenciais e investimentos criativos do 
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design de eventos. Para tanto, foram elencadas: a) 07 questões gerais, que incluem 
faixa etária, origem, gênero, estado civil, escolaridade, renda familiar e frequência na 
Arena das Dunas; e b) 03 questões relacionadas à acessibilidade em eventos, com 
destaque para autodeclaração de portadores de deficiência e necessidades especiais, 
tipologia e classificação da deficiência, satisfação e percepção da estrutura da Arena 
das Dunas no quesito acessibilidade. 

Já a parte II do questionário é baseada na medição da experiência dos participantes em 
cada evento. Essa seção foi dividida em algumas questões como: motivação pelas TICs 
(tecnologias da informação); experiências inéditas vividas durante evento; classificação 
da experiência; e as dimensões dessa experiência. Os respondentes foram 
questionados sobre as formas de acesso e interatividade com as tecnologias da 
informação e da comunicação (TIC) e a satisfação da experiência do evento a partir de 
fatores como motivação, estética, hospitalidade, segurança, interação social e digital. 

Os dados coletados a partir dos questionários foram tabulados com auxílio do editor de 
planilhas da Microsoft, o Excel, e, posteriormente, aplicada uma abordagem qualitativa. 
Já os demais dados, obtidos por meio das entrevistas e descrição da observação 
participante foram submetidos a uma análise orientada pelo software qualitativo 
IRAMUTEQ. 

 
Resultados e Discussões 

 

Por meio da aplicação de questionários com os participantes de eventos realizados na 
Arena das Dunas no segundo semestre de 2019 (TBT do Safadão, 15ª Semana de 
Turismo UFRN, Festival MADA, Tardezinha e Samba For All) após a tabulação e análise 

dos dados da pesquisa, foram obtidos os resultados a seguir. 

A primeira questão busca saber se os respondentes se sentiram motivados a participar 
do evento devido as ações das TICs e pode-se observar através da pesquisa que em 
100% dos eventos examinados, a grande maioria das pessoas se sentiram motivadas 
a partir das campanhas publicitárias promovidas principalmente nas redes sociais, fato 
que reforça a importância das TICs na criação de expectativas de consumo e na garantia 
do público desses eventos. A Doity (2018) corrobora com essa ideia ao afirmar que uma 
das principais características do design de experiência é a interatividade, que faz com 

que o participante se sinta parte do evento. 

Já a segunda questão procura compreender se os participantes vivenciaram alguma 
experiência inédita durante os eventos e através da análise dos dados foi possível 
observar que em todos os eventos existiu experiências memoráveis para os 
participantes, entretanto em quase todos eles, a maior parte das pessoas afirmaram que 
não viveram nenhuma experiência inédita, exceto no evento MADA, onde 51,3% 
revelaram que experimentaram de algo único. 

Na terceira questão os entrevistados tiveram que classificar a experiência vivenciada 
como ‘muito boa’, ‘boa’, ‘indiferente’, ‘ruim’ ou ‘péssima’. A maioria dos investigados 
avaliou a experiência como “boa” ou “muito boa”, fato que comprova a satisfação geral 
dos consumidores dos eventos. Em menor escala, encontrou-se a classificação 
indiferente, já as opções ‘ruim’ e ‘péssima’ não foram mencionadas em alguns eventos 
como a Tardezinha e o Samba For All. Este resultado é reflexo da experiência positiva 
durante os eventos, que atenderam as expectativas de seu público em praticamente 
todos os quesitos. Conforme o seu e-book, a Doity (2018) menciona que o design de 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2184 

 

experiência é capaz de atrair o consumidor e fazer com que a experiência dessa pessoa 
seja superior a outras experiências vividas anteriormente em outros eventos. 

De acordo com os pontos negativos identificados a partir da fala dos entrevistados de 
cada evento e após a análise de todos os dados, foram feitas algumas sugestões de 
melhoria em diversos aspectos, que servirão para otimizar a experiência dos usuários 
nos eventos futuros. 

TBT do Safadão: Criação de espaços acessíveis dentro do evento com boa visibilidade 
de palco; Explorar mais recursos tecnológicos de iluminação e decoração; Instalação de 
espaços instagramáveis em pontos estratégicos; Campanha de promoção do evento 
com sorteio de cortesias via rádio e redes sociais; Treinamento do pessoal para 
atendimento com hospitalidade, especialmente recepcionistas; Instalação de mais 
banheiros e em mais locais para amenizar a concentração de pessoas; Contratação de 
mais atendentes nos bares para acelerar o serviço; Instalação de posto médico bem 
sinalizado; Reforço na revista de entrada no evento; Melhoria na higienização de 
banheiros e demais espaços; Aumentar a estrutura de portaria para evitar tumulto na 
entrada; Parcerias com empresas de transporte privado que garantam um volume maior 
de atendimento na saída do evento; Atividades que promovam experiências inéditas ao 
participante, aumentando sua satisfação geral com o evento. 

15ª Semana de Turismo UFRN: Criação de um setor de criatividade e inovação na 
Comissão Organizadora que possa atuar exclusivamente em ações inovadoras e mais 
próximas do público-alvo; Priorizar a captação de atrações culturais para todos os dias 
de evento; Realizar enquetes junto ao público-alvo a respeito de temáticas de interesse 
para minicursos, oficinas e palestras; Promover parcerias com restaurantes nas 
proximidades da Arena para que sejam oferecidos descontos aos participantes nos dias 
do evento; Otimizar o processo de organização local e abrir/checar todos os espaços e 
equipamentos diariamente, antes da abertura ao público; Melhorar a sinalização e 
treinamento de monitores para auxiliarem os participantes; Disponibilizar um mural 
interativo na recepção do evento com os principais avisos e horários de traslado, além 
de divulgar avisos nos canais de comunicação antes e durante o evento. 

Festival MADA: Ampliação da divulgação do evento com campanhas de cortesias; Uso 
de aplicativo com linguagem acessível e possibilidade de interação entre o público 
desde o pré-evento; Ampliação dos recursos tecnológicos de iluminação e uso de 
drones para filmagem e transmissão de imagens nas redes sociais e no telão de palco; 
Ampliação do número de banheiros químicos; Investimentos em segurança das áreas 

externas. 

Tardezinha: Criação de espaços acessíveis dentro do evento com boa visibilidade de 
palco; Explorar mais recursos tecnológicos de iluminação e decoração; Instalação de 
espaços instagramáveis em pontos estratégicos; Campanha de promoção do evento 
com sorteio de cortesias via rádio e redes sociais; Aumento do número de caixas para 
venda de fichas; Aumento/ampliação dos pontos de bebidas; Aumento no número de 
atendentes nos pontos de bebidas; Evitar atrasos de palco para otimizar a satisfação do 
cliente; Promover experiências inéditas ao participante, aumentando sua satisfação 

geral com o evento. 

Samba For All: Melhorar a sinalização e atendimento referente à acessibilidade, 
especialmente com profissionais qualificados a auxiliar portadores de deficiências e/ou 
necessidades especiais em eventos com este perfil de público (de meia idade e alto 
poder aquisitivo); Reduzir o custo de mesas e investir mais na disponibilidade de 
produtos alimentícios, com maior variedade de oferta, serviço e expansão de 
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atendimento em mesa; Melhorar as condições de estacionamento, garantindo que 
eventos paralelos não comprometam a qualidade do evento e a boa imagem da Arena 
sobre o quesito estrutura; Investir na infraestrutura básica dos banheiros para uso 
satisfatório; Treinar a equipe responsável pela segurança e recepção dos 
estacionamentos, pois estes lidam diretamente com o cliente; Investir mais em equipe 
técnica que atenda às demandas emergenciais e seja capaz de agir corretivamente, 
suprindo falhas como a acústica (que obteve elevado índice de reclamações durante as 
entrevistas); Mais investimento na captação de turistas, com campanhas publicitárias 
que atinjam cidades vizinhas, e todos os bairros da cidade de Natal, especialmente o 
bairro de Ponta Negra que dispõe de muitos estabelecimentos de hospedagem, com 

público em potencial. 

 
Conclusão 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal analisar o impacto causado pelo Design 
de Experiência nos eventos realizados na Arena das Dunas. Pode-se notar que houve 
um alcance da experiência em cada um dos eventos segundo a visão dos 
consumidores, que em sua maioria conseguiram observar uma ampla diversidade de 
experiências, sinal que comprova a eficácia dos modelos de Design de Experiência 
utilizados por cada organizador e mesmo dispondo de alguns pontos negativos que 
necessitam de melhorias, conseguiram obter no geral inúmeros pontos positivos, 
indicando que através desse modelo é possível apresentar maneiras para a otimização 
do processo produtivo dos eventos na Arena das Dunas e o desenvolvimento do turismo 
na cidade de Natal. 
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TÍTULO: O design de experiência e as tecnologias da informação (TIC’s), inovações e 

modernização: acessibilidade nos eventos realizados na Arena das Dunas 

Resumo 

O presente artigo têm como objetivo avaliar como o design de experiências têm 
impactado na realização dos eventos realizados na Arena das Dunas, através de um 
estudo de caso realizado nos eventos ocorridos no segundo semestre do ano de 2019, 
num quantitativo de cinco eventos. A pesquisa foi realizada através da aplicação de 
formulários com questões abertas e fechadas, submetidas à um estudo descritivo 
exploratório e a uma análise qualitativa. Obtendo como resultado o diferencial dos 
designs de experiência dos cinco eventos avaliados, mostrando a importância de se 
investir na experiência, como fator motivacional e diferencial à participação do público 
nos eventos. 
 

Palavras-chave: Design de experiências, Eventos, Turismo, Dimensões da experiência. 

TITLE: DESIGN OF EXPERIENCES IN EVENTS: A CASE STUDY IN EVENTS HELD 

AT ARENA DAS DUNAS 

Abstract 

This article aims to assess how the design of experiences has impacted the events held 
at Arena das Dunas, through a case study carried out in the events that took place in the 
second half of 2019, in a number of five events. The research was carried out through 
the application of forms with open and closed questions, submitted to a descriptive 
exploratory study and to a qualitative analysis. Obtaining as a result the differential of 
the experience designs of the five evaluated events, showing the importance of investing 
in the experience, as a motivational factor and differential to the public participation in 
the events. 
 
Keywords: Design of experiences, Events, Tourism, Experience dimensions. 

Introdução 

O Turismo é uma atividade de importância e significados globais, não há dúvidas que 
possui grande poder na economia mundial. A atividade turística pode proporcionar 
geração de empregos e renda para a população local, além da valorização das tradições 
do lugar onde está inserida (BENI, 2004). O mercado atual revela que o consumidor 
está em busca de novas experiências e o turismo apresenta-se como uma oportunidade 
para que este consumidor vivencie de fato uma experiência inédita. Esses turistas que 
buscam por novas experiências, tentam fugir da massificação, buscando por um serviço 
personalizado e por destinos inovadores e com um diferencial, que proporcionem ao 
turista uma experiência memorável. Diante disso, pode-se afirmar que: O turista está 
cada vez mais exigente e consciente do que ele realmente deseja. Ele já não mais se 
satisfaz apenas com um ótimo serviço e um bom atendimento, ele anseia ser 
surpreendido, viver uma experiência que lhe proporcione uma sensação e uma emoção 
diferente, deseja uma vivência inesquecível, e isso vai muito além de um hotel bem 
arrumado de cinco estrelas ou da mais bela praia do mundo (NASCIMENTO; MAIA; 
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DIAS, 2012, p.145). Para acompanhar estas mudanças, o setor turístico está apostando 
na “Economia da Experiência” onde as empresas além de oferecer produtos ou serviços 
passam a lidar com sensações, heranças culturais ou opções pessoais. O valor 
econômico dessa relação não está só na conquista ou fidelização do cliente, mas na 
valorização de um mesmo produto por conta de sua condição especial para aquele 
determinado cliente, assim como em sua capacidade de se eternizar (PINE e GILMORE, 
1999). Neste trabalho, o enfoque será o design de experiências nos eventos realizados 
no estádio Arena das Dunas, visto que, os eventos são um dos segmentos do turismo 
que já se constitui numa motivação ao deslocamento, pois podem proporcionar algo 
novo aos indivíduos que usufruírem de seus produtos e serviços. Os eventos fazem 
parte da rotina de pessoas, eles estimulam as pessoas a experimentar novas emoções, 
desenvolvendo o seu senso crítico, pois através destas atividades o ser humano é capaz 
de se deparar com várias realidades, situações, culturas e costumes diferentes, de 
outras regiões. A Arena das dunas foi escolhida para objeto de estudo deste trabalho, 
pois atualmente ele é um ddos principais palcos de eventos não só da cidade de Natal, 
mas como de todo o estado do Rio Grande do Norte, sendo destaque também em todo 
o país. O estádio foi construído para sediar os jogos da Copa do mundo de 2014, e foi 
inaugurado em 26 de janeiro de 2012, sediou quatro jogos do mundial, atraindo milhares 
de turistas nacionais e estrangeiros e movimentando bastante a economia local. 
Segundo dados do Ministério do Turismo (2014), a Arena das Dunas foi aprovada por 
96,9% do público externo. Diante disso, pode-se afirmar que os eventos produzidos na 
Arena das Dunas, possuem uma significativa amostra do potencial turístico tanto pelo 
equipamento em si, quanto pelo perfil dos eventos, e para o estudo do design de eventos 
na cidade do Natal, se mostrando assim um importante tema a ser estudado pela 
academia. Dessa forma, o presente trabalho buscará responder a seguinte pergunta 
problema: Como o design de experiências têm impactado nos eventos realizados na 
Arena das Dunas? 1.1 OBJETIVOS 1.1.1 Objetivo Geral Analisar o impacto da 
implementação do Design de Experiência nos eventos realizados na Arena das Dunas 
entre agosto e dezembro de 2019. 1.1.2 Objetivos Específicos ● Verificar o impacto da 
implementação do Design de Experiência nos eventos realizados na Arena das Dunas 
entre agosto e dezembro de 2019. ● Identificar as experiências significativas de cada 
evento, a fim de identificar os pontos de convergência e os diferenciais que geram 
melhores resultados. ● Analisar como as dimensções da experiência são consideradas 
memoráveis dos eventos pesquisados, focando na motivação, escapismo e estética. 
 
Metodologia 

 
Essa pesquisa foi realizada em parceria da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte com a Arena das Dunas e os organizadores dos eventos. A pesquisa foi realizada 
com base em dados amostrais, sendo feito o cálculo em cima do público previsto para 
cada evento, utilizando como instrumento a pesquisa bibliográfica, formulários com 
perguntas abertas e fechadas que foram respondidas pelo público participante do 
evento e aplicação de entrevistas destinadas ao organizador do evento e à Arena das 
Dunas, com análise de conteúdo qualitativo feita por meio do software IRAMUTEQ. A 
pesquisa foi desenvolvida com um estudo descritivo exploratório, pois segundo Gil 
(2002), as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial à descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento 
de relações entre variáveis. Uma de suas características mais significativas está na 
utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a 
observação sistêmica. E exploratório, pois têm como objetivo proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a tomá-lo mais explícito ou a constituir 
hipóteses (GIL, 2002). A pesquisa também classifica-se como uma pesquisa qualitativa, 
pois foi estudado um fenômeno social através das experiências das pessoas nos 
eventos pesquisados. Também realizou-se um estudo de caso, que segundo Yin (2010, 
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p.23) é “um dos empreendimentos mais desafiadores na pesquisa”, pois exige do autor 
um alto grau de participação para se obter uma pesquisa satisfatória, como expõe o 
mesmo autor. (...) o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 
evidentes (YIN, 2010, p.39). O universo da pesquisa abrangeu pessoas que 
participaram dos eventos realizados no estádio Arena das Dunas no período de agosto 
a dezembro de 2019. Os eventos foram previamente escolhidos pela direção da Arena 
das Dunas que garantiram o acesso aos eventos. Os dados coletados a partir dos 
formulários foram tabulados com auxílio do editor de planilhas da Microsoft, o Excel, e, 
posteriormente, foi aplicada uma abordagem qualitativa. Com os resultados, oriundos 
de distintos instrumentos de coleta, devidamente tabulados, alinhou-se às teorias que 
os subsidiaram para, assim, submetê-los à análise de conteúdo, já que Bardin (2011) 
retrata que tal procedimento é um agregado de elementos metodológicos cada vez mais 
ameno, inserido num processo contínuo de evolução a aplicar-se aos discursos 
vastamente variados. 
 
Resultados e Discussões 

 
A pesquisa foi aplicada em cinco eventos realizados na Arena das Dunas, no segundo 
semestre de 2019. Estes eventos foram: a Semana de Turismo do Curso de Turismo da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o show TBT do Safadão, o Festival 
Música Alimento da Alma (MADA), o Tardezinha e o Samba For Friends. Os eventos 
apresentavam estruturas distintas, assim como seus objetivos, visto que um dos eventos 
(Semana de Turismo) era um evento acadêmico e os demais eventos de lazer e 
entretenimento, mas os eventos de entretenimento também tinham suas diferenças, 
onde o TBT do Safadão e a Tardezinha eram eventos maiores e com público 
semelhante, diferenciando-se no formato e layout do evento, o MADA foi um evento de 
dois dias, com um público e formato um pouco diferenciado dos demais, pois tinham 
várias bandas, com shows curtos. O Samba For Friends, era um evento mais intimista, 
menor e com um público específico. Nessa perspectiva, os respondentes foram 
questionados sobre a satisfação da experiência do evento onde o foco desta pesquisa 
serão os fatores como escapismo, motivação e estética. 4.1 SEMANA DE TURISMO O 
evento 15ª Semana de Turismo UFRN aconteceu de 16 a 18 de outubro de 2019, tendo 
como público alvo os alunos do Curso de Turismo da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte e outras instituições. Realizou-se um estudo de caso com análise 
descritiva de caráter qualitativo e observação participante de toda a equipe do projeto, 
incluindo a aplicação de 51 questionários (sem comprometimento com métricas 
estatísticas) com perguntas fechadas e abertas, destinados aos participantes e 
realizadas durante o evento. Com base nos dados apresentados, observou-se que a 
maioria do público avaliou o evento com uma boa ou ótima (94,1%) e que 80% da 
pessoas eram público que já havia participado do evento outras vezes, não 
caracterizando o evento como uma experiência inédita. Dentre as experiências inéditas 
foram citadas: a apresentação do coral, apresentação de trabalho em público (evento) 
e o interesse do minicurso sobre turismo de aventura, que foram os aspectos que mais 
marcaram as experiências desses participantes. No que se refere as dimensões da 
experiência, os respondentes foram questionados sobre a satisfação da experiência do 
evento a partir de fatores como motivação e estética, como mostrado a seguir: 
Observou-se que quanto ao escapismo, 43% dos respondentes disseram que não se 
aplicava (escala 0), o que se explica pelo fato de ser um evento acadêmico com o 
público participante sendo alunos e profissionais da área acadêmica que já haviam 
participado deste eventos em anos anteriores. E 19% deram nota 8, pois tiveram 
experiências inéditas no evento. No que se refere a motivação, foram analisados três 
pontos: as atrações musicais, que obteve o maior número respostas zero (76%), 
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afirmando que as atrações musicais do evento não foram um fator motivador à participar 
do evento; as cortesias, também obteve o maior número de respostas zero (62%), 
confirmando que as cortesias não foram um motivador na participação do evento, no 
entanto, 23% dos respondentes deram nota 10 pois o evento disponibilizou sorteios de 
brindes, algo que motivou os participantes do evento; as atividades disponibilizadas, 
onde 52% dos respondentes disseram que não se aplicava (nota 0), não se mostrando 
um motivador para essa parcela do público, em contrapartida, 29% do público da 
pesquisa deram notas de 7 a 9, onde confirmam que as ativades foram motivadoras 
sim, na escolha de participar do evento. Na dimensão da estética do evento, foram 
observados 4 elementos: a disposição dos espaços, que foi bem avaliado na perspectiva 
dos participantes, onde 76% deram notas entre 8 e 10, classificando a disposição dos 
espaços com excelente; a decorção, que foi muito bem avaliada pelos respondentes 
obtendo 81% de notas entre 8 e 10, sendo uma análise positiva deste quesito; a 
iluminação obteve 50% das avaliações com nota máxima, e em sua maioria obteve boas 
notas, agradando ao gosto do público; e quanto aos personagens/atores a maioria das 
avaliações foram não se aplica (78%), visto que o público não identificou a presença 
deste quesito no evento. Sendo assim, conclui-se que o evento de fato bem avaliado 
pelo público participante, principalmente no que se refere a estética do evento, sendo o 
ponto mais bem avaliado. No geral, o evento não representou uma experiência inédita 
para a maioria do público, visto que é evento anual para os alunos do curso de Turismo 
da UFRN e profissionais da área. 4.2 – TBT DO SAFADÃO O evento TBT do Safadão 
aconteceu no dia 12 de outubro de 2019. Foram aplicados 97 questionários (sem 
comprometimento com métricas estatísticas) com perguntas fechadas e abertas, 
destinados aos participantes e realizadas durante o evento. Os respondentes foram 
questionados sobre a satisfação da experiência do evento e sobre a vivência no evento: 
Conforme os dados, 68% consideram a experiência no evento como majoritariamente 
“Boa”. Em menor escala encontramos a classificação de “Muito boa”, totalizando 91,8% 
do público obtendo uma experiência do evento satisfatória. Ao tratarmos da experiência 
como ato significativo do consumo em eventos, a maioria dos respondentes (90,7%) 
não sinalizam sua existência durante o evento em questão. Em contraponto, apenas 
9,3% afirmam ter vivenciado novas experiências, sendo destacada a estrutura e estética 
do espaço Arena das Dunas. Em relação às dimensões da experiência, considerando 
97 respondentes em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), em que 0 corresponde à 
ruim/não se aplica e 10 à excelente, temos as seguintes médias aritméticas e 
considerações técnicas: Ao analisarmos o escapismo (sentir-se em outro lugar), os 
respondentes apontaram uma média regular (5,30), sugerindo que as pessoas não 
fogem tanto à realidade quando participaram do TBT do Safadão 2019, pois não há um 
apelo mágico, surreal ou que lhes remete ao imaginário, seja pelo tipo de evento e estilo 
musical, seja pelos recursos tecnológicos adotados para a decoração e formas 
diferenciais de experiência dentro do evento. Quanto à motivação do público em 
participar do evento, foram avaliados quesitos como atrações musicais, cortesias e 
atividades disponibilizadas durante o evento que são previamente divulgadas para 
agregar valor ao seu conteúdo principal e motivar seu consumo. Sobre o TBT do 
Safadão 2019, as atrações musicais foram elencadas como principal item de motivação, 
fato que reflete um público consumidor especificado pelo gênero musical envolvido, 
mas, o público desconhece informações sobre atividades extras e cortesias concedida 
por sorteios ou campanhas publicitárias, justificando a média 5,10 obtida. A estética do 
evento inclui sua ambientação geral por meio da disposição dos espaços, decoração e 
iluminação que facilitem o processo de ambientação em geral, reafirmando o estilo 
(marca) do evento. Como está diretamente ligado ao visual, é um dos itens de maior 
influência sobre a satisfação geral do público consumidor. O TBT do Safadão 2019 
apresentou-se como um evento de elevado nível estético, sendo este o quesito melhor 
pontuado com média 8,26. De modo geral, pode-se observar que o evento do TBT do 
Safadão foi muito bem avaliado quanto a experiência vivênciada no evento, visto que 
esse público é atraído a partir das atrações musicais como principal agente motivador à 
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participar do evento, destacando também a valorização dos aspectos estéticos que 
foram bem avaliados pelos respondentes. 4.3 – MÚSICA ALIMENTO DA ALMA (MADA) 
O evento Música Alimento da Alma (MADA) aconteceu entre os dias 18 e 19 de outubro 
de 2019. Foram aplicados 197 questionários (sem comprometimento com métricas 
estatísticas) com perguntas fechadas e abertas, destinados aos participantes e 
realizadas durante o evento. Nessa perspectiva, os respondentes foram questionados 
sobre a satisfação da experiência do evento e sobre sua vivência no evento. A maioria 
dos investigados avaliou a experiência como “boa” ou “muito boa”, fato que comprova a 
satisfação geral dos consumidores do evento. Em menor escala, encontrou-se a 
classificação de 1% ruim e 6,5% indiferente ao evento. Este resultado é reflexo da 
experiência positiva durante o evento, que atendeu as expectativas de seu público em 
praticamente todos os quesitos. Ao tratarmos da experiência como ato significativo do 
consumo em eventos, 51,3% dos respondentes comprovam sua existência durante o 
MADA 2019, sendo as experiências mais citadas: as atrações musicais, o estúdio de 
tatuagem e os cenários para fotos. Verificou-se que os participantes ficaram 
positivamente surpresos e motivados a postarem fotos em suas redes sociais, 
interagindo com os espaços instagramáveis e outros elementos que proporcionaram 
experiências diferenciadas, como o estúdio de tatuagem/maquiagem. No que se refere 
as dimensões da experiência, quando fala-se do escapismo, refere-se à uma fuga do 
cotidiano, das tensões do dia a dia que podem ser aliviadas com a frequência em 
eventos, que remetem o consumidor a um momento único, que deve ser inusitado e 
positivamente surpreendente. Logo, este item inclui como métrica a sensação de “se 
sentir em outro papel”, que está relacionado com gostos, expectativas e anseios de vida. 
Os respondentes apontaram uma média regular (6,40), sugerindo que as pessoas não 
fogem tanto à realidade quando participaram do MADA 2019, pois não há um apelo 
“mágico” ao surreal. Considera-se, também, que o público deste evento já se apresenta 
“alternativo” em seu cotidiano, com um estilo de vida (vestimentas e gírias) que lhes são 
próprios. Quanto a análise da motivação, apresentou uma média de 5,10 quando foram 
analisados à vontade do público-alvo em participar do evento e inclui quesitos como 
atrações musicais, cortesias e atividades disponibilizadas durante o evento que são 
previamente divulgadas para agregar valor ao seu conteúdo principal e motivar seu 
consumo. Sobre o MADA 2019, as atrações musicais foram elencadas como principal 
item de motivação, mas, o público desconhece informações sobre atividades extras e 
cortesias concedida por sorteios ou campanhas publicitárias. A estética do evento 
quando analisada, obteve uma média de 8,56, sendo observado o desenho/forma do 
evento, que inclui sua ambientação geral por meio da disposição dos espaços, 
decoração e iluminação que facilitem o processo de ambientação em geral, reafirmando 
o estilo (marca) do evento. Como está diretamente ligado ao visual, é um dos itens de 
maior influência sobre a satisfação geral do público consumidor. O MADA 2019 
apresentou-se consideravelmente positivo neste quesito, sendo a estética um dos 
pontos fortes mais significativos para o sucesso do evento. Diante dos dados expostos, 
pode-se afirmar que o evento MADA foi positivamente avaliado quanto a experiência 
vivenciada no evento, principalmente nas atrações musicais como fator motivador a 
participar do evento. A estética foi a dimensão da experiência melhor avaliada, 
destacando também as experiêncas inéditas vivenciadas no evento como a escalada e 
estúdio de tatuagem que foram citados pelo público. 4.4 – TARDEZINHA O evento 
Tardezinha aconteceu no dia 16 de novembro de 2019. Foram aplicados 49 
questionários (sem comprometimento com métricas estatísticas) com perguntas 
fechadas e abertas, destinados aos participantes e realizadas durante o evento. Nessa 
perspectiva, os respondentes foram questionados sobre a satisfação da experiência do 
evento a partir de fatores como motivação, estética. Os respondentes classificaram a 
experiência no evento como positiva, com as opções “boa” e “muito boa” somando 88%, 
evidenciando a satisfação da grande maioria. Em proporção menor, 12% do grupo 
optaram pela opção indiferente. Outro aspecto plausível de análise identifica que 
nenhum participante se apresentou insatisfeito com o evento, fato que demonstra um 
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forte nível de aceitação que se reflete nos demais pontos de avaliação. Ao tratarmos da 
experiência como ato significativo do consumo em eventos, a maioria dos respondentes 
(87,8%) não sinalizam sua existência durante o evento em questão. Em contraponto, 
apenas 12,2% afirmam ter vivenciado novas experiências, sendo um dos destaques o 
layout do evento, tendo o palco montado no centro da arena, apresentando-se como um 
diferencial atrativo. Os participantes também apontaram a quantidade de banheiros 
como outro aspecto positivo. Em relação às dimensões da experiência, considerando 
49 respondentes em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), em que 0 corresponde à “não 
se aplica” e 10 à “excelente”, temos as seguintes médias aritméticas e considerações 
técnicas: Os respondentes apontaram uma média regular (5,40), sugerindo que as 
pessoas não fogem tanto à realidade quando participam do Tardezinha 2019, pois não 
há um apelo “mágico” ao surreal ou que lhes remete ao imaginário, seja pelo tipo de 
evento e estilo musical, seja pelo horário e recursos tecnológicos adotados para a 
decoração e formas diferenciais de experiência dentro do evento. Quanto à motivação, 
as atrações musicais foram elencadas como principal item de motivação, fato que reflete 
um público consumidor especificado pelo gênero musical envolvido, mas, o público 
desconhece informações sobre atividades extras e cortesias concedida por sorteios ou 
campanhas publicitárias, justificando a média de 4,48. Em relação a estética, o 
Tardezinha 2019 apresentou-se consideravelmente positivo neste quesito, tanto pelo 
layout diferencial de palco em 360º quanto pela iluminação e decoração, sendo o quesito 
melhor avaliado no evento com média 7,34. O evento Tardezinha pode ser avaliado com 
uma experiência positiva para os participantes, que em maioria classificaram como uma 
experiência muito boa/ boa, e que esse público se mostrou um público recorrente nesse 
formato de evento, sendo um experiência inédita apenas para quem foi ao evento pela 
primeira vez, com base na observação do pesquisador. Deve-se destacar a média 
obtida na estética, evidenciando o layout do evento que foi o ponto forte deste quesito. 
4.5 – SAMBA FOR ALL O evento Samba For All aconteceu no dia 30 de novembro de 
2019. Foram aplicados 103 questionários (sem comprometimento com métricas 
estatísticas) com perguntas fechadas e abertas, destinados aos participantes e 
realizadas durante o evento. Nessa perspectiva, os respondentes foram questionados 
sobre a satisfação da experiência do evento a partir de fatores como escapismo, 
motivação e estética. Mesmo não havendo tanto investimento em inovação, o evento 
cumpre seu papel e atende as expectativas essenciais dos participantes, atraídos, 
especialmente, pelo conteúdo musical, não sendo registradas respostas negativas, 
sendo classificado como uma boa experiência. Ao tratarmos da experiência como ato 
significativo do consumo em eventos, poucos respondentes atestam vislumbrarem 
satisfação com as experiências oferecidas, sendo citadas apenas as áreas de jogos, o 
Cristo Redentor e a escadaria na entrada do evento, no entanto, não caracterizando 
essas experiências como algo inédito nesse tipo de evento para a maioria dos 
respondentes. Há, portanto, baixo índice de inovação e criatividade. Em relação às 
dimensões da experiência, considerando 103 respondentes em uma escala de 0 (zero) 
a 10 (dez), em que 0 corresponde à ruim e 10 à excelente, temos as seguintes médias 
aritméticas e considerações técnicas: Quanto ao escapismo, os respondentes 
apontaram uma média regular (4,5), sugerindo que as pessoas não fugiram à realidade 
quando participaram do Samba for All 2019, pois o público presente já é um público 
recorrente no evento, não sendo uma experiência inédita para a maioria dos 
respondentes. Sobre o Samba for All 2019, as atrações musicais foram elencadas como 
principal item de motivação, fato que reflete um público consumidor especificado pelo 
gênero musical envolvido. No entanto, o público apontou desconhecer informações 
sobre atividades extras e cortesias concedida por sorteios ou campanhas publicitárias, 
obetendo uma média de 6,1 neste quesito. O Samba for All 2019 apresentou-se como 
um evento de elevado nível estético, causando boa impressão nos participantes. Sendo 
citadas principalmente os espaços instagramáveis, a decoração da escadaria e o Cristo 
Redentor de LED no palco, apresentando uma média de 8,4, sendo o quesito melhor 
avaliado do evento. De modo geral, o Samba For All foi bem avaliado pelo público 
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presente, mesmo sendo um público cativo deste evento que ocorre anualmente, 
destacou-se a dimensão da estética que foi bastante elogiada pelos respondentes, 
tornando a experiência do evento memorável. 
 
Conclusão 

 
Diante dos resultados, pode-se perceber que a Arena das Dunas é de fato um dos 
espaços de eventos consolidado na cidade de Natal, tendo como pontos fortes a 
localização, a estrutura, estacionamento, além de ser um estádio que sediou jogos da 
Copa do Mundo de 2014, agregando valor ao espaço. Baseados nos eventos avaliados 
nesta pesquisa, é perceptível a preocupação dos promotores e organizadores dos 
eventos em oferecer uma experiência diferenciada para seus clientes, seja na inovação 
do layout do evento, de atividades diversificadas, espaços instagramáveis e decoração 
em geral do evento. Durante a realização dos eventos e aplicação dos questionários, 
foram registrados os elogios e críticas no contato direto com o público, além da 
sintetização dos principais pontos identificados com base nos resultados gerais dos 
questionários. Na Semana de Turismo, observou-se um público frequente e regional, 
visto que tratava-se de um evento para alunos e profissionais do Turismo; foi 
classificado com um evento acessível, com a valor cobrado condizente com o que foi 
oferecido no evento; um evento bem avaliado pelo público, gerando a satisfação do 
cliente; a estrutura do evento foi bem avaliada, agregando mais valor a parceria da 
Instituição organizadora com a Arena das Dunas. O TBT do Safadão e o Tardezinha 
são eventos semelhantes por serem eventos maiores, com público e estrutura maiores, 
e obtiveram avaliações parecidas quanto as experiências vivenciadas, destacando a 
avaliação da estética nos dois eventos que foi o quesito melhor avaliado em ambos, 
evidenciando os espaços instagramáveis e o layout dos eventos que foram bastante 
elogiados. O MADA foi um evento diferenciado dos demais, pela sua proposta de dois 
dias de eventos, além de dois palcos, onde as atrações intercalavam os shows, não 
havendo demora na troca de banda, sendo um ponto positivo citado pelo público. Este 
evento foi o que mais apresentou diferencial quanto as atividades disponibilizadas, 
sendo um dos pontos altos que marcaram a experiência dos participantes. A estética do 
evento também foi o quesito melhor avaliado. O Samba For All, se diferenciou dos 
demais eventos por ser um evento mais intimista e utilizar um espaço diferenciados dos 
outros eventos de entretenimento que utilizaram o gramado e este utilizou o espaço 
denominado de laje da Arena. De modo geral, o evento foi muito bem avaliado pelo 
público. Além disso, pode-se observar que os organizadores de eventos de Natal, estão 
cada vez mais buscando experiências diferenciadas para os seus eventos, de forma a 
atrair o público, não só com as atrações principais, mais para tornar aquela experiência 
no evento cada vez mais memorável para o público. No entanto, se faz necessário um 
maior investimento no design de experiências, de forma que valorize também as 
experiências do público frequente dos eventos, através da inovação e do inedistismo 
nas atividades disponibilizadas nos eventos. 
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TÍTULO: Política Social e Reprodução da Força de Trabalho no RN: investigação sobre 

a configuração econômica da região metropolitana 

Resumo 

Este relatório é resultante da execução do plano de trabalho “Política Social e 
Reprodução da Força de Trabalho no Rio Grande do Norte: investigação sobre a 
configuração econômica da região metropolitana”, o qual teve por objeto analisar como 
se estrutura a economia da região metropolitana de Natal. O referido plano se vincula 
ao projeto de pesquisa “Política Social e Reprodução da Força de Trabalho no Rio 
Grande do Norte”. Os objetivos foram propostos na perspectiva de apreender as 
características da formação histórica do RN e sua relação com a estruturação da 
economia da região atualmente. Para tanto, se propôs como objetivos específicos: a) 
pesquisar, a partir de textos e autores, a conformação histórica da economia da região 
metropolitana de Natal; b) identificar as atividades que compõem a economia da região 
metropolitana de Natal na atualidade e c) examinar a contribuição dos setores 
econômicos identificados na produção de riqueza desta região. Os resultados 
aproximados revelam a conexão da conformação histórica do RN com o 
desenvolvimento atual dos setores econômicos. 
 
Palavras-chave: Força de trabalho. Região metropolitana. Configuração econômica. 

TITLE: Social Policy and Reproduction of the Workforce in RN: research on the 

economic configuration of the metropolitan region 

Abstract 

This report is the result of the execution of the work plan “Social Policy and Reproduction 
of the Workforce in Rio Grande do Norte: research on the economic configuration of the 
metropolitan region”, which aimed to analyze how the economy of the Natal metropolitan 
region is structured. This plan is linked to the research project “Social Policy and 
Reproduction of the Workforce in Rio Grande do Norte”. The objectives were proposed 
in order to apprehend the characteristics of the historical formation of the RN and its 
relationship with the structuring of the region's economy today. To this end, it was 
proposed as specific objectives: a) to research, from texts and authors, the historical 
conformation of the economy of the Natl metropolitan region; b) identify the activities that 
make up the economy of the Natal metropolitan region today and c) examine the 
contribution of the economic sectors identified in the production of wealth in this region. 
The approximate results reveal the connection between the historical conformation of 
the RN and the current development of the economic sectors. 
 
Keywords: Workforce. Metropolitan region. Economic configuration. 

Introdução 

Este relatório apresenta os resultados do desenvolvimento do plano de trabalho 
intitulado ”Política Social e Reprodução da Força de Trabalho no RN: investigação sobre 
a configuração econômica da região metropolitana”, vinculado ao projeto de pesquisa 
“Política Social e Reprodução da Força de Trabalho no Rio Grande do Norte”, o qual 
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apresenta como problema central de pesquisa: qual a relação entre as políticas sociais 
e a reprodução da força de trabalho no estado do Rio Grande do Norte? Com essa 
perspectiva, o plano de trabalho proposto consistia em uma das etapas centrais, em 
conjunto com mais dois planos de trabalho. E assim, a partir dele, se buscou analisar 
como se estrutura a economia da região metropolitana de Natal. Esse objetivo se 
justifica dada a compreensão de que o desvelamento do problema pressupõe a 
apreensão da particularidade da formação histórica do estado potiguar e análise de sua 
configuração econômica. Nessa direção, o plano assumiu como enfoque central a 
análise da região metropolitana, buscando identificar a estrutura das relações 
econômicas dessa região. E para tanto, se propôs como objetivos específicos: 1) 
Pesquisar, a partir de textos e autores, a conformação histórica da economia da região 
metropolitana de Natal; 2) Identificar as atividades que compõem a economia da região 
metropolitana de Natal na atualidade; e 3) Examinar a contribuição dos setores 
econômicos identificados na produção de riqueza desta região. O ponto de partida, 
portanto, consistiu em assimilar as características da formação histórica do estado do 
Rio Grade do Norte, com o intuito de fortalecer a analise da configuração econômica da 
região pesquisada, ponto de relevância incumbido a esta pesquisa. O percurso 
metodológico compreendeu um levantamento bibliográfico e também empírico. Este 
último se assentou na pesquisa em banco de dados estatísticos, com vistas a apreender 
dados sobre a economia potiguar, utilizando tanto pesquisas anteriores que tratam 
sobre o tema quanto dados produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, do Ministério Público do Trabalho – MTP, pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, por meio da plataforma digital Observatório 
do Trabalho Decente nos Municípios Brasileiros. Para o tratamento dos dados 
coletados, se realizou a tabulação dos dados bibliográficos e estatísticos e, na 
sequência, empreendeu-se a análise dos respectivos dados. Quanto à estrutura 
expositiva, o relatório apresenta, além da presente introdução, uma seção referente à 
metodologia aplicada, outra a respeito dos resultados e discussões sistematizados e, 
por fim, as considerações conclusivas. 
 

Metodologia 

 
O desenvolvimento do plano de trabalho se constituiu a partir de duas etapas: a primeira 
tratou de discussões em grupos sobre produções teóricas relacionadas ao tema da 
pesquisa, e quais se realizaram com uma periodicidade quinzenal no decurso do 
primeiro semestre de 2019. Essa etapa teve por objetivo a aproximação teórica à 
temática de estudo e categorias teóricas centrais. E para tanto, seguiu o seguinte 
cronograma de discussão:  
Data/hora Texto  
16/Ago, às 15h Igualdade Abstrata e Desigualdade Econômica, Henrique Wellen  
30/Ago, às 15h Marx e a Economia Política, Henrique Wellen  
20/Set, às 15h Introdução à análise do valor em Marx, Henrique Wellen  
04/Out, às 15h Introdução à análise do valor em Marx, Henrique Wellen  
18/Out, às 15h Capítulo XXIII de O Capital, Marx  
08/Nov, às 15h Capítulo XXIII de O Capital, Marx  
22/Nov, às 15h A política social do Estado Capitalista, Vicente P. Faleiros. (Cap. 1 e 4)1  
06/Dez, às 15h Assistência social e reprodução da força de trabalho: análises e 
perspectivas da política social brasileira, Ozileia Cardoso.  
Os encontros promoveram, além da compreensão da interação entre os planos de 
trabalho constituintes de Projeto de Pesquisa, a aproximação às categorias analíticas 
para o processo de pesquisa. Cada encontro, leitura e discussão conciliaram o projeto 
de pesquisa e os planos de trabalho, enfatizando a relevância da pesquisa com a 
realidade presente.  
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Concomitante aos encontros em grupos, a partir do mês de setembro, também se 
empreendeu uma pesquisa bibliográfica sobre a conformação histórica da economia da 
região metropolitana de Natal, considerando a particularidade do plano de trabalho em 
questão. A bibliografia sobre o desenvolvimento histórico da economia na região 
metropolitana de Natal levantada e analisada consistiu em:  
Obras 
Cascudo, Luis da Câmara. História da cidade do Natal / Luís da Câmara Cascudo. - 3. 
ed. - Natal: RN Econômico, 1999.  
Cascudo, Luis da Câmara. História do Rio Grande do Norte / Luis da Câmara Cascudo. 
- 2. ed. - Natal, RN: Fundação José Augusto, 1984.  
Mariz, Marlene da Silva. História do Rio Grande do Norte: Império e República : da 
Província ao Estado (1822-1889) : Primeira República (1889-1930) / Marlene da Silva 
Mariz e Luíz Eduardo Brandão Suassuna. - Natal: Gráfica Santa Maria, 1999.  
Mariz, Marlene da Silva. História do Rio Grande do Norte / Marlene da Silva Mariz, Luiz 
Eduardo B. Suassuna. – 2ª ed. Natal [RN]: Marlene da S. Mariz, 2005.  
Morais, Marcus Cesar Cavalcanti de. Terras Potiguares / Marcus Cesar Cavalcanti de 
Morais. – Natal (RN): Editora Foco, 2007. – 3ª edição. Natal, Prefeitura Municipal de. 
Natal e Região Metropolitana, 2017.  
Peixoto, Carlos. A história de Parnamirim / Carlos Peixoto. - Natal: Z Comunicação, 
2003.  
Pereira, Willian Eufrásio Nunes (org). Recortes analíticos sobre o desenvolvimento, 
estado e economia do RN [recurso eletrônico] / Organizado por William Eufrásio Nunes 
Pereira... [et al.] – Natal: EDUFRN, 2016.  
Smith, Clyde. Trampolim para a vitória / Clyde Smith Junior. - Natal, RN: UFRN, Editora 
Universitária, 1993.  
E a partir do levantamento bibliográfico se realizou a leitura e fichamento dos textos 
selecionados e, na sequência, para o processo de coleta dos dados bibliográficos, 
procedendo à respectiva tabulação dos dados bibliográficos. Além deste procedimento 
metodológico, ocorreu à coleta e respectiva tabulação de dados estatísticos, estes a 
partir do acesso aos sistemas oficiais Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) e Observatório do Trabalho Decente. E na sequência, se desenvolveu a 
sistematização e análise de tais dados, os quais se expõem a seguir. 
 
Resultados e Discussões 

 
A ampliação econômica do RN foi fundamentada nos setores da agricultura, indústria e 
serviços. Entre 1949/1969 a agricultura foi alicerçada “em um pequeno número de 
produtos, que em conjunto representam 93% do valor da produção do setor”, sendo 
esses produtos algodão, sisal (agave), feijão, mandioca, milho, banana, cana de açúcar, 
batata doce, cera de carnaúba e criação de gado bovino (leite e carne) (MARIZ; 
SUASSUNA, 2005, p. 348). Quanto à indústria, esta era pouco expressiva, sem exercer 
grande influência na economia, caracterizava-se “[...] pela predominância de pequenos 
e médios estabelecimentos, notando-se grande participação das formas de produção 
artesanal e semi-artesanal” (MARIZ; SUASSUNA, 2005, p. 350).  
Do exposto se pode perceber que o desenvolvimento estava ligado inicialmente a 
práticas de agricultura e, de maneira processual, outras se somaram de acordo com 
cada necessidade econômica e social do Brasil e do mundo, como o desenvolvimento 
industrial e do setor de serviços, aliado as mudanças políticas do período entre a 
colonização, com o sistema de governo imperial e modelo econômico e social formado 
por atividades geridas pelo modo de produção escravista, pela instituição da república 
e expansão de atividades de exportação conectadas ao desenvolvimento do capitalismo 
no Brasil, a instituição de empregos e salários, pela instituição da ditatura militar e 
retorno a república.  
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Quanto às atividades que compõem a economia da região metropolitana de Natal na 
atualidade e a contribuição dos setores econômicos identificados na produção de 
riqueza desta região, é importante demarcar que esse foi o ponto onde houve maior 
dificuldade, uma vez que os bancos de dados pesquisados não possuíam tais 
informações de forma clara e sistematizada, como exemplo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE. Após algum tempo de pesquisa foi possível encontrar 
dados de forma dinâmica e sistematizada no portão eletrônico do Ministério Público do 
Trabalho, apesar de que nele apenas constam as informações mais atuais, referentes 
ao período entre 2010 e 2015. De todo modo, não obstante as limitações enfrentadas, 
a seguir, se apresenta uma caracterização dos 14 municípios constituintes da região 
metropolitana de Natal.  
3.1 ARÊS 
No município de Arês a economia é baseada na pesca, na carcinicultura e na agricultura, 
além de contar com a produção de açúcar e álcool, produzidos pela empresa Usina 
Estivas (MORAIS, 2007, p. 33). Já em 2010, Arês concentrava 12,9 mil habitantes, e 
desses a população ocupada (entre 18 e 64 anos) era 3,9 mil. A maior parte da 
população ocupada está inserida no setor de serviços, sendo que do total distribuído 
nos setores apenas 38% são empregados com carteira de trabalho assinada, enquanto 
18%, 698 habitantes trabalham por conta própria. A cidade, em 2015, contava com um 
total de 78 empresas distribuídas em 13 setores, sendo que 51%, 40 empresas, estão 
classificadas em atividades de comércio, reparação de veículos automotores e 
motocicletas. Não há empresas para atividades de água, esgoto, atividades de gestão 
de resíduos e descontaminação. Diante disso, é possível afirmar que entre os setores 
econômicos identificados agricultura, indústria e serviços, incluindo serviços de 
administração pública, o principal setor que contribui na produção de riqueza em Arês é 
o dos serviços. Com relação às atividades, as principais estão na área de comércio, 
reparação de veículos automotores e motocicletas e atividades relacionadas a indústrias 
de transformação.  
3.2 CEARÁ-MIRIM  
A economia local tem como grande referencial os produtos agrícolas, com destaque 
para a produção de cana-de-açúcar, banana, goiaba, e mamão, além de atividades 
como avicultura, pescado, produção de rapadura e turismo. Nele ainda há minerais 
como Diatomita, Rútilo, e Ilmenita (MORAIS, 2005, p. 62). Ceará-Mirim, em 2010, 
contava com 68,1 mil habitantes e uma população ocupada (entre 18 e 64 anos) de 20,8 
mil. E entre os 68,1 mil habitantes apenas 20,8 mil está na categoria população 
ocupada. Dos 20,8 mil, 12.9941 (62%) se vinculava ao setor dos serviços e apenas 
2.988 (14%) no setor da agricultura. Da população ocupada 43% (8.889) são 
empregados com carteira assinada e 4.164 mil por conta própria. O município, em 2015, 
possuía 745 empresas sendo 362 (49%) no setor de comercio, reparação de serviços 
automotores e motocicletas e apenas 3 em atividades de administração pública, defesa 
e seguridade social e 57 no setor da educação e 9 (1%) no setor de saúde humana e 
serviços sociais. Dentre os setores econômicos identificados - agricultura, indústria e 
serviços, incluindo serviços de administração pública -, o principal setor que contribui na 
produção econômica em Ceará-Mirim é o dos serviços. Com relação às atividades, as 
principais estão na área de comercio, reparação de veículos automotores e motocicletas 
e atividades no campo da construção.  
3.3 EXTREMOZ  
A economia na cidade é fundamentada na agricultura, avicultura, pecuária, pesca, 
extração de água mineral e turismo. Ela conta com um parque industrial, onde estão 
empresas de grande porte, produzindo e gerando empregos (MORAIS, 2007, p. 76). A 
cidade em 2010 possuía 24,6 mil habitantes, desses 8,1 mil como população ocupada. 
Dos 8,1 mil em 2010 caracterizados como população ocupada, 4.840 mil estão no setor 
dos serviços, 2.358 no setor da indústria e 890 na agricultura. Além de que, 1.724 (21%) 
são trabalhadores por conta própria, enquanto 81 (1%) são empregadores, 46% (3.708) 
trabalham com a carteira de trabalho assinada e apenas 202 (2%) são trabalhadores na 
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produção para o próprio consumo. Em 2015 havia 297 empresas, dessas 124 (42%) 
estava no setor de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, 30 
(10%) na construção e 8 (3%) na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura. É aceitável declarar que entre os setores econômicos identificados - 
agricultura, indústria e serviços, incluindo serviços de administração pública -, o principal 
setor que contribui na produtividade em Extremoz é o dos serviços. Quanto às 
atividades, as principais estão na área de comercio, reparação de veículos automotores 
e motocicletas e campo da construção e alojamento e alimentação.  
3.4 GOIANINHA  
O município tem a economia baseada na agricultura, é uma grande produtora de cana-
de-açúcar, carcinicultura e na pecuária (MORAIS, 2007, p. 84). A cidade em 2010 
possuía 22,5 mil habitantes, desses 7,0 mil como população ocupada. Na cidade, em 
2010, dos 7,0 mil caracterizados como população ocupada 4.367 se encontravam no 
setor de serviços, 1.618 na indústria e 1.002 na agricultura. Desses 48% são 
empregados com carteira assinada e 26% não são, enquanto 5% (378) são 
trabalhadores na produção para o próprio consumo. Nela em 2015 havia 331 empresas, 
179 (54%) apenas em atividades de Comércio, reparação de veículos automotores e 
motocicletas. Além de que, apenas 6 empresas no setor da educação e nenhuma em 
atividades de Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação. 
Diante disso, é possível afirmar o principal setor que contribui na produção de riqueza 
em Goianinha é o dos serviços. E às atividades principais estão na área de comercio, 
reparação de veículos automotores e motocicletas e atividades relacionadas a indústrias 
de transformação e transporte, armazenagem e correio.  
3.5 IELMO MARINHO  
De acordo com Morais, na obra Terras Potiguares, (2007, p. 89), economia da cidade é 
fundamentada na produção agrícola, na pecuária e nas extrações de brita granítica, 
argila comum e areia. Consoante aos dados do Observatório do Trabalho Decente, em 
2010 Ielmo Marinho tinha 12,2 mil habitantes, desses 3,7 mil como população ocupada. 
Na cidade, dos 3,7 mil como população ocupada, 53% (1.944) concentravam-se no setor 
da agricultura, 610 na indústria e 1.119 no setor de serviços. Além disso, 588 (16%) 
trabalham por conta própria e 570 trabalham na produção para o próprio consumo e 
apenas 21% (763) são empregados com carteira assinada. No ano de 2015, se 
apresentavam 45 empresas, das quais 21 no setor de Comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas e 4 indústrias de transformação e 3 em agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca e aquicultura. Com isso, se conclui que entre os setores 
econômicos o principal setor que contribui na produção de bens em Ielmo Marinho é o 
da agricultura. As atividades principais estão na área de comercio, reparação de 
veículos automotores e motocicletas e atividades de serviço, indústria de transformação 
e agricultura.  
3.6 MACAÍBA  
De acordo com Morais (2007, p. 120), a economia conta com os seguintes segmentos: 
distrito industrial com inúmeras fábricas, extração de minério, água mineral e brita 
granítica, pecuária, agricultura, curtume e avicultura. No município, em 2010, havia 69,5 
mil habitantes, enquanto a população ocupada entre 18 e 64 anos era 25,0 mil. Destes, 
no ano de 2010, enquanto população ocupada, 57% (14.241) se vinculavam ao setor 
dos serviços, 28% na indústria e 15% na agricultura. Sendo 20% (5.051) trabalhadores 
por conta própria e apenas 5% (1.156) trabalhadores na produção para o próprio 
consumo. Em 2015 havia na cidade 873 empresas, sendo 397 no Comércio, reparação 
de veículos automotores e motocicletas e 167 Indústrias de transformação e uma 
empresa de Indústrias Extrativas. Assim, destaca-se enquanto principal setor da 
produção de riqueza em Macaíba o dos serviços. Com relação às atividades, as 
principais estão na área de comercio, reparação de veículos automotores.  
3.7 MAXARANGUAPE  
Consoante Morais (2007, p. 129), o município está localizado no litoral norte do Estado 
(a 54 km de distância de Natal) e baseia sua economia na pesca, agricultura, pecuária, 
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turismo, fruticultura e extração de Diatomita. Na cidade, em 2010, havia 10,4 mil 
habitantes, desses 3,3 mil era caracterizado como população ocupada. Entre os 3,3 mil 
como população ocupada, em 2010, 1.964 concentrava-se no setor dos serviços, 835 
na agricultura e 480 na área da indústria. Dos 3,3 mil 1.177 (36%) enquanto empregados 
sem carteira assinada, 834 com carteira assinada e 790 são trabalhadores por conta 
própria, enquanto 103 consistiam trabalhadores na produção para o próprio consumo e 
115 na categoria dos não remunerados. Em 2015, havia 94 empresas na cidade, 32 
apenas em atividades de Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 
e 15 em atividades de alojamento e alimentação e nenhuma no setor de saúde humana 
e serviços sociais. A respeito dos setores econômicos, é possível afirmar que o principal 
setor que contribui na produção econômica em Maxaranguape é o dos serviços. E em 
relação às atividades, as principais estão na área de comercio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas e atividades de alojamento e alimentação.  
3.8 MONTE ALEGRE  
Segundo Morais (2007, p. 132), a economia é baseada no manejo de atividades como 
a agricultura, pecuária e extração de areia. De acordo com o Observatório do Trabalho 
Decente em 2010 havia 20,7 mil habitantes na cidade, 5,8 mil como população ocupada. 
Na distribuição nos setores econômicos, em 2010, dos 5,8 mil como população ocupada 
3.183 vinculava-se ao setor de serviços, 1.775 na agricultura e 882 no setor industrial, 
sendo 1.497 na categoria de trabalhadores por conta própria, 1.763 empregados sem 
carteira assinada, 1.468 sem carteira assinada, 78 empregadores e 533 trabalhadores 
na produção para o consumo próprio. Em 2015 o município tinha 129 empresas, a 
maioria (73 empresas) em atividades de comércio, reparação de veículos automotores 
e motocicletas e correio e nenhuma no setor de água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação. Diante disso, é possível afirmar que entre os setores 
econômicos identificados - agricultura, indústria e serviços, incluindo serviços de 
administração pública -, o principal setor que contribui na produção de patrimônio em 
Monte Alegre é o dos serviços. Com relação às atividades, as principais estão na área 
relacionada a indústrias de transformação e atividades administrativas e serviços 
complementares.  
3.9 NATAL  
Sobre Natal, em 2010 o município de Natal possuía 803,7 mil habitantes, desses 350,8 
mil entre 18 e 64 anos caracterizados como população ocupada. Dos 350,8 mil 
habitantes de Natal, em 2010 enquanto população ocupada se apresentavam 81% 
(284.203 mil pessoas) no setor dos serviços, inclusive administração pública, 18% 
(63.804 mil) na indústria e apenas 1% (2.827 pessoas) na agricultura. São 64.101 mil 
pessoas trabalhando por conta própria, 7.115 empregadores, 187.963 mil (54%) 
empregados com carteira de trabalho assinada e 60.158 sem carteira assinada, 2.835 
não remunerados e 521 são trabalhadores na produção para o próprio consumo. No 
ano de 2015 havia 21,7 mil empresas na cidade, 1.706 em alojamento e alimentação 
(8%), 337 (2%) empresas no setor de artes, cultura, esporte e recreação, 2.394 em 
atividades administrativas e serviços (11%), 283 (1%) empresas em atividades 
financeiras, de seguros e serviços relacionados. Em Natal, o principal setor econômico 
é o dos serviços, inclusive administração pública, e as áreas de atividades importantes 
são as de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, administração 
pública, defesa e seguridade social, alojamento e alimentação, atividades 
administrativas e serviços, empresas em atividades financeiras, de seguros e serviços 
relacionados. 3.10 NÍSIA FLORESTA  
Nísia Floresta, em 2010, de acordo com o Observatório do Trabalho Decente, possuía 
23,8 mil habitantes, 8,0 mil como população ocupada, dos quais 5.234 vinculados ao 
setor de serviços, 1.588 na agricultura e 1.179 na indústria, nas categorias 1.346 
trabalham por conta própria, 71 se constituíam em empregadores, 2.986 empregados 
sem carteira assinada e 2.754 com carteira assinada, e 394 em trabalhadores na 
produção para o próprio consumo. Em 2015 a cidade tinha 303 empresas, 74 em 
atividades de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, 47 em 
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alojamento e alimentação, 55 em atividades administrativas e serviços complementares, 
22 em educação e nenhuma em atividades de água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação. É possível afirmar que entre os setores econômicos 
identificados, o principal setor que contribui na produção de riqueza em Nísia Floresta é 
o dos serviços. Já as atividades principais estão na área de comercio, reparação de 
veículos automotores e motocicletas e atividades relacionadas a alojamento e 
alimentação, atividades administrativas e serviços complementares.  
3.11 PARNAMIRIM  
Em Parnamirim, no ano de 2010 havia 202,5 mil habitantes, e 89,0 mil como população 
ocupada. Na distribuição por setores econômicos 80%, 71.545 mil habitantes, 
vinculavam-se ao setor de serviços, 19% no setor industrial e 1% na agricultura. Na 
distribuição por categorias 17.461 mil são trabalhadores por conta própria, 42.085 mil 
são empregados com carteira assinada, 605 são não remunerados e 194 trabalhadores 
na produção para o próprio consumo. Na definição de empresas e organizações por 
setor, em 2015, havia 3,9 mil empresas na cidade, 248 em atividades de alojamento e 
alimentação, 355 em atividades administrativas e serviços complementares, 128 em 
atividades profissionais, cientificas e técnicas, além de 1.756 em comércio, reparação 
de veículos automotores e motocicletas. Com isso, é possível dizer que entre os setores 
econômicos identificados o principal setor que contribui na produção de capital em 
Parnamirim é o dos serviços, e às atividades principais consistem na área de comercio, 
reparação de veículos automotores e motocicletas e atividades relacionadas a 
alojamento e alimentação, atividades administrativas e serviços complementares, 
atividades imobiliárias.  
3.12 SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
Esse Município no ano de 2010 possuía 87,7 mil habitantes, e destes havia 32,3 mil 
habitantes caracterizados como população ocupada; na distribuição por setores 
econômicos 20.412 mil vinculados ao setor de serviços, 10.313 mil na indústria e 1.621 
na agricultura. Já na distribuição por categorias 4.943 mil trabalham por conta própria, 
136 são empregadores, 18.341 são empregados com carteira assinada, 526 trabalham 
na produção para o próprio consumo. Em 2015 haviam 824 empresas, 336 no setor de 
comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, 111 são indústrias de 
transformação, 81 na educação, 7 industrias extrativas e 11 de água, esgoto, atividades 
de gestão de resíduos e descontaminação. Diante disso, é possível afirmar que entre 
os setores econômicos identificados o principal setor que contribui na produção de 
riqueza em São Gonçalo do Amarante compreende o setor dos serviços, e as principais 
atividades situam-se na área de comercio, reparação de veículos automotores e 
motocicletas e indústrias de transformação e educação.  
3.13 SÃO JOSÉ DE MIPIBU  
No município em 2010 havia 39,8 mil habitantes, 12,1 mil como população ocupada. 
Quanto à distribuição por setores econômicos 57% (6.862 mil pessoas) nos serviços, 
inclusive administração pública, 2.453 mil na indústria e 2.795 mil na agricultura. Na 
distribuição por categorias, 2.621 mil trabalham por conta própria, 69 são empregadores, 
3.987 são empregados com carteira assinada, 4.229 são trabalhadores sem carteira 
assinada, e 548 são trabalhadores na produção para o próprio consumo. No Município, 
em 2015, havia 418 empresas, 12 em agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura, 21 em atividades de alojamento e alimentação, quase metade das 
empresas (49%) no setor de comércio, reparação de veículos automotores e 
motocicletas e 4 em atividades com água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação. Assim, é possível afirmar que entre os setores econômicos o principal 
setor que contribui na criação de capital em São José de Mipibu é o dos serviços. Com 
relação às atividades, as principais estão na área de comercio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas e atividades de alojamento e alimentação.  
3.14 VERA CRUZ  
Sobre Vera Cruz, de acordo com o Observatório de Trabalhos Decentes em 2010 havia 
10,7 mil habitantes na região, 3,6 mil como população ocupada. Destes uma grande 
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parte (44%, 1.555 habitantes) estão no setor da agricultura, 1.474 no setor de serviços 
e 542 na indústria. Na distribuição por categorias, 637 trabalham por conta própria, 15 
são empregadores, 697 são empregados com carteira assinada, enquanto 1.857 mil 
(52%) são empregados sem carteira assinada, e 144 são trabalhadores na produção 
para o próprio consumo. No que se refere às empresas e organizações por setor, na 
cidade em 2015 havia 79 empresas, 44 no setor de comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas, e nenhuma em água, esgoto, atividades de gestão de 
resíduos e descontaminação. Em relação aos setores econômicos identificados 
agricultura, indústria e serviços, incluindo serviços de administração pública, o principal 
setor que contribui na produção de patrimônio em Vera Cruz é a agricultura. Com 
relação às atividades principais, estas estão na área de comercio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas e atividades relacionadas a indústrias de transformação.  
Além do mais, há muitas cidades as quais não possuem empresas que cuidem do setor 
de saneamento básico, como Vera Cruz e Nísia Floresta, enquanto outras possuem 
mais de duas como Natal e Parnamirim. O que demonstra debilidade e desigualdade na 
infraestrutura urbana e social, conectada ao desenvolvimento econômico daquela 
região, afetando também setores e atividades de educação e saúde 
 

Conclusão 

 
Pesquisar enquanto atividade de análise e sistematização ideal da realidade possibilita 
intervir sobre características e questões que estão na sociedade. Uma pesquisa sobre 
o desenvolvimento econômico de uma região permite conhecer as bases para o que 
está estruturado no tempo presente. A evolução do setor econômico no Rio Grande do 
Norte tem suas raízes, ainda no período de colonização do Brasil, na expansão da 
pecuária, na exportação de cana de açúcar, pau-brasil e algodão. Da colonização para 
a república, ocorreu a comercialização de café, abertura e investimento para a 
industrialização e o setor de serviços para o avanço e alicerce do modo de produção 
capitalista no Brasil e no Rio Grande do Norte. Agricultura, indústria e serviços são 
setores econômicos que até hoje compõe a economia norte rio grandense.  
Progredindo cada um a sua maneira em cada município da região metropolitana de 
Natal. Cada cidade tem um particular desenvolvimento sobre as mesmas atividades e 
setores, a partir do seu próprio crescimento e amadurecimento. Do objetivo geral 
proposto no plano de trabalho, qual seja, analisar como se estrutura a economia da 
região metropolitana de Natal, mediado por seus objetivos específicos (1) pesquisar, a 
partir de textos e autores, a conformação histórica da economia da região metropolitana 
de Natal; 2) identificar as atividades que compõem a economia da região metropolitana 
de Natal na atualidade; 3) examinar a contribuição dos setores econômicos identificados 
na produção de riqueza desta região), é possível considerar, ainda que de maneira 
superficial, o cumprimento de tais objetivos.  
Os dados estudados mostram, a partir da composição econômica da região 
metropolitana, que os setores evoluíram. O principal setor econômico não é mais o da 
agricultura, na maior parte das cidades o principal setor se tornou o dos serviços, a 
maior parte das atividades também são relacionadas à oferta de serviços, ou seja, entre 
os setores da agricultura, indústria e o dos serviços, este último é que o que mais 
contribui para a produção de riqueza na zona metropolitana de Natal.  
Importa também registrar as limitações operacionais relacionadas à paralisação das 
atividades acadêmicas presenciais em razão da pandemia do Covid-19. Fato que, por 
sua vez, impediu a análise de outros materiais relacionados, principalmente, sobre a 
conformação histórica da economia da região metropolitana de Natal. Entretanto, é 
possível avançar na analise a partir de um segundo momento da pesquisa (em 
continuação).  
Ademais, importante também destacar que a iniciação científica possibilitou 
contribuições ao processo formativo no curso de Serviço Social. 
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TÍTULO: O design de experiência e as possibilidades de inclusão na visão de portadores 

de deficiências permanentes ou temporárias que participam de eventos realizados na 

Arena das Dunas em Natal/RN 

Resumo 

Eventos é uma área do turismo que vem crescendo consideravelmente, pois traz vários 
benefícios como a geração de emprego e renda, reunir pessoas, diminuir a sazonalidade 
de um destino turístico, entre outros. Esse artigo tem como objetivo analisar a 
acessibilidade, por meio do ponto de vista do próprio portado de deficiência, dos eventos 
da Arena das Dunas realizados durante o segundo semestre de 2019. A metodologia 
usada foi de caráter qualitativo utilizando a aplicação de questionários como instrumento 
da coleta de dados. O resultado da pesquisa mostra que a Arena das Dunas possui uma 
estrutura acessível, no entanto, é preciso estratégias para atrair este público específico. 
 
Palavras-chave: Eventos. Turismo. Acessibilidade. Arena das Dunas. 

TITLE: The experience design and the possibilities of inclusion in the view of people with 

permanent or temporary disabilities who participate in events held at Arena das Dunas 

in Natal/RN. 

Abstract 

Events is an area of tourism that has been growing considerably, as it brings several 
benefits such as the generation of jobs and income, bringing people together, reducing 
the seasonality of a tourist destination, among others. This article aims to analyze the 
accessibility, from the point of view of the disabled person, of the Arena das Dunas 
events held during the second semester of 2019. The methodology used was of a 
qualitative character using the application of questionnaires as an instrument of data 
collect. The result of the research shows that the Arena das Dunas has an accessible 
structure, however, strategies are needed to attract this specific audience. 
 
Keywords: Events. Tourism. Accessibility. Arena das Dunas. 

Introdução 

O turismo de eventos é registrado desde a antiguidade, podendo utilizar-se como 
exemplo o período da Grécia antiga, no ano 776 a.C., com a realização dos primeiros 
Jogos Olímpicos (Andrade, 1999). No decorrer da história observa-se a realização de 
eventos, em cada período tais eventos possuíam suas próprias características de 
acordo com a sua sociedade vigente. Eventos podem ser definido por Britto e Fontes 
(2004, p.20 apud BARBOSA, 2015, p. 258) como “uma ação profissional que envolve 
pesquisa, planejamento, organização, coordenação, controle e implantação de um 
projeto, visando atingir o seu público-alvo com medidas concretas e resultados 
projetados”. Atualmente o setor de eventos, alinhado ao turismo, vem se destacando 
cada vez mais economicamente (Barbosa, 2015). Essa área tem a capacidade de reunir 
pessoas com interesses semelhantes em um determinado local, pessoas essas que 
podem ser de diferentes classes, raças e etnias. Os eventos também têm a capacidade 
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de inclusão de pessoas com deficiências (PcD) permanentes ou temporárias. Esse 
trabalho tem como objetivo principal analisar a acessibilidades dos eventos realizados 
na Arena das Dunas-Natal/RN por parte das pessoas com deficiências permanentes ou 
temporárias. Buscando identificar o índice de participação de PcD nos eventos; 
identificar elementos que favorecem, assim como aqueles que dificultam, a inclusão de 
PcD nos eventos. E, caso identifique-se uma participação incipiente, apontar estratégias 
que promovam a captação e participação desse público. 
 
Metodologia 

 
Esse artigo faz parte do projeto de Iniciação Científica da UFRN “O design de eventos 
na construção da experiência” que abrange os eventos realizados na Arena das Dunas 
durante o segundo semestre de 2019. Os eventos pesquisados foram: MADA, Sampa 
For All, 15ª Semana de Turismo UFRN, Tardezinha e TBT do Safadão e aconteceram 
entre os meses de outubro e novembro de 2019. A metodologia consiste em um estudo 
de caso com análise descritiva de caráter qualitativo e observação participante de toda 
a equipe do projeto, incluindo a aplicação de 497 questionários (sem comprometimento 
com métricas estatísticas) com perguntas fechadas e abertas, destinados aos 
participantes e realizadas durante os eventos. A pesquisa foi dividida em quatro partes, 
sendo elas: Parte I – Perfil dos participantes do evento; Parte II – Medição da experiência 
no evento; Parte III – Entrevista com os organizadores; e Parte IV – Análise geral da 
experiência no evento. Para este artigo a amostra utilizada são os participantes que 
possuem alguma deficiência, seja ela permanente ou temporária. Assim, pode-se 
analisar a acessibilidade que a Arena das Dunas oferece a partir do olhar do público 
que a mais necessita e a utiliza. 
 
Resultados e Discussões 

 
A pesquisa foi respondida por 497 pessoas, deste total apenas 21 dos respondentes se 
autodeclararam pessoas com deficiência. Na divisão entre permanentes ou temporárias, 
tivemos um total de 14 e 7, respectivamente. Um número pouco expressivo, mostrando 
que de maneira geral, pode-se constatar que esse perfil de público ainda encontra 
muitas barreiras, dificuldades de acesso e incentivo à participação em eventos, o que 
reflete no número identificado de consumidores dos eventos pesquisados. De acordo 
com Majuro (2012) os eventos são uma ferramenta de promoção para um destino 
turístico. No entanto, nota-se que o público das pessoas com deficiência está sendo 
esquecido e isso faz com que essas pessoas acreditem que o destino não esteja 
preparado para recebê-los. Classificada as deficiências e/ou necessidades especiais 
como: física; mental/intelectual; e sensorial. Com essa classificação obtivemos o 
seguinte resultado: 19 respondentes classificaram como uma deficiência e/ou 
necessidade especial física, 2 responderam como sensorial e a classificação como 
mental/intelectual não obteve resposta. Esses dados coincidem com os coletados pelo 
Censo 2010, que a segunda maior porcentagem de deficiência é a física, sendo aquela 
que a pessoas possui dificuldade para se locomover. Em um dos eventos que foi 
pesquisado, o Samba For All, foi observado que o espaço da Arena das Dunas que foi 
realizado o show, seu acesso era por meio de escadas, o que dificultava o acesso para 
cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida seja ela temporária ou permanente. Isso 
mostra que a estrutura da Arena das Dunas precisa estar adequada para suprir este tipo 
de necessidade dos seus frequentadores, como disponibilização de rampas, 
elevadores, espaços destinados para cadeiras de rodas, entre outros. Nessa situação, 
o Guia de Acessibilidade disponibilazado pelo Sebrae/SP pode conceder a orientação 
necessária para a realização dessas adequações. Quando perguntado se a Arena das 
Dunas tem uma estrutura adequada para receber pessoas com deficiência e/ou 
necessidades especiais, 17 respondentes responderam que sim e 4 responderam que 
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não está adequada a receber esse público. Isso destaca que a Arena das Dunas possui 
pontos positivos na questão da acessibilidade, no entanto precisa melhorar para que a 
aceitação das pessoas com deficiência seja maior. 
 
Conclusão 

 
Com a realização da pesquisa, conclui-se que as pessoas com deficiência é um público 
por vezes esquecido quando se trata de eventos sociais, principalmente os shows. É 
necessária a realização de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto. A partir 
deste trabalho realizado, pode-se dizer que os espaços onde são realizados esses 
eventos possuem uma estrutura acessível para que as pessoas com deficiência e/ou 
necessidades especiais possam usufruir do evento. O que precisa-se pesquisar de fato 
é se esse público sabe que existe essa estrutura na Arena das Dunas. Para que a 
participação desse público especifico seja maior, os organizadores dos eventos 
precisam investir mais em divulgação, mostrando que todos os públicos podem 
participar dos eventos. A sugestão seria que eles fizessem uma estratégia de marketing 
mais interessante e inclusivo para que o objetivo seja alcançado. É importante que os 
organizadores pensem e façam com que seus eventos sejam totalmente acessíveis, 
pois este é um assunto bastante relevante e abordado atualmente, a inclusão requer 
pressa, e não deve ser tratada como um tabu ou diferença social que distancie as 
pessoas. É preciso que as pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais se 
sintam acolhidas por todos e possam usufruir de todas as modalidades de lazer e 
cultura. 
 

Referências 

 
BARBOSA, F.S. Turismo de Eventos na Serra Gaúcha: O caso da Festa Nacional da 
Uva de Caxias do Sul, RS. Rosa dos Ventos, Caxias do Sul, v. 7, n. 2, p. 257-268, abr-
jun. 2015. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/4735/473547036010.pdf. Acesso 
em: 20 jul. 2020. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 jul. 
2020. BRASIL. Lei n. 13.146, de 6 de jul. de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 20 jul. 2020. BRASIL. Turismo de Negócios e 
Eventos: Orientações básicas. ed. 2. Brasília: Ministério do Turismo, 2010. Disponível 
em: 
http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o_ministerio/publicacoes/downloads_pu
blicacoes/Turismo_de_Negxcios_e_Eventos_Versxo_Final_IMPRESSxO_.pdf. Acesso 
em: 14 ago. 2020. Guia de Acessibilidade em Eventos. Sebrae SP, São Paulo. 
Disponível em: https://tecnoblog.net/247956/referencia-site-abnt-artigos/. Acesso em: 
20 jul. 2020. MARUJO, N. Turismo e eventos especiais: a Festa da Flor na Ilha da 
Madeira. Tourism & Management Studies, Faro, v. 10, n. 2, jul. 2014. Disponível em: 
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-
84582014000200004. Acesso em: 20 jul. 2020. Pessoas com Deficiência. IBGE Educa. 
Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20551-
pessoas-com-deficiencia.html. Acesso em: 20 jul. 2020. PINHEIRO, C.R. Turismo de 
Eventos: análise do mercado de eventos internacionais na cidade do Rio de Janeiro. 
2010. 69f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Turismo) – Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2010. Disponível em: 
https://app.uff.br/riuff/bitstream/1/1456/1/109%20-%20Clarice%20Pinheiro.pdf. Acesso 
em: 20 jul. 2020. SERPA, A.B.B. Acessibilidade para Pessoas com Deficiência e 
Inclusão Social no Turismo: a Experiência da cidade de Socorro – SP. 2009. 111f. 
Dissertação (Mestrado em Turismo) – Universidade de Brasília, Brasília, 2009. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2208 

 

Disponível em: https://repositorio.unb.br/handle/10482/19088. Acesso em: 10 ago. 
2020. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2209 

 

CÓDIGO: HS1273 

AUTOR: GUSTAVO BARBOSA DA ROCHA 

ORIENTADOR: ALICE ALOISIA DA CRUZ 

 

 

TÍTULO: Crescimento da produção de frutas no Rio Grande do Norte de 1974 a 2018 

Resumo 

O Rio Grande do Norte tem se tornado um dos expoentes da fruticultura brasileira e 
mundial. Tanto a produção quanto o valor da produção aumentaram significativamente 
entre a década de 1970 até o ano 2018. Sendo assim, o objetivo geral da presente 
pesquisa foi analisar o incremento da produção frutícola (banana, melancia, melão, 
manga e mamão) no Rio Grande do Norte, entre os anos de 1974 a 2018, e 
decompondo-o nos efeitos área colhida, rendimento e localização. 
 
Os resultados sugerem uma reconfiguração da produção das culturas analisadas, sendo 
que microrregiões inicialmente relevantes como Macaíba, Natal e Umarizal perderam 
importância nessa produção, principalmente devido ao efeito localização. As 
microrregiões da Chapada do Apodi e Litoral Norte se mantiveram a importância na 
produção das culturas analisas, sendo que o aumento da produtividade foi o principal 
responsável por isso. O Vale do Açu também foi importante para a evolução da 
produção, principalmente devido à área e a produtividade. Mossoró representou mais 
da metade da produção total das fruticulturas e essa significância se deveu em maior 
parcela ao efeito localização. No período analisado foi intensificada a produção dessas 
frutas, o que pode indicar uma especialização produtiva das microrregiões e 
concentração de recursos financeiros/naturais/logísticos que favorecem a produção em 
determinadas regiões. 
 
Palavras-chave: fruticultura, shift-share, rendimento, produtividade, área. 

TITLE: Growth of fruit production in Rio Grande do Norte from 1974 to 2018 

Abstract 

Rio Grande do Norte has become one of the exponents of Brazilian and worldwide fruit 
culture. Both production and production value increased significantly between the 1970s 
and 2018. Therefore, the general objective of this research was to analyze the increase 
in fruit production (banana, watermelon, melon, mango and papaya) in Rio Grande do 
Norte, between the years 1974 to 2018, and decomposing it into the effects of harvested 
area, yield and location. 
The results suggest a reconfiguration of the production of the analyzed crops, and initially 
relevant micro-regions such as Macaíba, Natal and Umarizal lost importance in this 
production, mainly due to the localization effect. The micro-regions of Chapada do Apodi 
and Litoral Norte remained important in the production of the analyzed crops, with the 
increase in productivity being the main responsible for this. Vale do Açu was also 
important for the evolution of production, mainly due to the area and productivity. 
Mossoró represented more than half of the total production of fruit crops and this 
significance was due to a greater extent to the localization effect. During the analyzed 
period, the production of these fruits was intensified, which may indicate a specialization 
of production in the micro-regions and concentration of financial / natural / logistical 
resources that favor production in certain regions. 
 
Keywords: fruit, shift-share, yield, productivity, area. 
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Introdução 

Desde 1960, o Brasil tem evoluído no papel de produtor de frutas no cenário global. 
Segundo estimativas da Food and Agriculture Organization (FAO), o Brasil era o décimo 
maior produtor de frutas em 1961, na década seguinte já era o quarto maior produtor 
global de fruticultura. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas, atrás 
somente da China e da Índia (FAOSTAT, 2020). O aumento da demanda de frutas in 
natura nos últimos anos tem incentivado a expansão da produção e exportação de frutas 

no Brasil (CARVALHO; CUNHA FILHO, 2007). 

Nos anos 1990, com o aumento da demanda mundial por frutas, houve um 
impulsionamento na fruticultura brasileira com novos projetos para modernizar a 
irrigação, assim como inovações tecnológicas e ampliação da área da fruticultura no 

Semiárido nordestino (LACERDA et al., 2004). 

A produção de frutas tem ganhado destaque dentro do agronegócio no Brasil. O país 
possui diversidade de culturas frutícolas que são produzidas em todas as regiões 
brasileiras em diferentes climas. A fruticultura tem apresentado resultados significativos 
e geração de oportunidades para negócios brasileiros. Todavia, ainda que a produção 
de frutas esteja crescendo e se expandindo no Brasil, os brasileiros ainda consomem 
uma quantidade de frutas menor do que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda. A recomendação de consumo da OMS é 100kg de frutas por habitante/ano, 
a média brasileira é de 33kg por habitante/ano. Sendo assim, há potencial para ser 
explorado pelo setor (SEBRAE, 2015). 

O Nordeste brasileiro tem condições edafoclimáticas propícias para o desenvolvimento 
da fruticultura, com variedade de solos, umidade relativa do ar baixa que torna o 
ambiente menos favorável para fungos, além da luminosidade e temperatura ideais 
(ALBUQUERQUE, 1997). Em 2019, O Nordeste foi responsável por 59,60% da 
quantidade de frutas exportadas pelo Brasil (MAPA, 2020). 

A partir dos anos de 1960/70 ocorreu um impulsionamento da implantação e expansão 
de técnicas de irrigação em todo território do Rio Grande do Norte, especialmente para 
a produção de frutas tropicais. A produção irrigada de frutas tem se destacado como 
importante geradora de renda para o Estado (ANDRADE, 2013). Nas últimas quatro 
décadas o Rio Grande do Norte vivenciou uma modernização agrícola que contribuiu 
consideravelmente para o aumento da produção de frutas. Os investimentos para a 
modernização agrícola tinham como objetivo a introdução de novos cultivares, que 
tivessem maior abrangência comercial. A partir dos anos 1970, o Estado realiza diversos 
investimentos para o desenvolvimento da fruticultura irrigada. As políticas públicas 
implementas visavam a transformação das terras de várzeas dos principais rios do 
estado em regiões de produção agrícola para comercialização (ALVES; AQUINO; 
SILVA FILHO, 2018). De 1997 até 2019, a quantidade exportada de frutas pelo Brasil 
cresceu 217,76%, a quantidade frutícola potiguar exportada aumentou 443% no mesmo 
período. Em 2019, foram exportadas aproximadamente 997,378 milhões de toneladas 
de frutas pelo Brasil, gerando uma receita de US$ 1,010 bilhões, sendo que 29,29% da 
quantidade e 19,59% do valor foram gerados pelo do Rio Grande do Norte. Países 
Baixos, Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Alemanha e Canadá foram 
os principais destinos das frutas brasileiras, em 2019 (MAPA, 2020). Inicialmente, este 
projeto tinha como foco unicamente o melão, mas, diante da dinâmica da fruticultura no 
Estado, foram incorporadas outras frutas. Isso se deve ao fato de a dinâmica de outras 
frutas afetarem a produção de melão, sendo importante a análise conjunta das frutas 
para melhor compreensão e explicação dos fatores e efeitos. 
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Metodologia 

 

O estudo teve como base a produção municipal de melão do Rio Grande do Norte. 
Inicialmente foi feita a análise para o período de 1974 a 2018. Posteriormente, dividiu-
se este período em três subperíodos: 1974-1994; 1995-2007; 2008-2017. A definição 
dos subperíodos se deu em função do comportamento da produção, pois esses 
períodos foram mais significativos para a produção de melão no Estado. Para efeitos 
comparativos, foram analisadas também as fruticulturas da banana, mamão, manga e 
melancia no Rio Grande do Norte, uma vez que as culturas se inter-relacionam e podem 
competir por áreas de plantação. 

Ademais, foi utilizado uma média trienal nos anos analisados para minimizar possíveis 
efeitos de eventos sazonais, como fatores climáticos, pragas doenças que possam ter 
comprometido a produção em anos específicos. 

O modelo shift-share foi criado por Creamer (1943). Também conhecido como método 
estrutural-diferencial, o modelo tem por finalidade descrever variações estruturais e não 
pode ser usado como modelo comportamental (PEREIRA, 1997). 

O modelo original possibilita o desmembramento do crescimento de um setor, numa 
dada região, em dois componentes: estrutura e diferencial. Estes podem ter sinal 
positivo ou negativo, dependendo da situação do setor comparativamente ao seu 
dinamismo estrutural ou diferencial. Com o somatório dos componentes, tem-se o efeito 
total que mostra a discrepância entre o crescimento que realmente ocorreu na região e 
o crescimento que poderia ocorrer na região, assumindo que a taxa do crescimento 
regional fosse igual à do país como um todo (PEREIRA, 1997). 

É importante ressaltar também que o modelo shift-share inclui limitações como: 
dificuldade de separação da análise estrutural e diferencial, efeito diferencial pode sofrer 
influências devido causas modificadas, mudanças nas variáveis econômicas 
(POSPIESZ et al., 2011). Entretanto, devido à flexibilidade da aplicação e interpretação 
do mesmo, ele tem sido utilizado em diversas áreas da economia. O principal intuito do 
modelo é identificar as fontes de crescimentos dos componentes analisados 
(CALDARELLI, 2010). 

Para a realização deste trabalho, a análise shift-share foi feita em duas etapas, conforme 
Shikita e Alves (2001); Almeida (2003); Felipe (2008); Souza e Santos (2009); Padrão 
et al. (2012); e Cruz (2018). A primeira etapa consistiu na decomposição da variação da 
produção total das frutas selecionadas no Estado entre os efeitos área, rendimento e 
localização geográfica, tendo como base as microrregiões e nas fruticulturas. 

O efeito área mostra a variação da produção advinda exclusivamente de variação na 
área colhida, mantendo-se constante o rendimento e a localização geográfica (SHIKIDA; 
ALVES, 2001). Representa a alteração da produção advinda da incorporação de novas 
áreas, sendo um indicativo, na maioria das vezes, de uso de maneira extensiva dos 

recursos tradicionais (IGREJA et al., 1982). 

O efeito rendimento está relacionado à modificação da produção provocada por variação 
do rendimento, conservando a área e a localização constantes (SHIKIDA;ALVES, 2001). 
Mostra a mudança na produção advinda de uma diferenciação no nível de produtividade, 

podendo indicar parcialmente mudanças tecnológicas (IGREJA et al., 1982). 
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O efeito localização geográfica mostra a variação da produção decorrente de mudanças 
na localização das culturas, com área e rendimento permanecendo constantes 
(SHIKIDA; ALVES, 2001). Representa a variação da produção advinda da existência de 
vantagens locacionais comparativas no incremento da produção agrícola (IGREJA et 
al., 1982). 

Definidos estes efeitos, parte-se para a segunda etapa da análise. A divisão do efeito 
área em Efeito Escala [EE] e Efeito Substituição [ES]. O efeito escala mensura a 
mudança da área, isto é, a variação da área total do melão. O efeito substituição mede 
representa a mudança na participação de cada cultura dentro da área total das culturas 
(ALVES; SHIKIDA, 2001). 

O estudo foi realizado com base em dados anuais de área colhida (ha) e rendimento 
(kg/ha) de cinco culturas frutícolas, a saber: banana, mamão, manga, melancia e melão 
nas microrregiões do Estado do Rio Grande do Norte. Todos os dados foram obtidos da 
Pesquisa Agrícola Municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No 
período inicial, algumas culturas não eram medidas em kg, de modo que foi necessária 
a compatibilização de medidas elaborada por IBGE (2018). 

Ademais, foi utilizado uma média trienal nos anos analisados para diminuir os efeitos 
cujos rendimentos da fruticultura não alcançaram seu máximo potencial devido a 

existência de fatores climáticos, de pragas ou doenças. 

 
Resultados e Discussões 

 

A Figura 1 apresenta a evolução da produção de cada uma das frutas analisadas e a 
área total destas fruticulturas no Rio Grande do Norte. 

Em 1974, o Rio Grande do Norte produziu 95.146,03 toneladas das cinco frutas 
estudadas. Em 2018 a produção foi de 1.072.320 toneladas. No período analisado, a 
área colhida com as cincos culturas aumentou em 440,30%, sendo que houve 
incremento na produção de todas os cultivos: banana (242,57%), mamão (44.449,34%), 

manga (67,68%), melancia (7.361,88%) e melão (251.042,18%). 

Em 1974, a banana ocupava 61,30% de toda a área das cinco culturas e correspondia 
à 66,53% de toda produção. O mamão e o melão eram cultivados em apenas 0,43% e 
1,43% da área, respectivamente, e correspondiam à 0,19% e 0,14% da produção, nessa 
ordem. Embora a área colhida de banana tenha aumentado no período, a participação 
da banana na área plantada total das culturas diminui para 18,90% em 2018. No mesmo 
ano, a melancia tinha a maior participação na área colhida total das fruticulturas 
estudadas com 38,40% seguida pelo melão com 31,15%. No que tange à produção total 
das culturas, em 2018, a melancia também apresentou a maior participação com 
36,51% e o melão com 31,58%. 

Para a análise shift-share do período 1974 a 2018 foram consideradas as médias 
trienais nos anos 1974/75/76 e 2016/17/18. A Tabela 1 apresenta os resultados desse 
período. No triênio inicial, a microrregião de Macaíba era a maior produtora de banana 
e manga, enquanto o Vale do Açú era o maior produtor de mamão, melancia e melão. 
Em relação à área colhida, a microrregião de Macaíba liderava nas áreas colhidas de 
banana e manga, Chapada do Apodi teve mais área colhida de melancia e o Vale do 

Açú teve mais colheita nas fruticulturas do melão e mamão. 
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No triênio final, a região de Mossoró tinha a maior média de área, mamão, manga, melão 
e da área total das cinco culturas analisadas. O Litoral Nordeste possuía a maior média 
de área e de produção de banana. O Vale do Açu era responsável pela maior produção 
e detinha a maior área de manga. A chapa da do Apodi apresentou a maior produção 
de Mamão. A região de Mossoró apresentou a maior produção de melancia, melão e 
maior participação na produção total do Estado. 

A média da produção trienal nesse período cresceu 834,84%, sendo as microrregiões 
de Mossoró Vale do Açu e Chapada do Apodi e Litoral Nordeste. A microrregião de Natal 
foi a que mais impactou negativamente na variação da produção. No que tange às 
culturas, o melão, melancia e banana foram as culturas de maior impacto, destacando 
que todos as fruticulturas tiveram contribuição positiva para o aumento da produção 
potiguar. 

Decompondo a mudança da produção, tem-se que o efeito rendimento (632,15) foi o 
maior responsável pelo crescimento, sendo que o Vale do Açu foi responsável por 
318,76% e nessa microrregião o melão representou 272,78%. P incremento do 
rendimento na chapada do Apodi foi responsável por 77,87% do aumento da produção, 
com destaque para a melancia (75,82%). As microrregiões do Litoral Sul, Pau dos 
Ferros, Serra de São Miguel e Umarizal tiveram seu efeito rendimento impactando 
negativamente na produção, o que indica uma redução da produtividade destas 
microrregiões. 

O efeito área (134,97%) foi o segundo fator explicativo da variação da produção, sendo 
as microrregiões do vale do Açu e Macaíba por isso. As culturas que apresentaram 
aumento de área foram banana, no Litoral Nordeste e em Macaíba, a melancia (no 
Litoral Sul e Seridó Oriental, e Melão no Litoral Nordeste e Vale do Açu. 

Na decomposição do efeito área, a microrregião com maior ganho de escala foi 
Mossoró, principalmente com a banana e a melancia, que também foram as culturas 
com maior efeito de escala. No que tange a substituição de culturas, o melão e o mamão 
foram as culturas que aumentaram a área devido a substituição, as demais culturas 
cederam parte de sua área para outras culturas. 

O efeito localização foi o fator que teve menor participação na explicação da produção. 
Todavia, destaca-se o efeito da localização geográfica negativo do Vale do Açu, Seridó 
Ocidental e de Macaíba. A região de Mossoró apresentou o maior efeito da localização 
geográfica. 

Para a análise shift-share do subperíodo 1974 a 1995 foram consideradas as médias 
trienais nos anos 1974/75/76 e 1994/95/96, os resultados podem ser vistos no Apêndice 
1. 

Nesse subperíodo, o Vale do Açú perdeu a liderança na produção e área de mamão, 
melancia e melão, mas desponta como maior produtor e maior área colhida de manga. 
A microrregião de Macaíba também perde a liderança na produção de banana e manga, 
tornando-se a maior produtora de mamão e com a maior área da fruta. A Chapada do 
Apodi perde a liderança na área e produção de melancia. Em contrapartida, a 
microrregião de Mossoró passou a representar a maior média de área e de produção 
nas culturas de melancia e melão, além da maior porcentagem da produção total. O 
Litoral Nordeste apresentou a maior média de área e de produção de banana. 

Ainda que este seja um subperíodo com maior número de anos, foi o subperíodo que 
apresentou menor crescimento da produção (72,64%), 13 das 19 microrregiões 
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contribuíram negativamente para a produção das culturas analisadas, sendo Natal a 
microrregião que teve maior impacto de redução. As microrregiões de Mossoró e Vale 
do Açu foram as principais responsáveis pelo crescimento da produção. Com relação 
às culturas, o melão representou a maior parcela do crescimento da produção, enquanto 
banana e manga tiveram impacto negativo na produção do Estado. 

Decompondo a mudança da produção, o efeito localização (44%) foi o principal fator 
explicativo do aumento da produção, destacando-se Mossoró com 70,29% e 
especificamente o melão (65,91%) nesta microrregião. O melão e a melancia foram as 
culturas que mais contribuíram para o efeito localização. 

O efeito rendimento (37,09%) foi o fator com o segundo maior poder explicativo, sendo 
que o Vale do Açu foi o que mais apresentou incremento da produtividade. Das demais 
microrregiões, 11 impactaram negativamente a produção, sendo o Litoral Sul e Umarizal 
as principais. Tanto a cultura da banana quanto a manga apresentaram o efeito 
rendimento negativo, indicando uma redução da produtividade e contribuindo 
negativamente para a variação da produção. O melão foi a fruticultura que mais 
contribuiu para o crescimento da produção total. 

O efeito área (134,97%) afetou de forma negativa na produção, indicando que houve 
uma redução da área no período. As microrregiões de Macaíba, Natal e Vale do Açu 
maior impacto do efeito área para reduzir a produção. A redução da área da banana foi 
a que mais impactou (-25,40%) e o aumento da área do melão foi o que mais contribuiu 
positivamente (6,77%). 

Na decomposição do efeito área, destaca-se a microrregiões de Mossoró (-8,6%), e 
Umarizal (-5,62%) que apresentaram o maior impacto negativo no efeito escala. Com 
exceção da manga, todas as culturas tiveram efeito escala negativo sobre a produção, 
destacando-se a melancia (-4,91%). Em relação a substituição de culturas, apenas a 
banana e a melancia aumentaram a área devido a substituição, as demais culturas 
cederam parte de sua área para outras culturas com destaque para o melão que foi a 
cultura que mais cedeu área. 

Para a análise shift-share do subperíodo 1996 a 2008 foram consideradas as médias 
trienais nos anos 1995/96/97 e 2007/08/09, os resultados podem ser vistos no Apêndice 

2. 

No triênio inicial, não há mudanças em relação ao triênio 1994/95/96. No triênio final, o 
Litoral Nordeste perde a liderança na produção e área colhida de banana para o Vale 
do Açu. Esta última microrregião também se mantém como maior produtora e área de 
manga. Mossoró, além da maior parcela na produção e área de melancia e melão, 
também apresenta a maior produção de mamão, além de ter a maior porcentagem da 
produção total. 

Esse subperíodo apresentou o maior crescimento da produção, entre os demais 
analisados (174,47%). Apenas as microrregiões da Chapada do Apodi e Seridó 
Ocidental impactaram negativamente na variação da produção. Mossoró e Vale do Açu 
tiveram o maior impacto no crescimento da produção total, assim como as culturas de 
banana e mamão. A manga foi a cultura com menor impacto na produção. 

Decompondo a mudança da produção, o efeito área (68,57%) foi o principal fator 
explicativo do aumento da produção, destacando as microregiões de Mossoró e 
Macaíba com maior efeito área. Todas as microrregiões e culturas apresentaram efeito 
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área positivo. A manga apresentou o menor efeito área, enquanto a área da banana foi 
a que mais contribuiu para o crescimento da produção. 

Na decomposição do efeito área, destaca-se a microrregiões de Mossoró (43,93%), e 
Vale do Açu (11,75%) que tiveram maior efeito escala na produção. Todas as culturas 
apresentaram um efeito escala positivo, destacando-se o melão (44,93%). Em relação 
a substituição de culturas, o melão foi a cultura que mais cedeu área, juntamente com 
a manga e por isso impactaram negativamente na produção. A melancia foi a cultura 
que mais recebeu área de outras culturas, em especial em Mossoró e no Vale do Açu. 

O efeito rendimento (61,97%) foi o fator com o segundo maior poder explicativo, sendo 
que o Vale do Açu e o Seridó Oriental as microrregiões com maior incremento de 
produtividade. Apenas Macau apresentou um efeito rendimento negativo, indicando 
redução de produtividade. Todas as culturas tiveram seus rendimentos contribuindo 
positivamente para a produção, sendo que a banana e o mamão foram responsáveis 
por parcelas maiores do incremento da produção. 

O efeito localização (43,93%) foi fator com menor poder explicativo do aumento da 
produção. Mossoró apresentou o maior efeito localização (74,00%), enquanto Macaíba 
e Seridó Oriental apresentaram uma localização geográfica com impacto negativo na 
produção. Apenas a melancia teve um efeito localização negativo, enquanto a banana 

e o mamão foram as culturas que mais contribuíram para o efeito localização. 

Para a análise shift-share do período 2009 a 2018 foram consideradas as médias 
trienais nos anos 2008/09/10 e 2016/17/18, os resultados podem ser vistos no Apêndice 
3. 

Nesse período há apenas uma mudança em relação à área e produção, a microrregião 
do Litoral Nordeste apresenta a maior área colhida de banana, entretanto, a região do 
Vale do Açu manteve a maior produção. No restante, não houve mudanças, o Vale do 
Açu se manteve como maior produção e área de manga. Mossoró foi responsável pela 
maior produção e área de melancia, melão e mamão, além de ter a maior porcentagem 
da produção total. 

Nesse subperíodo, a produção das culturas analisadas teve um crescimento de 76,71%, 
sendo que 9 das 19 microrregiões contribuíram negativamente para a produção das 
culturas analisadas. As microrregiões de Mossoró e Chapada do Apodi foram as 
principais responsáveis pelo crescimento da produção. Com relação às culturas, a 
melancia e o melão tiveram a maior participação no aumento da produção, enquanto o 
mamão foi a única cultura que impactou negativamente na produção. 

Decompondo a mudança da produção, o efeito área (81,38%) foi o principal fator 
explicativo do aumento da produção, destacando a expansão da área de Mossoró que 
proporcionou um crescimento de 63,68% da produção. O melão (38,49%) e a melancia 
(32,48%) foram as culturas que tiveram maior impacto para o aumento da produção. 

Na decomposição do efeito área, destaca-se a microrregiões de Mossoró (50,55%), e 
Chapada do Apodi (13,28%) e 8 microrregiões tiveram um efeito escala que impactou 
negativamente na produção. Todas as culturas apresentaram efeito escala positivo 
sobre a produção, destacando-se o melão e a melancia. No tocante a substituição de 
culturas, somente a melancia recebeu área de outras culturas, as demais, todas 
cederam área. 
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O segundo fator com maior poder explicativo no incremento da produção foi o efeito 
localização (9,17%). Apenas 4 das microrregiões apresentaram efeito localização 
positivo, com destaque para a Chapada do Apodi. Mossoró apresentou o maior impacto 
negativo da localização geográfica sobre a produção. Com exceção da banana, todas 
as culturas apresentaram um efeito localização positivo sobre a produção. 

Esse subperíodo é o único que apresenta um efeito rendimento (-13,84%) negativo 
sobre a produção das culturas, indicando uma redução na produtividade. Mossoró foi a 
microrregião com maior redução da produtividade. Entre as culturas analisadas, apenas 
banana e manga tiveram aumento da produtividade, as demais tiveram decréscimo da 
produtividade com destaque para o melão que provocou uma redução de 10,35% da 

produção total da produção. 

Baseado nas análises do período e seu subperíodo, observa-se uma reconfiguração da 
produção das culturas analisadas, sendo que microrregiões inicialmente relevantes 
como Macaíba, Natal e Umarizal perderam importância nessa produção, principalmente 
devido à localização, isso indica que as culturas estão perdendo competitividade nessas 
microrregiões. Uma possível explicação para esse fato é a especialização produtiva na 
fruticultura que outras microrregiões potiguares vêm apresentando ao longo dos anos, 
aumentando a competitividade de outras microrregiões frente à Macaíba, Natal e 

Umarizal. 

Dentre as regiões que mais se destacaram na dinâmica das culturas, têm-se que o 
aumento de área e da produtividade foram muito importantes para o Vale do Açu, ainda 
que a localização geográfica tenha um efeito contrário. 

Chapada do Apodi e Litoral Norte tiveram na produtividade um fator chave para se 
manterem em posição de destaque entre as microrregiões produtoras das fruticulturas. 
Uma possível explicação para isso é que os produtores se especializaram nas 
produções, podem ter aumento investimento, melhores práticas produtivas, entre 

outras. 

A microrregião de Mossoró teve seu crescimento de produção em maior parte devido à 
localização. Uma possível explicação é que na microrregião estão grandes projetos de 
irrigação e concentração das grandes empresas exportadoras da fruticultura potiguar. 
Além disso, a microrregião tem maior proximidade aos portos de Pecém e Mucuripe no 
Ceará que favorece a região na exportação para a Europa. 

Dentre as fruticulturas analisadas, Mossoró foi responsável por 50,90% da produção 
total das culturas, ou seja, a produção está muito concentrada. A produção da 
microrregião é, em grande maioria, realizada por poucas e grandes empresas, com o 
objetivo principal a exportação. Tal situação, pode possibilitar uma ampliação das 
heterogeneidades produtivas das culturas no Estado, tendo de um lado produtores com 
altíssima tecnologia e produtividade, focados no comércio exterior. De outro lado, tem-
se os pequenos e médios produtores que por falta de recursos financeiros, 
conhecimentos técnicos, falta de água, falta de redes de apoio à comercialização não 
conseguem produzir de uma forma competitiva e acabam saindo do mercado. 
Aumentando ainda mais a concentração produtiva em determinados estabelecimentos 

e microrregiões. 

 
Conclusão 
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Regiões que inicialmente eram representativas na produção, como Litoral Sul e Macaíba 
estão perdendo a importância. Em contrapartida, Mossoró aumentou significativamente 

sua produção nesses anos. 

Quando analisados os subperíodos, destaca-se o efeito rendimento negativo na 
produção no subperíodo mais recente, indicando uma redução de produtividade. 

Em um Estado que convive com dificuldades climáticas e que parcela significativa da 
população rural tem na agricultura uma fonte de subsistência, é importante se pensar 
em políticas públicas que possibilitem que outras regiões e, principalmente, os 
pequenos e médios agricultores tenham condição de produzir as fruticulturas analisadas 
com aumento da produtividade e consequentemente aumento da renda dessas famílias. 

Como sugestão de políticas públicas que valorizem e incentivem os pequenos e médios 
produtores, pode-se citar: aumento da assistência técnica aos produtores rurais, 
distribuição de cultivares mais resistentes e com menor necessidade de água, maior 
apoio aos pequenos e médios produtores na comercialização, incentivo às instituições 

privadas à ofertarem mais crédito para os pequenos e médio produtor. 

Como limitação deste trabalho, não é possível captar a concentração da produção em 
termos de produtor/empresa. Portanto, como estudo futuro, sugere-se a análise da 
evolução da produção em termos de tamanho de estabelecimento agropecuário, visto 
que há uma grande concentração de grandes empreendimentos para os fins comerciais 
da produção agropecuária, enquanto os pequenos e médios estabelecimentos têm em 
grande parte apenas a função de subsistência. 
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TÍTULO: As Implicações do Ajuste Fiscal no acesso da população aos serviços de 

Atenção Especializada da Rede Atenção Psicossocial do SUS no Rio Grande do Norte. 

Resumo 

O presente artigo objetiva socializar os resultados preliminares do plano de trabalho que 
integra a pesquisa intitulada “As implicações do Ajuste Fiscal na Efetivação das Políticas 
Sociais no agravamento da pobreza e na desigualdade social”, com ênfase no estudo 
sobre ajuste fiscal e as suas implicações na política de saúde, com o recorte no acesso 
aos serviços da rede de atenção psicossocial do SUS para o enfrentamento da 
dependência de Crack e outras Drogas no Rio Grande do Norte. A pesquisa se realiza 
através de um estudo de enfoque misto, quantiqualitativo, referenciado no método 
dialético crítico, através de uma ampla revisão bibliográfica, com coleta de dados 
secundários e análise em documentos institucionais acerca da execução orçamentária 
e dos planos plurianuais referentes aos anos de 2014 a 2019. A análise dos dados nos 
permite apreender o processo de desmonte e desfinanciamento da Política de Saúde 
em curso, especialmente na Atenção Psicossocial, como parte do contexto de Ajuste 
Fiscal, o qual pesa sobre as políticas sociais, retirando direitos dos(as) 
trabalhadores(as). Observa-se que, além da diminuição vertiginosa dos recursos ano a 
ano, os parcos financiamentos são direcionados ao fortalecimento de práticas 
hospitalares, medicamentosas e institucionalizantes, sinalizando um retrocesso no 
processo de Reforma Psiquiátrica, partindo da premissa central do reconhecimento dos 
usuários enquanto sujeitos envolvidos e protagonistas no processo saúde-doença. 
 

Palavras-chave: Ajuste Fiscal, Política Social, Saúde, Saúde Mental, Crack, Drogas. 

TITLE: The fiscal adjustment implications on the population access to the SUS 

specialized Psychosocial Care Network in Rio Grande do Norte 

Abstract 

This paper intent to socialize the preliminary results of the work plan, which is part of the 
research named “As implicações do Ajuste Fiscal na Efetivação das Políticas Sociais no 
agravamento da pobreza e na desigualdade social”, with emphasis on the analyses of 
the fiscal adjustment and their implications in the health policy, with methodological focus 
on the access of the psychosocial care services provided by the SUS for the coping 
strategies for the Crack and other Drugs dependency in Rio Grande do Norte. The 
research is carried out through a study of mixed focus, quantitative and qualitative, 
referenced in the critical dialectical method, through a wide bibliographic review, with 
collection of secondary data and analysis in institutional documents about 2014 to 2019's 
multi-annual plans and plans for budget executions. The analysis of the data allows us 
to apprehend the process of dismantling and de-financing of the Health Policy in 
progress, especially in Psychosocial Care, as part of the context of Fiscal Adjustment, 
which weighs on social policies, removing workers' rights. It is observed that, in addition 
to the vertiginous decrease of resources year by year, the scarce financing is directed to 
the strengthening of hospital, medication and institutionalizing practices, signaling a 
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setback in the Psychiatric Reform process, starting from the central premise of the 
recognition of users as involved subjects and protagonists in the health-disease process. 
 
Keywords: Fiscal Adjustment, Social Policy, Health, Mental Health, Crack, Drugs. 

Introdução 

Esse artigo foi elaborado com o intuito de socializar os resultados do plano de trabalho 
dessa bolsista, como parte integrada da pesquisa intitulada “As implicações do Ajuste 
Fiscal na Efetivação das Políticas Sociais, no agravamento da pobreza e na 
desigualdade social. Enfatiza o estudo sobre ajuste fiscal e suas implicações na política 
de saúde, analisado pela lente do acesso aos serviços de atenção especializada da 
rede de atenção psicossocial do SUS para o enfrentamento da dependência de Crack 
e outras Drogas no Rio Grande do Norte. Coordenada pela professora Drª Edla 
Hoffmann e com a participação de docentes, discentes da pós-graduação e da Iniciação 
Científica, integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisa Questão Social, Política Social 
e Serviço Social. 

Em tempos de crise do capital ocorre o acirramento das contradições do capitalismo, 
afetando sobremaneira não só o ambiente político, econômico, mas também as relações 
sociais entre as classes, precarizando as condições, relações de trabalho e 
comprometendo a garantia dos direitos trabalhistas e sociais. Apesar da contínua 
degradação do trabalho e da vida da classe trabalhadora, os movimentos de resistência 
social sempre foram e são de suma importância para a garantia e efetivação dos direitos 

da coletividade. 

Nesse sentido, o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira lutou para que a saúde 
passasse a ser um direito social e dever do estado, através da ampliação de conquistas 
sociais, democratização do acesso, déficit social e o financiamento efetivo de tais 
políticas. A partir das discussões e fundamentos da Reforma Sanitária, emerge no Brasil 
o Movimento pela Reforma Psiquiátrica, lutando pela extinção dos manicômios – 
conhecido historicamente como lugares que praticam opressão e violação de direitos – 
e a defesa de serviços comunitários e públicos, deixando gradualmente de ser um 

movimento social e se transformando em uma política social pública. 

Com o avanço do neoliberalismo, as políticas sociais no Brasil passaram a priorizar o 
setor privado na prestação de serviços públicos, aumentando assim a sua capacidade 
de lucratividade, imprimindo na execução das políticas públicas uma lógica gerencial e 
empresarial, bem como criando meios para o enfrentamento de crises de acumulação 
e hegemonia. 

No Brasil, o ajuste fiscal estabelece um teto para as despesas primárias baseado na 
correção das despesas do ano anterior pela inflação do mesmo período durante vinte 
anos (Brasil, 2016a). Concomitantemente, passa a ser utilizado como estratégia pelo 
capital durante momentos de crise, e vem se consolidando desde os anos de 1990. Se 
constitui em um processo de captura dos recursos públicos, sobretudo do orçamento 
público, que passa a ser apropriado pelo capital portador de juros (SALVADOR, 2017). 

De acordo com Brettas (2017) a adoção de políticas de ajuste fiscal foi não apenas 
imposta por organismos multilaterais mas, refinada pela grande burguesia com atuação 
nos países dependentes. O Novo Regime Fiscal poderá impor uma descontinuidade da 
oferta sócio protetiva, o que constrange as proteções já afiançadas pela política 

assistencial. (IPEA, 2016). 
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Este Artigo busca apresentar uma contribuição para o debate sobre o ajuste fiscal na 
saúde, fazendo um recorte especial na saúde mental, discutindo os impactos causados 
pelo novo regime e como esses impactos refletem no SUS e nas políticas de saúde 
mental. Parte do princípio de analisar as especificidades do ajuste vigente, que se inicia 
com o estudo dos Planos Plurianuais do Brasil de 2014-2019, e por conseguinte passa 
a análise para o estado do Rio Grande do Norte. 

Após observação da complexidade e relevância do estudo faz-se de extrema 
importância a continuidade desta pesquisa, a fim de compreender os impactos causados 
na classe trabalhadora a partir das políticas de ajuste fiscal implementadas pelo 
governo. 

 
Metodologia 

 

O presente trabalho se desenvolve e organiza a partir do estudo da realidade social 
dentro de um contexto de contrarreforma do Estado, Ajuste Fiscal e Desmonte de 
políticas sociais, a partir do método dialético-crítico, em um processo de conhecer o real 
a partir da historicidade, contradição, mediação e totalidade. 

Com o intuito de desenvolver estudos e pesquisas sobre as relações entre Estado e 
Sociedade, no contexto do capitalismo, em suas determinações sócio-históricas e 
contemporâneas, a presente pesquisa discute o ajuste fiscal e suas inflexões nas 
políticas sociais, com ênfase nas políticas de assistência social, educação, questão 
agrária, trabalho e renda e saúde, com vários recortes como atenção básica, vigilância 
e promoção da saúde, assistência farmacêutica, rede de urgência e emergência e saúde 
mental. 

Particularmente, esse plano de trabalho contempla o recorte especial para analisar as 
inflexões do Ajuste Fiscal nos serviços de Atenção Especializada da Rede Atenção 
Psicossocial do SUS no Rio Grande do Norte. A partir de uma análise macrossocietária, 
contexto brasileiro, para avançar no debate microssocietário, contexto do estado do Rio 

Grande do Norte. 

Essa pesquisa trata de um estudo de enfoque misto, pois relaciona qualidade e 
quantidade na perspectiva de complementaridade, pela articulação de dados quanti- 
qualitativos, visto que considera características e particularidades de ambos (PRATES, 
2012). O Estudo se desenvolve em etapas que começam com a revisão de literatura, 
utilizando o auxílio teórico advindo da bibliografia de autores que se debruçam sobre o 
tema, no contexto das lutas antimanicomiais e saúde mental, como Amarante e Nunes 
(2018); Lima (2019); Guimarães e Rosa (2019); Duarte (2019); Lima (2018); Fernandes 
(2016); Costa, Maior e Silva (2020); Lima, Siciliani, Drehmer (2012); Nota Técnica do 
Conselho Federal de Serviço Social (2019). Ademais, abordando o contexto do ajuste 
fiscal, crise do capital, papel do estado e financeirização, foi consultados autores como 
Meszáros (2002); Salvador (2012), Brettas (2017), Nota Técnica do Ipea (2016) entre 

outros. 

Além disso, a coleta de dados secundários referentes às despesas do Governo, 
ocorreram através de portais eletrônicos, como o Sistema Integrado de Orçamento e 
Planejamento (SIOP). Somando-se a análise de documentos e publicações oficiais que 
debatem proposta de ajustes nas finanças públicas, reordenamento das políticas sociais 
e as perspectivas de mitigação de impactos sociais, produzidas por órgãos 
governamentais do Brasil, como o Banco Mundial, UNESCO, PNUD, FAO-ONU. 
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A pesquisa documental por sua vez, é feita através de coletas de informações em 
documentos, como Planos Plurianuais, Relatórios de Gestão do governo federal, 
Relatório do TCU, dentre outros. Devendo avançar na próxima etapa com a consulta 
em Planos Estaduais das políticas sociais públicas analisadas, relatórios de Gestão, 
Planos Plurianuais do RN. 

O conteúdo é analisado a partir da técnica de Análise de Conteúdo, contemplando suas 
diferentes fases da análise: a) pré-análise; b) a exploração do material; c) o tratamento 
dos resultados, a inferência e a interpretação (BARDIN, 2004). São os processos de 
análise: a) unitarização; b) categorização; c) descrição; d) interpretação. Além disso, os 
dados quantitativos serão representados através de gráficos e tabelas, e os qualitativos 

por categorias. 

No que se refere às demais atividades desenvolvidas, ainda no começo do ano cada 
integrante do grupo deu início a produção de um artigo que seria apresentado no 
Seminário do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, porém, o evento foi cancelado em 

função da pandemia. 

Com as atividades remotas iniciadas como consequência da pandemia do Covid-19, o 
Grupo de Pesquisa GEP- Grupo de Estudos e Pesquisa Questão Social, Política Social 
e Serviço Social, desenvolveu uma série de minicursos e seminários com temas 
relacionados a pesquisa para a participação de discentes da graduação, Pós-
graduação, integrantes do GEP-QPSOCIAL, promovendo o debate para enriquecimento 
do tema, foram eles: Minicurso sobre a Crise Estrutural do Capital em Mészáros 
(06/2020); “Seminário Ajuste Fiscal na Seguridade Social e o Trabalho do Serviço Social 
na Pandemia” (06/2020); “A Determinação Social da Saúde e seus rebatimentos no 
trabalho e na formação do/a assistente social no contexto do ajuste fiscal e da 
pandemia” (07/2020); “Trabalho, expropriação e precarização com base na obra O 
Privilégio da Servidão (Ricardo Antunes)” (08/2020). 

Por conseguinte, é importante destacar as reuniões semanais com integrantes do 
projeto coletivo, do eixo saúde para esclarecimento de dúvidas e orientações; realização 
da coleta de dados propriamente dita; reuniões com todos e todas integrantes do projeto 
coletivo para apresentação e discussão de dados coletados, capacitação e definições 

do instrumental para a continuidade da pesquisa. 

Também aconteceram os encontros mensais com os demais integrantes do Grupo de 
Pesquisa, docentes, discentes da pós-graduação e da iniciação científica para 
apresentações e debate sobre os projetos de qualificação dos/as mestrandos/as. 

E por último, a sistematização do material produzido, a produção deste relatório/artigo 
e a construção de um artigo científico que futuramente será publicado em evento. 

Estar envolvida em todas essas atividades, permitiu uma maior troca e debates acerca 
do tema trabalhado, possibilitando assim uma compreensão do tema numa perspectiva 
de totalidade. Além de contribuir para formação acadêmica, este trabalho permite uma 
melhor apreensão sobre a política brasileira, e como a sociedade responde em relação 
a isso, incentiva o questionamento, o debate e a produção acadêmico-científica, além 
de abrir um espaço de diálogo entre a organização acadêmica sobre as relações entre 

o Estado e a sociedade 

 
Resultados e Discussões 
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No final do Século XX, o Brasil estava no final da ditadura, mediante um contexto de 
lutas e conquistas dos movimentos sociais que mais tarde foram asseguradas na 
Constituição Federal de 1988. Particularmente, na saúde o Movimento da Reforma 
Sanitária Brasileira foi grande protagonista, visto que conseguiu incluir na Constituição 
Cidadã um seção sobre a saúde, a partir de uma nova concepção: direito de cidadania, 
dever do Estado e controle social. 

Ao mesmo tempo, houve o fortalecimento do projeto neoliberal no Brasil e na América 
latina .Sincronicamente, O Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM), foi 
o principal agente político na reforma psiquiátrica brasileira, construído no sentido de 
transformar o modelo de saúde mental existente, que até então, defendia o transtorno 

mental como uma anormalidade que necessita de intervenção médica. 

Com as conquistas da Reforma Sanitária, o Movimento pela Reforma Psiquiátrica 
buscou na constituição do SUS (1990) a criação de serviços de assistência à saúde 
estruturados em um sistema nacional, bem como novas formas de atendimento em 
saúde mental, coerentes com as concepções e valores que impulsionam esse 
movimento. (RAICHELIS; VICENTE; ALBUQUERQUE, 2018, p.226) 

O movimento da realidade exprime, portanto, que a transformação das práticas do 
cuidado em saúde psicossocial enseja a transformação da política de saúde que o 
abarca, sobretudo no âmbito do seu financiamento e do controle social. É neste caminho 
que se constroem e coadunam as bandeiras e estratégias de luta do MTSM e do MRSB. 
Como parte da experiência que busca ainda ser construída, esses movimentos tiveram 
como conquistas importantes como a criação do SUS, encarregado de organizar, as 
ações do Ministério da Saúde, Inamps e dos serviços de saúde estaduais e municipais, 
e de forma mais recente, a construção das Redes de Atenção à Saúde, como por 
exemplo, a portaria 4.729/2010 que visa estabelecer as diretrizes para a organização 
da Rede de Atenção à Saúde no Âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), visando 
assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços que necessita com efetividade e 
eficiência. sob o horizonte de um Sistema Único de Saúde de relações horizontais, 
democráticas e baseadas no cuidado integral à saúde. 

O objetivo da RAS é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde 
com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, 
bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, 
eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica. ( BRASIL, 2010, p.4) 

Contudo, é possível observar que tais estratégias vêm sendo ameaçadas pelo 
aprofundamento do projeto neoliberal por meio das políticas de ajuste fiscal, que 
ganham forte substrato no atual contexto brasileiro, cujo Estado tem em sua 
representação máxima do executivo, um projeto governamental que flerta abertamente 
com posturas antidemocráticas, que se traduzem - entre outras formas - na redução das 
políticas públicas e dos direitos sociais, em detrimento ao protagonismo do mercado na 
regulação das relações sociais. 

A financeirização da dívida pública, usada como uma das principais medidas adotadas 
pelo capital para superar a crise financeira, define o ajuste fiscal como um elemento de 
grande importância que causará um grande impacto na reconfiguração das políticas 
sociais. Porém, o novo regime fiscal, segundo Brettas (2017), as políticas de ajuste fiscal 
legitimam contrarreformas, retirando direitos, precarizando as condições de trabalho e 
inviabilizando a prestação de serviços públicos com qualidade. 
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No atual contexto de Pandemia, declarada em março de 2020 em razão da Covid-19, 
as relações de degradação das políticas sociais ficou ainda mais evidente e tornou o 
processo de crise sanitária didático para apreender os impactos do ajuste fiscal na 
política de saúde (e nas demais políticas sociais): dos mais de 140 mil mortos pela 
Covid-19 no Brasil, contabilizados até setembro do corrente ano, sabe-se que em sua 
maior parte estamos falando da população negra, periférica e menos escolarizada. 

Desse modo, a pesquisa em questão faz parte do movimento da realidade e se debruça 
a apreender esse processo de ajuste fiscal e desmonte da política de saúde, com ênfase 
no acesso aos serviços de atenção psicossocial no estado do Rio Grande do Norte, 
partindo da análise macro (Brasil) para se debruçar nos dados do RN. 

Assim, partir dessa realidade implica inferir que estamos inseridos nela e dela somos 
parte. Por essa razão, durante o período de 2020.1, com o advento da pandemia de 
COVID-19, e tomando como base o plano de trabalho anteriormente apresentada, 
apenas a primeira etapa - que consistia na Estruturação e capacitação da equipe de 
trabalho e planejamento operacional - foi 100% concluída presencialmente. As aulas 
foram paralisadas enquanto a segunda etapa, classificada como continuação da revisão 
da literatura e coleta de informações, estava em andamento, porém, após o início das 
atividades remotas conseguimos concluir a segunda etapa, fazendo a seleção das 
metas e objetivos dentro do Plano Plurianual de 2016-2019 que serão analisados em 
comparação com o Plano Plurianual de 2012-2015 e a partir disso foi criado uma tabela 
comparativa entre os planos, e a separação de quais metas serão trabalhadas. 

O início do estudo e coleta de dados secundários no PPA 2012-2015, foi realizado pela 
aluna mestranda Suzérica Helena, no ano de 2019, quando a mesma se inseriu no 
projeto coletivo, no eixo saúde, particularmente como estudo acerca da saúde mental. 
Durante o semestre de 2020.1, houve o ingresso dessa bolsista na iniciação científica, 
após reuniões e orientações com a professora e os integrantes do eixo saúde, a 
mestranda Suzérica continuou dando apoio virtualmente. Ela explicou sobre todo o 
processo de pesquisa do ano anterior realizado por ela, os dados contidos no PPA e 
objetivos selecionados, além dos resultados alcançados, uma vez que a mesma está 
residindo na cidade de Parelhas, por motivo de trabalho, visto que assumiu concurso 

público no IFRN. 

No que se refere às análises dos dados secundários já coletados, no Plano Plurianual 
de 2012-2015, o objetivo analisado foi o 0718 - Fortalecer a rede de saúde mental, com 
ênfase no enfrentamento de Crack e outras Drogas – presente no Programa nº 2015 
intitulado de “Aperfeiçoamento do SUS”. Já no Plano Plurianual de 2014-2019, o objetivo 
0718 deixa de existir, e o tema saúde mental migra para o objetivo 1120 – Aprimorar e 
implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde. Com ênfase na 
articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção 
Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência e da Rede de Atenção à 
Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas – dentro do programa também nº 2015, 
porém agora chamado de “Fortalecimento do SUS”. 

A política para pessoas em situação de adoecimento psicossocial relacionado ao álcool 
e outras drogas, passa a compor o objetivo 1072 – Articular, expandir e qualificar a rede 
de cuidado e de reinserção social das pessoas e famílias que têm problemas com álcool 
e outras drogas – também no programa de Fortalecimento do SUS. Os movimentos de 
descentralização dessa temática no decorrer dos anos, expressa pelas mudanças nos 
PPAs, demonstram a falta de interesse e comprometimento governamental com o tema, 
uma vez que o tratamento para situações de adoecimento psicossocial relacionadas ao 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2238 

 

uso Álcool e Drogas está inserido nos mesmos vestígios históricos das pessoas com 
transtornos mentais (SILVA, et al, 2020). 

Na verdade, essa questão está englobada em um problema maior, que é a dissociação 
da gestão da política de saúde mental daquela relacionada ao álcool e outras drogas, a 
partir deste ano alocada na Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas 
(SENAPRED), no Ministério da Cidadania. (LIMA, 2019, p.3) 

Ao condensar as estratégias de atendimento da RAPS em um só objetivo no documento 
do Plano Plurianual, indica também o enfraquecimento dessa Rede, e, 
consequentemente, das práticas de atenção psicossocial pautadas pela Reforma 
Psiquiátrica, dada a redução da Atenção Psicossocial e seu consequente 

desfinanciamento. 

Ao prosseguirmos com os estudos da pesquisa, a coleta de dados secundários para 
análises quantitativas foi feita através do Painel do Orçamento Federal encontrado no 
site do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP). Analisando a ação 
orçamentária referente a implantação e implementação de Políticas de Atenção à Saúde 
Mental de número 6233, presente tanto no objetivo 0718 quanto no 1120, percebemos 
que apesar de uma queda significativa entre os anos 2014-2015,observamos ainda, ao 
analisar os valores liquidados,uma instabilidade financeira, posto que, nos anos de 2014 
e 2015, o projeto de lei da ação orçamentária estava no valor de R$ 14.700.000,00 e 
nos anos de 2016 e 2017 estava em R$ 9.000.000,00 porém, o valor liquidado pelos 
anos são totalmente diferentes, sendo um total de R$ 1,517.359,00 ; R$ 2,026.094,00 ; 
R$ 4.331.558,00; R$ 1,174.965,00 respectivamente, apresentando um diferença de R$ 
13.182.641,00 em 2014; R$ 14.016.2016,00 em 2015; R$ 5.784.442,00 em 2016 e R$ 
7.825.035,00 em 2017. 

A terceira etapa, é responsável pela análise das informações e disseminação de 
resultados parciais, realização de capacitação para tratamento de dados quantitativos e 
qualitativos, foi iniciada de forma preliminar, com as primeiras aproximações entre os 
dados e análises. Porém, a partir dos dados já coletados é notória a forma com que o 
governo lida com a política de saúde mental, fazendo um investimento maior em leitos 
psiquiátricos e uma redução na implantação e implementação de estratégias mais 
emancipatórias e não-institucionalizantes, como o programa De Volta para Casa, 
mostrando assim um retrocesso quando se trata na luta antimanicomial. 

Segundo Guimarães e Rosa (2019), com o acirramento das medidas de ajuste fiscal, 
que teve seu início no ano de 2016 com a PEC 95/2016, algumas mudanças já podem 
ser evidenciadas, como por exemplo, o retrocesso nas políticas de saúde mental, com 
propostas higienistas, manicomiais e conservadoras, evidenciado com o alto 
investimento nas comunidades terapêuticas. O Governo Federal, por exemplo, financiou 
cerca de 20 mil dessas comunidades só em 2017, número esse, que até então não 

passavam de 4 mil. 

Tais comunidades são classificadas pelo IPEA (2017) como um modelo assistencial 
fechado e de longa permanência, frequentemente de matriz religiosa e baseado na 
exigência de abstinência total. Esses espaços vão contra os princípios da reforma 
psiquiátrica, afastam os sujeitos do seu convívio social, restringem sua vontade, 
excluem do convívio familiar, e violam frontalmente os direitos humanos. 

Além disso, percebemos um realinhamento e fortalecimento na política nacional de 
drogas priorizando a política de abstinência e internação como estratégia de redução de 
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danos, e o aumento da diária dos leitos hospitalares manicomiais em 65%, sem nenhum 
repasse para o CAPS. ( GUIMARÃES; ROSA, 2019) 

De acordo com Amarante e Nunes (2018) esse resgate do modelo manicomial dá início 
a um processo de desmonte de todo o processo construído ao longo de anos, no âmbito 
da Reforma Psiquiátrica brasileira, o que se traduz em uma situação alarmante, visto 
que, até o ano de 2014 apresentou avanços significativos, como por exemplo a redução 
de leitos psiquiátricos que era um total de 80 mil nos anos 1970 e caiu para 25.988 em 
2014. 

Dessa forma, o sistema neoliberal em que o país está inserido, passa por uma 
contrarreforma que está estruturada pela alta desregulamentação do mercado de 
trabalho, criando um estado que passa a ser mínimo para uma parcela da população. 
No que cerne as políticas de saúde mental, o que está acontecendo é uma volta ao 
passado, quando existia uma desassistência aqueles com transtornos psiquiátricos, e o 
retorno a um modelo de atenção à saúde mental hospitalocêntrico, institucionalizante e 
punitivo que nega a condição de sujeitos humanos e sociais aos/às usuários/as e 
cerceia suas possibilidades emancipatórias. 

Ademais, percebe-se durante os anos 2017 e 2018 governados até então pelo Ex-
Presidente Michel Temer, uma inflexão nas políticas de saúde mental no Brasil, 
acirrando a centralização em hospitais psiquiátricos e defendendo a estratégia de 
abstinência, onde, de acordo com Souza (2018) o capital defende a política de 
abstinência, naqueles que se tornaram contraproducente ao modo de produção. 

Essas estratégias, no trato da saúde mental, refletem projetos governamentais e 
societários que reatualizam o conservadorismo sob diferentes expressões. No âmbito 
da Atenção Psicossocial, o ajuste fiscal na política de saúde tem representado de forma 
concreta para a vida dos(as) usuários(as) o retorno à práticas higienistas, 
antidemocráticas, restritivas e institucionalizantes, traduzindo o que Lima (2019) afirma 

como o avanço da contrarreforma psiquiátrica no Brasil. 

Essas inflexões do ajuste fiscal no campo da saúde mental, se acirram com o governo 
Bolsonaro pelo incentivo ao aumento das hospitalizações, pela participação das 
comunidades terapêuticas na rede de atenção psicossocial, como também pela 
indicação da eletroconvulsoterapia(eletrochoque) como solução e tratamento, de acordo 
com a Nota Técnica do Ministério de Saúde nº 11/2019, quando na verdade reitera um 
passado e modelo de atenção que comprovadamente não deu certo, além de fortalecer 
a lógica manicomial, indo de encontro aos preceitos da Reforma Psiquiátrica. 

 
Conclusão 

 
Diante das análises construídas até aqui, mediante coleta dos dados secundários da 
pesquisa, podemos inferir que o ajuste fiscal se engendra como parte de um projeto 
societário que resulta na pauperização gradativa da classe trabalhadora. Se efetiva 
através do desmonte dos direitos sociais e das políticas públicas, ocorridos por meio 
das estratégias de austeridade fiscal que penaliza os(as) trabalhadores(as); da 
privatização e desregulamentação dos serviços públicos, entre outros. 
 
No que se refere ao Sistema Único de Saúde, o contexto de ajuste fiscal colide 
diretamente com os seus princípios fundamentais de universalidade, integralidade e 
equidade. Tal relação de oposição nos indica que os projetos de ajuste fiscal e de 
Reforma Sanitária não coexistem em harmonia: pelo contrário, um pressupõe a 
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inexistência do outro. 
 
Segundo Guimarães e Rosa (2019) vivenciamos atualmente disputas entre a 
perspectiva privatista e a lógica universal do SUS, onde a perspectiva privatizante passa 
a ganhar força e procura redirecionar os recursos do SUS para os grandes grupos 
econômicos ou para estratégias de privatização, mercantilização e empresariamento 
dos serviços de saúde. 
 
Com as inflexões na Atenção Psicossocial, as pessoas em situação de adoecimento 
mental têm suas garantias de proteção e direitos ameaçadas, ao passo que as 
estratégias de ajuste fiscal expressas no desfinanciamento identificado nos PPAs entre 
os anos de 2012-2019, conformando, portanto, um projeto cristalino de retorno dos 
hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas, além de defender o uso da 
abstinência como método de tratamento para aqueles usuários de álcool e outras 
drogas. 
 
Faz-se necessário destacar, que a precarização as condições de vida e saúde da classe 
trabalhadora tendem ao agravamento, uma vez que o novo regime fiscal não considera 
as necessidades humanas e sociais, bem como as situações adversas, como por 
exemplo o contexto da pandemia de COVID-19, o qual intensificou a demanda da rede 
de serviços de saúde. Além disso, estar em um contexto de isolamento social - requerido 
como uma das principais medidas preventivas à Covid-19 - , fez com que os casos de 
adoecimento mental, sobretudo de estresse, ansiedade, pânico e depressão 
aumentaram significativamente, contribuindo para sobrecarregar ainda mais a rede de 
atenção à saúde mental. 
 
Temos, portanto, um contexto de crise sanitária, mas que já se mostrou política e 
econômica, que deixará profundas consequências. Para a saúde mental da população 
brasileira, trata-se de um risco ainda maior de desassistência, dado o contexto que já 
vivenciávamos de desmonte da Atenção Psicossocial, agravado em ampla medida na 
conjuntura pandêmica. 
 
Por fim, os desafios que emergem da realidade nos inclinam às estratégias de 
enfrentamento que sejam comprometidas com os direitos dos(as) trabalhadores(as): é 
urgente o fortalecimento do controle social, da ampliação do financiamento público para 
as políticas sociais. 
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TÍTULO: Responsabilidade penal dos fornecedores que atuam no marketplace 

Resumo 

O presente projeto trata da análise da responsabilização penal dos fornecedores que 
atuam no comercio eletrônico. Ainda existem muitas dúvidas sobre esse tema. Definir 
as hipóteses de caracterização de crime nos atos praticados pelos fornecedores é de 
extrema importância para garantir a proteção do consumidor no comércio eletrônico, no 
qual sua vulnerabilidade é acentuada. Buscar-se-á verificar os limites de atuação dos 
fornecedores com base na legislação vigente, ponderando-se os princípios 
constitucionais e os de proteção ao consumidor. 
 
Palavras-chave: Consumidor. Fornecedor. Crime. Relação de Consumo. 

TITLE: Criminal liability of suppliers operating in the marketplace 

Abstract 

The present project deals with the analysis of criminal liability of suppliers that operate 
in electronic commerce. There are still many doubts on this topic. Defining the 
hypotheses for characterizing crime in the acts practiced by suppliers is extremely 
important to guarantee consumer protection in electronic commerce, in which their 
vulnerability is accentuated. We will seek to verify the limits of performance of suppliers 
based on the current legislation, considering the constitutional and consumer protection 
principles. 
 
Keywords: Consumer. Provider. Crime. Consumer Relationship. 

Introdução 

O comercio eletrônico apresentou um vertiginoso crescimento nos últimos anos, 
impulsionado pela massificação dos meios digitais de comunicação. Nesse modelo de 
comercio a situação de vulnerabilidade do consumidor é ainda mais acentuada, diante; 
muitas vezes, da falta ou excesso de informações, propagandas abusivas e enganosas, 
complexidade das plataformas etc. Muitas dessas praticas caracterizadas como crime 
pela legislação vigente. Por isso, é necessário delimitar quais são essas praticas 
delitivas e quais os orgãos competentes para fiscalizar e julgar esses atos. 
 

Metodologia 

 
O presente trabalho consiste em desenvolver uma pesquisa hipotético-dedutiva, 
realizada com uma abordagem qualitativa e um propósito descritivo, com a finalidade 
de propor uma avaliação formativa a respeito dos crimes e das formas de 
responsabilização penal dos fornecedores que atuam no marketplace. A título de recorte 
espacial, será limitado ao ordenamento jurídico do Brasil. A título de recorte temporal a 
pesquisa será feita na legislação vigente dentro do período previsto para a execução do 
Projeto como um todo. 
 

Resultados e Discussões 
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O Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, estabelece um sistema de 
responsabilidade de natureza civil, administrativa e penal. Nos artigos 63 a 74 
criminaliza doze condutas, como crimes contra as relações de consumo. Como também, 
leis especiais: Lei 1.521, de 26.12.1951 – Lei de Economia Popular; Lei 7.492, de 
16.7.1986 – Crimes contra o sistema financeiro nacional; Lei 8.137, de 27.12.1990, etc. 
A relação de consumo ocorre entre um consumidor e um fornecedor por meio de um 
produto ou serviço a ser transmitido entre eles. O artigo 2º, caput do CDC define que: 
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário final”. Já o artigo 3º, caput, da mesma lei define que o “fornecedor é 
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como 
os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços.” Observe-se que, para a 
caracterização da relação de consumo, além desses dois requisitos ainda é necessário 
a transmissão de um produto ou serviço entre os participantes, o artigo 3º, §1º, do CDC 
determina que: “produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.” Já o 
§2º do mesmo artigo delimita que: “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado 
de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” Os 
principais órgãos de defesa do consumidor são as Delegacias do consumidor, os 
Procons, as Promotorias de Justiça de defesa do consumidor e as associações civis de 
proteção ao consumidor etc. Cada uma agindo dentro de suas competências na 
efetivação dos direitos dos consumidores. 
 
Conclusão 

 
Tendo em vista as mudanças nas relações comerciais das sociedades atuais, em 
especial as que ocorrem por meio eletrônico e as necessidades dos consumidores, 
conclui-se que o intérprete do Direito deve participar ativamente na resolução dos 
conflitos, as peculiaridades dessas relações, a construção de novos modelos, não 
previstos em lei ou até mesmo na jurisprudência. Apesar desse modelo de negócios já 
estar consolidado no Brasil, há alguns anos, os fornecedores devem atentar para os 
limites legais impostos as relações comerciais, de modo a proteger o consumidor, que 
se encontra em situação de vulnerabilidade e ao mesmo tempo garantir a ordem 
econômica e permitir a livre iniciativa. Nesse sentido é de extrema importância o 
conhecimento a respeito dos crimes que são praticados no contexto do comércio 
eletrônico principalmente os crimes contra as relações de consumo, em especial os 
praticados nas plataformas de marketplace, bem como sobre os orgãos e as autoridades 
responsáveis pela apuração dos respectivos crimes. 
 
Referências 

 
BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos 
e deveres para o uso da Internet no Brasil. BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. COELHO, 
Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: direito de empresa. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Marco Civil da Internet comentado. São 
Paulo: Atlas, 2016. KLEE, Antônia Espíndola Longoni. Comércio eletrônico: o direito de 
arrependimento nos contratos eletrônicos de consumo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014. LARROSA AMANTE, Miguel Ángel. Derecho de consumo: protección 
legal del consumidor. Madrid: El Derecho, 2011. LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos. 
Contratos eletrônicos: validade jurídica dos contratos na internet. São Paulo: Atlas, 
2009. MATTOS, Analice Castor de. Aspectos relevantes dos contratos de consumo 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2245 

 

eletrônico. Curitiba: Juruá, 2012. REBOUÇAS, Rodrigo Fernandes. Contratos 
eletrônicos: formação e validade – aplicações práticas. São Paulo: Almedina, 2015. 
SOUZA, Carlos Afonso; LEMOS, Ronaldo; BOTTINO, Celina. Marco Civil da Internet. 
Jurisprudência Comentada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. TEIXEIRA. 
Tarcísio. Comércio Eletrônico. Conforme o Marco Civil da Internet e a Regulamentação 
do e-Commerce no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2015. VENTURA, Luiz Henrique. 
Comércio e contratos eletrônicos: aspectos jurídicos. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2010. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2246 

 

CÓDIGO: HS1310 

AUTOR: RODRIGO IDALINO DA SILVA 

ORIENTADOR: MARISE COSTA DE SOUZA DUARTE 

 

 

TÍTULO: CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: CONCEPÇÕES E DIAGNÓSTICOS NA 

ZONA COSTEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

A Zona Costeira é considerada um dos principais biomas que integram o território 
brasileiro. Diante desse viés, a constatação de conflitos socioambientais nessa região 
se torna evidente. No Rio Grande Norte, com uma extensão de Zona Costeira de 
aproximadamente 400 km (de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
– IDEMA), tais conflitos são verificados. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar a 
concepção dos conflitos socioambientais adotada no Projeto de Pesquisa “Conflitos 
socioambientais na Zona Costeira do RN: um perfil da realidade contemporânea e uma 
análise sobre o papel do Direito e do Judiciário”, além de discutir alguns resultados 
referentes ao diagnóstico de tais conflitos. Para tal, buscou-se expor a definição da 
expressão “conflitos socioambientais” que fundamentou a atuação do Projeto de 
Pesquisa supramencionado, bem como apresentar um diagnóstico geral dos conflitos 
socioambientais existentes na Zona Costeira do RN no período de 2007-2017. 
Associado a essa realidade, houve a identificação dos municípios que possuem maior 
incidência de conflitos na Zona Costeira do RN, por meio de gráficos produzidos a partir 
dos dados da pesquisa, e uma breve discussão dos resultados obtidos. Nesse diapasão, 
constatou-se que grande parcela dos Municípios que integram a Zona Costeira do RN 
apresentam conflitos socioambientais. Soma-se a esse aspecto a constatação de que a 
sociedade como um todo é a maior prejudicada com a existência de tais conflitos. 
 
  
 
  
 
Palavras-chave: Conflitos Socioambientais. Zona Costeira. RN. Diagnóstico. 

TITLE: SOCIO-ENVIRONMENTAL CONFLICTS: CONCEPTIONS AND DIAGNOSES 

IN THE COASTAL ZONE OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

The Coastal Zone is considered one of the main biomes that make up the Brazilian 
territory. In view of this bias, the finding of socio-environmental conflicts in this region is 
evident. In Rio Grande Norte, with an extension of the Coastal Zone of approximately 
400 km (according to the Institute for Sustainable Development - IDEMA), such conflicts 
are verified. Thus, the objective of this work is to present a conception of the socio-
environmental conflicts adopted in the Research Project “Social-environmental sonflicts 
in the Coastal Zone of RN: a profile of contemporary reality and an analysis of the role 
of the Law and the Judiciary”, in addition to discussing some results reference to the 
diagnosis of such conflicts. To this end, we sought to expose the definition of the 
expression “socio-environmental conflicts” that fundamentalized the performance of the 
aforementioned Research Project, as well as to present a general diagnosis of socio-
environmental conflicts existing in the Coastal Zone of RN in the period 2007-2017. 
Associated with this reality, there was the identification of the municipalities that have 
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the highest incidence of conflicts in the Coastal Zone of RN, through graphics obtained 
from the research data, and a brief discussion of the results obtained. In this tuning fork, 
it was found that a large portion of the municipalities that comprise the Coastal Zone of 
RN have socio-environmental conflicts. Finally, it was found that society is the most 
affected. 
 
  
 
Keywords: Socio-environmental conflicts. Coastal Zone. RN. Diagnosis. 

Introdução 

Hodiernamente, verifica-se no cenário brasileiro o crescimento de atividades 
econômicas que causam fortes impactos em âmbito territorial, como ocorre no Estado 
do Rio Grande do Norte. Nesse viés, como resultado de uma cultura de transformação 
e uso dos bens naturais, surge o aumento gradual e crescente de embates na seara 
ambiental. Assim, quando analisamos determinado território, se tornam evidentes os 
inúmeros casos de conflitos socioambientais que se desenvolvem e se intensificam 
contrastando com dever legal elencado no caput do art. 225 da Constituição da 
República de 1988, que determina ao Poder Público e à sociedade em seu sentido 
amplo a incumbência de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e 
futuras gerações. 
 
O meio ambiente ecologicamente equilibrado é imprescindível para que a vida humana 
se desenvolva em todas as suas dimensões. De acordo com Oliveira (2017), “O meio 
ambiente ecologicamente equilibrado reveste-se como indeclinável para a efetivação 
das demais dimensões de direitos humanos”. A problemática do desenvolvimento 
sustentável se mostra integrante dos mais emblemáticos debates internacionais, sendo 
incorporado nas diversas óticas nacionais dos países que compõem o Planeta. 
 
Nesse contexto, destaca-se como área de expressivo interesse econômico e de 
proteção ambiental, a Zona Costeira brasileira, detendo mais de 8.000 km de extensão, 
bioma caracterizado como patrimônio nacional pela Constituição Federal de 1988. 
Desse modo, unem-se condições para o surgimento de conflitos socioambientais no 
bioma supracitado, fato que acarreta a necessidade de um olhar especial para tal 
cenário no sentido de melhor compreendê-lo e gerar informações que, de algum modo, 
possam contribuir para uma melhor atuação dos coobrigados constitucionalmente à sua 
proteção e defesa (Poder Público e coletividade). 
 
O Estado do Rio Grande do Norte detém parte do seu território em Zona Costeira 
(aproximadamente 400 km de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
– IDEMA), destacando-se nessa extensão terrestre, a potencialidade do 
desenvolvimento de atividades econômicas, contrastando com sua frágil realidade 
socioambiental. Nessa conjuntura, se constata uma gama expressiva de conflitos 
socioambientais. 
 
Diante desse cenário, partindo do aporte do Projeto de Pesquisa “Conflitos 
socioambientais na Zona Costeira do RN: um perfil da realidade contemporânea e uma 
análise sobre o papel do Direito e do Judiciário”, faz-se de suma importância 
compreender como se configuram os conflitos socioambientais na Zona Costeira do Rio 
Grande do Norte e discutir alguns resultados referentes ao diagnóstico de tais conflitos. 
Com o intuito de atender essa demanda, busca-se neste trabalho apresentar um 
diagnóstico geral dos conflitos socioambientais existes na Zona Costeira do RN, 
identificando e classificando, posteriormente, quais municípios possuem maior 
incidência de conflitos, discutindo, ao final, os resultados obtidos. 
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Por fim, encontra-se em destaque no cenário atual a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, cujo objetivo é a 
implementação de um Plano Global para que todos os países atuem de forma 
colaborativa com o intuito de que as dimensões econômica, social e ambiental do 
Desenvolvimento Sustentável sejam alcançadas. Com o propósito de atingir tal 
finalidade, a Agenda 2030 conta com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 
169 metas que devem ser seguidas globalmente. 
 
Desse modo, o presente trabalho, aborda o Objetivo 15 da Agenda 2030, supracitada, 
cuja finalidade é “proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e 
reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade”. Justifica-se, assim, 
que este artigo versa sobre o uso sustentável do bioma da Zona Costeira, cujo objetivo 
é compreender os conflitos socioambientais em tal região geográfica. 
  
  
  
  
  
  
 
Metodologia 

 

Este trabalho tem por fim apresentar a concepção da expressão “conflitos 
socioambientais” adotada no Projeto de Pesquisa “Conflitos socioambientais na Zona 
Costeira do RN: um perfil da realidade contemporânea e uma análise sobre o papel do 
Direito e do Judiciário”, e discutir alguns resultados referentes ao diagnóstico de tais 
conflitos. 

Com a finalidade de alcançar o objetivo proposto, foi realizada, inicialmente, uma revisão 
teórica dos dados do Projeto de Pesquisa supracitado com o intuito de expor a definição 
da expressão “conflitos socioambientais”. 

Em seguida, foi realizada uma análise do diagnóstico produzido pelo Projeto de 
Pesquisa supracitado, com foco de apresentar um panorama geral dos conflitos 
socioambientais existentes na Zona Costeiro do Rio Grande do Norte no período de 
2007-2017. 

Realizou-se, ainda, uma análise quantitativa e qualitativa, além de pesquisa doutrinária, 
jurisprudencial e documental, norteando-se por Gil (2010), que trata sobre a pesquisa 
social no sentido de defini-la como produto que permite o alcance de novos saberes na 
seara da realidade social. Nesse tópico, o objetivo se dá com a finalidade de identificar 
os municípios que possuem maior incidência de conflitos socioambientais na Zona 
Costeira do Rio Grande do Norte, representando graficamente os dados da pesquisa, 
discutindo, posteriormente, alguns resultados obtidos. 

Por oportuno, foi utilizada uma tabela produzida pelo Projeto de Pesquisa já 
mencionado, onde se destaca os atores envolvidos no conflito socioambiental, os 
indicadores dos conflitos e os municípios onde se encontram tais conflitos. Como lapso 
temporal para o estudo, foi definido o período de 2007 a 20017 e como espaço territorial 
a Zona Costeira do Rio Grande do Norte. 
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A partir das informações constantes na tabela supracitada, com a finalidade de revelar 
em quais municípios ocorreu uma maior incidência de conflitos socioambientais, foi 
criado um gráfico geral que evidencia os municípios que integram a Zona Costeira do 
RN, relacionando-os com os conflitos constatados pela pesquisa. Nesse diapasão, 
foram produzidos também, gráficos das microrregiões do Rio Grande do Norte, 
expondo, de modo mais específico, como se comporta a distribuição dos conflitos 

socioambientais. 

  
  
  
  
  
 
Resultados e Discussões 

 

CONCEITO DE CONFLITO SOCIOAMBEINTAL 

Diante da problemática abordada neste artigo, faz-se de fundamental importância 
explanar sobre a definição de conflitos socioambientais. Assim, partindo de perspectiva 
doutrinária estrangeira sobre a concepção de conflitos socioambientais, temos que, para 
Libiszewki (1992), conflitos socioambientais estão diretamente relacionados à escassez 
de recursos, tendo como causa da ação econômica. Nesse viés, para a caracterização 
de um conflito como socioambiental é necessário o litígio advir de um desequilíbrio 
ambiental como produto de atividade humana. 

Seguindo em esteira próxima, Tuner (2004) entende que a ação agressiva da 
intervenção humana provoca um desequilíbrio entre os bens naturais que temos em 
oferta quando comparados com a procura destes mesmos bens. Nesse contexto, para 
o autor, os conflitos socioambientais são resultado da escassez de recursos ambientais, 
mas também do seu uso. 

Para Ruiz (2005), conflitos socioambientais estão relacionados aos aspectos material e 
imaterial de utilização dos bens naturais. Destarte, evidencia-se a incompatibilidade de 
uso do mesmo território ou utilização dos bens existente nele por determinada 
comunidade humana, fato que vai acarretar em disputas com o intuito de deter o domínio 

sobre os recursos ambientais. 

No contexto brasileiro, o entendimento sobre conflitos socioambientais dialoga com as 
teorias internacionais. Diante dessa realidade, Ribeiro (1995) defende que diante de 
determinadas atividades socioeconômicas existem, diretamente ou indiretamente, 
impactos negativos no meio ambiente. Para o autor, o ambiente natural é um bem 
coletivo que integra o espaço público, sendo nessa realidade que advêm disputas entre 
vontades pessoais que possuem como resultado conflitos para que seja alcançada a 
finalidade socioeconômica. 

Conforme Carvalho & Scotto (1995), a categoria de conflitos socioambiental está 
inserida nos conflitos sociais onde se constata uma divergência de interesses que não 
se comunicam, que objetivam a detenção sob o controle dos bens naturais e da 
utilização do meio ambiente comum. Destaca-se, para o autor, a necessidade de o 
conflito social ter como objeto principal originário na competição por recursos naturais, 
para que se configure como conflito socioambiental. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2250 

 

Pela ótica de Little (2001), existem três dimensões para ponderação quanto à 
compreensão e análise dos conflitos, sendo o mundo biofísico e os ciclos naturais, o 
mundo humano e suas estruturas sociais, e o relacionamento dinâmico e 
interdependente entre os dois mundos. Nessa seara, os conflitos socioambientais são 
compreendidos como reflexo dos diversos modos de relações dentro de um grupo 
social, que por sua vez, causam confrontos em determinada associação humana. 

Conforme o autor, os conflitos socioambientais possuem substrato político, social e 
jurídico, logo que os conflitos ocorrem em espaços geográficos que possuem recursos 
naturais, existindo a reivindicação com a finalidade de utilização de determinado bem 
ambiental relacionado ao uso humano. 

Seguindo com a finalidade de definição de conflitos socioambientais, Ascelrad (2004) 
associa a existência de conflitos relacionados aos recursos naturais à apropriação, uso 
e significado atribuídos a determinado território. Diante dessa realidade, o conflito surge 
quando um dos grupos sociais é ameaçado em relação ao seu modo de apropriação do 

meio físico. 

No âmbito social, o conflito é compreendido a partir de diversas óticas. Para Durkheim 
(2015), os conflitos atuam como tensões normativas que surgem com o nascimento da 
sociedade humana; nesta feita, relacionam-se ao choque entre interesses divergentes 
entre grupos sociais. Noutro sentido, atribui-se uma visão positiva em relação ao 
conflito, destacando a sua importância para que as interpretações socias se mostrem 
mais complexas (NASCIMENTO, 2001) 

A partir da discussão das definições supracitadas, o Projeto de Pesquisa “Conflitos 
socioambientais na Zona Costeira do RN: um perfil da realidade contemporânea e uma 
análise sobre o papel do Direito e do Judiciário”, definiu conflitos socioambientais como: 
“Confronto de interesses distintos entre atores sociais, tendo como objeto de disputa os 
recursos naturais, no que se refere à multiplicidade de percepções do seu uso e gestão, 
sempre ocasionando impactos diretos ou indiretos nas esferas ambiental, social e/ou 
econômica” 

  

CARACTERIZAÇÃO DA ZONA COSTEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE 

A Zona Costeira brasileira é reconhecida pela Constituição da República em seu art. 
225, §4º, como sendo patrimônio nacional, devendo, sua utilização, nos termos postos 
naquela regra constitucional, ocorrer, “na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 

naturais”. 

Seguindo por essa ótica, para Vasconcelos (2005) a Zona Costeira “é o lugar de 
encontro de três sistemas ambientais diferentes, hidrosfera, litosfera e atmosfera. Essa 
influência intersistêmica gera um ambiente de dinâmica complexa”. Assim, as áreas 
inseridas nessa Zona são de fundamental importância para a vida humana, uma vez 
nela são desenvolvidas atividades essenciais, destacando-se nesse contexto, uma 
variedade de conflitos socioambientais, dada a relação intersistêmica ali desenvolvida 
entre o homem e a natureza. 

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, Lei nº 7661/88, diz que “considera-se 
Zona Costeira o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus 
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recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre, que serão 
definidas pelo Plano.” 

Destaca-se, no cenário brasileiro, o conhecimento do forte estresse ambiental presente 
na Zona Costeira, tendo em vista o uso desenfreado do solo e os meios excessivos de 
exploração dos recursos ambientais. Sua localização, disposição geográfica e usos 
únicos, intensificam a importância desse ecossistema, tornando-o um dos principais 
biomas do país, substancialmente na perspectiva econômica. Adiciona-se a essa 
realidade o fato de que a Zona Costeira apresenta usos múltiplos, contemplando 
diversas formas de ocupação do solo, bem como expressiva quantidade de atividades 
antrópicas. 

Nessa seara, delimitou-se a Zona Costeira do Rio Grande do Norte como área de 
estudo, tendo em vista sua vasta importância para a sociedade, bem como por sua 
extensão territorial, sendo composta por 33 municípios no ano de 2017, divididos no 
Litoral Setentrional e Litoral Oriental, conforme Figura 1. 

  

DIAGNÓSTICO PANORÂMICO DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS EXISTENTES 
NA ZONA COSTEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE 

A Zona Costeira do Rio Grande do Norte apresenta enorme potencialidade econômica, 
resultante de vários bens naturais que nela se encontram. Associa-se a essa realidade, 
a situação geográfica estratégica, além de possíveis usos diversos de tal bioma. 

Por essa ótica, a partir deste instante, será destacado quais conflitos socioambientais 
se mostram nos municípios que integram a Zona Costeira do Rio Grande do Norte, os 
atores envolvidos no conflito e seus indicadores (compreendidos como os fatos que 
indicam a existência dos conflitos). Para isso, será utilizada como bússola norteadora a 
tabela produzida pelo Projeto de Pesquisa “Conflitos socioambientais na Zona Costeira 
do RN: um perfil da realidade contemporânea e uma análise sobre o papel do Direito e 

do Judiciário”. 

É de fundamental importância destacar que neste artigo não serão esgotados todos os 
conflitos socioambientais existentes na Zona Costeira do Rio Grande do Norte, mas sim 
aqueles que se apresentaram com relevância e destaque nas pesquisas realizadas, seja 
em processo judicial ou em trabalhos acadêmicos que abordam tal espaço geográfico. 
Ressalta-se, ainda, que a não identificação de conflitos socioambientais de acordo com 
a metodologia adotada pelo Projeto de Pesquisa, não significa que ali não existam, de 
fato, tais conflitos. 

Nesse contexto, a produção do diagnóstico desenvolvido pelo Projeto supracitado, 
evidenciou conflitos socioambientais envolvendo o setor de ocupações irregulares 
permanentes em áreas protegidas e mais 16 atividades, conforme Tabela 1. 

Partindo da definição das atividades/setores envolvidos, foi definido qual aspecto 
ambiental ou recurso da natureza estava compreendido, bem como o aspecto social 
conflituoso, registrando esse fato na coluna de indicadores. No caso em tela, vários 
indicadores podem estar associados a um conflito na mesma atividade. Para a definição 
dos conflitos, bem como do aspecto social envolvido, foram utilizadas referências 

bibliográficas e/ou referências institucionais/jurisdicionais. 
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Noutra banda, em relação aos atores envolvidos nas situações de conflitos, como polo 
contrário, figuram a comunidade (diante da constatação da degradação de bens 
ambientais); as atividades de pesca tradicional e mariscagem, sendo estas artesanais 
e de subsistências; o turismo comunitário; a agricultura familiar e o ecoturismo. Estes 
atores se chocam, ou seja, apresentam conflitos, com as Atividades/Setores na Tabela 
1. 

A partir dessa realidade, revela-se que os maiores prejudicados com os conflitos 
ambientais são a sociedade de modo geral, e as comunidades que vivem das atividades 
tradicionais, estas desenvolvidas de modo artesanal e com a finalidade de subsistência. 

Com base na análise dos dados contidos na Tabela, constatou-se, ainda, que os 
principais conflitos socioambientais encontrados, dizem respeito a atividade de 
construção civil e a comunidade, existindo uma quantidade expressiva de indicadores 
para esse tipo de conflito, como por exemplo, obstrução da paisagem em área de uso 
público; assoreamento e poluição dos mananciais hídricos; ou degradação da estrutura 

geológica de falésias por atividade antrópica. 

Em um segundo lugar, consta a atividade eólica figurando como um meio de exploração 
que está diretamente interligado com conflitos socioambientais. Nesse diapasão, foram 
verificados em conflito com a atividade supracitada vários atores, sendo estes: atividade 
de pesca tradicional; comunidade; turismo comunitário e agricultura familiar. Dentre os 
indicadores, a título exemplificativo, constatou-se a obstrução de áreas de acesso ao 
mar, degradação da vegetação nativa e alteração das dinâmicas ambientais da fauna, 
desmatamento e soterramento de lagoas interdunares, etc. 

Por outro lado, as atividades que apresentaram conflito com um único ator e um único 
indicador foram: atividade de agricultura, atividade de indústria de bebida, atividade de 
empresa concessionária, atividade industrial de beneficiamento de cana-de-açúcar, 
atividade de piscicultura e atividade de produção de lenha, estando a comunidade no 

polo oposto do conflito. 

Como indicadores relacionadas as atividades acima, destacaram-se, respectivamente: 
plantação de culturas (com utilização de agrotóxicos) às margens do Rio 
Maxaranguape, retirando as espécies nativas (fauna e flora) e causando o 
assoreamento e diminuição da profundidade do rio; lançamento de contaminantes no 
Estuário Rio Potengi; degradação ambiental de grandes proporções, lançamento de 
poluentes e degradação ambiental; poluição de corpo hídrico; comprometimento da 
biodiversidade nativa pela introdução de espécies exóticas predadoras; desmatamento 
de mangue, mata ciliar (Pirangi do Norte e Pium); corte indevido de vegetação de 
caatinga e lançamento de gases tóxicos no ar. 

Nesse sentido, para uma melhor compreensão, mostra-se a realidade tratada acima, de 
modo esquematizado, na tabela 2. 

  

MUNICÍPIOS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA 
ZONA COSTEIRA DO RIO GRANDE DO NORTE E DISCUSSÃO DE ALGUNS 
RESULTADOS OBTIDOS 

Com a finalidade de tornar mais didática a compreensão dos dados produzidos pelo 
Projeto de Pesquisa, é de grande relevância destacar no lapso temporal definido (2007 
a 2017), bem como no espaço territorial estabelecido, em quais municípios ocorreu uma 
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maior incidência de conflitos socioambientais, bem como abordar alguns resultados 
obtidos. 

Como já visto, os conflitos socioambientais resultam de um complexo sistema onde a 
atividade antrópica modifica, transforma e causa impactos diretos ou indiretos nas 
esferas ambiental, social e/ou econômica. Desta feita, existe uma interligação entre os 
sistemas que integram o meio ambiente, o que faz com que, sistemicamente, diante de 

determinada conduta ou omissão, todos os elementos do ambiente possa ser afetados. 

Assim, o entendimento e conhecimento dos conflitos socioambientais se mostra de 
fundamental valor, uma vez que é, a partir da identificação e compreensão destes 
litígios, que a sociedade poderá atuar de modo mais ativo na proteção dos bens 
ambientais para a atual e futuras gerações, atendendo assim, o que trata o art. 225 da 
Constituição Federal de 1988. 

Sendo estas as ponderações iniciais, a partir da Tabela produzida do Projeto de 
Pesquisa, foi produzido um gráfico geral, levando em consideração os municípios e a 
quantidade de conflitos socioambientais que foram possíveis constatar nas 
determinadas unidades federativas, utilizando-se para tanto, os indicadores de tais 
conflitos constante na Tabela. Associado a essa realidade, como critério de ilustração, 
foram criados gráficos das microrregiões do Rio Grande do Norte, evidenciando do 

modo local, como se comportam os conflitos socioambientais. 

Desse modo, a partir dos dados obtidos, foi possível depreender que grande parte dos 
municípios costeiros do RN apresentam conflitos, totalizando um percentual de 
aproximadamente 80% das unidades federativas, com exceção dos municípios de Alto 
do Rodrigues, São Bento do Norte, Carnaubais, Pendências, Caiçara do Norte, Grossos 
e Vila Flor, conforme gráfico abaixo. 

Adiciona-se a esse prisma, de acordo com o gráfico apresentado na página anterior, o 
fato de que 100% dos municípios que compõem a Região Metropolitana de Natal e que 
fazem parte da Zona Costeira do Rio Grande do Norte, possuem conflitos 
socioambientais. É importante destacar que a Região Metropolitana de Natal é 
composta por 15 municípios sendo estes: Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do 
Amarante, Extremoz, Ceará-Mirim, São José de Mipibu, Nísia Floresta, Monte Alegre, 
Vera Cruz, Maxaranguape, Ielmo Marinho, Arês, Goianinha e Bom Jesus, conforme a 
Lei Complementar nº 152, de 16 de julho de 1997 e posteriores alterações. 

Seguindo com a análise do cenário dos conflitos socioambientais na Zona Costeira do 
Rio Grande do Norte, nesta feita, por microrregiões, foram constatados conflitos 
socioambientais em todas as microrregiões da Zona Costeira do RN, sendo que na 
Microrregião do Litoral Sul Potiguar, foram destacados como municípios mais afetados, 
Tibau do Sul e Canguaretama, não tendo sido encontrados conflitos socioambientais no 
Município de Viva Flor, conforme se observa no Gráfico 2. 

Na Microrregião do Litoral Nordeste verificou-se que todos os municípios que a integram 
apresentaram conflitos socioambientais, evidenciando-se como o mais afetado o 
Município de São Miguel do Gostoso, e como menos afetado o Município de Pedra 
Grande, de acordo com o Gráfico 3. 

Em relação às Microrregiões de Natal e de Mossoró, quanto a primeira, conforme 
Gráfico 4, o município com maior quantidade de indicadores de casos constatados de 
conflitos, foi o Município de Parnamirim. Contudo, todos os demais municípios dessa 
Microrregião apresentam conflitos socioambientais em seus territórios. Em relação à 
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Microrregião de Mossoró, conforme Gráfico 5, constatou-se como munícipios em 
destaque, o Município de Mossoró e o Município de Areia Branca. O Munícipio de 

Grossos, por sua vez, não apresentou conflito socioambiental. 

Já na Microrregião de Macau, os municípios de Macau e Guamaré figuraram como 
aqueles onde mais se identificaram conflitos socioambientais. Noutra banda, os 
Municípios de São Bento do Norte e Caiçara do Norte não apresentaram conflitos, 

conforme demonstra o Gráfico 06. 

Na Microrregião de Macaíba, como município com maior quantidade de conflitos 
socioambientais, figura o Município de Nísia Floresta, e com menor expressividade o 
Município de São Gonçalo do Amarante. No entanto, todos os municípios que integram 
a Zona Costeira nessa Microrregião apresentam, pelo menos, um conflito 
socioambiental, como demonstra o Gráfico 07. 

Por fim, na Microrregião do Vale do Açu foram identificados conflitos socioambientais 
apenas no Município de Porto do Mangue; não se identificando tais conflitos nos demais 

municípios, conforme mostra o Gráfico 8. 

Nesse contexto, destaca-se que os conflitos socioambientais na Zona Costeira do Rio 
Grande Norte são resultado de interações com várias atividades, elencadas no tópico 
“Diagnóstico panorâmico dos Conflitos Socioambientais existentes na Zona Costeira do 

Rio Grande do Norte” deste trabalho. 

Diante dessa ótica, existindo como atividades que produziram maiores conflitos, as de 
turismo, construção civil, produção de energia eólica, carcinicultura e comércio. 
Figurando no polo oposto dos embates ambientais, mostrou-se a comunidade como um 

dos atores mais afetados diante dos conflitos. 

Destaca-se, ainda, que os indicadores dos conflitos socioambientais manifestaram a 
degradação de uma gama importante de bens ambientais, evidenciando-se perda da 
vegetação nativa, influência na dinâmica da fauna terrestre e aquática, uso exacerbado 
e insustentável do solo, além de poluição dos recursos hídricos, da atmosfera, do ar e 
da paisagem. 

  
  
  
  
  
 

Conclusão 

 
A partir da problemática exposta, foi possível concluir a importância do estudo dos 
conflitos socioambientais com foco na Zona Costeira do Rio Grande do Norte. Isso 
decorre a partir da compreensão de tais conflitos, diagnosticando-se quais conflitos 
existem, seus atores, bem como seus indicadores, fato que corrobora para um melhor 
entendimento sobre a matéria em questão. 
 
Nesse sentido, foi possível constatar que a Zona Costeira do RN apresenta em toda a 
sua extensão uma quantidade considerável de conflitos socioambientais, existindo 
múltiplos impactos, sejam estes nas óticas econômicas, sociais ou ambientais. 
 
Associa-se a essa realidade, o fato de que aproximadamente 80% dos municípios da 
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Zona Costeira possuem conflitos ambientas relacionados a diversas atividades 
econômicas, fato que demonstra que tais usos das potencialidades ambientais estão 
ocorrendo de forma que acarretam em reflexos, em sua maioria, negativos, para a 
sociedade em seu sentido amplo. 
 
Analisando a realidade proposta por microrregiões, observa-se que as microrregiões de 
Natal, Macaíba e do Nordeste Potiguar figuram como as que apresentam conflitos 
socioambientais em todos os seus municípios costeiros. Por outro lado, a Microrregião 
do Vale do Açu mostrou-se como a que possuía menor quantidade de conflitos. 
 
Por fim, depreende-se que diante da realidade encontrada, no campo dos atores 
envolvidos, as comunidades locais são as que mais sofrem com os conflitos 
socioambientais, dada a força que as atividades econômicas possuem quanto ao seu 
poder de transformação dos ecossistemas existentes na Zona Costeira, fato que reflete, 
de modo direto, no âmbito dos direitos e garantias constitucionais. 
 
Diante de todo o exposto, é de se reconhecer a suma importância da compreensão dos 
conflitos socioambientais existentes na Zona Costeira do RN, tendo em vista os seus 
múltiplos reflexos na sociedade, colocando-se como matéria que suscita um 
aprofundado debate no campo das  violações a direitos (de natureza difusa e social), 
especialmente: direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art.225 da 
CF/88);  direito ao lazer, direito à alimentação, direito à saúde, direito ao trabalho, direito 
à segurança (esses últimos, postos no art.6º da CF/88), além do direito ao acesso ao 
mar (art. 10 da Lei 7.661/88); todos direitos que possuem como fundamento o princípio 
da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da Constituição Federal de 1988),. 
 
Ademais, a partir do quadro apresentado, se revela também uma baixa atuação dos 
Poderes Públicos no seu dever constitucional de proteção e defesa do meio ambiente 
(Constituição Federal de 1988, art.225) e no exercício de suas competências 
administrativas e legislativas igualmente postas na CF/88. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Mapa dos Municípios Costeiros do Estado do Rio Grande do Norte em 2017 

Fonte: IDEMA 
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Tabela 1: Atividades/Setores envolvidos em conflitos socioambientais na Zona Costeira 
do Rio Grande do Norte. Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 
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Tabela 2: Atividades que apresentaram um único ator em conflito e um único indicador. 
Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa. 

 

 

Gráfico 1: Municípios da Zona Costeira do Rio Grande do Norte. Fonte: elaborado pelo 
autor a partir dos dados da pesquisa. 
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Gráfico 2: Microrregião do Litoral Sul Potiguar. Fonte: elaborado pelo autor a partir dos 
dados da pesquisa. 

 

 

Gráfico 3 – Microrregião do Litoral Nordeste Potiguar. Fonte: elaborado pelo autor a 
partir dos dados da pesquisa. 
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Gráfico 4: Microrregião de Natal. Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da 
pesquisa. 

 

 

Gráfico 5: Microrregião de Mossoró. Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da 
pesquisa. 
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Gráfico 6: Microrregião de Macau. Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da 
pesquisa. 

 

 

Gráfico 7: Microrregião de Macaíba. Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados da 
pesquisa. 

 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2264 

 

 

Gráfico 8: Microrregião do Vale do Açu. Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados 
da pesquisa. 
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TÍTULO: Mapeando a mobilidade de mulheres para o trabalho: um estudo qualitativo. 

Resumo 

O estudo se refere a uma revisão integrativa de literatura e objetivou analisar a produção 
dos estudos de gênero sobre a mobilidade das mulheres em contextos urbanos e rurais. 
Os dados foram coletados na biblioteca virtual da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES). No total 485 artigos foram encontrados, mas 
apenas 4 preencheram os critérios de elegibilidade, portanto, foram selecionados. 
Todos os textos tinham caráter teórico, cujas autoras eram mulheres brasileiras, exceto 
por uma autora mexicana. Foram publicados nos últimos 5 anos, sendo dois deles da 
área de sociologia, um de geografia e outro de arquitetura. As pesquisas focadas no 
norte global ativeram-se ao conceito de dualismo familiar, enquanto aqueles que 
observaram o contexto latinoamericano levaram em conta questões como renda; grau 
de instrução; cor e etnia; jornada de trabalho; entre outros. Observou-se que o 
deslocamento característico das mulheres é mais curto que o dos homens, geralmente 
limitando-se ao bairro e arredores. Os meios de locomoção mais comuns são a pé ou 
de ônibus. As diferenças de gênero em relação à mobilidade são mais marcadas no 
contexto periférico. Observou-se também que fatores como escolaridade, maternidade 
e conjugalidade tinham menor relevância para o Índice de Trabalho Decente das 
mulheres que mobilidade e IDH da região de residência. 
 

Palavras-chave: mulheres; gênero; mobilidade; trabalho. 

TITLE: Mapping women's mobility to work: a qualitative study 

Abstract 

The study refers to an integrative literature review and aimed to analyze the production 
of gender studies on the mobility of women in urban and rural contexts. The data were 
collected in the virtual library of the Coordination for the Improvement of Higher 
Education Personnel (CAPES). A total of 485 articles were found, but only 4 met the 
eligibility criteria, so they were selected. All texts were of a theoretical nature, whose 
authors were Brazilian women, except for a Mexican author. They were published in the 
last 5 years, two of them in the sociology area, one in geography and the other in 
architecture. Research focused on the global north has embraced the concept of family 
dualism, while those that have looked at the Latin American context have taken into 
account issues such as income; education level; color and ethnicity; working hours; 
among others. It was observed that the characteristic displacement of women is shorter 
than that of men, generally limited to the neighborhood and surroundings. The most 
common means of transportation are on foot or by bus. Gender differences in relation to 
mobility are more marked in the peripheral context. It was also observed that factors 
such as education, maternity and conjugality were less relevant for the Decent Work 
Index of women than mobility and HDI in the region of residence. 
 
Keywords: women; gender; mobility; work. 

Introdução 
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Uma vez que a produção do espaço urbano, sua produção e apropriação estão 
atravessados pelo planejamento urbano, entende-se que tais processos são 
signitivamente influenciador por vieses políticos, ideológicos e sociais, de maneira que 
inúmeros fatores interferem no desenho geográfico e a relação que os habitantes da 
cidade estabelecem com ele. Entre estes fatores estão a situação econômica das 
pessoas, sua ocupação, nível educacional, idade e gênero (Figueroa, Godard, e Henry, 
1997; Vasconcellos, Carvalho e Pereira, 2011). Em decorrência disso, compreende-se 
a relevância de tais marcadores sociais na análise de padrões de mobilidade no espaço 
urbano. 

O enfoque nas questões de gênero elucidaram a singularidade da relação das mulheres 
com esse espaço, ficando demonstrado, por exemplo, que normalmente mulheres ficam 
mais restritas ao espaço doméstico, movimentando-se menos que o homem que 
desenvolve mais frequentemente atividades fora de casa, ou seja com movimentos mais 
largos (Harkot, Lemos e Santoro, 2018). Este dado já evidencia a profunda relação entre 
mobilidade, gênero e trabalho, uma vez que tal situação está sensivelmente ligada à 
divisão social do trabalho que incute à mulher responsabilidade pelos trabalhos de 
cuidado e manutenção do espaço doméstico, ou seja, de reprodução, enquanto ao 
homem estão atribuídas atividades de produção no espaço público. 

O confinamento da mulher no espaço privado as marginalizou economicamente, 
deixando-as em situação de dependência da figura masculina. Além disso, criou-se uma 
noção cultural de que o espaço público é hostil aos corpos femininos, tornando a 
sensação de insegurança um dos fatores mais relevantes na inibição da mobilidade das 

mulheres (Harkot, Lemos e Santoro, 2018; Martínez e Claps, 2015). 

Os contextos urbanos brasileiros estão, além disso, marcados por profunda pobreza e 
deficiências em sua infraestrutura, especialmente quando se refere às áreas periféricas 
da cidade, onde se agravam as desigualdades de gênero, sendo significativamente 
maiores as limitações da mulher nesse cenário, inclusive em sua mobilidade. A 
formação da cidade, sua produção espontânea e seu planejamento, está fortemente 
correlata às necessidades masculinas ao longo da história. A cidade formou-se para a 
mobilidade do homem, visto que considerou-se por muito tempo seu papel exercer as 
atividades no exterior do ambiente doméstico, o que marca no presente dificuldades 
reais na mobilidade urbana para as mulheres (Beall, 1996; Gomide, 2013). 

Dentre as dificuldades enfrentadas está o desencontro entre a infraestrutura de serviços, 
públicos e privados, e a de transporte público, não estando esta voltado a atender as 
necessidades da mulheres, ocasionando situações de inviabilidade ou extrema 
limitação no acesso dessas mulheres aos serviços. Levando-se em conta que muitos 
destes serviços são vitais para mulheres em situação de vulnerabilidade, este trabalho 
pretendeu inicialmente focar em sistemas de transporte público e sua relação com a 
mobilidade de mulheres em situação de vulnerabilidade, geralmente residentes das 
periferias das cidades e em contextos rurais. 

É importante destacar que as concepções de gênero e suas relações abordadas na 
análise deste levantamento estiveram suportadas teoricamente na noção de gênero 
como estrutura introduzida pelo processo de colonização (Lugones, 2014), em seu 
caráter político e econômico como fator vital da manutenção da lógica colonialista que 
sustenta uma relação de dominação tão arraigada na cultura que permanece 
reproduzindo-se na contemporaneidade. Em vista disso, buscou-se compreender como 
os papéis atribuídos a homens e mulheres afetam profunda e diretamente a mobilidade 
destas, compreender como o desenho urbano está condicionado a isto e que 
movimentos podem ser feitos orientados à superação de tal situação. 
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Metodologia 

 

De acordo com Souza, Silva e Carvalho (2010) a revisão integrativa consiste em um 
método que, além de assegurar uma compreensão maior sobre a produção dentro 
determinado campo científico, também proporciona a síntese desse conhecimento, bem 
como estes resultados podem e devem indicar aplicabilidade prática, sempre 
fundamentada no conhecimento científico produzido em um certo espaço de tempo. Por 
se tratar de uma das principais bases de indexação do Brasil, e também como forma de 
chamar atenção para a necessidade de disseminação do seu uso na academia, 
principalmente nos cursos de graduação, colhemos os dados na biblioteca virtual da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior (CAPES). 

Foram utilizadas as combinações dos descritores “mobilidade”, “gênero”; “mobilidade”, 
“mulher”; e “gênero”, “mobilidade urbana”, “trabalho” e “gênero”, “(meio rural)”, 
“mobilidade”, “transporte”. Os critérios de inclusão dos foram os seguintes: produção 
científica latino-americana; revisados por pares; com resumo e texto completo em 
espanhol e/ou português; e, que esteja disponível gratuitamente no portal de periódicos 
CAPES. Por outro lado, foram excluídos livros, capítulos de livros, artigos repetidos ou 
sem resumo, ou que os textos não tivessem completos. Assim também ficaram de fora 
da análise textos que não possuem relação com as temáticas sobre gênero e mobilidade 
na América Latina. 

 
Resultados e Discussões 

 
O levantamento bibliográfico resultou num total de 485 artigos encontrados, dentre os 
quais apenas 4 chegaram a atender os critérios de elegibilidade previamente 
determinados, sendo, portanto, selecionados. Todos os textos tinham caráter teórico, 
cujas autoras eram mulheres brasileiras, exceto por uma autora mexicana. Foram 
publicados nos últimos 5 anos, sendo dois deles da área de sociologia, um de geografia 
e outro de arquitetura. 

Os trabalhos cujo foco está no Norte Global normalmente abordam a relação entre 
mobilidade e desigualdade de gênero exclusivamente por via do dualismo familiar 
(Harkot, Lemos e Santoro, 2018). Tal conceito consiste na leitura de que os gêneros 
possuem rígidos papéis sociais que se replicam a partir de uma mesma origem. Tais 
papéis incluem a mulher como responsável pelos trabalhos chamados reprodutivos, ou 
seja, aqueles referentes à manutenção do lar e cuidados com a família e dependentes. 
Sob esse aspecto, a mulher estaria então enclausurada ao âmbito privado, onde 
circunscrevem-se suas atividades quase totais, ficando o homem responsável por 
trabalhos produtivos e atividades na esfera pública. Tal rigidez na separação de papéis 
de gênero teria raízes, ou ao menos seu aprofundamento, no advento da modernidade 
quando o núcleo familiar passou a ser compreendido como unidade de força de trabalho, 
daí derivando práticas de gestão econômica de contingentes populacionais mais amplos 
por parte do Estado. 

Já no contexto latino-americano inúmeros outros atravessamentos foram levados em 
conta, dentre eles renda, cor, etnia, jornada de trabalho, grau de instrução e território 
(Harkot, Lemos e Santoro, 2018). De fato, observou-se que no contexto das cidades o 
deslocamento das mulheres costuma ser significativamente menor que dos homens, 
limitando-se majoritariamente ao bairro e arredores. Caracteristicamente, o 
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descolamento feminino é realizado por meio de transporte coletivo, mais 
especificamente ônibus, e a pé. É possível depreender disto que as atividades ligados 
ao trabalho da mulher estão, de fato, limitadas a um ambiente de proximidade com a 
casa. Vale ressaltar que tais trabalhos estudaram apenas contextos urbanos. 

Ao recortar para contextos periféricos e de vulnerabilidade, percebeu-se que os 
trabalhos concluíram que as diferenças de gênero ao tratar de mobilidade não somente 
permanecem como se aprofundam (Picanço, 2009), demonstrando um atravessamento 
significativo da renda não presente nos trabalhos apresentados em contexto do norte 
global. Nas cidades, o trabalho da mulher em situação de vulnerabilidade está mais 
fechado no entorno do lar, bem como sua movimentação pelo território urbano. 

Ao utilizar o Índice de Trabalho Decente (ITD) para avaliar a qualidade do trabalho das 
mulheres nas cidades, observou-se que inúmeros fatores interferiam no aumento ou 
diminuição de tal índice. Porém, o estudo encontrou que fatores amplamente explorados 
na literatura como maternidade, conjugalidade e escolaridade são menos relevantes na 
flutuação do ITD que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do território onde se 
encontra a residência e a mobilidade da mulher no espaço urbano. Ficou evidente que 
mulheres que movimentam-se mais pela cidade possuem trabalhos de maior qualidade, 
bem como aquelas que residem em bairros com IDH mais elevado (Picanço, 2009). 

Observou-se que o fator mais significativo para a mobilidade da mulher na cidade está 
é a infraestrutura urbana, especialmente no que diz respeito a transporte coletivo 
(Hernández Lozano, 2018). As cidades com uma rede mais ampla de transporte tendem 
a ter índices maiores de mobilidade entre as mulheres, superando os índices 
encontrados entre os homens. A mobilidade, portanto, mostra-se como fator significativo 
para a transformação das desigualdades de gênero ou, quando ausente, para o seu 
aprofundamento (Sorj, 2016). 

 

Conclusão 

 

Foi possível depreender desta pesquisa que a relação entre mobilidade, gênero e 
trabalho ainda é pouquíssimo explorada se levarmos em conta o contexto latino-
americano, visto a escassez de artigos levantados a partir dos descritores desta 
pesquisa. 

Outra descoberta interessante ficou exposta na variedade de áreas dos pesquisadores 
que desenvolveram tais trabalhos, trazendo uma diversidade de perspectivas 
epistemológicas e demonstrando a amplitude do tema abordado nesta pesquisa. 

É inevitável concluir que a mobilidade, enquanto lente de análise para questões de 
gênero e vice-versa, possui significativa potencialidade para desenvolvimento de 
estudos, uma vez que possibilita descobertas que extrapolam os saberes já reificados 
pelos estudos de gênero precedentes. 

Fica evidente que o contexto latinoamericano, especialmente aqueles em que está 
presente a questão da vulnerabilidade, requerem uma abordagem epistemológica 
específica que consiga abarcar os atravessamentos que não estão presentes de 
maneira tão significativa nos estudos desenvolvidos com enfoque no norte global. O 
desenvolvimento de tal abordagem passa, indispensavelmente, pela centralidade das 
idiossincrasias do território da América Latina, sua história, cultura e dinâmica. Somente 
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desta forma parece possível apropriar-se de fato dos fenômenos que envolvem a 
mobilidade da mulher, especialmente no que tange ao seu trabalho. 
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TÍTULO: Modelos macroeconômicos multiblocos e a economia regional brasileira - 

Plano de trabalho 8 

Resumo 

A pesquisa em questão se debruça na análise dos ciclos econômicos do Brasil e dos 
Estados Unidos da América entre os anos de 1996 e 2017. A partir da coletas de dados 
de indicadores econômicos, para o Brasil verificou-se características típicas de uma 
economia em desenvolvimento como instabilidade do crescimento no período 
vulnerabilidade das estruturas produtivas, enquanto que para os EUA foi observado 
taxas de crescimento do produto bastante sólidas e bastante resiliência da economia 
frente à crises. Nesse sentido, entendendo a economia de cada país, a pesquisa se 
dispõe a explicar as razões pelas quais o Brasil não consegue grandes períodos de 
crescimento quais podem ser as saídas para esse ciclo vicioso estagnação econômica 
em que o Brasil se encontra atualmente. 
 
Palavras-chave: ciclos econômicos, crescimento econômico, economia brasileira. 

TITLE: Multiblock macroeconomic models and the Brazilian regional economy 

Abstract 

The research in question focuses on the analysis of economic cycles in Brazil and 
of the United States of America between the years 1996 and 2017. From the collections 
of 
data of economic indicators, for Brazil there were typical characteristics of 
a developing economy as growth instability in the period 
vulnerability of productive structures, while for the USA it was observed 
solid product growth rates and very resilience of the economy 
in the face of crises. In this sense, understanding the economy of each country, the 
research is available 
explain the reasons why Brazil does not achieve large periods of growth 
what can be the solutions to this vicious cycle of economic stagnation in which Brazil 
is currently in. 

  

 
 
Keywords: economic cycles, economic growth, Brazilian economy. 

Introdução 

Para a análise econômica do período de 1996 a 2017, a pesquisa se pautou em 
investigar de maneira empírica indicadores considerados chave para o entendimento do 
percurso econômico desse intervalo de 22 anos. Para termos de comparação, os dados 
referentes aos indicadores escolhidos foram extraídos tanto para o Brasil quanto para 
os Estados Unidos. Esse período representa diversos acontecimentos econômicos 
importantes, não apenas para as duas economias, mas também para todo o sistema a 
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nível mundial. Para o Brasil, é nesse corte de tempo que o país consegue estabilizar 
sua economia e controlar a inflação, principalmente, através da adoção do Plano Real 
(iniciado em 1994), além de passar por duas grandes fases de crescimento econômico 
de pelo menos 20 trimestres consecutivos, entretanto, paralisadas por crises, de origem 
externa (crise do subprime em 2008/2009) e de origem interna (período 2014 a 2016). 
A partir da datação dos ciclos econômicos divulgados pelo Comitê de Datação de Ciclos 
Econômicos (CODACE), o Brasil entrou em recessão no segundo trimestre de 2014, e 
ao longo dos onze trimestres seguintes o país registrou queda num conjunto de variáveis 
levadas em consideração. Dessa forma, foi apenas no último trimestre do ano de 2016 
que se registrou o vale do ciclo, o que, por sua vez, representa o ponto de virada para 
uma fase de crescimento. Assim sendo, essa crise pela qual o Brasil passou se 
configura como a maior em termos de duração (empatada com recessão de 1989-1992), 
assim como a mais custosa desde a crise registrada no início dos anos 1980 – quando 
também se inicia o registro dos ciclos pelo CODACE – com uma perda acumulada de 
8,6% de seu PIB. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa em questão foi realizada fazendo uso da definição de ciclos econômicos 
usadas pelo Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (CODACE) e pelo National 
Bureau of Economic Research (NBER) entre os anos de 1996 e 2017. Esses dois órgão 
definem um ciclo econômico um aumento ou queda de produto trimestral por pelo menos 
dois trimestres consecutivos. Para análise, foram coletados dados de demanda 
agregada para os dois países seguindo a devida proximidade metodológica entre os 
indicadores a fim de serem feitas exercícios estatísticos e análise comparativa entre 
eles. As séries de dados que apresentaram quebra metodológica tiveram uso de acordo 
com duração de cada ciclo, assim não houve quebra de metodologia dentro do ciclo. As 
taxas apresentadas no corpo do texto são trimestrais salvo as médias do ciclo que estão 
devidamente relatadas. 
 
Resultados e Discussões 

 
A primeira parte da pesquisa se pautou em analisar três indicadores do nível de 
demanda agregadas para os dois países. Em primeiro lugar, observou-se a taxa de 
desocupação, levando em conta as mudanças metodológicas que aconteceram durante 
a série fornecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sendo 
assim, as pesquisas que se encarregaram de medir a taxa de desemprego/desocupação 
no período abordado pela pesquisa foram a primeira Pesquisa Mensal Emprego 
(IBGE/PME antiga) que existiu entre 1981-2002, a IBGE/PME, que existiu entre 2001-
2014, e por fim, entra em cena a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(IBGE/PNAD), que desde 2011 é a pesquisa responsável por calcular a taxa de 
desocupação no Brasil. As médias registradas por cada pesquisa durante o corte de 
tempo em análise foram de 7,30% (1996.T1-2002.T1); 8,23% (2002.T2-2014.T1) e 
8,27% (2014.T2-2017.T4), respectivamente. Já para os EUA (sem mudanças 
metodológicas), a média da taxa de desocupação para o período de 1996-2017 foi de 
5,69%. Além disso, calculou-se, médias e outras estatísticas para as diferentes fases 
dos ciclos econômicos dos dois países. Na segunda e terceira posição, a pesquisa 
tratou de observar o Grau de Utilização da Capacidade Instalada (GUCI) e o índice de 
inflação para ambos os países. O GUCI é um importante indicador de atividade 
econômica que revela o quanto do maquinário em funcionamento do país está 
atualmente em uso, logo, um nível alto de uso da capacidade instalada pode indicar um 
aquecimento da economia e vice-versa. No Brasil, a série (que se inicia em 1996), 
demonstra uma média maior que no país norte-americano, com 79,82% de uso do 
capital instalado contra 77,52%. Além disso, ao se verificar tanto os períodos de 
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expansão econômica quanto os de retração, esse índice se apresenta ainda maior para 
o Brasil do que para os Estados Unidos. Através do coeficiente de Pearson, calculou-se 
ainda o nível de correlação entre o índice de desocupação e do GUCI, que nos dois 
países se apresentou se de forma negativa, ou seja, em períodos de aumento do nível 
de utilização da capacidade instalada houve diminuição na taxa de desocupação. Já o 
índice de inflação, através das médias, revela que os EUA possuem uma maior 
estabilização de preços que o Brasil. Assim, o país norte-americano apresentou uma 
média de 2,19%, enquanto que para o mesmo período (1996-2017) a taxa foi de 6,45% 
(4,26 pontos percentuais maior que nos Estados Unidos). Ao verificar esse índice por 
fases – contração ou expansão – percebe-se um movimento contrário nos países, pois 
enquanto no Brasil a inflação se dá maior em períodos de contração, onde média é de 
6,85%, o índice estadunidense revela que é na fase de crescimento econômico que há 
aumento nessa taxa (média de 2,41%). Esse fator mostra dois aspectos das economias 
dos dois países: as crises brasileiras apresentam além da queda de produto, 
degradação do poder de compras das famílias; e economia se comporta de acordo com 
descrição das diversas literaturas onde o crescimento dos preços é puxado pelo 
crescimento da demanda dadas as condições normal no lado da oferta. Ainda 
analisando a economia pela ótica da demanda, na sequência, a pesquisa traçou seu 
estudo nos componentes da demanda agregada – consumo, investimento, gasto do 
governo, exportações e importações. Nessa parte manteve-se a ideia de comparar o 
movimento das duas economias, portanto as análises descritivas abordaram os 
componentes da demanda agregada para os dois países, atentando para o nível de 
participação, de crescimento individual e contribuição ao crescimento do PIB de cada 
um dos cinco elementos. Partindo da observação da formação bruta de capital fixo 
(FBCF) e sua participação no PIB, nos EUA, esse componente apresenta uma 
participação média de 20,63%, próxima ao valor apresentado pela economia brasileira 
de 18,39%. Apesar do nível próximo desse componente para as duas economias, a 
pesquisa tratou de diferenciar a FBCF pública e privada a fim de entender o participação 
do governo nas decisões de investimento. Nesse sentido, há se relevar pelo menos uma 
semelhança, que diz respeito ao tamanho da participação do investimento privado, que 
nos EUA e no Brasil ocupam a maior parcela do nível de FBCF – 79,93% do tamanho 
total da participação do investimento no PIB é privado para os EUA, ao mesmo tempo 
que no Brasil o componente privado se responsabiliza 82,98% do tamanho da 
participação média da FBCF na constituição do PIB, para o período de 1996-2017. 
Observando a FBCF do setor público e privado nos dois países durante as fases do 
ciclo econômico, percebe-se um movimento contrário deste componente entre os dois 
setores. A dinâmica dos investimentos em fases de contração, é observada através da 
média da participação do investimento público no PIB que se expande ao mesmo tempo 
que a FBCF do setor privado se contrai, acontecendo o inverso para os períodos de 
expansão. Essa lógica é ainda percebida pelo comportamento da taxa de crescimento, 
que revela uma lógica inversa entre a formação bruta de capital físico entre os dois 
setores através do coeficiente de correlação (-0,25) calculado para o período no Brasil. 
O consumo do governo ocupa, no Brasil, o segundo componente com maior 
participação, durante o período em análise, com 19,66% de participação média, 
enquanto nos EUA ele assume a terceira colocação na participação no PIB de 16,16%. 
Através da observação das taxas de crescimento pode se constatar vieses diferentes 
entre os países, pois para o norte-americano, o consumo do governo (que possui uma 
taxa de crescimento médio de 2,25%) em fase de recessão se eleva para 3,37% ao 
mesmo tempo que no Brasil esse componente (com média de 1,68% de crescimento 
durante o recorte temporal) cai para 1,42%. Dessa forma, o gasto governamental se 
configura como um componente de viés anticíclico nos EUA enquanto no Brasil assume 
um padrão pró-cíclico. O maior item, em participação no PIB, nas duas nações é o 
mesmo, o consumo das famílias. O grande mercado interno de ambos os países é 
observado através do tamanho da parcela de participação desse componente no PIB, 
que na média, durante o período observado, é de 63,06% para os EUA e 67,22% para 
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o Brasil. Além desse ponto, outro em comum que se observa nos dois países é a 
variação desse percentual para as fases do ciclo econômico, pois, durante um período 
de crescimento a participação do consumo, em média, cai, enquanto nas fases de 
recessão sua participação engloba uma maior parcela do PIB dessas nações. 
Entretanto, a taxa de crescimento do consumo das famílias é inversa à lógica da 
variação da participação no PIB durante o ciclo econômico. Em uma fase de expansão, 
o consumo das famílias, para o Brasil, apresenta uma média de crescimento de 2,45% 
enquanto nos períodos de recessão econômica sua contribuição se dá de forma 
negativa, através de uma taxa de crescimento de -0,29%. A partir disso, obtém-se a 
média de crescimento desse componente durante os 11 ciclos do período em análise, 
que é de 1,20%, sendo que a sua contribuição ao crescimento ao PIB é maior do que 
os demais componentes, em função da estrutura econômica do país (consumo como o 
maior item que compõem o PIB) o consumo das famílias contribuiu com 0,80% ao 
crescimento do PIB, sendo a contribuição dos demais componentes: 0,08% da FBCF; 
0,33% do consumo do governo; 0,75% das exportações e -0,09% das importações. Para 
os EUA esse indicador tem uma dinâmica parecida. Com caráter pró cíclico, o consumo 
das famílias tem seu maior crescimento durante as fases de expansão, assim como um 
maior nível de contribuição ao crescimento do PIB (2,24%). Ao mesmo tempo, as suas 
taxas são reduzidas durante períodos recessivos, mas ainda mantém positiva a sua 
contribuição ao crescimento do produto (1,88%), diferentemente do Brasil. As contas 
externas apresentam diferenças nas estruturas econômicas de Brasil e EUA. A taxa 
média de crescimento das exportações no período de análise foi de para a economia 
estadunidense foi de 2,10% enquanto as taxa média de crescimento das importações 
foi de 2,51%. A taxa de crescimento das importações ser maior que a das exportações 
é reflexo de uma balança comercial deficitária e de uma estrutura de investimentos 
particular, visto que parte do investimento nos EUA é feito a partir de compra de 
máquinas e equipamentos de origem estrangeira. Essa relação se verifica quando se 
analisa os ciclos de expansão iniciado no primeiro trimestre de 1996 e finalizado no 
quarto trimestre dos anos 2000, e de contração que perdura pelos quatro trimestres de 
2001. No período de crescimento, as exportações cresceram 6,84% frente ao 
crescimento de 12,33% das importações, e no de retração as importações tiveram 
decréscimo de 5,86% frente a decréscimo de 2,80% das exportações. Corrobora ainda 
para essa relação os dados da crise dos subprime de 2008/2009 em que as importações 
caíram 6,07% enquanto os investimentos privados caíram 11,65%. Esses dados 
mostram que a taxa de crescimento das importações e exportações acompanham a taxa 
de crescimento da economia, no entanto, vale ressaltar que as importações significam 
vazão de recursos de agentes internos para agentes externos. Nos termos de 
proporção, na média, as exportações representaram 15,81% do PIB estadunidense 
enquanto as importações representaram 19,12% do mesmo. Essas taxas de 
participação evidenciam de forma mais clara estrutura deficitária da balança de 
comercial do país norte americano. Nos períodos de expansão do PIB, a participação 
das exportações média foi 15,83%, ligeiramente maior que média total, enquanto a 
média das importações foi de 19,08%. Já nos períodos de recessão, a participação 
média das exportações foi de 14,70% contra 19,37% das importações. É notório que o 
fato de que nos momentos de recessão as importações ganhem participação no PIB 
vis-à-vis a perda de participação das exportações. Vale ressaltar que a variação da 
participação de um componente do PIB não significa necessariamente variação real 
deste, mas talvez variação dos demais componentes. No mesmo período de análise, as 
exportações brasileiras cresceram 5,36% enquanto as importações aumentaram 3,74% 
em média. Para a economia brasileira, as exportações agiram como potencializadoras 
nos ciclos de expansão do produto ou amortecedoras nos ciclos de retração. A exemplo, 
dentre os 11 ciclos econômicos brasileiros, o setor exportador em 7 ciclos foi o que 
alcançou maiores taxas de crescimento. Destacam-se o ciclo de recessão dos dois 
primeiros trimestres de 2003 em que as exportações tiveram crescimento médio de 
20,87%, e o de expansão iniciado no segundo trimestre de 1999 e finalizado no primeiro 
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trimestre de 2001 no qual a taxa média de crescimento foi de 10,74%. Essas altas de 
crescimento têm em parte origem num efeito de transbordamento do crescimento da 
economia chinesa, visto que esta demandava em grande escala os produtos primários 
brasileiros exportados. Por outro lado, as importações tiveram, principalmente, o papel 
de constrangedora do crescimento (em 5 ciclos) e em desinibidora apenas 2 ciclos. 
Corrobora para essa afirmação os ciclos de crescimento do ano de 1997 (onde a taxa 
de crescimento das importações foi de 15,73%) e do iniciado no terceiro trimestre de 
2003 que perdurou até o terceiro trimestre de 2008 (senda a taxa de crescimento foi de 
13,51%). Vale ressaltar, que nos ciclos em que a FBCF variou com intensidade as 
importações variaram de forma parecida, como no crise iniciada no segundo trimestre 
de 2014 e finalizada no quarto trimestre de 2016. Nesse período, a FBCF retraiu 10,71% 
enquanto as importações diminuíram em 9,71%. Esses dados evidenciam um 
funcionamento parecido das economias brasileiras e estadunidenses visto que a 
formação de capital fixo é em grande parte feita a partir de importações de máquinas e 
equipamentos estrangeiros. Em questão de participação, na média, as exportações 
representaram 11,89% e as importações 12,43%. Isso mostra que o Brasil no período 
teve uma balança comercial deficitária no período de análise, porém vale a ressalva de 
que o déficit se configurou nos primeiros 4 ciclos e nos últimos 3 a exceção do último 
ciclo. Nos períodos de expansão as exportações representaram 11,59% do PIB 
enquanto as importações representaram 11,91%. Já nos períodos de retração, as 
exportações foram 10,22% do produto enquanto as importações foram 10,88% do 
mesmo. Pode-se auferir a partir disso que nos períodos de retração ocorreram as 
maiores deficiência no saldo da balança comercial visto que diferença das médias das 
contas externas foram de 0,66 p.p. frente a 0,33 p.p. dos períodos de expansão. 
 
Conclusão 

 
Devido a pandemia do novo Coronavírus, as pesquisa em questão teve de ser 
interrompida assim como quaisquer atividades presenciais. Além da análise dos ciclos 
econômicos pela ótica da demanda, a pesquisa iria se debruçar na análise pela ótica da 
oferta. Nesse sentido, ainda faz-se necessário para conclusão da mesma a coleta de 
dados de funcionamento produtivos das economias bem como a manipulação dos 
dados e uso de ferramentas econométricas para análise. A exemplo de indicadores de 
oferta que ainda devem ser coletados tem-se horas trabalhadas semanais, 
produtividade média do trabalho, grau de utilização da capacidade instalada, inflação, 
acesso à crédito e condições de pagamentos dentre outros indicadores. Fora o uso de 
nova bibliografia para que as análises desses componentes sejam adequadas aos fins 
que a pesquisa deseja alcançar. Espera-se que ao fim a pesquisa seja um importante 
documento para se entender o funcionamento de uma economia em desenvolvimento 
frente a ao funcionamento uma desenvolvida, e se criar políticas econômicas 
inteligentes que garantam o desenvolvimento econômico do Brasil de forma sustentada, 
vigorosa e resiliente. 
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TÍTULO: Maracajaú – Maxaranguape – RN: contextualização histórica do turismo no 

“Caribe Brasileiro” 

Resumo 

Esta pesquisa se concentra no destino turístico de Maracajaú – Maxaranguape / RN, 
tendo como objetivo contextualizar historicamente o processo de turistificação de um 
distrito com apelo paisagístico para práticas de turismo de sol e mar, aventura e 
ecológico. Com referencial teórico pautado na interface entre turismo e desenvolvimento 
social a partir do fenômeno turístico, a pesquisa trata de temas como: emprego e renda, 
participação popular na gestão do turismo, além de lazer de residentes e turistas. Para 
isso, a pesquisa segue uma análise qualitativa e exploratória, alinhada a uma pesquisa 
bibliográfica, documental e midiática que dão suporte à contextualização histórica 
apresentada. As análises feitas permitiram o entendimento acerca de como a atividade 
turística veio a acontecer em Maracajaú e como a comunidade em meio à benesses e 
problemas vem se comportando diante do turismo. 
 
Palavras-chave: Maracajaú, Turismo, Contextualização Histórica 

TITLE: Maracajaú – Maxaranguape – RN: historical contextualization of tourism in the 

"Brazilian Caribbean" 

Abstract 

 

This research focuses on the tourist destination of Maracajaú - Maxaranguape / RN, with 
the objective of historically contextualizing the tourist process of a district with a 
landscape appeal for sun and sea, adventure and ecological tourism practices. With a 
theoretical framework based on the interface between tourism and social development 
based on the tourist phenomenon, a survey deals with topics such as: employment and 
income, popular participation in tourism management, in addition to leisure for residents 
and tourists. For this, a research follows a qualitative and exploratory analysis, aligned 
with a bibliographic, documentary and media research that support the historical context 
presented. The analyzes made allowed the understanding about how the tourist activity 
came to happen in Maracajaú and how the community in the midst of benefits and 
problems has been behaving in the face of tourism. 

 
 
Keywords: Maracajaú, Tourism, Historical Contextualization. 

Introdução 

Maracajaú: o Caribe Brasileiro no Rio Grande do Norte 
 
O Rio Grande do Norte é habitualmente conhecido pela atividade turística e já é 
consolidado nacional e internacionalmente no que diz respeito ao turismo na região 
nordeste do Brasil. Esse reconhecimento se dá principalmente pelo belo litoral que 
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compõem o estado (Mapa 01), com cidades onde as praias são a principal atração. 
Desde Natal com a Praia de Ponta Negra, a Tibau do Sul com o distrito praieiro de Pipa 
e Maxaranguape com a atrativa região de Maracajaú, podemos identificar o turismo de 
sol e mar como principal articulador da economia. 
 
Mapa Ilustrativo Publicitário 01. Fonte: Prefeitura do Natal, s/ ano. 
 
O destino Maxaranguape é um município brasileiro localizado no litoral norte do estado 
(Mapa 02). Com uma população aproximada de 12.371 habitantes (IBGE, 2019), a 
comunidade tem como principais fontes de renda a pesca e o turismo que se destacou 
nas últimas décadas principalmente em decorrência das belas praias e dos Recifes de 
Corais, conhecidos na localidade como Parrachos (no distrito de Maracajaú). 
 
Mapa 02: Localização de Maxaranguape. Fonte: Silva et al, 2016. 
 
Hoje, as atividades econômicas que movimentam Maxaranguape estão inseridas no 
setor terciário (comércio e serviços) e no setor primário (pesca e agricultura). Destaque 
ainda para o turismo, principalmente na praia de Maracajaú, onde há a ocorrência dos 
parrachos (inseridos na Área de Preservação Ambiental dos Recifes de Corais) (Silva 
et al, 2015, p. 173). 
 
O litoral de Maxaranguape é composto por quatro praias principais: Maracajaú, 
Caraúbas, Cabo de São Roque e Maxaranguape. A praia de Maracajaú é famosa pelos 
mergulhos em alto mar. Tal prática vem atraindo a mais de uma década turistas à 
localidade, atraídos pelos passeios de lancha e catamarã que levam os turistas ao 
encontro da atração principal que são os parrachos. Os parrachos são barreiras de 
corais que formam piscinas naturais (na baixa maré) em alto mar. Nesse espaço é 
possível fazer a prática de mergulho e observar toda a vida marinha que lá se encontra. 
 
Por esses motivos Maracajaú é conhecida e vendida turisticamente como “Caribe 
Brasileiro”, lugar onde abriga belas paisagens propícias à prática de turismo de 
aventura, ecoturismo e sol e mar. O destino é constantemente encontrado em blogs de 
viagem, o que acaba por despertar a curiosidade de turistas (nacionais e estrangeiros). 
 
O incremento da atividade turística na comunidade - inicialmente voltada a atividade de 
pesca - se deve muito à chegada de empreendimentos voltados ao receptivo, 
trabalhando com o receptivo de ônibus/vans turísticos. O serviço realizado (Figura 01) 
proporciona toda uma estrutura de acolhimento aos turistas, desde alimentação a 
passeios de lancha, mergulho, etc. Esses serviços são feitos diariamente, sendo alguns 
deles marca registrada no destino. 
 
Figura 01: serviços realizados em Maracajaú 
 
Fonte: Marazul Receptivo, acessado em marazulreceptivo.com.br. Acesso em 16 jul. 
2020. 
 
Quando se leva em consideração essas mudanças na comunidade é importante 
identificar como foram implementadas e como os residentes reconhecem tais 
mudanças. Na medida em que podem participar desse processo, os residentes de 
destinos turísticos podem ajudar a determinar os limites onde o turismo pode chegar. 
Da mesma maneira, se não participam, podem ficar alheios e vitimados por impactos 
negativos (Silva, 2017). 
 
Sabendo que a atividade turística pode gerar impactos no meio ambiental, mas também 
no espaço social, cultural e econômico, e dada a importância de um planejamento 
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turístico participativo e inclusivo para minimizar tais questões e promover o 
desenvolvimento harmonioso (Kripendorff, 2009), temos como pergunta-problema: 
Como se dá o processo de integração/segregação dos residentes com a atividade 
turística em Maracajaú – Maxaranguape/RN? 
 
Para isso, temos como objetivo geral da pesquisa: Compreender os processos de 
integração do residente com o fenômeno turístico em Maracajaú - RN. 
 
Metodologia 

 

METODOLOGIA: forma de contextualização do locus de pesquisa 

Esta pesquisa teria outros caminhos metodológicos, mas para atender ao objetivo 
possível no momento, destacamos que por hora possui uma abordagem qualitativa e 
exploratória, constituída com base na análise de conteúdo bibliográfico, documental e 
midiática. A abordagem foi estabelecida com base nesses critérios pois os mesmos 
auxiliaram na fundamentação teórica e na contextualização histórica do destino. Tendo 
em vista que - como dito anteriormente - o novo objetivo geral da pesquisa é agora 
direcionado para a contextualização histórica do turismo em Maracajaú. 

 

Resultados e Discussões 

 

REFERENCIAL TEÓRICO: o residente e sua relação com o turismo 

O município norteriograndense de Maxaranguape teve seus primeiros registros de 
crescimento no ano de 1832, quando já existia uma pequena povoação habitada por 
pescadores. A localidade que antes era um só território junto a Touros foi desmembrada 
em 1958. Antes mesmo do desmembramento as terras já tinham sido concedidas em 
1666 ao Governador João Fernandes Vieira, e ainda por volta de 1877 a 1879 a 
comunidade recebeu um número considerável de sertanejos devido a uma grande seca 
que abateu todo o Rio Grande do Norte. Com a chegada desses novos habitantes o 

povoado cresceu e se organizou como povoado (IBGE s/ano). 

Quando se trata de turismo em regiões como Maracajaú, é fundamental frisar a forma 
com que o turismo pode impactar esse tipo de destinos (de pequeno porte, com apelo 
paisagístico, atrativo natural frágil - arrecifes, população com origem simples, entre 
outros aspectos) nas esferas ambientais, sociais, culturais e econômicas. A chegada de 
novos empreendimentos e o aumento do fluxo turístico (até março de 2020 – pré-
pandemia) se imbrica diretamente ao desenvolvimento (ou não) de um destino, podendo 
fazê-lo crescer de forma harmoniosa para todos os envolvidos ou com benefícios 

apenas para alguns. 

Dessa maneira, o desenvolvimento é questão chave nessa narrativa e se torna um ponto 
importante no que diz respeito ao olhar para além do lado econômico do destino. Sendo 
o turismo uma atividade que altera a dinâmica dos residentes, é necessário que devam 
ser levados em consideração reflexões que envolvam a ética, a liberdade (Sen, 2000) e 
a participação popular (Putnam, 1996). 

- Emprego e renda como discurso turístico 
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A geração de empregos advindos da atividade turística é um fator que pode promover 
mudanças. Em diversas localidades com a chegada do turismo e consequentemente 
novos empreendimentos como bares, restaurantes, agências de receptivo e etc, novas 
oportunidades de trabalho são criadas. A problemática da questão que envolve essa 
geração de empregos é como esses cargos são distribuídos dentro das comunidades, 
que funções ficam com os autóctones e até que ponto eles são inseridos na gestão dos 
empreendimentos, nas tomadas de decisão acerca do destino e de suas funções dentro 
da localidade. 

A criação de empregos, por sua vez, ocasiona mudanças na estrutura social das 
comunidades visitadas, assim como em suas instituições sociais. É sob esse aspecto 
que vamos encontrar um dos grandes desafios do turismo: proporcionar aos núcleos 
receptores não somente desenvolvimento econômico, mas também desenvolvimento 
social (BENI, 2006, p. 45). 

Muito se fala sobre o discurso de que o turismo gera emprego e renda, entretanto é 
importante ressaltar que muitas vezes os cargos oferecidos aos residentes são 
subempregos ou posições com baixo salário (público por vezes com baixa escolaridade 
e estilo de vida humilde). É visto então que os cargos com maiores salários são 
designados muitas vezes a pessoas de fora da localidade, como destaca Krippendorf 

(2009): 

De qualquer forma, os empregos interessantes e os cargos executivos, que exigem mais 
capacidade, são reservados às pessoas da cidade ou aos estrangeiros. Atribuem-se 
aos autóctones as funções subalternas” (KRIPPENDORF, 2009, P. 171). 

Mesmo em meio a essa problemática abordada em relação a empregabilidade, o 
turismo é visto e reconhecido como uma atividade com grande potencial para geração 
de novos postos de trabalho e, consequentemente, geração de renda (SOUZA, TELLO, 
2013). Todavia, para isso acontecer de maneira justa, é imprescindível que a atividade 
deva ser bem planejada, visando assim, uma melhor forma de desenvolvimento para 
todos os envolvidos. 

- Participação popular na gestão do turismo 

Outro ponto importante na formação das comunidades mediante a atividade turística é 
a tomada de decisão, que é um dos aspectos mais imprescindíveis para o melhor 
desenvolvimento. Nesse quesito é necessário não somente a opinião da gestão pública 
ou privada, mas sim dos próprios residentes que por sua vez conhecem e, acima de 
tudo, vivem sob tal espaço. 

Essa participação mais ativa dos residentes se torna fator importante, pois a forma com 
que será promovido o turismo deve nascer de um diálogo onde se busque promover 
políticas que dêem subsídio, principalmente, a melhoria da qualidade de vida da 
população que está envolvida em tal processo. 

A participação popular é condição fundamental para a concepção de políticas públicas 
que busquem diminuir as desigualdades através da definição de estratégias adequadas, 
de construção do desenvolvimento local sustentável, visando à melhoria das condições 
de vida das populações socialmente menos favorecidas (NÓBREGA, 2006, p. 37). 

Nessa perspectiva a gestão participativa/participação popular vem ganhando cada vez 
mais notoriedade nas comunidades turísticas, Beni (2006) ressalta que: 
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O modelo de gestão participativa pode trabalhar não apenas em prol da integração entre 
as diversas esferas em que atuam os agentes decisores, mas na democratização da 
informação e de dados para permitir a construção de uma nova forma de agir, fora dos 
velhos paradigmas do assistencialismo e do paternalismo, utilizando, em vez disso, um 
planejamento participativo, integrado e, mais importante, convergente com os anseios 
da população, sendo um multiplicador do conhecimento, de histórias e de identidades 

locais (BENI, 2006, p. 63). 

Dessa maneira, a participação popular surge para, de certa forma, democratizar a 
tomada de decisões dentro de comunidades turísticas, dando voz aos residentes e por 
conseguinte, visando um olhar crítico e ciência para os envolvidos quanto às mudanças 

que podem ser causadas pelo turismo. 

- Lazer de residentes e de turistas (integrado ou separado?) 

O lazer pode ser visto como uma atividade essencial para o turismo, e como sabemos, 
também é uma das motivações mais comuns presentes em muitas viagens. Isso porque 
o lazer no âmbito do turismo infere na procura por “paisagens de sol, céu e água, ritmos 
opostos à rigidez do tempo de trabalho urbano e um estilo mais requintado [....] de 
consumo de comidas, bebidas, roupas e lembranças.” (CAMARGO, 1992, p. 27). Sendo 
tais características comumente encontradas nos destinos turísticos que procuramos. 

E como muitos destinos turísticos, Maracajaú cresceu com atividades de lazer muito 
presente na oferta do Rio Grande do Norte – Brasil. É sabido que o destino conta com 
atividades como: passeios de lancha, barco, catamarã e, o principal deles, sendo o 
mergulho na famosa área de parrachos que está presente na publicidade. Esses 
passeios são facilmente encontrados em sites de vendas (Figura 02) e até mesmo blogs 
de viagens (Figura 03). 

Figura 02: Comercialização de Maracajaú em um site de vendas 

Fonte: Marazul Receptivo, acessado em: marazulreceptivo.com.br. Acesso em 16 jul. 

2020. 

Figura 03: Blog de viagem falando sobre Maracajaú 

Fonte: Blog Leve na Viagem, acessado em: levenaviagem.com.br. Acesso em 16 jul. 
2020. 

Em meio a essas práticas que remetem principalmente ao lazer turístico, é importante 
identificar se tais atividades também são ofertadas ou utilizadas pelos residentes. 
Levando em consideração que o lazer é um traço do fator de integração ou não dentro 
de um destino (SILVA, 2017) na medida em que os espaços de lazer oferecidos podem 

ser utilizados tanto pelo público turístico, como pelos residentes. 

Além disso, o lazer é visto como um aspecto importante do cotidiano das pessoas para 
além da vivência turística. Isso porque o lazer é a principal alternativa em contrapartida 
à vida de trabalho que é composta por compromissos com a obrigação da labuta formal 
e atividades domésticas. Dessa maneira, o lazer está ligado a qualidade de vida das 
pessoas e se mostra como aspecto importante da vida na cidade, promovendo ainda 
desenvolvimento pessoal e social (DUMAZEDIER, 1973). Em síntese, reconhece aqui 
a importância de pensar o lazer de maneira integrada, em que espaços e práticas de 
lazer não sejam sinônimos de muros socioespaciais entre ricos-turistas e pobres-
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residentes. Que existam ações que permitam de alguma maneira uma vivência 
harmoniosa entre os atores, e não desigual e excludente. 

 
ANÁLISE DOS DADOS 

Contextualização histórica do turismo em Maracajaú – Maxaranguape/ RN 

A evolução de comunidade pesqueira para localidade turística que aconteceu em 
Maracajaú se deve - como discutido anteriormente - principalmente pela chegada de 
alguns empreendimentos que alavancaram o turismo na localidade e pela prática de 
mergulho que está diretamente associada aos parrachos. 

Maracajaú se tornou um dos destinos mais conhecidos no Rio Grande do Norte, sendo 
frequentemente associada a uma imagem de destino perfeito para momentos de lazer 
e atividades como passeios de lancha e mergulho na região de recife de corais em seu 
litoral. Ainda, de acordo com a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Norte, 
Maracajaú está entre os cinco destinos mais procurados no estado, e trata-se de uma 
das principais fontes de emprego e renda no local, sendo assim um propulsor econômico 
e social (Sousa, et al, sem ano). 

Maracajaú é comumente conhecida pelos seus parrachos, a preservação desses foi 
determinada pelo IDEMA, que criou a Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Coral 
do Rio Grande do Norte (APARC-RN) através do decreto Estadual n° 15.476, de 6 de 
Junho de 2001 (Mapa 03). Em relação a gestão desse espaço referente aos parrachos 
é visto que inicialmente a participação da comunidade nas reuniões - articuladas por um 
conselho - foi vista como baixa. Na medida em que o turismo foi ganhando proporções 
na comunidade, os residentes passaram a se interessar mais em participar dessas 
discussões (COCHAND, 2012). 

Mapa 03 - Parrachos e Distrito de Maracajaú. Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

Após as articulações feitas em relação aos parrachos, Maracajaú teve sua evolução 
acompanhada pela criação da Associação do Turismo de Base comunitária em 2010. 
Algumas das finalidades da Associação são: defender o turismo de Base comunitária, 
promover o desenvolvimento local, promover a defesa do meio ambiente, cultura e lazer. 

Entretanto, um dos fatores que mais influenciaram o crescimento de Maracajaú no 
cenário do turismo foi a criação do Ma-Noa Park (Figura 04), que é um parque aquático 
com atrações como toboáguas, piscinas, rios com correnteza e cascatas artificiais. A 
criação do parque foi um dos propulsores para chegada de outros empreendimentos 
que melhor atendessem os turistas que, por consequência, aumentaram – com 
destaque para o turista nacional. Empreendimentos como agências de receptivo - sendo 
a venda de atividades aquáticas um pacote muito comum -, restaurantes e lojas de 
artesanato são facilmente encontrados no destino, como destaca Silva, 2014). 

Pode-se afirmar que a atividade turística foi impulsionada com a presença do 
empreendimento Ma-Noa Park que iniciou suas obras de construção em dezembro de 
1999. A partir da sua implantação criou-se um fluxo turístico efetivo na região, o que 
gerou uma oferta de empregos na área do turismo e uma demanda crescente por 
produtos e serviços, mobilizando a economia do lugar com o surgimento de pequenos 
comerciantes do setor de alimentos e bebidas, de lojinhas de artesanato e moda praia 
e, ainda, de vendedores autônomos (Silva, 2014). 
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Figura 04: Manoa Park. 

Fonte: Manoa Park, acessado em: parkmanoa.com.br. Acesso em 28 jul. 2020. 

Enquanto a atividade pesqueira - que foi e é presente na comunidade -, é importante 
destacar que a comunidade de Maracajaú passou por mudanças após a aplicabilidade 
das diretrizes estabelecidas pela criação da Área de Proteção Ambiental dos Recifes de 
Corais do Rio Grande do Norte pelo IDEMA. A criação da APARC-RN fez com que o 
turismo surgisse como atuação principal na comunidade, colocando em segundo plano 
a atividade pesqueira, destacando-se também a prática de condução de turistas (em 
embarcações) para mergulho e contemplação dos parrachos (recifes). Nesse contexto, 
o próprio pescador em diversos casos abandona seu antigo e tradicional ofício, e se 

insere no setor turístico. 

Com a diminuição da atividade pesqueira foi necessário a criação de um lugar para 
articulação dos pescadores que, agora, se inserem também nas atividades de condução 
dos turistas. Com isso destacamos a Colônia dos Pescadores, que passou a ser o local 
onde os mesmos se organizam e definem estratégias do seu negócio (COCHAND, 
2012). 

Vale ainda ressaltar que a atividade de pesca é um traço muito valioso na cultura de 
comunidades pesqueiras como um todo. Essa atividade ainda continua sendo vista em 
Maracajaú (Figura 05), mas de forma menos representativa, isso por conta de todo 
incremento promovido pelo crescimento do turismo que por sua vez despertou a 
possibilidade de trabalho em outras atividades. 

Figura 05: Pesca em Maracajaú 

Fonte: Canal José Ricardo, acessado em: youtube.com.br. Acesso em 7 ago. 2020. 

Essa inserção da localidade no setor turístico está diretamente ligado ao crescente fluxo 
de pessoas que visitam os parrachos (Figuras 06 e 07). Nesse cenário atrativo, são 
feitos passeios que oferecem a prática de mergulho em suas águas, para contemplação 
de todo o ecossistema marinho ali presente, além de outras práticas (alimentação, 
relaxamento, etc). 

Os parrachos, ou recifes de Maracajaú em média 60 a 70 mil visitantes por anualmente. 
Se estende por 9km de comprimento e fica a uma distância de 7km da praia e as 
atividades turísticas, seja ela flutuação ou mergulho, são realizadas em uma área 
denominada Área de Uso Turístico Intensivo (AUTI) com 540.000 m2 (Amaral, 2005 e 
IDEMA, 2006) apud (Freitas, 2017). 

Figura 06: Área dos parrachos de Maracajaú 

Fonte: Cores dos Corais Pousada,acessado em: coresdoscorais.com.br. Acesso em 1 
ago. 2020. 

Figura 07: Parrachos. 

Fonte: Manoa Park, acessado em: parkmanoa.com.br. Acesso em 28 jul. 2020. 

Ainda sobre a área de recife de corais, outras empresas passaram a explorar a prática 
de atividades associada a eles, tendo em vista que esses passeios são uma espécie de 
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carro chefe no destino, sendo fortemente comercializados em decorrência da alta 
demanda. 

Além do Ma-Noa outras empresas como a Maracajaú Diver, Restaurante Marujo, Portal 
de Maracajaú, Corais de Maracajaú e a Parrachos, também, passaram a explorar os 
parrachos de Maracajaú oferecendo passeios de lanchas e de catamarãs até os recifes 
de corais que é o principal atrativo da região (Silva, 2014). 

Além dos parrachos, em Maracajaú também existe uma área de dunas onde são feitos 
passeios com carro, buggy, cavalo, quadriciclo (Figura 08) ou até mesmo a pé. 
Atividades como kitesurf, windsurf (Figura 09), mergulho livre e com cilindro (Figura 10), 
sandboard, stand up paddle surf e caiaque são outras opções no destino (Maracajaú 

Turismo). 

Figura 08: Passeio de quadriciclo em Maracajaú 

Fonte: Cores dos Corais Pousada, acessado em: coresdoscoraus.com.br. Acesso em 1 
ago. 2020. 

Figura 09: Kitesurf em Maracajaú 

Fonte: Blog Leve na Viagem, acessado em: levenaviagem.com.br. Acesso em 4 ago. 
2020. 

Figura 10: Mergulho em Maracajaú 

Fonte: Blog Leve na Viagem, acessado em: levenaviagem.com.br. Acesso em 04 ago. 
2020. 

Essa série de mudanças na comunidade trouxe melhorias para a mesma e seus 
residentes. Quando se fala em pontos positivos advindos do turismo em Maracajaú é 
possível identificar alguns desses em entrevista feita por Cochand (2012). A autora trás 
apontamentos feitos pelos próprios residentes, sendo esses pontos fatores cruciais de 
mudanças e ganhos para a comunidade e seus residentes. É possível identificar por 
exemplo, benefícios acerca do acesso à Maracajaú, melhoria da qualidade de vida e 

valorização da riqueza natural. 

Sobre os benefícios que o turismo trouxe para a comunidade, todos afirmaram que 
tiveram muitos pontos positivos, apenas um deles afirmou que o turismo além dos 
benefícios, trouxe tráfico de droga, prostituição e roubos. Entre os benefícios trazidos 
tem-se: o acesso à Maracajaú; emprego formal (carteira assinada) e renda; valorização 
da riqueza natural; orientação à respeito do meio ambiente; melhora na qualidade de 
vida; diminuição da carga horária de trabalho (4h por dia); ajuda nos comércios locais; 
construção de outros colégios; as casas tem mais acesso à internet e TV; muitos tem 
um maior acesso à alimentação básica melhor e tem possibilidade de reformar suas 
casas. E por fim, um dos entrevistados registra “o turismo é a solução”. 

Mesmo com essas benesses, é importante destacar que no mesmo discurso positivo 
mostrado acima, existe também características negativas apontadas. Sendo elas: tráfico 
de drogas, prostituição e roubos. Tais características não são casos isoladas e pouco 
vistos quando se cogita falar sobre pontos negativos advindos da atividade turística. 

É notório que o turismo promove mudanças e atrai pessoas, entretanto, essa nova 
narrativa pode vir carregada de traços negativos que podem - se mau administrados - 
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causar a desvalorização de elementos sociais, culturais e ambientais (Tavares e Silva, 
2019). Essa desvalorização pode afetar desde o convívio entre residentes e turistas na 
comunidade, até o sentimento de (des)pertencimento e baixa participação na tomada 
de eventuais decisões. 

Além disso, se deve pensar também na "invasão" de novas pessoas, costumes e 
interesses na comunidade, como esses residentes reagem e se adequam a essas 
transformações, a esse consumo de seu território - como essa chegada de turismo e 
turistas pode transformar os residentes e a própria comunidade como um todo 
(KRIPPENDORF, 2009). Sendo aqui também levado em consideração a chegada de 
novos grupos/empreendimentos que surgem com novos hábitos e mudanças que vão 

de encontro com diversas tradições e valores e podem promover novas narrativas. 

As transformações promovidas pelo turismo devem ser pautas prioritárias dentro das 
comunidades, para assim promover um desenvolvimento benéfico para a mesma e, 
consequentemente, os turistas. Esse desenvolvimento se constrói com bases 
relacionadas a liberdade política e social, sendo o desenvolvimento - aqui discutido em 
comunidades turísticas. 

Sobretudo, é necessário avaliar a participação da comunidade enquanto base para esse 
desenvolvimento, sendo prioridade além da intenção de ganhos se valer do objetivo de 
buscar o bem-estar econômico, social e cultural que por sua vez leva a diferentes 
caminhos de desenvolvimento (Beni, 2006). 

  

 

Conclusão 

 

Conclui-se - neste momento parcialmente - a pesquisa apontando inicialmente as 
limitações que foram impostas devido a pandemia do COVID-19, sendo inadequado a 
realização de atividade de campo para coleta de mais informações, e realização de 
entrevistas e prática de grupo focal com moradores para entender como a comunidade 

se articula atualmente. 

Em todo caso, destaca-se que em meio a tantas características e desdobramentos em 
relação a atividade turística em Maracajaú - desde a sua evolução de comunidade 
pesqueira a local com forte apelo turístico - é válido ressaltar sua importância como um 
dos destinos mais conhecidos e promissores no Estado do Rio Grande do Norte. Destino 
esse que teve ganhos com a chegada do turismo, mas que deve sempre ser avaliado 
com uma visão holística, centrada não somente em benesses econômicas, mas também 
em possíveis danos no âmbito social, cultural e ambiental. 
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Figura 01 
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Figura 02 
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Figura 03 
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Figura 04 
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Figura 06 
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Figura 07 
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Figura 08 
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Figura 09 

 

 

Figura 10 
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TÍTULO: Os Conflitos Gerados por Crimes Ambientais em Destinos com Potencial 

Turístico no RN 

Resumo 

O trabalho faz uma análise dos conflitos ocorridos no turismo causados pelo 
derramamento de óleo nas praias da região Nordeste do Brasil focado em dois objetivos 
principais. Primeiro, busca dimensionar o ocorrência desse derramamento a partir de 
informações sobre todas as localidades afetadas entre agosto de 2019 e janeiro de 
2020. Segundo objetivo, mostrar, de forma simplificada, os impactos gerados no âmbito 
socioambiental, com um foco maior no setor turístico. 
 
Palavras-chave: crime ambiental, impactos, turismo 

TITLE: Conflicts generated by oil spills on the northeast coast 

Abstract 

The work makes an analysis of the conflicts in tourism caused by the oil spill on the 
beaches of the Northeast region of Brazil focused on two main objectives. First, it seeks 
to measure the occurrence of this spill from information on all affected locations between 
August 2019 and January 2020. Second, to show, in a simplified way, the impacts 
generated in the socio-environmental sphere, with a greater focus on the tourism sector. 
 
Keywords: environmental crime, impacts, tourism 

Introdução 

Através da expansão do consumo, da globalização e do avanço da tecnologia , o 
processo de desenvolvimento capitalista criou inéditas possibilidades de expansão de 
riqueza e renda. Desde suas origens, esse desenvolvimento tem sido conceitualizado 
como um processo de dois lados, que inclui um lado construtivo e um lado destrutivo 
(COWEN; SHENTON, 2005). O lado construtivo é o progresso descrito acima. O lado 
destrutivo está relacionado à destruição da vida em sociedade, através de 
desigualdades sem precedentes (SEN, 1992, 1999) e da destruição da nossa base 
natural (FURTADO, 1974; MEADOWS et al., 1972). Os recentes fenômenos do 
neoliberalismo e da globalização expandiram a capacidade do desenvolvimento 
capitalista de produzir, especialmente, o lado destrutivo do processo de 
desenvolvimento (CASTELLS, 2003; PECK, 2004; PECK; TICKELL, 1994). Entre os 
resultados destrutivos do desenvolvimento atual da América Latina, violência tem sido 
proeminente (ESCOBAR, 1995), e em áreas de importância ambiental, os crimes 
ambientais têm sido o principal fator gerador de medo e violência. Levando em 
consideração os recentes acontecimentos na América Latina, este artigo tem como 
objetivo discutir o derramamento de óleo na costa do nordeste brasileiro e seus impactos 
no turismo. Sendo o turismo um setor extremamente importante para a economia 
nordestina, e tendo como principal atrativo a beleza natural de suas praias, o setor 
sofreu um impacto imediato na imagem dos atrativos e na vida dos que dependem dele. 
Essa situação, até antes, nunca vista em mares brasileiros, não gerou apenas danos 
ambientais, mas também sociais e econômicos. Sendo assim, existe a necessidade de 
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se estudar o caso para expandir a pesquisa de crimes ambientais e conflitos 
socioambientais, construindo um marco teórico e auxiliando nas políticas de 
desenvolvimento, principalmente em áreas com natureza preservada e potencial 
turístico. 
 
Metodologia 

 
Para alcançar esse objetivo inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica explorando 
os conceitos base do desenvolvimento; se fez uma pesquisa qualitativa por meio de 
matérias jornalísticas, impressas e digitais, feitas entre agosto de 2019 a janeiro de 
2020; de artigos que tratem sobre a criminologia verde e crimes ambientais. Com a 
coleta do material foi realizado um refinamento de informações para se obter os 
resultados apenas em relação ao nordeste brasileiro, e mais especialmente como o 
derramamento de óleo impactou nas cidades turísticas e na vida das pessoas que 
dependem do turismo. 
 
Resultados e Discussões 

 
No final agosto de 2019, manchas de óleo bruto/petróleo começaram a aparecer no 
litoral do Nordeste do Brasil. Uma análise feita pela Petrobras e pela Marinha constatou 
que o petróleo não é brasileiro. A origem dessas manchas, até o presente momento, 
ainda é incerta, se supõe que a causa seja um derramamento irregular de algum navio 
em trânsito pela costa brasileira. Mesmo sem se saber o que realmente aconteceu, não 
é errado categorizar como crime. Segundo Brisman & South (2018), todo dano e impacto 
que afetem as águas deve ser investigado sob o olhar da criminologia verde. Além disso, 
o estudo da criminologia verde está intimamente relacionado com as consequências 
desses crimes, buscando responder duas questões: quem ou o que está sendo 
impactado e em que medida esse impacto acontece. Sendo assim, só descobrir o que 
provocou o crime não é o suficiente, mas também precisamos buscar saber tudo o que 
ele gerou. As primeiras manchas foram registradas nos estados de Pernambuco e 
Paraíba, e em novembro já haviam alcançado todos os estados da região Nordeste, 
com um total de mais de 900 localidades e, posteriormente, atingiram a região Sudeste, 
com casos no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Com esse cenário de grandes casos em 
vários estados iniciou-se o trabalho de retirada do petróleo e limpeza das praias, 
principalmente para tentar diminuir o danos na natureza. Apesar de ter tomado algumas 
ações, a ajuda do governo brasileiro foi atrasada e ineficaz para limpar todo o território 
afetado, a maioria dessa limpeza ficou por conta de moradores locais, ONGs e 
voluntários. Outro ponto importante é o quanto essas manchas afetaram os animais 
marinhos. Até o final de setembro, o IBAMA já tinha encontrado 39 animais afetados 
pelo contato ou ingestão do óleo. Projetos como o Tamar suspenderam a liberação de 
filhotes de tartaruga, e existe o medo que a contaminação afete a reprodução das 
baleias. O ecossistema da costa do Nordeste é muito frágil por ter manguezais e recifes 
de corais, ao todo foram atingidas 12 unidades de conservação do ICMBio. A 
oceanógrafa Mariana Thevenin, articuladora do grupo de voluntários Guardiões do 
Litoral, afirma que a contaminação química dura muito mais tempo do que aquilo que a 
poluição visual pode sugerir. O ideal seria o óleo ter sido barrado antes de chegar à 
areia e entrar pelos rios, mas na atual situação mesmo quando aparenta estar limpo, o 
risco pode seguir oculto por muitos anos. "Essas substâncias contaminam todos os 
organismos do ambiente e isso facilmente cai na cadeia alimentar. Um pequeno peixe, 
por exemplo, pode comer algo que esteja contaminado. Isso entra na cadeia até chegar 
no peixe que consumimos", alerta Thevenin. Com toda essa situação, a preocupação 
com o impacto no turismo era grande. Os efeitos na vida dos moradores foram 
imediatos. Os que sobrevivem do turismo, lutaram para limpar o óleo que estava na 
faixa de areia das praias e viram o nível de turistas cair em até 50%. Dentre as mais de 
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900 localidades atingidas, 22 conhecidas praias turísticas foram atingidas, entre elas 
Maragogi/AL, Pipa/RN e Jericoacara/CE apresentaram aparecimento das manchas de 
óleo. Inúmeras praias foram consideradas impróprias para o banho, como por exemplo 
a Praia do Futuro/CE. Em uma entevista à BBC no dia 11/12/2019, alguns moradores 
que vivem do turismo deram seus relatos. Em Alagoas, o comerciante Paulo Silva, que 
tem uma barraca na praia do Francês, em Marechal Deodoro, disse que na semana 
passada o número de banhistas já diminuiu devido ao óleo."Nós sentimos demais a 
diferença. O Francês é uma praia movimentada e percebemos uma queda de pelo 
menos 20% do público. Mas, como as manchas desapareceram esta semana, as 
pessoas voltaram a frequentar, ainda bem." O impacto também foi sentido pela dona de 
uma barraca na praia de Lagoa do Pau, em Coruripe, Alagoas. Cineide da Silva contou 
que após o vazamento de fotos da praia cheia de óleo na manhã de ontem, a situação 
hoje mudou e pegou a comerciante de surpresa. "Ontem várias manchas apareceram 
aqui e as fotos vazaram. Hoje, os turistas chegam, olham e vão embora", contou à BBC 
News Brasil."Durante a semana o movimento é menor, vendo em torno de R$ 700 a R$ 
1.000, mas hoje como é sexta-feira e véspera de feriado esperávamos um fluxo maior 
de clientes, o que não aconteceu. Não vendi nada. A praia está deserta." "Como você 
vai atrair visitantes para uma região que está sendo afetada por uma substância 
química?", lamentou o presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e 
Profissionais do Turismo, Elzário Pereira. "O turista é atraído principalmente pelo litoral 
do Nordeste. Apesar de outros atrativos, o sol e a praia são os mais fortes. Certamente 
acontecerão cancelamentos de viagens", disse. Que um crime foi cometido já sabemos 
de fato, o que resta agora é descobrir se essa população atingida pode ser considerada, 
de fato, vítima. Para Hall (2014), para ser considerada vítima ambiental, o dano sofrido 
precisa estar entre 4 categorias: impactos na saúde; impactos sociais/culturais; 
impactos econômicos e impactos na segurança das vítimas. Com essa conceituação, 
fica de fácil entendimento aqui o quanto essas pessoas atingidas são vítimas, não 
apenas do crime ambiental, como também da negligência do Estado Brasileiro, que mais 
se importou em diminuir os fatos do que em garantir a qualidade de vida dos afetados 
ou achar a causa do crime. Diante dessa situação surge uma preocupação com relação 
a liberdade dessas pessoas atingidas, principalmente das que vivem do turismo. Sendo 
essa liberdade a capacidade de uma pessoa ter ou ou fazer aquilo que quer sem 
privações, o derramamento trouxe inúmeras privações, sobretudo econômicas. Essas 
privações nem sempre se mostram como um desejo individual. O direito à uma vida sem 
riscos de saúde, por exemplo, é negado no momento em que, em meio ao desespero, 
as pessoas começam a limpar as praias, se expondo a materiais tóxicos. Aqueles que 
vivem do turismo se viram, do dia para noite, ameaçados pela falta de público e, 
consequentemente, falta de renda. Essa privação pode ser bem perigosa, ainda por 
cima se for duradoura. Segundo Sen (2000), a renda tem enorme influência sobre o que 
podemos ou não podemos fazer, a inadequação da renda frequentemente é a principal 
causa de privações que normalmente associamos à pobreza, como a fome individual e 
a fome coletiva. 
 
Conclusão 

 
Considerando as discussões e resultados anteriormente expostos, é possível entender 
o caso do derramamento de óleo no litoral do nordeste e as suas consequências 
socioambientais, principalmente no setor turístico. Fazendo um paralelo com a literatura 
usada, é possível compreender não apenas os fatos, mas também suas implicações 
sociais, suas definições e alguns dos motivos de porque esse caso deve ser visto como 
um crime preocupante, ainda mais por não se saber o que de fato aconteceu e quem 
cometeu. Dos acontecimentos envolvidos no derramamento, alguns são de importante 
relevância. Primeiro é a abrangência dele. Com mais de 900 locais diferentes de uma 
região registrando manchas, é um caso totalmente inédito no Brasil e que, 
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possivelmente, causará efeitos de forma duradoura. Segundo o quanto o turismo sofreu 
no período do aparecimento das manchas e como esse impacto veio de forma quase 
que imediata. Terceiro a omissão do governo brasileiro em minimizar o dano é de uma 
tamanha irresponsabilidade e descaso com o meio ambiente e com a população 
afetada. A diminuição das capacidades das pessoas que vivem do turismo também é 
um ponto importante. Durante o período do aparecimento das manchas, essas pessoas 
tiveram inúmeras liberdades privadas e se faz necessário um ressarcimento, pelo 
menos do que se pode reparar. Ações de monitoramento das águas seria o mínimo 
ideal, manter as praias em condições de uso ajuda tanto quem vive da praia quanto 
quem usufrui dela. Reparar os danos econômicos daqueles que vivem do turismo seria 
uma boa forma de reinseri-los na condição vida que eles tinham antes do 
derramamento. Esses resultados apresentados sugerem que se faz necessária a 
observação de como a região está se recuperando do derramamento, novamente com 
um foco no ambiental, que foi o mais impactado, e se outros setores continuam sendo 
afetados como foram em 2019. Apesar da situação ter sido controlada e inúmeras praias 
já estarem limpas, também é preciso manter a atenção em possíveis consequências 
que ainda podem surgir, principalmente aos danos ao meio ambiente, que podem 
aparecer de forma gradual e prolongada. 
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TÍTULO: COMUNIDADES TRADICIONAIS E FINANÇAS SOLIDÁRIAS: um estudo 

sobre a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta de Tubarão 

Resumo 

Com a crise provocada pelo modo de desenvolvimento implementado pelo capital, surge 
a necessidade de a classe trabalhadora buscar um novo modelo de desenvolvimento 
econômico que comtemple todos aqueles que se veem excluídos pela sociabilidade 
capitalista. Um modelo que ao invés da concorrência desenfreada incentive a 
cooperação entre os indivíduos e busque a inclusão social, tendo como características 
a autogestão e a solidariedade. Esse modelo é a Economia Solidária, cujo seus 
princípios norteiam o projeto de pesquisa “A Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Ponta de Tubarão/RN e o Banco Comunitário de Desenvolvimento: uma alternativa de 
finanças solidárias para os Povos e Comunidades Tradicionais”, no qual o plano de 
trabalho de que trata esse relatório está vinculado, e que se propõe a investigar o 
exercício de concepção de um banco comunitário e também o seu processo constituinte, 
ou seja, as organizações sociais envolvidas em sua criação. Considera-se como 
relevante o fato deste processo está acontecendo em uma comunidade tradicional que 
tem como algumas de suas particularidades a pesca artesanal e maricultura, além do 
comércio de alimentos e turismo comunitário como suas principais atividades 
econômicas. Os povos e comunidades tradicionais têm uma importância estratégica no 
debate sobre desenvolvimento sustentável por possuírem saber ambiental empírico, 
memória ecológica e viverem de acordo com os mesmos valores defendidos pela 
economia solidária. 
 
Palavras-chave: Bancos Comunitários. Finanças Solidárias. PCTs. 

TITLE: TRADITIONAL COMMUNITIES AND SOLIDARY FINANCE: a study on the 

Ponta de Tubarão Sustainable Development Reserve 

Abstract 

With the crisis caused by the way of development implemented by capital, the need 
arises for the working class to seek a new model of economic development that covers 
all those who see themselves excluded by capitalist sociability. A model that instead of 
rampant competition encourages cooperation between individuals and seeks social 
inclusion, with self-management and solidarity as characteristics. This model is the 
Solidarity Economy, whose principles guide the research project "The Ponta de Tubarão 
/ RN Sustainable Development Reserve and the Community Development Bank: an 
alternative of solidarity finance for Traditional Peoples and Communities", in which the 
plan The work to which this report deals is linked, and which proposes to investigate the 
exercise of designing a community bank and also its constituent process, that is, the 
social organizations involved in its creation. Relevant is the fact that this process is 
happening in a traditional community that has artisanal fishing and mariculture as some 
of its particularities, in addition to food trade and community tourism as its main economic 
activities. Traditional peoples and communities are of strategic importance in the debate 
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on sustainable development because they have empirical environmental knowledge, 
ecological memory and live according to the same values defended by the solidary 
economy. 
 
Keywords: Community Banks. Solidary Finance. TPCs. 

Introdução 

O presente relatório está relacionado a pesquisa “A Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Ponta de Tubarão/RN e o Banco Comunitário de Desenvolvimento: uma 
alternativa de finanças solidárias para os Povos e Comunidades Tradicionais”, tendo 
como pergunta de partida: como a criação de um banco comunitário de desenvolvimento 
pode fortalecer o processo organizativo de uma comunidade tradicional, aumentando a 
renda e a qualidade de vida das pessoas envolvidas? A pesquisa tem como objetivo 
geral analisar a criação do Banco Comunitário na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Ponta de Tubarão/RN como uma alternativa de finanças solidárias capaz 
de fortalecer a atividade organizativa da própria comunidade. E tendo como objetivos 
específicos: Compreender aspectos culturais e socioeconômicos dos pescadores 
tradicionais RDS Ponta de Tubarão; identificar lideranças comunitárias e parceiros 
locais que possam ajudar na implementação do Banco Comunitário de Desenvolvimento 
e também a produção e consumo local; fazer um diagnóstico das condições necessárias 
para a estruturação de um banco comunitário, levando em consideração as relações 
sociais características da comunidade; ajudar no processo de consolidação do 
sentimento de pertencimento da comunidade com a RDS; verificar o acesso e a inclusão 
da RDS Ponta de Tubarão às políticas públicas de renda e geração de trabalho; além 
de agregar valor ao curso de Serviço Social pela introdução dos discentes na pesquisa, 
tendo em vista que refletir e analisar a questão social é uma demanda do curso. A 
metodologia adotada é a pesquisa-ação, que visa observar a realidade histórica do 
indivíduo que pode levar a interpretações, questionamentos e transformação da 
realidade na qual está imerso. No caso dessa pesquisa, a mesma está sendo ajustada 
por conta da pandemia da pandemia do Corona vírus e será apresentada 
posteriormente. O plano de trabalho “COMUNIDADES TRADICIONAIS E FINANÇAS 
SOLIDÁRIAS: um estudo sobre a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta de 
Tubarão” referente a este relatório, faz parte do projeto de pesquisa “A Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Ponta de Tubarão/RN e o Banco Comunitário de 
Desenvolvimento: uma alternativa de finanças solidárias para os Povos e Comunidades 
Tradicionais” que busca desenvolver nos bolsistas envolvidos habilidades de pesquisa 
e uma visão crítica da sociedade, através do exercício de sistematização e organização 
bibliográfica sobre o tema, pesquisa documental, coleta de dados, participação de 
eventos científicos e etc... A relevância desse estudo se deve ao fato de que os povos 
e comunidades tradicionais de pescadores têm um papel fundamental na discussão de 
alternativas para preservar o meio ambiente e efetivar um modelo de desenvolvimento 
sustentável; além de fazer interlocução com o Estado (Secretaria de Estado da 
Educação e da Cultura), organizações da sociedade civil (Serviço de assistência rural, 
Comissão Justiça e Paz) e universidades públicas (UFRN, UFBP e UERN). 
 
Metodologia 

 
A necessidade de uma metodologia que dê conta de abarcar as complexidades 
inerentes a uma nova forma de se relacionar com o coletivo, levando em consideração 
o processo de ação e participação de todos os envolvidos levou a adoção da pesquisa-
ação como método escolhido. Para Thiollent: A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa 
social que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 
resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo 
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cooperativo e participativo (THIOLLENT.1985, p.14) A interação entre participantes e 
pesquisadores é um dos elementos essenciais para o desenvolvimento da pesquisa. Os 
dados primários serão coletados por meio de entrevistas semiestruturadas nas 
comunidades de Diogo Lopes e Sertãozinho, que fazem parte da RDS Ponta do 
Tubarão, por meio de formulários específicos de consumo, para a população, e 
produção, para os empreendedores. Os dados secundários são os obtidos com a 
revisão documental referente à extensa bibliografia sobre o tema. Os dados 
quantitativos serão apurados por meio do programa PSPP. Essa pesquisa faz parte do 
Grupo de Estudos e Pesquisa Questão Social, Política Social e Serviço Social e é 
obrigatório que os alunos bolsistas de IC participem das reuniões em que pesquisadores 
se encontram para discutir e apresentar os resultados do trabalho desenvolvido pelos 
professores, alunos de graduação e pós-graduação. Devido à pandemia os encontros 
estão sendo online. 
 

Resultados e Discussões 

 
O atual sistema hegemônico, baseado no crescimento econômico e na produção de 
riqueza, não foi capaz de acabar com a miséria humana. Milhares de pessoas se 
encontram sem emprego e muitas vezes passam fome. Diante de um cenário tão 
desanimador, os Povos e Comunidades tradicionais (PCTs) podem dar uma grande 
contribuição no debate do desenvolvimento sustentável e oferecer alternativas efetivas 
para superar a questão social. De acordo com o decreto 6. 040/2007, que estabelece a 
Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais eles se configuram como: 
grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 
tradição (BRASIL, 2007, p.2) Tal iniciativa de garantir proteção a esses povos e seus 
territórios veio do Governo Federal com o objetivo de garantir seus direitos territoriais, 
culturais, econômicos e ambientais; além de respeitar e valorizar a herança cultural 
desses povos. A relação entre PCTs e Economia Solidária se deve à similaridade entre 
os princípios defendidos por ambos. Para Singer (2018, p.23) a Economia Solidária: 
“...se refere à organização de produtores, consumidores, poupadores, etc.,que se 
distinguem por duas especificidades: (a) estimulam a solidariedade entre os membros 
mediante a prática de autogestão e (b) praticam a solidariedade para com a população 
trabalhadora em geral, com ênfase na ajuda aos mais desfavorecidos.” No fim do século 
XX a Economia Solidária ressurge como resposta à crise financeira, liberação à atuação 
desregulamentada do capital e a própria desregulamentação da economia; o que vem 
provocando no mundo o aumento significativo do desemprego. Para Oliveira (2012) 
além de uma alternativa para gerar trabalho e renda aos excluídos, as práticas e valores 
da autogestão, cooperação e solidariedade da Economia Solidária podem constituir um 
potencial movimento emancipatório. No Brasil, ela ganha força no fim da década de 
noventa, em um contexto de governo neoliberal e grande desemprego culminando com 
a criação em 2003 da SENAES (Secretaria Nacional de Economia Solidária), que foi 
extinta em 2016. Baseado nos princípios norteadores da Economia Solidária, o presente 
plano de trabalho busca analisar como a criação de um banco comunitário pode trazer 
desenvolvimento para a RDS Ponta do Tubarão, localizada nos municípios de Macau e 
Guamaré. Para o Instituto Palmas: “Bancos Comunitários são serviços financeiros 
solidários, em rede, de natureza associativa e comunitária, voltados para a geração de 
trabalho e renda na perspectiva de reorganização das economias locais, tendo por base 
os princípios da Economia Solidária”. (INSTITUTO BANCO PALMAS, 2020) Além disso, 
os bancos comunitários têm por objetivo é promover o desenvolvimento de territórios de 
baixa renda, através do fomento à criação de redes locais de produção e consumo. 
Baseia-se no apoio às iniciativas da economia popular e solidária em seus diversos 
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âmbitos, como: de pequenos empreendimentos produtivos, de prestação de serviços, 
de apoio à comercialização e o vasto campo das pequenas economias populares. 
(INSTITUTO BANCO PALMAS, 2020) 
 
Conclusão 

 
A comunidade abriga as características necessárias para a implantação de um Banco 
Comunitário em seu território. Chegou-se à conclusão que é necessário aplicar 
formulários de consumo, com foco em donos de empreendimentos turísticos e nos 
pescadores e marisqueiras. A crise provocada pelo Corona vírus também causou 
impactos no desenvolvimento da pesquisa, atrasando seu cronograma e acarretando a 
necessidade de adaptar os formulários. Devido a impossibilidade de locomoção, fica 
impossível aplicar questionários presencialmente. Estuda-se a possibilidade de 
simplificar os mesmos e aplicá-los online por meio de aplicativo de celular. Outra 
questão que deve ser analisada com atenção é a necessidade de fazer algum evento 
online de formação para manter a população mobilizada. Para concluir, ao analisar o 
processo necessário para a criação de um banco comunitário em parceria com a 
população, participando das reuniões e, paralelo a isso, estudando a bibliografia sobre 
o tema, existe um grande enriquecimento acadêmico que pode vir a se transformar em 
uma carreira científica; algo que pode ser de grande contribuição para a sociedade como 
um todo. 
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TÍTULO: GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA NO RN: DA INSERÇÃO AOS DESAFIOS 

E DILEMAS NOS DIAS ATUAIS 

Resumo 

Conhecido por sua potencialidade na geração energética por fonte eólica, o estado do 
Rio Grande do Norte (RN) tem se mantido em destaque nessa produção desde a 
inserção do Brasil nessa atividade, no início dos anos 2000. No entanto, apesar dos 
montantes de investimentos realizados nos municípios do RN, e das sinergias geradas 
pelo adensamento da cadeia produtiva do setor eólico no território nacional, em especial 
na região Nordeste, não se verifica o desenvolvimento setorial da indústria eólica nos 
espaços onde estão sendo realizados a montagem dos parques eólicos, destacando-se 
o RN, nesse contexto. Deste modo, esta pesquisa, procura discutir justamente os 
desdobramentos e a potencialidade do mercado eólico nos municípios do Rio Grande 
do Norte, versando sobre as condições de desenvolvimento desse setor ao longo do 
tempo e sobre as consequências e possibilidades trazidas para o território por meio dos 
investimentos já realizados. Trata-se de uma pesquisa exploratória que, inicialmente, 
buscou realizar um aprofundamento teórico acerca da temática de desenvolvimento 
econômico regional, que, associando à coleta de dados secundários, permite 
aprofundar o debate e apontar algumas reflexões pertinentes ao estado da arte da 
geração de energia eólica no RN. 
 
  
 
Palavras-chave: Energia Eólica; Cadeia Produtiva; RN. 

TITLE: Generation Of Wind Energy In RN: From The Insertion To The Challenges And 

Dilemms In The Current Days 

Abstract 

 

Known for its potential in energy generation by wind power, the state of Rio Grande do 
Norte (RN) has remained in the spotlight in this production since Brazil's insertion in this 
activity, in the early 2000s. However, despite the amounts of investments carried out in 
the municipalities of RN, and the synergies generated by the densification of the 
production chain of the wind sector in the national territory, especially in the Northeast 
region, there is no sectoral development of the wind industry in the spaces where the 
wind farms are being set up, highlighting the RN, in this context .. Thus, this research 
seeks to discuss precisely the developments and the potential of the wind market in the 
municipalities of Rio Grande do Norte, dealing with the development conditions of this 
sector over time and the consequences and possibilities brought to the territory through 
investments already made. It is an exploratory research that, initially, sought to carry out 
a theoretical deepening on the theme of regional economic development, which, in 
association with the collection of secondary data, allows to deepen the debate and point 
out some reflections pertinent to the state of the art of power generation wind power in 
RN. 
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Keywords: Wind Energy; Productive chain; RN. 

Introdução 

Ao examinarmos a diversificação da matriz energética brasileira, em especial a matriz 
elétrica nacional, sob a perspectiva do desenvolvimento econômico, é possível 
compreendermos o porquê do direcionamento nacional para esse tipo de fonte e como 
essa atividade pode potencializar a geração e a distribuição de renda, aumentando as 
interações inter e intra-regionais de forma a impulsionar as economias atrasadas, como 
a do Rio Grande do Norte, para um crescimento econômico sustentado e voltado para 
o melhoramento qualitativo do espaço e das condições de vida das populações 
residentes. 

No entanto, para que ocorra um desenvolvimento integrado com as condições 
específicas do local, faz-se necessário considerar a realidade espacial, social e 
ambiental que ancora os investimentos de qualquer natureza. Isso porque não se pode 
deixar de lado as potencialidades e os limites que estão na fronteira dos investimentos 
sob pena de não conseguir aproveitar os benefícios socioeconômicos que a atividade 
econômica engendra, quando realizada sob as condições concretas e específicas do 
local. Um investimento produtivo deve ser capaz de permitir o acesso da população a 
emprego e renda, aos bens e serviços desencadeados pela concretudo da atividade 
realizada, de modo que as relações que aí se formam possam se transformar em 
mudanças qualitativas e quantitativas, beneficiando a todos pelo mecanismo da 
capacidade de transformar a atividade em elemento de desenvolvimento 
regional/local/espacial. 

Assim, para compreender melhor as causas e as consequências dos rebatimentos 
internos da atividade eólica no estado do RN, fez-se necessário realizar um estudo 
aprofundado tomando como base as reflexões já realizadas anteriormente acerca do 
desenvolvimento econômico/capitalismo feitas por Furtado, Hirschamn, Furió, Myrdal, 
Harvey, além de outros estudiosos que buscam analisar e refletir sobre a geração eólica 

e a economia norteriograndense. 

Estas reflexões contemplam a exigência do projeto em vigor intitulado “Produção de 
energia elétrica por fonte eólica no Nordeste e as perspectivas abertas à produção da 
energia eólica no estado do Rio Grande do Norte”, e já foram realizadas e contempladas 

no relatório apresentado no ano passado. 

Neste momento, esta pesquisa buscou aprofundar as questões que envolvem a cadeia 
produtiva do setor eólico, apresentando os dados secundários capazes de permitir uma 
aprofundamento na reflexão que ancora os investimentos em energia renovável no país, 
em especial na região Nordeste, tendo como objetivo explicar a geração de energia 
eólica no Rio Grande do Norte, buscou-se compreender as capacidades e desafios 
dessa atividade nos subespaços do estado. Com isso, este trabalho considera a análise 
sobre as potencialidades locais dessa atividade especificamente, bem como sobre a 
caracterização de sua cadeia societária, para a partir daí compreender seus 
desdobramentos e os interesses dos principais players no processo de formação do 
mercado nacional de energia eólica. Destaca-se também a caracterização da cadeia 
produtiva do setor eólico, visando a análise da internalização (ou não) de seus 
componentes/equipamentos no estado do RN, em especial. Por fim, discute-se as 
consequências da exploração da geração de eletricidade por fonte eólica no interior do 
RN. 
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Metodologia 

 
O período de análise envolve o momento atual e visa entender a potencialidade de 
recurso natural para efeito de geração de eletricidade, a cadeia societária, a cadeia 
setorial e o uso da terra para a implantação dos parques eólicos. Trata-se de uma 
pesquisa exploratória nos termos abordados por Gil (1991), quando destaca que o 
principal objetivo deste tipo de pesquisa reside no aprimoramento de ideias ou a 
descoberta de intuições. Com isso, seu planejamento envolve tanto o levantamento 
bibliográfico e realização de entrevistas com pessoas que tiveram (ou têm) experiências 
práticas com o problema pesquisado como a análise de exemplos que estimulem a 
compreensão da problemática em questão (GIL, 1991). 

Este relatório envolveu especificamente um levantamento de dados secundários, 
buscando reunir algumas informações sobre a especificidade do setor eólico e suas 
potencialidades de geração de emprego e renda. A ideia é discutir o estado da arte da 
atividade eólica nesta região, bem como um olhar, ainda que embrionário, acerca da 
localização dos parques eólicos no RN. 

Para tanto, considerou-se as seguintes fases: i) elaboração do plano de trabalho, 
contendo a problemática, objetivos e suposições iniciais; ii) identificação das fontes; iii) 
localização das fontes e obtenção do material; iv) leitura do material; realização de 
fichamentos; v) redação do trabalho. 

Importante destacar que no levantamento de dados secundários sentiu-se a 
necessidade de buscar dados sobre a cadeia societária da indústria eólica no país como 
forma de nortear o entendimento sobre as especificidades do setor no contexto da 
entrada de capital para a realização de investimento deste porte no país. A ideia aqui 
esteve atrelada o tempo todo com as transformações que ocorreram na região ao longo 
dos anos e que puderam extrair algumas conclusões que são relevantes para entender 
o objeto de discussão presente neste projeto de pesquisa. Por exemplo, permitiu 
entender o quanto a elaboração de políticas específicas é importante para tratar a região 
Nordeste nas suas múltiplas escalas produtivas e, portanto, dos problemas e desafios 
que a região enfrenta, fruto do estilo de desenvolvimento alcançado nos tempos 
passados, mas que não encontram ressonância no mundo do século XXI. É o caso da 
inserção da energia eólica no Nordeste, que precisa ser encarada no contexto das 
transformações do mundo atual, levando em consideração as especificidades dos 
subespaços, bem como da necessidade de se ter o poder público local envolvido com 
o impacto qualitativo que esta atividade engendra e que, por isso, precisa ser olhada 
para além de um setor gerador de energia renovável, haja vista trazer na sua essência 
a potencialidade de desenvolvimento regional presente nas diversas fases da cadeia de 
valor. 

Segundo Laville (1999, p. 112): “fazer a revisão da literatura em torno de uma questão 
é, para o pesquisador, revisar todos os trabalhos disponíveis, objetivando selecionar 
tudo o que possa servir em sua pesquisa”. Logo, esse exercício permitiu selecionar a 
literatura que mais se identificasse com os objetivos propostos, destacando-se, no 
campo da revisão teórico e bibliográfica, Furtado, Hirschamn, Furió, Myrdal, Harvey, e, 
no campo da geração de energia, Helder Pinto Jr., Antônio Dias Leite, teses de 
doutorado, dissertação de mestrado, dentre outros. 

A pesquisa ainda envolverá, no plano final de apresentação dos resultados, uma 
pesquisa documental, que já encontra-se em fase de elaboração, e que diz respeito a 
coleta de dados a partir de documentos de natureza quantitativa e de outros que se 
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valem das técnicas de análise de conteúdo. A importância deste tipo de pesquisa para 
o objeto em estudo encontra-se na base prática de realização da coleta de dados. Por 
tratar de um setor que envolve a publicação de muito material quantitativo, relatórios 
anuais, estimativas de médio e longo prazos, faz-se necessário ter um cuidado mais 
acurado para saber o que de fato interessará para fins dos objetivos propostos. Nesse 
sentido, não se pode abrir mão dos mais variados dados quantitativos e nem da 

legislação em vigor. 

Por esse motivo, a pesquisa tem exigido a consulta a arquivos de domínio público, à 
imprensa, documentos específicos do setor energético, etc., fazendo-se valer-se 
também da utilização de procedimentos dos mais diversos possíveis, tais como 
fotografias, filmes, vídeos, etc., que serão apresentados em momento posterior, na 
finalização do projeto. 

Como a pesquisa parte-se de algumas hipóteses importantes, dente as quais, ressalta-
se que “a ação do Estado no processo de desenvolvimento da fonte eólica no país deve 
versar sobre os obstáculos conhecidos, e não conhecidos, que se opõem à estruturação 
da atividade eólica na região Nordeste, buscando enfrenta-los por meio de uma 
regularização específica da atividade, que contemple os diferentes territórios/espaços 
onde a geração eólica está sendo desenvolvida”, mais do que nunca deve-se estudar 
os casos que mostram o quanto a presença do Estado pode trazer elementos que 
recoloque e direcione o papel do Estado para a efetivação de objetivos que venham ao 
encontro de um desenvolvimento mais qualitativo da região como todo, ou pelos menos 
de seus subespaços receptores de investimentos como o de geração de energia eólica. 

 
Resultados e Discussões 

 
DA POTENCIALIDADE DE RECURSO NATURAL DO NORDESTE BRASILEIRO E, 
EM PARTICULAR, DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A CONCRETUDE DA 
GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA NO PAÍS 

Por suas condições naturalmente favoráveis (de sol e vento, por exemplo), o Brasil é 
impulsionado a utilizar seu potencial eólico no processo de diversificação das fontes de 
geração de energia elétrica. 

Segundo dados da Superintendência de Concessão e Autorização de Geração (SCG), 
mais de 80% da matriz elétrica brasileira é originária de fonte renovável. Isso se dá em 
razão da significativa capacidade de geração de eletricidade por fonte hídrica, cuja 
representatividade alcança mais de 60% em termos de capacidade instalada em MW, 
bem como das outras fontes renováveis, como a eólica, solar, biomassa e undi-elétricas 
que, juntas, perfazem uma participação percentual cerca de 20%, segundo dados do 
SIGA ANEEL (setembro, 2020). 

Dentre as novas fontes renováveis de geração de energia elétrica, destaca-se a fonte 
eólica, cuja participação na matriz elétrica nacional ultrapassou 9% (no mês de setembro 

de 2020). 

Conforme apresentado no Anexo 1, constata-se em termos de número parques eólicos 
instalados um aumento percentual de 50%, entre os anos de 2015 e 2019. 

No período do boom eólico brasileiro, de 2009 a 2012, essa taxa de crescimento chegou 
a um patamar de 84%, considerando os anos de 2004 a 2009, e de 61%, de 2009 a 
2012. Majoritariamente, os estados do Nordeste brasileiro detinham os maiores 
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percentuais de participação nessa expansão, conforme apresentado na segunda parte 
do Anexo 1. 

Em 2009, os estados nordestinos somavam 78% das usinas eólicas brasileiras 
instaladas e desde então a região NE vem se destacando ao longo dos anos. Em 2019, 
esse percentual era cerca de 84%, demostrando a força do Nordeste para esse tipo de 
geração. 

No presente ano, 2020, a região Nordeste contempla uma capacidade fiscalizada de 
geração de energia eólica de 13.984.448,14 kW, representando quase 87% da 
capacidade de geração total em operação no país, o que demostra a grande 
potencialidade de geração elétrica por fonte eólica na região Nordeste (Anexo 2). 

Entre os estados do Nordeste destacam-se o Rio Grande do Norte, com 4.564.168 kW, 
a Bahia, com 4.221.390,64 kW, e o Ceará, com 2.177.964 kW, conforme mostram os 
dados do Anexo 2. 

Percebe-se assim que a relevância da região Nordeste se mantém ao longo do tempo, 
e, considerando a capacidade de geração de energia eólica em construção e não 
iniciada, em kW, constata-se que o NE detém quase 99% da capacidade de geração 
em construção e 100% da capacidade de geração não iniciada, conforme resumo 
apresentado no Anexo 3. 

Para 2026, o Ministério de Minas e Energia (MME), juntamente com a Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), estima que a energia eólica alcançará 28 GW de potência 
instalada, o que representará 13,4% da capacidade total de geração de eletricidade 
nesse ano. 

Também, segundo o MME e EPE, espera-se, até 2026, alcançar 11,8GW de expansão 
na geração elétrica (sendo 7GW por fonte eólica), representando um montante de 1,4 
trilhões em investimentos. Para tanto, a previsão é que sejam destinados para a região 
NE, a partir de 2021, 80% dos investimentos em na expansão de geração de energia 

por fonte eólica, e 20% para a região Sul. 

Dentro os estados nordestinos, o Rio Grande do Norte destaca-se com a maior 
capacidade instalada de energia eólica em operação, representando mais de 28% do 
total da capacidade de geração nacional de eletricidade por fonte eólica. 

O Anexo 4 destaca a localização das usinas eólicas no estado do RN. Revelando a 
concentração espacial na costa do litoral norte potiguar, destacam-se os municípios: 
João Câmara, com 741.560 kW, Serra do Mel, com 655.155 kW, Parazinho, com 
629.200 kW, São Bento do Norte, com 348.800 kW, e Guamaré, com 284.450 kW. 
Juntos, esses municípios representam 58,3% da capacidade instalada total em 
operação no território potiguar e 16,5% no país. 

 

DA CADEIA SOCIETÁRIA 

Analisando a cadeia societária de geração de energia elétrica por fonte eólica no Brasil, 
averiguou-se que as mais de 650 usinas brasileiras em operação são de propriedade 
apenas de 79 empresas e de dois conglomerados de ações pulverizadas, no mercado 
interno e externo. 
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Com base nos dados do SIGA ANEEL, de 01 de setembro de 2020, identificou-se 
inicialmente 595 proprietários/empresas. No entanto, buscando verificar a cadeia 
societária da forma mais clara possível, este trabalho centrou-se em identificar o 
principal proprietário para daí somar os kW fiscalizados das empresas principais 
detentoras do capital de investimento em território nacional. Para tanto, considerou-se 
um percentual de 99%, ou mais, de participação de cada grupo econômico nas usinas 
instaladas no território nacional, cujo resultado somou um quantum de 79 empresas e 2 
conglomerados de ações, conforme citado acima. 

Ressalta-se que essa redução de 594 para 79 empresas e 2 conglomerados de ações 
se basearam no banco de dados nomeado PARACEMPER da ANEEL, que registra os 
nomes e percentuais, em termo de usinas e capacidade instalada, dos grupos 
econômicos que possuem alguma participação percentual de forma individualizada. 

Baseando-se nos dados apresentados pelo PARACEMPER, averigou-se a ramificação 
societária de cada usina, somando as partes da mesma empresa de forma a considerar 
como único proprietário aqueles que possuem percentuais acima de 99%. Logo, 
percentuais abaixo de 99% foram divididos conforme suas partes significativas de 
participação de grupos e empresas. 

O Anexo 5 apresenta assim as 15 maiores empresas, em termos de participação 
percentual na capacidade em operação, que, juntas, possuem mais de 55% dos 
16.092.522,86 kW fiscalizados no mercado brasileiro. Essas empresas também detêm 
mais de 50% das usinas nacionais. Por conseguinte, pouco mais de 44% da capacidade 
em operação restante estão em posse de dois conglomerados de ações pulverizadas e 

de mais 64 empresas ou grupo societário. 

Isto posto, pode-se verificar a concentração da cadeia societária em termos percentuais, 
haja vista que 15 empresas detêm 55%, enquanto 66 empresas somam juntas 44% na 
participação de kw em operação, ressaltando que a grande maioria dessas 66 empresas 

possuem menos de 1% de representatividade. 

Das 15 empresas com maior participação percentual listadas no Anexo 05, a State Grid, 
General Nuclear Power, Three G. Corporation e CGN Energy UK One são de origem 
chinesa e detêm 2.490.090,00 kW em operação fiscalizados, representando mais 15% 
da capacidade brasileira total em operação, tornando a China o maior detentor de 
capacidade de geração eólica em operação no Brasil. 

Em segundo lugar, destacam-se as empresas britânicas, Echoenergia, Cubico 
Sustainable e ContourGlobal, com 1.935.230,00 kW, ou seja, aproximadamente 12% da 
capacidade em operação brasileira de fonte eólica, sendo seguida pela França, com as 
empresas Engie e Voltalia, que juntas detêm 843.562,50 kW, 5,2% da capacidade em 
operação brasileira, e pela Itália, com a empresa Enel, que detêm 781.800,00 kW, 
aproximadamente 4,8% da capacidade em operação de energia eólica no país. 

Neste contexto, considerando a rápida expansão do mercado europeu de equipamentos 
eólicos, surge a necessidade de expandir a oferta dos mesmos para novos mercados, 
em decorrência da plena capacidade de equipamentos eólicos instalados naquele país 
encontrar limites de escoamento no mercado interno. Com isso, o Brasil apresentou-se, 
e continua apresentando desde o início dos anos 20 do século XXI, uma potencialidade 
incrível de geração de energia eólica tanto onshore como offshore, de modo que seu 
mercado para a realização de investimentos na cadeia produtiva a montante e a jusante 
vem ao longo dos anos favorecendo o aumento do grau de utilização da capacidade 
instalada dos equipamentos eólicos tanto nos países europeus como na China, o que 
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demonstra a força que o setor eólico apresenta no processo de expansão dos 
investimentos no pais, dado a constância e força dos ventos alísios, assim como a 

grande expansão de sua costa terrestre e marítima, notadamente desde a BA até o MA. 

Internamente, o Brasil passou por crises no abastecimento de energia elétrica ao longos 
anos, destacando-se por exemplo a “crise do apagão” de 2001, que permitiu de certa 
forma envidar esforços importantes para ampliar a capacidade de geração no país pelo 
processo de diversificação das fontes de geração de eletricidade com o objetivo de 
garantir sobretudo a segurança energética frente a expansão das condições de 
demanda por energia, tornando assim possível a implementação de projetos de 
desenvolvimento voltados para o crescimento socioeconômico nacional em bases 
sustentadas. Além do mais, somando-se tudo isso às condições ambientais e a 
reformulação das condições institucionais e regulatórias do setor elétrico brasileiro, nos 
primeiros anos do ano 2000, a política energética nacional tornou atrativa a inserção de 
novas fontes renováveis para efeito de geração de eletricidade e, com isso, a de 
empresas, em sua maioria europeias, visando a expansão relativa do seu mercado 
eólico na direção dos países em desenvolvimento como forma de reduzir o grau de 
capacidade ociosa, especialmente a partir de 2009, quando o Brasil realizou o primeiro 
leilão exclusivo para a contratação da fonte eólica no ambiente regulado. 

 

DA CADEIA INDUSTRIAL DO SETOR EÓLICO 

A cadeia produtiva do setor eólico divide-se, conforme apresentado por Macedo (2015), 
entre fabricantes de equipamentos, fornecedores de componentes, planejamento, 
construção e logística, prestadores de serviços de consultoria e design, prestadores de 
serviços de operação e manutenção (O&M), as empresas de serviços públicos, os 
desenvolvedores de projetos independentes e investidores financeiros. 

Segundo informações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), no artigo de Gouveia e Silva (2018), existem aproximadamente 300 empresas 
que atuam na cadeia produtiva eólica a jusante e/ou a montante no Brasil. No Anexo 06 
é possível destacar a distribuição da quantidade dessas empresas por área atuação. 

A ampliação dos investimentos direcionados ao desenvolvimento de parques eólicos no 
Brasil tem contribuído para dinamizar as regiões que oferecem capacidade de gerar 
energia elétrica por fonte eólica, o que envolve o encadeamento da indústria eólica por 
meio da fabricação de torres, pás, aerogeradores, fornecimentos de insumos, O&M, 
construção civil, comércio, prestação de serviços jurídicos, saúde, além do ramo de 
hotelaria, gerando, por essa atividade, empregos temporários e permanentes, bem 
como rendas auxiliares para os arrendatários de terras. 

Estas atividades são importantes, porque, ao alterar o ambiente, criam-se novas 
oportunidades de geração de renda e criação/ampliação de negócios produtivos e de 

serviços. 

Contudo, a geração de emprego acaba sendo mais temporária, do que permanente, 
pois a cadeia eólica demanda uma maior contratação de pessoas na fase de 
implantação dos parques eólicos quando se criam novos empregos diretos e indiretos; 
porém, na fase de operação dos parques estas contratações sofrem uma redução 
dramática, contribuindo assim para uma realidade caracterizada pela rotatividade de 
mão de obra entre os espaços receptores destes investimentos. 
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De acordo com as informações de Gouveia e Silva (2018), essas empresas encontram-
se localizadas principalmente na região Nordeste, sedo os estados da Bahia, Ceará e 
Pernambuco os principais mercados em termos de fabricação de torres, aerogeradores 
e pás. 

Ao considerarmos a cadeia produtiva de geração de eletricidade por fonte eólica no 
território nacional como um todo, ou mesmo para a região nordeste, pode-se aventar 
que a produção recente de energia eólica está contribuindo para a dinâmica econômica 
do país, gerando emprego e renda nesses espaços e disseminando o desenvolvimento 
tecnológico nacional, mesmo que de forma concentrada em poucos espaços. 

Tomando-se como base o pensamento de Hirschman (1961), a internalização da cadeia 
produtiva a montante e a jusante desta atividade no território nacional, demonstra que 
os investimentos nesta fonte de geração determina não só a expansão da capacidade 
de energia elétrica existente, mas possibilita também o incremento de capital técnico-
nacional que, nos termos de Myrdal (1990), pode desencadear um efeito completivo 

pela causação circular acumulativa. 

Por consequência, ao se permitir um esforço de qualificação de mão de obra específica 
para trabalhar no processo de adaptação dos equipamentos às condições locais, 
operação de máquinas mais tecnologicamente desenvolvidas e em novos serviços, 
pode-se considerar que a geração de energia eólica está direcionada ao 
desenvolvimento econômico nacional e regional. 

No entanto, esse desenvolvimento não parece encontrar sinergias nos subespaços 
onde estão localizados os parques eólicos, em especial no estado do Rio Grande do 
Norte. Ou seja, até o momento o RN não foi capaz, apesar de seu pioneirismo e 
liderança na geração de energia eólica, de adensar nos seus espaços a cadeia eólica a 
montante e a jusante. Apesar dos esforços de capacitação de mão de obra, por meio de 
criação de diversos cursos técnicos ou de nível superior, como o de Engenharia de 
Energias ou Energias Renováveis a contração dessa mão de obra se deu por meio de 
empresas estabelecidas em outros estados, forçando a evasão da capacidade técnica 
do estado, e, com isso, restando apenas o ônus do custeio do processo de capacitação 
e do uso dos recursos naturais que abordaremos no próximo tópico. 

Os recursos locais (naturais ou não) são fatores potenciais de desenvolvimento de 
qualquer atividade econômica. O grau de infraestrutura de uma região, a potencialidade 
quanto aos seus recursos naturais, bem como a capacitação de mão de obra são fatores 
atrativos de capital e, portanto, podem levar uma região ao crescimento econômico 

(FURIÓ, 1996). 

Contudo, apenas ser detentor dos recursos naturais não geram, e não garantem ao RN 
o desenvolvimento setorial almejado. Para além da abundância de vento e sol, é preciso 
utilizar essas potencialidades de forma a transformar positivamente o espaço social e 

econômico com geração de emprego e renda. 

Para tanto, faz-se necessário planejar para atrair recursos financeiros e capacidade 
tecno-produtiva suficiente para desenvolver a atividade eólica em todos os níveis da 
cadeia produtiva, objetivando não apenas gerar energia para atender aos motivos 
externos à decisão de realização desse tipo de investimento, mas sobretudo aproveitar 
as potencialidades engendradas pela dinâmica da cadeia produtiva no processo de 
geração de eletricidade por fonte eólica, maximizando os benefícios em favor do 
desenvolvimento econômico e socioambiental do RN. 
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DO USO DA TERRA E SEUS CONFLITOS. 

Apesar de estarmos presenciando as mudanças ambientais geradas pela ação do 
homem, ao alterar o meio natural, criando, como consequência, uma “segunda 
natureza”, pornôs termos de David Harvey (2010), bem como considerando os avanços 
nos estudos das ciências ambientais, pode-se compreender melhor os impactos da ação 
humana sobre o meio natural. É sobre esta temática que pretende-se discutir neste 
tópico, mesmo que de forma sucinta, os rebatimentos internos decorrentes da utilização 
dos recursos da terra nos subespaços onde estão ocorrendo a geração de energia 
elétrica por fonte eólica, notadamente no Rio Grande do Norte. 

Como enfatizado anteriormente, o RN possuí uma forte potencialidade natural para 
geração de eletricidade por fonte eólica. Segundo a ANEEL (setembro, 2020), o RN 
detém 4,5 GW dos 16 GW de potência em operação nacional. 

Ao todo, o estado soma 21 municípios receptores dos parques eólicos em operação. 
Mas, como já enfatizado no tópico anterior, apesar desta forte fronteira de investimento 
em geração, não encontra-se em nenhum deles sinergias significativas entre a prática 
da atividade no espaço e o melhoramento sistêmico da economia local. 

Vale frisar que a produção de energia eólica possui especificidades. Em primeiro, a 
geração de energia eólica é intensiva em capital e tecnologia, logo, não demanda a 
contratação de um grande contingente de mão de obra na fase de operação dos 
parques. Com isso, extrai-se uma produtividade importante na medida em que os ventos 
alísios acontecem com reduzida intermitência, como nos meses de julho a novembro. 

Já na fase de implantação, a contratação de mão de obra é mais significativa, apesar 
do caráter temporário, induzindo assim um efeito migratório em torno das áreas onde 
os parques são implantados. 

Ademais, destaca-se que a exigência de qualificação e especificidade técnica da mão 
de obra contratada na operação dos parques eólicos, sendo a manutenção preventiva 
das torres feita de forma remota e automatizada, o que diminui sobremodo a quantidade 
e a temporariedade de mão de obra nas fases de O&M. 

Assim, não estando interiorizada no RN a cadeia produtiva da atividade eólica, sendo, 
desta forma, demandados de outros estados os insumos e produtos para construção e 
operação dos parques, resta ao estado a arrecadação de Imposto Sobre o Serviço (ISS), 
que ocorre durante a fase de construção, bem como a renda localizada gerada pelo uso 
da terra. 

Quanto a esses dois aspectos, há ainda muita discussão no que se refere ao 
beneficiamento social compensatório, visto que, a exemplo da renda da terra, existem 
ônus e contradições inerentes à propriedade e/ou posse, como destacado por 
Hofstaetter (2016). 

Para a autora, a exploração eólica no território do RN traz grandes dificuldades sociais 
e ambientais. Já que, durante o processo de implantação dos parques, é possível 
constatar danos como a erosão do solo, asfaltamento de dunas, desmatamento e a 
desestabilização de comunidades locais ao afetar a produção agrícola destinada a 

subsistência. 
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Existem ainda outros conflitos no tocante ao beneficiamento das rendas locais e ao uso 
da terra, quando não existe ainda um marco regulatório capaz de uniformizar os 

rendimentos pelo benefício gerado a partir do investimento de capital realizado. 

Ou seja, nas bastam as rendas locais pagas aos proprietários/arrendatários, deve-se ter 
em conta a importância de uma atividade deste porte para o melhoramento qualitativo 
dos espaços de forma sustentada, bem como deve-se respeitar as especificidades do 
local, em termos social e ambiental. A realização da atividade eólica precisa ser capaz 
de trazer frentes de desenvolvimento regional/local para as populações e o estado como 
um todo. Se ela se torna um enclave, perde-se a oportunidade de desencadear um 
mecanismo de compensação produtiva e de geração de emprego e renda. 

Para além da geração de eletricidade, o investimento do setor eólico pode se tornar um 
mecanismo de acessibilidade aos cidadãos que residem nestes espaços que possuem 
a abundância de recursos naturais. No entanto, como já observado por Furtado (1961), 
cabe ao Estado impor limites à exploração desenfreada dos recursos naturais e de sua 
mão de obra, em favor de um processo de coordenação capaz de recolocar o 
desenvolvimento das atividades econômicas no caminho certo, que é o do 
desenvolvimento técnico-produtivo, visando o lucro, mas também o respeito às 
especificidades das regiões e/ou espaços. É urgente preservar o meio ambiente, 
desenvolver as comunidades locais, preservar a fauna, a flora, de tal forma que o 
processo engendre o desenvolvimento sem a necessidade de desencadear conflitos 
internos e externos à atividade que se está almejando desenvolver economicamente e 
socialmente (MELO e MACEDO, 2019). 

 
Conclusão 

 

Conhecida por sua potencialidade natural na geração de energia por fonte eólica, a 
região Nordeste tem se destacado ao longo dos anos com a inserção do Brasil nessa 
atividade. Como já enfatizamos, o estado do Rio Grande do Norte, sobressai-se dentre 
os estados nordestinos como principal produtor dessa fonte. Isso se dá, por sua 
localização e formação geográfica, condições naturais que potencializam a geração. 

Focou-se nesse trabalho quanto rebatimentos internos oriundos da geração de energia 
elétrica por fonte eólica no território do RN. Com isso, evidenciou-se a centralidade da 
capacidade geração em operação brasileira, dessa fonte, em propriedade do capital 
externo. 

Bem como, apesar das sinergias existentes na Região Nordeste, como um todo, 
provindas da atividade eólica, revelou-se à ausência de sinergias entre a atividade eólica 

e as economias nos subespaços onde os parques estão sendo alocados no RN. 

Assim, faz-se necessário a ação do Estado como regulador e gestor de políticas 
públicas de forma a utilizar a potencialidade da atividade por meio da inserção de sua 
cadeia produtiva e/ou outras políticas que direcionem a geração eólica no RN no 

caminho do desenvolvimento local/regional. 

Sem uma ação coordenada e planejada do Estado, a gerência dos conflitos entre o 
capital e o meio social, onde a atividade se estabelece, torna-se inviável no contexto do 
direcionamento do desenvolvimento econômico e social para o melhoramento 
qualitativo dos espaços receptores destes investimentos, respeitando as 
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especificidades do local e a coordenação do crescimento econômico com bases 
viabilizadas pela sustentabilidade socioambiental. 

A coordenação entre os estados do Nordeste pode auxiliar para contrabalançar a 
relação inter e intra-regionais, permitindo, assim, maior eficiência na execução de 
políticas de desenvolvimento local. Contudo, os recursos financeiros precisam também 
estar ao alcance das combinações formadoras de capital na esfera tecno-econômica, 
criando assim possíveis interações entre os agentes estado, sociedade civil, empresas, 
instituições envolvidas. 

Para isso, portanto, é primordial o conhecimento em relação aos problemas internos, 
potencialidades de investimento e as capacidades de expansão presentes no interior do 
RN. Precisamos ter em conta as assimetrias em termo de produtividade e do acesso à 
tecnologia capital e mão de obra qualificada. Compreender esse fenômeno permitirá 
estabelecer o tipo de plano de investimento com diretrizes sólidas capazes de direcionar 
o desenvolvimento regional em favor da valorização do espaço e das populações. 
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TÍTULO: CRIMINALIDADE VIOLENTA E SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE: DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES QUANTO À 

INVESTIGAÇÃO DOS ILÍCITOS VIOLENTOS 

Resumo 

Os números atinentes aos crimes violentos letais intencionais – CVLI atingiram no ano 
de 2017 o ápice negativo no cenário nacional, seguindo um crescimento escalonado 
desde o início do século, destacam-se os estados do Norte e Nordeste cujas médias 
foram registradas em índices superiores ao nacional. Estatisticamente, já é possível 
verificar no Brasil uma migração dos crimes violentos para estas regiões, superando o 
histórico antes concentrado no Sul e Sudeste do país. A problemática central da 
pesquisa insere-se, portanto, na busca do vínculo existente entre os esclarecimentos 
sobre os crimes violentos letais intencionais e seus efeitos, positivos e negativos, nos 
números da mortalidade no Brasil. Tendo como objetivo mais específico a apuração de 
ideias para otimizar o procedimento investigatório policial no Estado do Rio Grande do 
Norte. Nesse ínterim, foi utilizada como metodologia a revisão bibliográfica junto à 
literatura especializada sobre o tema, bem como a análise crítica dos dados obtidos em 
compilados de dados relacionados ao tema. Em sede de desfecho, foi observado que 
os esclarecimentos dos crimes violentos impactam de forma direta na redução dos 
índices de crimes violentos letais intencionais. Nesse contexto, a apuração dos ilícitos 
reclama a melhoria na aplicação de tecnologias, notadamente, o videomonitoramento 
como instrumento de investigação policial, vinculado a melhor capacitação dos agentes 
de Segurança Pública e a adequação das estruturas. 
 

Palavras-chave: Segurança Pública. CVLI. Investigação policial. Esclarecimento. 

TITLE: Violent criminality and directions on RN: guidelines, strategies and actions 

regarding investigation in the canvass of violent illicit, in order to conquer more efficiency 

on responsible identify 

Abstract 

The numbers relative on intentional lethal violent crimes - ILVC register in 2017 the 
negative apex on national scenario, following a scaled growth since the beginning of the 
century, stands out, on those scenario the states from North and Northeast by register 
higher levels than the national one. Statically, is already possible verified on Brazil one 
migration of violent crimes to those regions, before concentrated at South and Southeast 
of country. The central issue of the research is, therefore, inserted in the search for the 
existing link between the solve investigation and the violent intentional lethal crimes with 
yours effects, positives and negatives, on the numbers of mortality at Brazil. The more 
specific objective, the investigation for ideas to optimize the procedure of the police 
investigation on the State of Rio Grande do Norte. On this way, was utilized as 
methodology the literature review of the specialized bibliographic about the theme, plus 
the critic analyze from the data collected on compilates on the subject. Due to outcome, 
was observed that the solve of violent crimes have a direct impact on reducing violent 
lethal intentional rates. On those context, the investigation of illicit need a better 
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technologies apply, especially, the video monitoring as an instrument of police 
investigation, linked to better training for Public Security agents and the adequacy of 
structures. 
 
Keywords: Public Security. ILVC. Police Investigation. Solve. 

Introdução 

Os elevados índices de crimes violentos letais intencionais no Brasil registrados na 
segunda década do século confirmam uma projeção histórica de crescimento e 
levantam urgentes questionamentos sobre os limites da violência urbana e sua 
compatibilidade com a garantia à segurança esposado na Constituição Federal. De 
forma mais precisa, além de taxar o direito à segurança na dimensão individual e 
coletiva, a Constituição de 1988 descreve, em seu art. 144, a Segurança Pública como 
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. A realidade brasileira, entretanto, 
mostra-se dissonante da normativa constitucional. As revelações estatísticas sobre as 
mortes violentas letais intencionais apontam para um crescimento vertiginoso desses 
delitos, capaz de implantar a aparente imagem de ineficiência à atuação estatal na 
gerência da Segurança Pública. Considerando essa problemática, justifica-se e faz-se 
necessário o estudo e a análise dos números referentes às mortes violentas letais 
intencionais para além da perspectiva descritiva, mas junto à interpretação crítica, como 
meio de observar de que modo o Estado, mais precisamente, pode se opor ao 
crescimento dos crimes violentos letais intencionais a níveis incompatíveis com o 
convívio social pacificado pleno, consubstanciando o seu dever de mantenedor da 
Segurança Pública. Em sede introdutória, convém destacar que o estudo não sugere a 
busca pela responsabilização penal dos agentes infratores como uma “guerra” à 
criminalidade violenta ou um recrudescimento do movimento da lei e da ordem 
(BARATTA, 2002, p. 204-205), tampouco este é único ou principal caminho para 
solucionar a crise de Segurança Pública instaurada no país, a qual reclama abordagens 
multissetoriais. Cinge-se o trabalho, fiel ao modelo de Estado Democrático de Direito e 
seu sistema acusatório de persecução penal, a tarefa de analisar e compreender a 
efetivação do direito à segurança através de políticas que alavanquem a atividade 
estatal na investigação dos crimes violentos letais intencionais, com o fito de dar base 
para a persecução da responsabilidade penal sob a vigência do devido processo legal 
(SZABÓ; RISSO, 2018, p. 52-53). A problemática central a ser levantada, desde logo, 
portanto, refere-se aos projetos e modelos de Segurança Pública, mais precisamente 
aos esclarecimentos dos crimes violentos letais intencionais (Câmara de Comércio de 
Bogotá, 2015) e sua influência sobre a os índices de criminalidade violenta na 
sociedade, com um olhar mais atento à realidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
Este que, no ano de 2017, apresentou a maior taxa de mortes violentas por 100 mil 
habitantes de todos os Estados da Federação, com a marca de 67,2 mortes por cem mil 
habitantes. 
 

Metodologia 

 
A pesquisa, cujo principal objetivo foi identificar políticas e práticas de investigação 
policial quanto à identificação da autoria dos crimes violentos letais intencionais, utilizou 
como metodologia a análise de dados estatísticos referentes aos crimes violentos letais 
intencionais em compilados oficiais, a partir dos quais, somados à revisão bibliográfica 
da literatura especializada na temática, incluídos a doutrina, artigos científicos da área 
e documentos e relatórios de institutos e ongs, buscou-se construir conclusões sólidas 
e práticas quanto aos métodos e meios de identificação da autoria delitiva pela 
autoridade policial para os esclarecimentos dos crimes violentos. 
 
Resultados e Discussões 
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O aumento dos índices de mortes violentas letais intencionais apesar de sua 
multiplicidade de fatores tem, dentre as suas causas, a guerra entre facções criminosas, 
especialmente pela disputa de áreas e a alteração na rota do tráfico internacional, como 
um de seus motivos predominantes, o que afetou de forma mais negativa os Estados 
do Norte e Nordeste (MANSO; DIAS, 2018). Se por um lado o aumento nos índices de 
violência é reportado como reflexo do movimento do narcotráfico, sua redução, a contar 
do ano de 2018, segue o mesmo raciocínio, sendo consequência da pacificação dos 
conflitos entre as facções criminosas e também da confirmação da hegemonia de uma 
destas no quadro do narcotráfico (INSTITUTO IGARAPÉ, 2019) . A correspondência 
direta entre o tráfico de entorpecentes e os números da criminalidade violenta não 
esgota, por si, o tema, nem tornam o Estado refém da dinâmica do narcotráfico, em uma 
análise mais acurada, mas revela-se como uma macro causa que permeia a matéria. O 
esclarecimento das mortes violentas, nesta esteira, segue a lógica de combate à 
impunidade e a responsabilização penal dos agentes e revela-se imprescindível quando 
observado os desfechos das ações penais de competência do Tribunal do Júri. 
Sistematicamente, é possível visualizar a Segurança Pública como um todo que envolve 
a prevenção aos ilícitos, a atuação imediata, o processamento e julgamento desses 
delitos e, na fase final, o encarceramento e o reingresso à sociedade do agente 
responsabilizado criminalmente. A investigação policial, com o fito de esclarecer o ilícito 
perpetrado, portanto insere-se na ação imediata após o delito, refletindo 
consubstancialmente na fase de processamento e julgamento. Considerando-se a 
sistemática, regra geral, somente com a eficácia da investigação policial para indiciar o 
agente pelo cometimento do ilícito é possível dar início à ação penal. Trata-se de uma 
constatação lógica, mas necessária para compreensão do escrito. A partir de um recorte 
do Nordeste, é possível vislumbrar que 32% das ações penais de competência do 
Tribunal do Júri, no período de 2015 a 2018, culminaram com a declaração da extinção 
da punibilidade seja pelo implemento da prescrição, seja pela morte do agente. Dentre 
os Estados nordestinos, Pernambuco e o Rio Grande do Norte destacam-se de forma 
negativa, haja vista que, respectivamente, 97% e 76% dos seus processos de 
competência do Júri foram encerrados com o reconhecimento da extinção da 
punibilidade (CNJ, 2019, p. 16). O resultado é taxado como negativo por mostrar a falha 
do Estado no prosseguimento da ação penal, o que justificaria a prescrição, ou pela 
morte do agente, fator que confirma um “estado de violência” ao qual está subjugada 
parcela da população e cujos reflexos são estendidos a todos. Ocorre que, se o número 
de processos que tem como desfecho a extinção da punibilidade é alto, antes, existe 
uma gama de casos de mortes violentas letais intencionais que sequer chega a ser 
submetido ao crivo do Judiciário, haja vista que a investigação não é suficiente para 
esclarecer o crime cometido, espaço para impunidade e perpetuação da violência. Os 
dados sobre os esclarecimentos dos crimes violentos, por sua vez, aqui entendidos os 
casos que foram denunciados pelo Ministério Público, não são padronizados no país 
bem como não apresentam coleta uniforme pelos Estados da Federação. Dentro do 
recorte da amostra possível, que exclui 11 Estados da Federação, a média de 
esclarecimento dos crimes violentos no Brasil, realizadas até o final do ano seguinte ao 
delito, não supera a marca de 33%, registrada nos anos de 2016 e 2017, superior em 
um ponto percentual ao registro de 2015 (SOU DA PAZ, 2020, p. 17). O compilado 
revela ainda que a taxa de esclarecimento das mortes violentas, na fração de um terço, 
tem maior concentração no ano corrente do crime, sendo reduzida à metade no ano 
seguinte. Ou seja, as investigações policiais mostram-se muito mais eficientes em 
apontar a autoria delitiva quanto mais contemporâneos ao fato apurado, o que já era de 
se esperar enquanto resultado lógico. Negativamente, reforçam o cenário da baixa 
resolutividade dos ilícitos o Rio de Janeiro, cujo índice de resolutividade não superou a 
marca de 11% nos anos de 2016 e 2017, o menor dentre os Estados apurados. Já 
Estados do Nordeste, a exemplo de Pernambuco e Paraíba, no ano de 2017 – ápice 
dos crimes violentos letais intencionais – elucidaram até o final de 2018 apenas 30% e 
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21%, respectivamente, dos homicídios, este último ligeiramente abaixo da média 
nacional (SOU DA PAZ, 2020, p. 17). Destoando da percepção negativa quanto à baixa 
taxa de elucidação das mortes violentas letais intencionais, o Distrito Federal e o Mato 
Grosso do Sul despontam com a alta resolutividade dos crimes. O Distrito Federal, em 
especial, esclareceu, até o final do ano de 2018, 92% das mortes violentas letais 
intencionais registradas no ano de 2017, a maior marca registrada no país na série 
coletada (SOU DA PAZ, 2020, p. 18). De forma concomitante, considerado o período de 
2011 a 2018, a redução do índice (mortes por cem mil habitantes) de crimes violentais 
letais intencionais na Capital Federal registrou a marca de 43,2%, a maior redução do 
país. Destacadamente, enquanto foi observado um aumento na média nacional da taxa 
de homicídios, entre os anos de 2015 a 2017, o Distrito Federal registrou uma 
significativa redução, caindo de 23,8 mortes violenta por cem mil habitantes para 18,3, 
em compasso com a alta taxa de resolutividade dos Inquéritos Policiais que variou entre 
79% e 92% (FBSP, 2019, p. 17). O Estado do Rio Grande do Norte, conquanto que não 
tenha a coleta de dados sobre o esclarecimento dos crimes violentos não indica por 
outros meios a existência de um cenário positivo. Ao contrário, um levantamento 
realizado pelo Governo do Estado já apontava, em 2015, a percepção subjetiva da baixa 
resolução dos Inquéritos Policiais, enquanto que as taxas de mortes violentas letais 
intencionais, por oportuno, registraram um acréscimo relevante de 65,8% entre os anos 
de 2011 a 2018. Os problemas apurados à época na Polícia Civil do Estado potiguar 
eram elencados em rol extenso, dos quais destacam-se, para além dos problemas 
estruturais; a falta de equipamentos adequados para a investigação, a exemplo de 
gravadores, filmadoras, máquinas fotográficas e equipamento de inteligência; e, mais 
notadamente, a inexistência de um sistema informatizado que facilite o trabalho 
investigativo policial, como a identificação de suspeitos e procurados (RIO GRANDE DO 
NORTE, 2015, p. 81). Conquanto que a carência da estrutura física é fator inegável de 
redução na qualidade de atuação da Polícia Civil, mais chama a atenção os destaques 
dados à ausência de instrumentos e tecnologias para aperfeiçoamento das 
investigações, especialmente quanto aos crimes violentos letais intencionais, onde 
deveriam ser alocados esforços e recursos hercúleos para sua implementação e 
manutenção. A implementação de políticas de investigação aliadas ao uso da tecnologia 
aponta para uma melhora significativa na qualidade da prestação do serviço estatal, 
bem como com a expectativa de aumento da resolutividade dos delitos, como o foi 
sabidamente no Estado de São Paulo, cujos investimentos em tecnologia impactaram 
positiva e significativamente na redução dos crimes violentos. No Rio Grande do Norte, 
considerado o período de 2011 a 2014, mais de 60% das mortes violentas intencionais 
estavam concentradas na região litorânea, com predominância na região metropolitana 
(RIO GRANDE DO NORTE, 2015, p. 12). A concentração dos crimes em uma região 
limitada, sem prejuízo de políticas próprias para as cidades do interior do Estado, 
permite a implementação de técnicas para melhor gerência de equipamentos de 
monitoramento de vias públicas e o aperfeiçoamento das investigações, ações que 
também refletem na prevenção dos ilícitos. A dinâmica de vídeo monitoramento tanto 
possibilita, quanto reclama a atuação integrada dos órgãos de Segurança Pública, 
especialmente as Polícias Civil e Militar e as Guardas Municipais das localidades para 
gerenciamento integrado dos centros de imagens das cidades, seno um passo relevante 
para a integração dos órgãos de Segurança Pública, fator também relatado como 
deficiente no Estado potiguar (RIO GRANDE DO NORTE, 2015, p. 96). Ainda como 
reflexo do uso de vídeo monitoramento como estratégia de fomento à Segurança 
Pública permite o mapeamento das áreas que possuem um histórico da prática de 
crimes violentos, viabilizando a atuação preventiva com o patrulhamento ostensivo em 
locais e horários que costumam ser marcados pela prática de crimes, a parir de técnicas 
de georreferenciamento. A técnica além de servir de base para a tomada de decisões, 
também é relevante para compreensão da dinâmica dos conflitos das facções 
criminosas, considerando que o conflito entre estas influi de forma direta nos índices de 
mortes violentas letais intencionais (BORGES; LIBÓRIO; HADDAD, 2019). A ideia não 
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é de toda inovadora, mas reflete a necessidade de aprimoramento e continuidade do 
vídeo monitoramento enquanto instrumento eficaz na redução dos números de crimes 
violentos letais intencionais. Afastando-se da abordagem mais generalista, mas não 
menos valiosa, sobre abordagem da Segurança Pública, na perspectiva dos 
esclarecimentos dos ilícitos violentos, outro tema de salutar pertinência refere-se ao 
tratamento das provas coletadas na cena do crime. Este ganhou especial relevância 
com a promulgação da Lei nº 13.964 de 2019, conhecida como Pacote Anticrime, com 
a inclusão extensiva do adequado tratamento da cadeia de custódia, acrescidos nos 
arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. Já no Diagnóstico relatado do 
Governo Estado do Rio Grande Norte, foram relatadas as dificuldades no tratamento 
das provas, o que reclama, antes, a capacitação dos agentes de Segurança Pública e 
do Instituto de Técnico-Científico de Polícia para o adequado manejo dos materiais 
coletados, inclusive já sobre a nova sistemática do Código de Processo Penal (RIO 
GRANDE DO NORTE, p. 101). 
 
Conclusão 

 
Em desfecho, o processamento e julgamento dos crimes violentos letais intencionais 
como instrumento estatal de responsabilização penal dos autores, reclama, antes, o 
esclarecimento dos ilícitos na esfera da investigação policial. O nível de esclarecimento 
dos crimes violentos no Brasil, entretanto, não apresenta nível satisfatório, estando 
lastreado na margem de 1/3 (um terço) de elucidações de autoria dos crimes cometidos. 
Logo, a baixa resolutividade dos Inquéritos Policiais reafirma o estado de impunidade 
dos delitos violentos. Como instrumento para efetivar a Segurança Pública, o 
aperfeiçoamento da investigação policial com o fito de esclarecer os crimes violentos 
mostra-se como um requisito necessário para a redução dos índices de mortes violentas 
intencionais. Tal qual restou demonstrado no Distrito Federal, onde a elevada taxa de 
resolutividade das investigações policiais confluiu com a redução da taxa de mortes por 
crimes violentos letais intencionais, em movimento contrário à média nacional. Em 
sentido contrário o Estado de Pernambuco, cujo índices de resolutividade das 
investigações policiais é inferior à média dos Estados analisados, os índices de mortes 
violentas intencionais cresceram no mesmo período. O Estado do Rio Grande do Norte 
mais precisamente não possui um registro do número de resolutividade dos delitos 
violentos. Os números oficiais sobre o processamento e julgamento dos crimes de 
competência do Tribunal do Júri e as taxas de mortes violentas por cem mil habitantes, 
bem como a percepção subjetiva sobre a matéria levantada através de um Diagnóstico 
próprio, demonstra que o tratamento da Segurança Pública no Estado não possui um 
histórico positivo, resultando ao final, na marca histórica do Estado mais perigoso do 
país no ano de 2017 e uma das piores taxas de crimes violentos letais intencionais já 
registrados na série histórica. É nesse contexto que a otimização da investigação policial 
revela-se necessária à redução das taxas dos crimes violentos letais intencionais. 
Inicialmente, a melhor compreensão da realidade potiguar, com a apuração da taxa de 
resolutividade dos crimes violentos refere-se à medida de salutar importância para o 
aprimoramento das investigações, conquanto que além de colher dados estratégicos, 
permite mapear locais e/ou períodos que não registram uma boa taxa de elucidação dos 
casos. Na prática, abstraindo-se o plano genérico de atuação, é inegável a necessidade 
correções estruturais históricas como a falta de estrutura física e efetivo em quantidade 
e capacitação nas Polícias Civil e Militar, como também nas Guardas Municipais. Isto 
porque, a melhor estruturação dos órgãos de Segurança Pública permitem a adequação 
ao uso de tecnologias como aliado na atuação policial, em especial a continuidade do 
uso de videomonitoramento como instrumento de investigação, mas também de 
prevenção, de técnicas de georreferenciamento para identificação não só dos locais de 
conflitos, como de sua dinâmica. 
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Resumo 

 

O presente artigo é fruto do trabalho do projeto de pesquisa “Conflitos socioambientais 
na Zona Costeira do RN: um perfil da realidade contemporânea e uma análise sobre o 
papel do Direito e do Judiciário”, ligado ao Departamento de Direito Público da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem-se a pretensão de analisar os 
principais conflitos socioambientais encontrados nas microrregiões de Mossoró e Macau 

da Zona Costeira do Rio Grande do Norte, no período entre 2007 e 2017. 
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TITLE: The scenario of socio-environmental conflicts in the Coastal Zone of RN 

(2007/2017): a trial of the microregional analysis of the potiguar coast – Case of the 

microregions of Mossoró and Macau. 

Abstract 

 

This article is the result of the work of the research project “Socio-environmental conflicts 
in the Coastal Zone of RN: a profile of contemporary reality and an analysis of the role 
of Law and the Judiciary”, linked to the Department of Public Law at the Federal 
University of Rio Grande do Norte. The intention is to analyze the main socio-
environmental conflicts found in the micro-regions of Mossoró and Macau in the Coastal 
Zone of Rio Grande do Norte, in the period between 2007 and 2017. 

 
 
Keywords: Coastal Zone; Socio-environmental conflict; Environmental Law. 

Introdução 

A proteção ao meio ambiente é assunto recorrente no dia a dia da sociedade 
contemporânea, justamente por haver em tal temática uma tensão entre duas partes: 
(a) o modelo do “desenvolvimento a qualquer custo” oriundo da “visão mecanicista de 
mundo” (CAPRA; MATTEI, 2018), amplamente defendida até o século passado e (b) a 
ideia de “desenvolvimento sustentável”, entendimento que vem ganhando cada vez 
mais força a nível mundial, desde sua apresentação pela Organização das Nações 
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Unidas em 1987 em seu relatório mundialmente conhecido “Nosso Futuro Comum” 
(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988). 

Do ponto de vista do direito brasileiro, tem-se a Constituição Federal como lei suprema 
e diretriz primeira para a coletividade, tendo como função a melhor organização da vida 
em sociedade. De tal modo, quando a Magna Carta de 1988 da República Federativa 
do Brasil, em seu art. 225 (BRASIL, 1988), elege o direito ao “meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida...” como um direito de todos os que se submetem às normativas constitucionais, 
dando-lhe o peso de direito fundamental, observa-se a necessidade de se discutir os 
conflitos que envolvem a temática ambiental. 

Nesse sentido, há a eleição de alguns biomas que são protegidos constitucionalmente 
e considerados patrimônio nacional; dentre eles tem-se a Zona Costeira do país, 
proteção essa, conferida no art. 225, § 4º, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 
1988). O que evidencia, ainda mais, a necessidade de abordar a referida temática. 

Pesquisar a Zona Costeira é, portanto, fundamental, tanto do ponto de vista legal, 
quanto do ponto de vista social, uma vez que em um país com a extensão da costa 
litorânea, como o Brasil, a economia e o desenvolvimento social-econômico estão 
diretamente ligados à exploração e convivência com o ambiente costeiro em muitos 
Estados da Federação. É o caso do Rio Grande do Norte, o qual possui 410 km de 
costa, divididos em 33 municípios costeiros. 

O presente artigo é fruto do trabalho do Projeto de Pesquisa “Conflitos socioambientais 
na Zona Costeira do RN: um perfil da realidade contemporânea e uma análise sobre o 
papel do Direito e do Judiciário”, ligado ao Departamento de Direito Público da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem como orientadora a Professora 
Dra. Marise Costa de Souza Duarte. 

O Projeto tem como finalidade o mapeamento e diagnóstico dos conflitos 
socioambientais que ocorreram, no decênio compreendido entre 2007 e 2017, ao longo 
da Zona Costeira do Estado, visando, com isso, levantar discussões que possam auxiliar 
na resolução de tais conflitos, sempre utilizando um olhar crítico e integrado com outras 
áreas que, junto com o Direito, possam auxiliar na superação desses conflitos 

encontrados. 

Neste diapasão, o presente artigo busca lançar um olhar mais apurado aos resultados 
encontrados nas pesquisas realizadas no âmbito do Projeto e analisar os principais 
conflitos socioambientais da Zona Costeira do RN a partir de sua divisão microrregional, 
de forma a procurar possíveis relações entre os conflitos, seus atores e os municípios 
envolvidos. Espacialmente, o artigo trará, dentre os conflitos socioambientais 
identificados na Zona Costeira do RN, o diagnóstico referente às microrregiões de 
Mossoró e de Macau. 

 
Metodologia 

 
O presente trabalho é fruto dos resultados parciais obtidos a partir do Projeto de 
Pesquisa ao qual é vinculado, o que faz com que seja de primordial importância a 
descrição metodológica das fases do Projeto e os resultados encontrados que 
possibilitam a produção deste material. 
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Na construção do presente trabalho há a prevalência da pesquisa bibliográfica, 
jurisprudencial e documental, além do contato com os órgãos públicos, organizações e 
grupos sociais que atuam na área ambiental no RN, com a finalidade de criar e manter 
uma rede de informações e dados. 

Tratando da linha metodológica adotada no Projeto, o objetivo principal é a pesquisa e 
diagnóstico dos conflitos socioambientais ocorridos na Zona Costeira do RN durante o 
período de 2007 a 2017, com lapso temporal de 10 anos. O Projeto como um todo pode 
ser dividido em etapas, as quais podem ser divididas em fases. 

Na Fase 1, houve a necessidade de se pesquisar e chegar a um consenso quanto ao 
conceito do termo conflito socioambiental, o que nortearia todo o Projeto. De tal modo, 
por meio de pesquisa bibliográfica, tanto através de meios físicos, quanto digitais, foram 
consultados os principais teóricos nacionais da área, e, após vasta discussão no grupo, 
chegou-se ao conceito, o qual será mais bem explorada no tópico seguinte do presente 
trabalho. 

Na primeira etapa da Fase 2, teve-se uma abordagem metodológica voltada para a 
pesquisa bibliográfica, com a finalidade de encontrar o que os pesquisadores das mais 
diversas áreas que pesquisam a Zona Costeira do Estado do RN poderiam relatar, em 
seus trabalhos e publicações, a respeito dos conflitos socioambientais. A partir dos 
resultados obtidos foi construída uma Tabela reunindo os principais conflitos 
encontrados. 

Após a apresentação (por cada um dos membros do Projeto) dos conflitos encontrados 
nas pesquisas individuais e a consequente apresentação ao grupo, seguida da análise 
coletiva quanto à adequação de cada conflito à definição adotada pelo Projeto, de forma 
paulatina foi sendo adicionado à Tabela, quando cabível, cada um dos conflitos e suas 
respectivas informações. Assim, a Tabela foi sendo construída. 

Posteriormente, na segunda etapa da Fase 2, iniciou-se a pesquisa processual na 
Justiça Estadual e Federal do RN com a mesma finalidade, encontrar demandas 
judiciais que tratassem de conflitos socioambientais na Zona Costeira do Estado e que 
se adequassem ao conceito de conflitos ambientais adotado pelo Projeto. 

A terceira etapa da Fase 2 deu-se a partir do contato com órgãos públicos, como o 
IDEMA (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente) e entidades 
administrativas como o Ministério Público do RN (MP/RN) e a Defensoria Pública (DP) 
em âmbito estadual e federal, a Procuradoria Geral do Estado do RN (PGE-RN) além 
de Organizações Não Governamentais (ONGs) que atuassem no Estado do RN (como 

a Rede Manguemar). ou em alguns municípios (como a ONG Oceânica), 

Todos os resultados obtidos a partir do contato com os órgãos e ONGs citados, foram 
divididos entre os membros do Projeto para análise individual e posterior apresentação 
em grupo para ser incluído ou não na Tabela de conflitos. 

Todas as pesquisas da primeira e segunda etapa da Fase 2 foram realizadas via 
internet, por meio das informações obtidas em periódicos e sites dos órgãos 
jurisdicionais pesquisados, focada em encontrar a descrição de conflitos 
socioambientais nos municípios costeiros do RN. 

Já as pesquisas integrantes da terceira etapa da Fase 2 foram realizadas principalmente 
a partir do contato direto com os órgãos públicos e ONGs, por meio do compartilhamento 
de informações, documentos e projetos realizados, formando-se, assim, um importante 
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elo de colaboração entre as instituições, as ONGs e a Universidade (através do Projeto 
de Pesquisa). 

Após a conclusão da Fase 2 do Projeto e a finalização da Tabela como produto dessa 
Fase, decorreu a necessidade de compilar em textos os resultados encontrados; tarefa 
que se encontra em andamento. 

Em paralelo, iniciou-se o estudo de fundamentos que pudessem amparar a busca por 
novas formas de enfrentamento e soluções concertadas para os conflitos 
socioambientais no RN; contribuindo com a ação dos órgãos públicos e organizações 
sociais envolvidos com a matéria. Nesse caminho iniciou-se o estudo dos livros: 
“Pensamento Sistêmico – O Novo Paradigma da Ciência” de Maria José de 
Vasconcellos e “A Revolução Ecojurídica – O Direito Sistêmico em Sintonia com a 
Natureza e a Comunidade” de Fritjof Capra e Ugo Mattei. 

A partir do contato com esses textos e a ideia de um Direito Sistêmico, ficou evidente a 
importância de pesquisar iniciativas na área ambiental de soluções alternativas de 
conflitos socioambientais no Brasil, sejam elas de iniciativa estadual ou federal, com a 
finalidade de encontrar parâmetros entre o RN e os demais Estados da Federação. 

E, a partir disso, iniciou-se a Fase 3 do Projeto, focada na busca por meios de resolução 
de conflitos socioambientais, principalmente na forma extrajudicial. Para tanto, realizou-
se pesquisa nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal por projetos e ações 
focadas na resolução de conflitos socioambientais 

Os resultados encontrados foram apresentados ao grupo e discutidos, com a finalidade 
de ser verificado, como os conflitos socioambientais se expressam no âmbito daquelas 
instituições. Na mesma linha de pensamento, houve também alguns encontros com 
expositores que desenvolvem pesquisa na área citada. 

No momento o Projeto encontra-se entre a Fase 3 e a 4, sendo, o presente artigo, fruto 
de pesquisas iniciais que buscam demonstrar e analisar os conflitos socioambientais 
encontrados na Microrregião de Mossoró e de Macau, de modo a contribuir com a ação 
dos órgãos públicos competentes no âmbito do gerenciamento costeiro. 

 
Resultados e Discussões 

 

Nas pesquisas bibliográficas, documental e institucional realizadas na Fase 2 do Projeto, 
usou-se como ponto de partida o conceito de conflito socioambiental cunhado pelo 
Projeto, a saber: “Confronto de interesses distintos entre atores sociais, tendo como 
objeto de disputa os recursos naturais, no que se refere à multiplicidade de percepções 
do seu uso e gestão, sempre ocasionando impactos diretos ou indiretos nas esferas 

ambiental, social e/ou econômica”. 

No conceito supracitado, fazem-se evidentes três grandes eixos norteadores: 
Primeiramente, diz-se que (1) deve ser necessariamente um conflito onde seja possível 
a identificação de, pelo menos, mais de um interesse e mais de um ator. Ou seja, 
necessário é que haja, no mínimo, conflito entre duas narrativas e/ou dois pontos de 
vista, dois grupos ou atores sociais; esses atores que possuem interesses distintos, (2) 
devem ter como objeto de disputa ou de conflito algum recurso natural, por terem, cada 
um, uma visão diferente de uso e gestão desse recurso; e ainda, (3) deve, 
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necessariamente, haver algum tipo de impacto, direto ou indireto, em, pelo menos, uma 
das esferas: ambiental, social ou econômica. 

Tendo como ponto de partida o conceito de conflito socioambiental cunhado pelo 
Projeto, e após a realização de exaustiva pesquisa bibliográfica – relatada na 
metodologia do presente artigo –, chegou-se aos resultados encontrados em mais de 
um ano de pesquisa e materializados na confecção de uma tabela de conflitos 
socioambientais, a qual tem uma representação meramente ilustrativa da primeira 
página do todo, dada sua extensão, na Figura 1. Tal tabela norteia todas as percepçõese 
resultados oriundos do Projeto, incluindo o presente artigo. 

As principais atividades causadoras de conflitos socioambientais encontrados foram: 1. 
Atividade Eólica; 2. Atividade de Agricultura; 3. Atividade de Pesca (predatória e 
amadora); 4. Atividade de indústria (têxtil, de bebidas e de beneficiamento de cana-de-
açúcar); 5. Atividade de turismo (náutico, esportes náuticos, circulação de veículos 
automotores, empresas de passeios turísticos, atividade imobiliário-turístico e de lazer); 
6. Atividade de comércio (formal e informal); 7. Atividade de empresa concessionária 
(de água e esgoto); 8. Atividade salineira; 9. Atividade petrolífera; 10. Ocupação 
irregulares permanentes em áreas protegidas; 11. Atividade de carcinicultura; 12. 
Atividade de piscicultura; 13. Atividade de construção civil; 14. Atividade de produção 

de lenha. 

Destas 14 (quatorze) atividades de conflitos socioambientais encontradas, destacam-se 
com maior quantidade de casos e evidências as 4 (quatro) seguintes: (a) atividade de 
carcinicultura, (b) atividade de construção civil, (c) atividade de turismo e (d) atividade 

eólica. 

A partir dos resultados da Tabela, a qual representa a materialização dos conflitos 
socioambientais encontrados nas pesquisas descritas na parte de metodologia do 
presente artigo, durante o período de 2007 à 2017, optou-se pelo estudo dos conflitos 
socioambientais divididos pelas microrregiões costeiras do estado (IBGE 1990) e o 
presente trabalho ocupar-se-á dos resultados obtidos a partir da análise da Microrregião 
de Mossoró, a primeira do Estado, e da Microrregião de Macau, a segunda, de acordo 
com a divisão do IBGE, ambas localizadas no extremo norte do Estado. 

A microrregião de Mossoró é a primeira do Estado, localizada na divisa com o Estado 
do Ceará. É composta por quatro municípios, a saber: (1) Areia Branca, (2) Grossos, (3) 
Mossoró e (4) Tibau (IBGE 1990). Na segunda fase do Projeto, no período de pesquisa 
bibliográfica, processual e com órgãos públicos e ONGs, foram encontrados trabalhos 
que relatam conflitos socioambientais existentes em três dos quatro municípios desta 
Microrregião (Areia Branca, Mossoró e Tibau). Apenas o município de Grossos não 
obteve nenhum resultado encontrado até o presente momento. A exposição dos 
resultados encontrados será realizada por ordem alfabética dos municípios, meramente 

por questões organizacionais. 

No município de Areia Branca, observou-se a existência de conflitos socioambientais da 
comunidade com a atividade salineira (SILVA, G., 2013), atividade petrolífera (SILVA, 
G., 2013), atividade de construção civil (REDE MANGUEMAR, 2017) e atividade eólica 

(REDE MANGUEMAR, 2017). 

Os conflitos com as atividades petrolífera e salineira foram encontrados a partir de uma 
Dissertação de Mestrado no repositório da UFRN (SILVA, 2013). Na qual restou 
evidente a existência de (1) desmatamento de vegetação de mangue, vegetações de 
transição do estuário para a caatinga e (2) obstrução da paisagem em área de acesso 
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público no município de Areia Branca por parte das empresas que atuam na atividade 
no Estado. 

No que se refere aos conflitos com a atividade de construção civil e atividade eólica, 
tomou-se conhecimento a partir do contato com a ONG Oceânica – na Fase 2 do Projeto 
–, a qual faz parte da Rede MangueMar (uma articulação a nível nacional que envolve 
pessoas, associações e profissionais envolvidos com a causa da sustentabilidade 
socioambiental na Zona Costeira do Brasil) (PROJETO REDE MANGUEMAR, 2020). 
Por meio de uma carta aberta à sociedade e autoridades potiguares, a Rede 
MangueMar tornou público os principais conflitos socioambientais observados por seus 
integrantes no Rio Grande do Norte ao longo de anos de trabalho (período de 2007-

2016). 

No que se refere ao município de Areia Branca, chamou-se atenção para (1) a existência 
de obstrução de áreas de acesso ao mar e degradação da vegetação nativa e alteração 
das dinâmicas ambientais da fauna a partir da instalação de parques eólicos na região 
e para (2) a construção irregular na área de praia (tabuleiro costeiro, falésia, mata ciliar, 
manguezais e dunas), o que vem acontecendo por parte das empresas de energia eólica 
sem os devidos estudos técnicos de impacto ambiental (REDE MANGUEMAR, 2017). 

No município de Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, foi 
encontrado, até o momento, três fontes distintas que evidenciam a existência de 
conflitos socioambientais, todos envolvendo a atividade de construção civil com (1) 
obstrução da paisagem em área de uso público (PINTO FILHO, 2016), (2) assoreamento 
e poluição dos mananciais hídricos (em dois processos da segunda instância no TJ-RN: 
0006155-53.2006.8.20.0106 e 0012728-32.2009.8.20.0000) e (3) degradação de 
recursos naturais, pelo desmatamento de vegetação nativa (em um processo na Justiça 
Federal do RN, TRF5-RN: 0006944-76.2011.4.05.8400). 

Já no município de Tibau, até o momento, um trabalho acadêmico foi encontrado, o qual 
traz informações sobre diversos conflitos socioambientais em sua Zona Costeira. Foram 
encontradas, dentre os conflitos socioambientais mencionados, duas atividades 
diretamente envolvidas: (1) atividade imobiliária-turística e (2) atividade de construção 
civil. Tendo os seguintes indicadores de conflitos envolvidos: (1) Obstrução de áreas de 
acesso ao mar, acúmulo de lixo e descarga de esgoto no mar (PEREIRA FILHO; SILVA, 
2016) e (2) Obstrução da paisagem em área de uso público (PEREIRA FILHO; SILVA, 
2016). 

Faz-se importante salientar que, pela definição de conflito socioambiental do Projeto, há 
a necessidade de haver um outro ator envolvido nos conflitos citados ao longo de todas 
as cidades da referida Microrregião de Mossoró. Curiosamente em todos os conflitos 
encontrados e para todas as atividades envolvidas, o outro polo, o outro ator envolvido, 
foi a comunidade. Registre-se que a comunidade foi posta (em um dos polos) como ator 
envolvido nos conflitos encontrados quando, no caso concreto, se constatou situações 
de degradação ou poluição de bens ambientais sem a identificação de outro ator 
específico. 

Tal constatação torna-se extremamente importante, na medida em que se pode concluir 
que na Microrregião de Mossoró quem mais é prejudicado pelos conflitos 
socioambientais é justamente a população que mora na referida região e em cada 
município citado. 
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A Figura 2, a seguir, é a ilustração em mapa territorial dos conflitos socioambientais 
encontrados na Microrregião de Mossoró, com a finalidade de auxiliar a visualização da 

disposição dos conflitos da referida Microrregião. 

A Microrregião de Macau é a segunda do Estado, composta por cinco municípios, a 
saber: (1) Caiçara do Norte, (2) Galinhos, (3) Guamaré, (4) Macau e (5) São Bento do 
Norte. Desses cinco municípios, foram encontrados resultados em três, a saber: 

Galinhos, Guamaré e Macau, e seus resultados serão abaixo expostos. 

No município de Galinhos foi elencado um total de três conflitos, todos envolvendo a 
atividade eólica e a comunidade ou alguma atividade realizada pelos nativos do 
município (pesca tradicional e turismo comunitário). 

O primeiro conflito envolve a atividade eólica e a pesca tradicional e tem como indicador 
(1) a obstrução de áreas de acesso ao mar que antes eram utilizadas pelos pescadores 
locais e, após a construção do parque eólico, as passagens habituais foram obstruídas, 
dificultando, assim, a chegada deles ao seus barcos e locais de pesca (REDE 

MANGUEMAR, 2017). 

Outro conflito encontrado, que também envolve a atividade eólica e tem como lado 
oposto a comunidade é (2) a degradação da vegetação nativa, contenção das dunas 
móveis e alteração das dinâmicas ambientais da fauna, o que acaba ocasionando a 

perda do potencial paisagístico da região (REDE MANGUEMAR, 2017). 

O terceiro e último conflito encontrado no município de Galinhos tem como atores a 
atividade eólica e o turismo comunitário e é causado pela (3) descaracterização da 
paisagem (base e atrativo para a atividade de turismo comunitário) com 
comprometimento do ecossistema dunar, o que acaba por comprometer também o 
potencial turístico da região, afetando, assim, as famílias que dependem dessa atividade 
como fonte de renda (REDE MANGUEMAR, 2017). 

No município de Guamaré foi encontrado um total de nove conflitos, dessa vez com uma 
variedade maior de atividades, a saber: (1) dois conflitos envolvendo a atividade eólica 
(HOFSTAETTER, 2016) e (IDEMA, 2019); (2) três conflitos envolvendo a atividade de 
turismo (náutico, esportes náuticos, circulação de veículos automotores, empresas de 
passeios turísticos, atividade imobiliário-turístico e de lazer) (RIO GRANDE DO NORTE, 
2013); (3) um conflito envolvendo a atividade petrolífera (IDEMA 2019); (4) um conflito 
envolvendo a atividade de ocupação irregular permanente em áreas protegidas 
(envolvendo, nesse caso, população em vulnerabilidade social) (RIO GRANDE DO 
NORTE, 2013); (5) um conflito envolvendo a atividade de carcinicultura (RIO GRANDE 
DO NORTE, 2013); e (6) um conflito envolvendo a atividade de construção civil (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2013). 

Vale ressaltar que, consoante os padrões até então apresentados, nesse município 
também há a prevalência de o outro ator envolvido nos conflitos existentes ser a 
comunidade, os chamados nativos do município, ou a atividade de pesca tradicional, a 
qual também é realizada pela comunidade local. Isso também corrobora a afirmação de 
que, no final das contas, quem mais sofre com os conflitos socioambientais são os 
próprios moradores (nativos) dos municípios. 

No município de Macau, foi encontrado um total de nove conflitos socioambientais, 
também envolvendo atividades mais diversificadas do que os encontrados na 
microrregião anterior (a Microrregião de Mossoró), o que se dá, principalmente, pela 
quantidade maior de referências bibliográficas e jurisprudenciais encontrados que 
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revelam a existência de conflitos socioambientais envolvendo a Microrregião de Macau, 
quando comparada com a quantidade encontrada em relação à primeira microrregião 

do Estado anteriormente apresentada. 

Os nove conflitos encontrados no município de Macau, dividem-se da seguinte forma no 
que se referem aos atores e atividades envolvidas: (1) foram encontrados cinco 
indicadores referente à atividade eólica na região (HOFSTAETTER, 2016) e (REDE 
MANGUEMAR, 2017); (2) um indicador da atividade de pesca predatória para fins 
comerciais (REDE MANGUEMAR, 2017); (3) um indicador envolvendo atividade de 
empresa concessionária (de água e esgoto) (REDE MANGUEMAR, 2017); (4) um 
indicador envolvendo a atividade salineira e a atividade de pesca artesanal (SANTOS 
et al., 2016); e (5) um indicador envolvendo a atividade de carcinicultura (COSTA et al., 
2010). 

Os conflitos encontrados envolvendo a atividade eólica foram (1.1) poluição visual e 
obstrução de áreas de acesso ao mar; (1.2) degradação da vegetação nativa e alteração 
das dinâmicas ambientais da fauna; (1.3) assoreamento pela movimentação de areia na 
instalação do parque eólico no Rio Tubarão, na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Ponta do Tubarão (RDSPT), (1.4) desmatamento e soterramento de lagoas 
interdunares; e (1.5) obstrução de áreas de acesso ao mar também envolvendo a 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão (RDSPT). Todos esses 
indicadores foram encontrados nos trabalhos da Rede MangueMar (2017) e de 
Hofstaetter (2016). 

E aqui, mais uma vez, têm-se a prevalência da comunidade no outro polo de atores 
envolvidos. Em todos os conflitos envolvendo a atividade eólica até o momento 
expostos, nota-se a prevalência da comunidade figurando no polo oposto do conflito, 
como sendo os mais prejudicados pelas ações que trazem danos para os recursos 
naturais da região. 

No que se refere aos demais conflitos encontrados, tem-se a atividade de pesca 
predatória para fins comerciais com o indicador do (2.1) uso de currais (instrumento de 
pesca), causando impactos negativos para a comunidade, uma vez que impede a 
circulação das embarcações que realizam a atividade de pesca artesanal (REDE 
MANGUEMAR, 2017). A atividade de empresa concessionária de água e esgoto, com 
o indicador de (3.1) lançamento de poluentes em rios e degradação ambiental com o 
comprometimento da sobrevivência das comunidades pesqueiras e ribeirinhas da região 
(REDE MANGUEMAR, 2017). 

Além dessas, tem-se ainda a atividade salineira entrando em conflito com a atividade 
de pesca artesanal de camarões no município de Macau, com o indicador de (4.1) 
aprisionamento dos camarões em região salineira, resultando na redução de estoque 
para a pesca artesanal de camarões (SANTOS et al., 2016). E a atividade de 
carcinicultura com o indicador de (5.1) poluição do solo, dos recursos hídricos, 
desmatamento de manguezais e impedimento de regeneração de vegetação (COSTA 
et al., 2010). 

Todos esses conflitos, podem ser melhor observados a partir da visualização da Figura 
3, um mapa da Microrregião de Macau indicando as atividades envolvidas nos principais 
conflitos encontrados em cada município. 

A partir da análise acima exposta, obtida por meio das pesquisas do Projeto, tem-se 
algumas constatações a serem melhor discutidas, a saber: (a) a prevalência da 
comunidade como o outro polo envolvido nos conflitos socioambientais encontrados 
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com as atividades acima apresentadas; (b) a prevalência das atividades de construção 
civil na Microrregião de Mossoró como principal ator de conflito socioambiental; e (c) a 
prevalência das atividades eólicas na microrregião de Macau como principal ator de 
conflito socioambiental. 

No que se refere à prevalência da comunidade como o outro polo envolvido nos conflitos 
socioambientais encontrados, faz-se importante, antes de mais nada, trazer à tona a 
definição de comunidade que foi utilizada, a qual divide-se em duas frentes de 
interpretação, a saber: (1) comunidade é a população nativa do município e/ou região 
costeira estudada, normalmente aquela que vive e tira seu sustento mais diretamente 
das atividades econômicas de pequeno porte como turismo local ou comunitário, pesca 
tradicional, mariscos, dentre outras atividades consideradas como tradicional na região; 
ou (2) comunidade como sendo a sociedade em sua maior abrangência (em razão dos 
bens ambientais atingidos) nos conflitos encontrados. 

A partir disso, percebe-se a perspectiva da vulnerabilidade social relacionada ao 
primeiro significado dado à ideia de comunidade, uma vez que se trata de pessoas que 
vivem e dependem dos recursos que conseguem extrair do seu habitat, o que pode ser 
facilmente ameaçado quando uma grande empresa chega na localidade, cerca uma 
área, ainda que com uma licença ambiental, sem procurar saber das práticas da 
população nativa (comunidade), sem o diálogo na busca de minimizar os impactos 
ambientais e sociais envolvidos na instalação de empresas envolvendo atividades como 
construção civil e eólica, as duas atividades mais recorrentes nas microrregiões de 
Mossoró e Macau, respectivamente. 

E, no que se refere ao segundo significado dado à ideia de comunidade, tem-se a 
percepção de que os maiores prejudicados com os conflitos socioambientais são, além 
das comunidades tradicionais já citados, a sociedade como um todo, justamente por 
serem os bens atingidos – os naturais – de primordial importância para a vida humana 

e sua preservação. 

No que se refere à atividade de construção civil, prevalente na Microrregião de Mossoró, 
e à atividade eólica, prevalente na Microrregião de Macau, faz-se importante relembrar 
que todos os dados foram obtidos a partir de pesquisas bibliográfica, referentes a 
trabalhos, pesquisas e ações judiciais no período de 2007 a 2017, podendo não 
representar a condição geral atual das regiões estudadas. 

Mas, ainda assim, pode-se destacar que tais dados representam conflitos habituais com 
a crescente importância da construção civil na Microrregião de Mossoró, seja por fim em 
si mesma, ou em auxílio a outras atividades, como é o caso da realização das atividades 
de construção civil a partir da atividade petrolífera no município de Mossoró (PINTO 
FILHO, 2016). 

Fora isso, verificou-se no município de Mossoró interação também na degradação de 
recursos naturais e assoreamento e poluição dos mananciais hídricos pelas atividades 
da construção civil dentre outros; o que representa uma atuação forte da construção 
civil como causa de inúmeros conflitos socioambientais. Na Microrregião em questão 
encontrou-se um total de 6 (seis) conflitos envolvendo a atividade de construção civil 

entre os anos de 2006 e 2017. 

No que se refere à prevalência da atividade eólica como principal motivo de conflitos 
socioambientais na Microrregião de Macau, percebe-se uma crescente na atividade em 
razão do incentivo do Governo Federal por meio de sua política de diversificação da 
matriz energética na implantação de parques eólicos e seu grande potencial de matriz 
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energética eólica (HOFSTAETTER, 2016). Registre-se que isso vem causando diversos 
conflitos socioambientais, principalmente no que diz respeito à devastação e 
degradação de vegetação, ecossistemas dunares, prejuízos para fauna e flora, 
desmatamento, assoreamento de rios, dentre outros conflitos socioambientais (REDE 
MANGUEMAR, 2017), (HOFSTAETTER, 2016) e (IDEMA, 2019). 

Na Microrregião em questão encontrou-se um total de 7 (sete) conflitos envolvendo a 
atividade eólica entre os anos de 2016 e 2017, dado obtido a partir de entrevista 
realizada no âmbito do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
RN (IDEMA) em 2019. Destaca-se que o período acima indicado representa justamente 
o período de maior boom, no Estado do RN, das instalações de parques eólicos e, 

consequentemente, dos conflitos que veem associados aos referentes instalações. 

A partir de todos esses dados levantados, pode-se dizer que a Pesquisa apresenta um 
forte potencial de auxílio às ações dos órgãos de gestão pública do meio ambiente, tanto 
a nível municipal (Secretarias Municipais de Meio Ambiente), quanto à nível estadual 

(IDEMA) no Estado do Rio Grande do Norte. 

Isso se dá, justamente pelo Projeto reunir uma grande quantidade de informações, 
possibilitando haver um diagnóstico da situação dos conflitos socioambientais em todas 
as Microrregiões costeiras do RN, possuindo o potencial de auxiliar, assim, em ações 

mais diretas dos Poderes Públicos. 

 
Conclusão 

 

No que se refere à Zona Costeira, tem-se uma preocupação redobrada, justamente por 
sua importância em termos de bioma protegido constitucionalmente como patrimônio 
nacional, além de sua importância enquanto ecossistema de transição da zona marinha 
para a zona terrestre. 

Portanto, a partir do conceito de conflito socioambiental cunhado pelo Projeto e as 
pesquisas realizadas até o presente momento, verifica-se uma incidência de conflitos 
socioambientais encontrados nas microrregiões de Mossoró e de Macau do Estado do 
Rio Grande do Norte; o que indica um aumento crescente dos conflitos socioambientais 
entre os anos de 2007 e 2017. 

Pode-se destacar também a prevalência do conflito envolvendo a atividade de 
construção civil na Microrregião de Mossoró, conflito esse que apareceu em todos os 
municípios em que se encontrou algum resultado neste espaço geográfico. E a 
prevalência de conflitos envolvendo a atividade eólica na microrregião de Macau, o qual 
também apareceu em todos os municípios onde houve alguma obtenção de resultados. 

Além disso, pode-se verificar a forte presença da comunidade como principal ator de 
contraste com as atividades econômicas que geram os conflitos socioambientais nas 
microrregiões estudadas; ou seja, apesar de as atividades, certamente, gerarem uma 
melhor arrecadação para os municípios e para o Estado como um todo, há uma forte 
incidência de problemas vivenciados pela comunidade local que vive e convive de forma 
mais direta com as atividades econômicas que se realizam nos municípios, além de um 
prejuízo para a sociedade como um todo. 
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O que, principalmente da forma que parece ocorrer, sem diálogo com essas 
comunidades e a devida preocupação com a sustentabilidade social e ambiental, acaba 
gerando danos irreparáveis, não apenas às comunidades em si, mas principalmente ao 
meio ambiente, o que fica evidente pela variedade de indicadores de conflitos 
encontrados a partir das pesquisas, como degradação da fauna e flora, assoreamento 
de rios, desmatamento entre outros. 

Por fim, a partir dos resultados ora expostos, pode-se dizer que também se apontam 
direções que possam contribuir para uma ação mais efetiva dos órgãos públicos; o que, 
entretanto, será aprofundado em estudos posteriores. 
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Figura 1- Primeira página da tabela elaborada pelo Projeto de Pesquisa 
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Figura 2 – Mapa (elaborado pelo Projeto) da Microrregião de Mossoró e os conflitos 
socioambientais encontrados. 

 

 

Figura 3- Mapa (elaborado pelo Projeto) da microrregião de Macau e os conflitos 
socioambientais encontrados 
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TÍTULO: JUSTIÇA RESTAURATIVA: POSSIBILIDADE PARA ENFRENTAMENTO 

DOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA? 

Resumo 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar a Justiça Restaurativa como possível método 
para o enfrentamento dos conflitos socioambientais e de garantia do acesso à justiça. 
Além disso, o método adotado foi o qualitativo, sendo uma pesquisa de caráter descritivo 
e exploratório e tendo como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica. Ao estudar 
os obstáculos do acesso à justiça, constatou-se que esses são relacionados ao tempo 
de duração do processo, custos, cultura de litigiosidade, falta de participação da 
sociedade na construção de soluções e de ausência de efetividade das decisões. Já os 
conflitos socioambientais envolvem diversas atividades, atores e grupos, sendo mais 
impactados os grupos com vulnerabilidade socioeconômica. A Justiça Restaurativa visa 
a uma nova visão do conflito, em que, na sua atuação, proporciona a epifania dos 
invisíveis, o empoderamento da comunidade e a corresponsabilidade na sugestão das 
medidas reparatórias, o que diminui a morosidade e aumenta a efetividade. Ademais, 
pode contribuir na prevenção de novos conflitos. Diante disso, conclui-se que a Justiça 
Restaurativa, mais do que um método para enfrentamento ou resolução dos conflitos 
socioambientais, permite uma transformação do conflito, tendo sempre como foco o 
paradigma da cultura de paz e de reconstrução de relações. Além disso, tem enorme 
potencial para promover o acesso à justiça a partir de suas características. 

 
 
Palavras-chave: Conflitos socioambientais. Acesso à justiça. Justiça Restaurativa 

TITLE: RESTAURATIVE JUSTICE: POSSIBILITY TO FACE SOCIO-

ENVIRONMENTAL CONFLICTS AND GUARANTEE OF ACCESS TO JUSTICE? 

Abstract 

 

The objective of the present work is to analyze Restorative Justice as a possible method 
to face socio-environmental conflicts and guarantee access to justice. In addition, the 
method adopted was qualitative, being a research of descriptive and exploratory 
character and having bibliographic research as a technical procedure. When studying 
the obstacles to access to justice, it was found that these are related to the duration of 
the process, costs, culture of litigation, lack of participation by society in the construction 
of solutions and the lack of effectiveness of decisions. Socio-environmental conflicts, on 
the other hand, involve several activities, actors and groups, with groups with 
socioeconomic vulnerability being more impacted. Restorative Justice aims at a new 
view of the conflict, in which, in its performance, it provides the epiphany of the invisible, 
the empowerment of the community and co-responsibility in suggesting remedial 
measures, which reduces the delay and increases effectiveness. Furthermore, it can 
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contribute to the prevention of new conflicts. Therefore, it is concluded that the 
Restorative Justice, more than a method for confronting or resolving socio-environmental 
conflicts, allows for a transformation of the conflict, always focusing on the paradigm of 
the culture of peace and the reconstruction of relationships. In addition, it has enormous 
potential to promote access to justice based on its characteristics. 

 
 
Keywords: Socio-environmental conflicts.Access to justice.Restorative Justice. 

Introdução 

Os conflitos são da natureza humana e acontecem diante de interesses distintos entre 
atores e nas mais diversas áreas. No âmbito socioambiental, não é diferente, afinal, o 
meio ambiente e os seus bens sempre estiveram presentes, direta ou indiretamente, 
nas atividades humanas, sendo foco de disputas e, consequentemente, de conflitos 

socioambientais. 

Nas últimas décadas, diante de uma realidade marcada pela degradação ambiental, 
poluição e escassez de recursos, vem-se debatendo a importância do desenvolvimento 
sustentável, considerando os seus três pilares: ambiental, econômica e social, como 

cunhado no Relatório Nosso Futuro Comum de 1987. 

Posteriormente, já no século XXI, especificamente em 2015, as Nações Unidas 
definiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como componentes de 
uma nova agenda de desenvolvimento sustentável. Dentre esses ODS, o número 16 
objetiva “promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis”. Portanto, garantir o acesso à justiça e 
promover sociedades pacíficas é contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

Ao analisar o ordenamento jurídico brasileiro, o acesso à justiça encontra-se disposto 
como direito fundamental no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição da República 
Federativa do Brasil (CRFB) de 1988. Na contemporaneidade, porém, compreende-se 
que ele abrange mais do que simplesmente o direito formal de propor uma ação. 
Segundo Canotilho et al. (2013), o direito de ação é o direito à efetiva e real viabilidade 
do alcance da tutela do direito material. Para isso, por exemplo, deve-se pensar nos 
instrumentos processuais adequados à tutela dos direitos, redução de obstáculos e 
efetividade. 

Parafraseando as palavras do Papa Francisco na Encíclica Laudato Si, a qual afirma 
que a injustiça não é invencível (FRANCISCO, 2015), no caso do acesso à justiça, os 
seus obstáculos não são invencíveis. É necessário romper com tais dificuldades e 
promover uma justiça socioambiental. Para isso, requer-se um aprofundamento nos 
mais diversos métodos alternativos ao sistema de justiça tradicional, dentre eles a 
Justiça Restaurativa. 

Justifica-se este trabalho, outrossim, a compreensão atual de que diversos desses 
conflitos socioambientais dão origem a litígios judiciais, pois há uma falsa ideia de que 
decisões judiciais nos moldes da justiça convencional vão trazer a paz social e garantir 
o acesso à justiça, o que, na prática, não ocorre. Diante disso, há a necessidade do 
estudo de modelos e novas tendências de acesso à justiça. 
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A partir desse contexto, faz-se a seguinte pergunta problema: como a Justiça 
Restaurativa pode ser utilizada para o enfrentamento dos conflitos socioambientais e 
promoção do acesso à justiça? Para responder esse questionamento, objetiva-se, 
genericamente, analisar a Justiça Restaurativa como possível método para o 
enfrentamento dos conflitos socioambientais e de garantia do acesso à justiça. 

Especificamente, busca-se conceituar os conflitos socioambientais; compreender a 
Justiça Restaurativa e suas características; estudar o acesso à justiça e os seus 
obstáculos; avaliar a possibilidade de aplicação da Justiça Restaurativa na proposição 
de alternativas para o enfrentamento e/ou resolução de conflitos socioambientais, bem 
como da superação dos obstáculos ao acesso à justiça, garantindo-o. 

Além disso, este trabalho, é importante salientar, é resultado de pesquisas realizadas, 
desde 2017, pelos membros do Projeto de Pesquisa “Conflitos socioambientais na Zona 
Costeira do RN: um perfil da realidade contemporânea e uma análise sobre o papel do 
Direito e do Judiciário”, juntamente com diálogos feitos com as mais diversas 
instituições. Nesta etapa, busca-se uma compreensão geral das temáticas expostas 
para que, em seguida, seja analisada a sua aplicação no estado potiguar. 

 
Metodologia 

 

A fim de cumprir com tais objetivos, quanto à abordagem, o método de pesquisa 
utilizado foi o qualitativo. Segundo Yin (2016), nesse contribui com revelações sobre 
conceitos existentes ou emergentes que podem auxiliar a explicar o comportamento 
social humano; e dedica-se a utilizar variadas fontes de evidência, ao invés de se basear 
somente em uma fonte. Além disso, representa-se as opiniões e perspectivas das 

pessoas de um estudo. 

No que se refere ao objetivo de estudo, foi uma pesquisa descritiva e exploratória, pois 
esta visa a proporcionar maior familiaridade com o problema, com o intuito de torná-lo 
mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se afirmar que esta pesquisa tem como 
objetivo principal o aprimoramento de ideias, possibilitando a consideração dos mais 
variados aspectos relativos ao fato estudado, o que é defendido por Gil (2002). 

Quanto aos procedimentos técnicos, foi realizada pesquisa bibliográfica, que, segundo 
Gil (2002), é elaborada com base em material já publicado, com o objetivo de analisar 
posições diversas nas contribuições científicas em relação a determinado assunto. 
Buscou-se teses, dissertações, livros e artigos em periódicos para definir o que seria 
um conflito socioambiental, estudar a Justiça Restaurativa e o acesso à justiça, tendo 
como autores principais, neste último caso, Mauro Cappelletti, Bryant Garth, Boaventura 

de Sousa Santos e Herman Benjamin. 

 
Resultados e Discussões 

 
2 CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: CONCEITUAÇÃO 
 
Segundo Simmel (2013), o conflito é admitido por causar ou modificar grupos de 
interesse, unificações, organizações. Originalmente, pode ser visto como a negação da 
unidade. Para esse autor, as interações sociais podem caracterizar-se como relações 
conflitivas, relações de interesse mútuo e até mesmo relações de subordinação ou 
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dominação. Ainda nessa ideia inicial, Durkheim (2015) afirma que, no âmago da noção 
de conflito, há o confronto de interesses entre grupos sociais. 
 
Hodiernamente, há uma modalidade de conflitos que se destaca nas discussões: os 
socioambientais. Opta-se por tal denominação (e não “ambientais” ou apenas “sociais”) 
por compreender que, assim como defendem Sarlet e Fensterseifer (2017), as agendas 
social e ambiental encontram-se em um mesmo projeto para o desenvolvimento 
humano. Nesse sentido, há uma integração entre os direitos sociais e os direitos 
ambientais, em que a questão ambiental é fundamental para haver uma vida digna. 
 
Assim, conforme Theodoro (2005), os conflitos socioambientais são gerados em torno, 
especialmente, da disputa pelo uso de determinados recursos naturais, havendo 
percepções e interesses distintos dos atores envolvidos e suas atividades.  
 
Para Muniz (2009), conflitos entre grupos sociais no embate pelo uso dos recursos 
naturais, são denominados de conflitos distributivos ou conflitos socioambientais. Logo, 
surgem a partir da disputa pelo acesso aos bens e serviços ambientais. 
 
Outro autor, Paul Little, define os conflitos socioambientais como disputas entre os 
grupos sociais decorrentes dos diferentes tipos de relação que eles mantêm com seu 
meio natural, envolvendo o mundo biofísico, o mundo humano e suas estruturas sociais 
(LITTLE, 2001). 
 
Ainda quanto a essa modalidade de conflitos, Carvalho e Scotto (1995) defendem que 
essa reúne características como a existência de impactos diretos ou indiretos 
decorrentes das atividades que possuem objetivos socioeconômicos defendidos pelos 
atores envolvidos. 
 
No que diz respeito a esses atores, Theodoro (2005) afirma que os conflitos 
socioambientais fazem um recorte surpreendente e imprevisível, envolvendo os mais 
diversos grupos, suas respectivas condições financeiras e interesses distintos. A sua 
complexidade é ainda maior quando envolve relações de poder desiguais e choque 
entre diferentes sistemas produtivos. Nesses casos, a injustiça socioambiental pode se 
revelar das mais diversas formas, afetando, porém, de forma mais intensa, os grupos 
vulneráveis socioeconomicamente, que sofrem com o acesso e distribuição dos 
recursos naturais, conforme Sarlet e Fensterseifer (2017). 
 
Diante dessas concepções teóricas, o Projeto de Pesquisa supracitado concluiu que 
conflitos socioambientais são: “Confronto de interesses distintos entre atores sociais, 
tendo como objeto de disputa os recursos naturais, no que se refere à multiplicidade de 
percepções do seu uso e gestão, sempre ocasionando impactos diretos ou indiretos nas 
esferas ambiental, social e/ou econômica”. 
 
3 ACESSO À JUSTIÇA: SEU CONTEÚDO E OBSTÁCULOS PARA 
CONCRETIZAÇÃO 
  
A temática do acesso à justiça, nas últimas décadas, vem ganhando um grande 
destaque a partir da análise de diversos autores. Dentre esses, possuem relevo para 
esta pesquisa, especialmente, as contribuições de Mauro Cappelletti, Bryant Garth e 
Boaventura de Sousa Santos. 
 
Quanto aos primeiros dois, há que se considerar a obra paradigmática chamada 
“Acesso à Justiça”. Nela, eles afirmam que o acesso à justiça é um requisito fundamental 
de um sistema jurídico moderno e igualitário que busca garantir e não apenas proclamar 
os direitos dos indivíduos (CAPPELLETTI; GARTH, 1988). 
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Ademais, para Cappelletti e Garth (1988), os juristas necessitam cada vez mais 
reconhecer que as técnicas processuais possuem funções sociais; que as Cortes não 
são as únicas formas para soluções de conflitos e que qualquer regulamentação 
processual, até mesmo a criação ou fortalecimento de alternativas ao sistema judiciário 
formal, tem um efeito essencial sobre a forma como opera a lei substantiva. 
 
No que se refere aos obstáculos encontrados na garantia do acesso à justiça, os dois 
autores supracitados suscitam, inicialmente, as custas processuais, afinal, boa parte da 
população brasileira possui dificuldades financeiras e os gastos na contratação de 
advogados, na produção de provas e nas custas do processo são um grande empecilho; 
as causas com valores pequenos são as mais prejudicadas, pois o montante dos custos 
pode ultrapassar o valor da controvérsia; ainda na seara dos custos, a demora 
processual aumenta os valores gastos, forçando os indivíduos mais fracos 
economicamente a abandonarem as causas ou aceitarem acordos desfavoráveis 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988). 
 
A seguir, Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988) abordam as vantagens que alguns 
litigantes possuem diante dos demais, em razão, por exemplo, dos recursos financeiros, 
da capacidade jurídica pessoal (motivada, em algumas situações, pelas condições 
financeiras e as diferenças na educação) e da habitualidade em que alguns frequentam 
o sistema judiciário.  
 
Por fim, há ainda os problemas típicos dos direitos difusos, como por exemplo, o 
benefício direto financeiro ser tão pequeno que o indivíduo não se sente impulsionado 
a agir, além da dispersão das várias partes interessadas, que não conseguem organizar-
se, não possuem informações e estratégias comuns (CAPPELLETTI; GARTH, 1988). 
 
Já Santos (2007) propõe a reflexão do acesso à justiça sob outro panorama. Para ele, 
deve haver a construção e fortalecimento de uma justiça democrática de proximidade, 
objetivando sempre um acesso efetivo ao sistema de justiça. Isso só será possível com 
uma reestruturação desse sistema, procurando adequá-lo às novas realidades 
socioeconômicas e demográficas do território. 
 
Além disso, Santos (2007) defende que o acesso aos direitos e à justiça não se resume 
a um programa de reformas, e sim a um método de pensamento e alterações na 
concepção, inserindo perspectivas democráticas e participativas. 
 
Diante disso, o autor aponta, por exemplo, a necessidade de profundas reformas 
processuais, novos mecanismos e novos protagonismos no acesso ao direito e à justiça; 
uma mudança na formação de magistrados desde a faculdade; um melhor 
relacionamento com os movimentos sociais; novas concepções de independência 
judicial; cultura jurídica democrática e não corporativa (SANTOS, 2007). 
 
De forma precisa, ele conclui sua obra “Para uma revolução democrática da justiça” 
reafirmando a necessidade do aspecto democrático e participativo da justiça dizendo: 
“Não haverá justiça mais próxima dos cidadãos, se os cidadãos não se sentirem mais 
próximos da justiça” (SANTOS, 2007, p. 89). 
 
Outrossim, ainda é fundamental ressaltar a acepção integral de acesso à justiça trazida 
por Herman Benjamin, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo 
Benjamin (1995), uma ordem jurídica deve ser inimiga dos desequilíbrios e destituída 
de presunção de igualdade, social e individualmente reconhecida e implementável, ou 
seja, efetiva, contemplando até mesmo o acesso a mecanismos alternativos. Portanto, 
o autor afirma que acesso à justiça significa acesso ao poder. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2347 

 

 
Nesse sentido, Benjamin (1995) aponta dois principais fatores como impeditivos do 
acesso à justiça aos titulares de interesses e direitos ambientais: barreiras objetivas 
(práticas ou econômicas) e barreiras subjetivas (psicológicas ou culturais, inerentes à 
posição de inferioridade do sujeito tutelado diante do poderoso fornecedor ou 
degradador).  
 
Dessa forma, a atenuação dessas barreiras que obstruem o acesso à justiça é 
fundamental para a garantia de direitos. Para o referido autor, dois são os métodos 
básicos de facilitação do acesso à justiça: o interno, que objetiva remover impedimentos 
processuais a uma prestação jurisdicional eficiente na área ambiental; o externo, que 
propõe resolver a problemática por meio de mecanismo alternativos ou complementares 
ao processo judicial tradicional (BENJAMIN, 1995). 
 
Ainda na perspectiva socioambiental, esse acesso à justiça possui uma relevância e 
uma íntima relação com a participação pública, como asseveram Sarlet e Fensterseifer 
(2017). Para eles, os pilares do princípio da participação pública em matéria ambiental, 
a partir da Declaração do Rio (1992) e da Convenção de Aarhus (1998), são: a 
participação pública no processo de tomada de decisão, o acesso à informação 
ambiental e o acesso à justiça. 
 
Deve-se, portanto, possibilitar aos atores sociais uma participação qualificada (bem 
informada) e ativa na formação da vontade e tomada de decisão do Estado-Juiz, 
principalmente em ações de caráter coletivo, uma vez que há uma grande repercussão 
social (SARLET; FENSTERSEIFER, 2017). 
 
Já no âmbito internacional, além da Convenção de Aarhus, é possível observar, 
hodiernamente, a temática do acesso à justiça relacionada à matéria socioambiental 
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), mais especificamente o de 
número 16, que visa a “promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”. 
 
À vista disso, há a meta 16.3, na qual afirma-se que se deve “promover o Estado de 
Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de acesso à justiça, 
para todos” (IPEA, 2019, p.35). Tal meta possui uma dimensão internacional e nacional. 
Assim, no Brasil, houve uma adaptação focando na tese de “fortalecer o Estado de 
Direito e garantir o acesso à justiça às pessoas envolvidas em conflitos, especialmente 
àquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade” (IPEA, 2019, p.35). Portanto, 
compreende-se que a garantia do acesso à justiça para todos perpassa pela melhoria 
das condições de acesso à justiça dos mais vulneráveis. 
 
4 COMPREENDENDO A JUSTIÇA RESTAURATIVA: VALORES, OBJETIVOS E 
PRÁTICAS 
 
As práticas restaurativas possuem uma tradição milenar e estava presente entre os 
povos antigos, tendo sido utilizados vários princípios na justiça comunitária ao longo da 
história (KUHN, 2018). Como conhecemos hoje, segundo Kuhn (2018), a Justiça 
Restaurativa é um novo modelo ou paradigma para transformação de conflito que 
permite um encontro entre as partes envolvidas e é por elas protagonizado, livre dos 
instrumentos de opressão do sistema. 
 
Inicialmente delineada para a área penal (por isso, é muito comum encontrá-la 
associada ao termo “crime”), a Justiça Restaurativa e as suas práticas passaram a ser 
pensadas como uma alternativa para o sistema judicial tradicional e nas mais diversas 
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áreas. 
 
Para Salmaso (2016), ela tem como objetivo principal a mudança dos paradigmas de 
convívio entre as pessoas, buscando construir uma sociedade em que cada indivíduo 
se sinta igualmente responsável pelas mudanças e pela paz, isto é, trazendo uma ideia 
da corresponsabilidade e de um poder com o outro, de maneira a deixar de lado esse 
poder sobre o outro. 
 
Outrossim, um dos pontos centrais da Justiça Restaurativa é a ideia de que não é 
possível simplesmente excluir qualquer pessoa quando surge um conflito, sendo 
necessário, no entanto, trabalhar as responsabilidades coletivas e individuais para que 
a convivência comunitária melhore (SALMASO, 2016).  
 
Conforme Salmaso (2016), outra questão fundamental às práticas de Justiça 
Restaurativa é a participação de todos aqueles direta ou indiretamente afetados pelo 
conflito, tanto do ofensor, quanto da vítima, das famílias, da comunidade, da sociedade 
e do Poder Público. Isso é até mesmo um dos fatores que diferencia a Justiça 
Restaurativa de métodos de solução de conflitos como a conciliação e a mediação. 
 
Dentre os seus valores, ainda merecem destaque o primado do interesse das pessoas 
envolvidas e da comunidade – sendo, portanto, mais democrática e participativa -, o 
comprometimento com a inclusão e justiça social, bem como o respeito à diferença e a 
tolerância (PINTO, 2005). Diante de um sistema excludente, entendemos que tais 
valores são primordiais. 
 
No tocante às técnicas e práticas, a Justiça Restaurativa desenvolveu várias técnicas 
para a resolução de conflitos, como o processo vítima-ofensor, a conferência familiar, o 
círculo restaurativo, o processo circular, entre outros. Desses, o processo circular é o 
que mais vem sendo utilizado no Brasil e obtendo maior eficácia, pois envolve, além das 
partes conflitantes e seus familiares, também a comunidade e a Rede de Garantia de 
Direitos (SALMASO, 2016). 
 
Segundo Vitto (2005), os seus procedimentos, em geral, dividem-se em duas etapas: 
uma em que as partes são ouvidas acerca dos fatos ocorridos, suas consequências e 
causas; a outra em que partes devem apresentar, discutir e definir um plano de 
restauração. Nesse processo, é essencial garantir aos participantes boa informação 
sobre as etapas do procedimento e consequências de suas respectivas decisões. 
 
Nos últimos anos, um marco normativo, no país, na temática da Justiça Restaurativa, 
foi a Resolução nº 225, de 31 de maio de 2016, editada pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Essa Resolução dispõe sobre a Política Nacional de Justiça Restaurativa 
no âmbito do Poder Judiciário, disciplinando, por exemplo, seus princípios e fluxos. A 
partir de tal instrumento normativo e de discussões doutrinárias, esse novo modelo 
passou a ser mais estudado pelos tribunais brasileiros. 
 
5 JUSTIÇA RESTAURATIVA: UM MODELO PARA ENFRENTAMENTO DE 
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA? 
 
A partir das bases teóricas anteriormente delineadas a respeito dos conflitos 
socioambientais, do acesso à justiça e da Justiça Restaurativa, importante verificar se 
tal modelo é capaz de possibilitar o enfrentamento ou resolução dos conflitos 
socioambientais e de superar os obstáculos no acesso à justiça, garantindo-o. 
 
Inicialmente, quanto à ideia de enfrentamento dos conflitos socioambientais,  destaca-
se a Justiça Restaurativa, diante das suas características, como um instrumento que 
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tem grande potencial de auxiliar não só na resolução de conflitos, mas na sua 
transformação e até mesmo, na reconciliação entre as partes, como assevera Jaccoud 
(2005). 
 
No caso dos conflitos socioambientais, ela pode contribuir na própria prevenção. A partir 
de Santos (2016), pode-se afirmar que intervenções restaurativas poderiam auxiliar na 
identificação das necessidades dos impactados e na aproximação de gestores públicos, 
minimizando outros conflitos por meio de ações preventivas, bem como as 
consequências e exacerbação dos efeitos dos já existentes. 
 
Ao incentivar a participação social, pensamos que a Justiça Restaurativa pode atuar 
como uma ferramenta de minimização desses conflitos, contribuindo para um novo 
aprendizado. 
 
Hoje, mais do que resolver problemas postos, os conflitos precisam ser prevenidos e os 
seus impactos necessitam de uma reparação efetiva. Na própria técnica do Círculo 
Restaurativo, desde logo, é imprescindível a fixação de uma ação concreta para reparar 
o dano (BACELLAR; SANTOS, 2016). 
 
Além disso, por meio do diálogo, a Justiça Restaurativa permite inclusão de um maior 
número de vozes na construção da resposta ao conflito, debatendo o efeito e o alcance 
dos remédios restaurativos (KUHN, 2018). No caso dos conflitos socioambientais, em 
que há uma multiplicidade de percepções do uso e gestão dos recursos naturais, 
considerar as diversas perspectivas dos interesses é contribuir para o seu 
enfrentamento de um modo mais justo. 
 
Conforme defendem Bacellar e Santos (2016), a Justiça Restaurativa vem ao encontro 
da necessidade de promover acesso à ordem jurídica justa com centralidade na melhor 
qualidade dos serviços prestados pelo Poder Judiciário, estimulando, apoiando e 
divulgando as práticas consensuais de resolução de conflitos, almejando à construção 
da paz. 
 
Porém, mais do buscar resolução de conflitos, sua abordagem está em sintonia com a 
elaboração de um novo paradigma de justiça que modifique a forma de pensar e agir 
em relação ao conflito (BACELLAR; SANTOS, 2016). 
 
No que se refere aos obstáculos elencados para o acesso à justiça, inicialmente, é 
importante destacar a possibilidade de participação popular efetiva nas práticas 
restaurativas. Como a própria comunidade é um sujeito fundamental na Justiça 
Restaurativa, sua participação é uma forma de enfrentamento dos conflitos 
considerando todas as perspectivas e interesses. 
 
Como bem estabelece Salmaso (2016), é possível um empoderamento comunitário, 
passando a comunidade de expectadora passiva da resolução dos conflitos à 
corresponsável direta e ativa, em comunhão com o Poder Judiciário (para as situações 
necessárias) e com a Rede de Garantia de Direitos, pela solução dos problemas e 
impactos socioambientais resultantes. 
 
No caso das comunidades, especificamente nos conflitos socioambientais, sua 
participação ainda é mais importante, em razão do seu interesse direto na questão 
ambiental, afinal, o meio ambiente é direito difuso e, com a sua degradação, impactos 
negativos influenciarão na sua própria qualidade de vida. Além do mais, com essa 
participação popular estando presente na própria prática da Justiça Restaurativa, o 
obstáculo típico dos direitos difusos relacionado à dispersão das várias partes 
interessadas é minimizado. 
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Ainda no tocante às comunidades, entendemos que a ideia de promoção de iniciativas 
voltadas à conscientização e educação ambiental (como ecoprojetos e ações visando à 
ecoalfabetização) nesses espaços pode contribuir bastante para o aumento da 
participação. Nesse sentido, a educação ambiental deve ser cada mais incentivada, até 
para que as próprias pessoas se reconheçam como vítimas em um conflito 
socioambiental ou, até mesmo, como ofensores. Para isso, é imperiosa a atuação do 
Poder Público, como dispõe o artigo 225, §1º, inciso VI da Constituição de 1988 
(BRASIL, 2020). 
 
No caso dos conflitos socioambientais de menor impacto e oriundos do interior da 
própria comunidade, pode haver uma própria capacitação de líderes comunitários para 
atuarem como facilitadores em práticas restaurativas e, dessa forma, solucionadoras de 
conflitos socioambientais locais. Essa capacitação jurídica de líderes comunitários é 
trazida pelo próprio Boaventura de Sousa Santos (2007). 
 
Ademais, há uma vantagem relacionada ao tempo e respectivo custo dos processos 
judiciais, obstáculos para o acesso à justiça, conforme Benjamin (1995), Cappelleti e 
Garth (1988) e Santos (2007). Quanto a isso, é importante anotar que os processos 
judiciais originados de determinados conflitos socioambientais podem durar muitos anos 
e, mesmo assim, o conflito ainda perdurar. Com a Justiça Restaurativa, pelo fato de 
haver uma corresponsabilidade das partes na construção da solução, é possível um 
comprometimento maior na execução do que foi decidido, afinal, não há foi uma medida 
decorrente de imposição vertical (de cima para baixo).  
 
Tal medida auxilia, portanto, até mesmo na superação das barreiras subjetivas - 
psicológicas ou culturais – como colocado por Benjamin (1995). Afinal, na seara 
socioambiental é comum grandes atividades gerarem conflitos com grupos vulneráveis 
e tradicionais, como, por exemplo, os pescadores. Nesses casos, é importante 
considerar que muitas vezes tais grupos tornam-se vítimas de um sistema excludente e 
de pressão por parte dos setores produtivos. A Justiça Restaurativa permite, por meio 
de suas práticas, uma mudança de pensamento, ocasionando uma epifania do invisível 
e uma linguagem emancipatória. 
 
Por fim, nesse aspecto do custo, a Justiça Restaurativa, além de ser um método aplica 
Justiça Restaurativa, além de ser um método aplicado nos conflitos judicializados, pode 
ser aplicada ainda nos conflitos desjudicializados (BACELLAR; SANTOS, 2016). Com a 
adoção de instrumentos pré-processuais e preventivos, o tratamento pode ser mais 
adequado e mais econômico, pois a máquina do Poder Judiciário será mais eficiente e 
as partes terão, assim, menos gastos. 
 
Conclusão 

 

Diante do exposto, conclui-se que os conflitos socioambientais são uma realidade nas 
relações sociais, especialmente no modelo econômico adotado pela nossa sociedade, 
compreendendo os mais diversos atores, realidades e impactos. 

Além disso, observa-se que a Justiça Restaurativa pode ser um método ou instrumento 
capaz de intervir nos conflitos socioambientais, promovendo uma cultura de paz social, 
em que os laços são reconstruídos a partir de balizas diferentes do modelo de justiça 
retributiva tradicional. Nesse sentido, ela permite, principalmente, uma participação ativa 
da comunidade na construção de respostas, gerando, portanto, um modelo participativo 
e democrático. 
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Quanto à possibilidade de garantia do acesso à justiça, a partir da análise das 
contribuições dos teóricos internacionais Boaventura de Sousa Santos, Mauro 
Cappelletti e Bryant Garth, além do autor brasileiro e ministro do STJ Herman Benjamin, 
que estudaram os obstáculos para o acesso à justiça, verifica-se que a Justiça 
Restaurativa, a partir das suas características e seus procedimentos inclusivos, possui 
condições para ultrapassar os obstáculos apontados pela doutrina e pode permitir 
minimizar os efeitos da própria exclusão social ou vulnerabilidade socioambiental de 
determinados grupos ou comunidades. 

A partir de tais considerações, posteriormente, pode-se analisar a metodologia da 
aplicação da Justiça Restaurativa, seus pressupostos, valores e princípios, diante de 
um espaço territorial e de conflitos socioambientais determinados, como na Zona 
Costeira do Rio Grande do Norte, local marcado por diversas atividades e interesses 
distintos a respeito dos recursos naturais. Com esses estudos, será possível pensar ou 
readaptar as formas em que enfrentamos ou transformamos tais conflitos atualmente, 

verificando a melhor forma de promover uma verdadeira justiça socioambiental. 

 
Referências 

 

BACELLAR, Roberto Portugal; SANTOS, Mayta Lobo dos. Mudança de cultura para o 
desempenho de atividades em Justiça Restaurativa. In: BITTENCOURT, Fabrício 
(Org.). Justiça Restaurativa: horizontes a partir da Resolução CNJ 225. Brasília: CNJ, 
2016. 

BENJAMIN, Antônio Herman V. A insurreição da aldeia global contra o processo civil 
clássico: apontamentos sobre a opressão e a libertação judiciais do meio ambiente e do 
consumidor. In: MILARÉ, Édis (coord.). Ação Civil Pública – Lei 7.347/85: reminiscências 
e reflexões após dez anos de aplicação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 
Presidência da República, 2020. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm. Acesso em: 13 set. 
2020. 

CANOTILHO et al. Comentário à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013. 

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Acesso à 
Justiça. Porto Alegre: Fabris, 1988. Disponível em: 
https://www.irib.org.br/app/webroot/publicacoes/diversos003/pdf.PDF. Acesso em: 13 
set. 2020. 

DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Edipro, 2015. 

FRANCISCO, Papa. Carta Encíclica Laudato Si. São Paulo: Editora Paulinas, 2015. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Editora 
Atlas, 2002. 

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. ODS 16. IPEA, 2019. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/191114_cadernos_OD
S_objetivo_16.pdf. Acesso em: 13 set. 2020. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2352 

 

JACCOUD, Mylène. Princípios, tendências e procedimentos que cercam a Justiça 
Restaurativa. In: SLAKMON, Catherine; VITTO, Renato Campos Pinto de; PINTO, 
Renato Sócrates Gomes (Org.). Justiça Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça e 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2005. 

KUHN, Camila Mabel. Justiça Ambiental e Justiça Restaurativa: por uma prática não 
opressiva. 2018. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Santa 
Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, 
Florianópolis, 2018. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/193339/PDPC1387-
D.pdf?sequence=-1&isAllowed=y. Acesso em: 12 set. 2020. 

LITTLE, Paul Elliott. Os Conflitos Socioambientais: um Campo de Estudo e de Ação 
Política. BURSZTYN, Marcel. (Org.). In: A Difícil Sustentabilidade: Política energética e 
conflitos ambientais. Rio de Janeiro: Ed. Garamond, 2001. 

MUNIZ, Lenir Moraes. Ecologia Política: O campo de estudo dos conflitos 

socioambientais, Revista Pós Ciências Sociais, v. 6, nº 12, 2009. 

PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa é possível no Brasil?. In: 
SLAKMON, Catherine; VITTO, Renato Campos Pinto de; PINTO, Renato Sócrates 
Gomes (Org.). Justiça Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2005. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma Revolução Democrática da Justiça. São 
Paulo: Cortez, 2007. 

SANTOS, Rachel Ivanir Marques dos. A Justiça Restaurativa como possibilidade cidadã 
de resolução de conflitos socioambientais. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Universidade de Caxias do Sul, Centro de Ciências Jurídicas, Caxias do Sul, 2016. 
Disponível em: 
https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/1185/Dissertacao%20Rachel%2
0Ivanir%20Marques%20dos%20Santos.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 13 
set. 2020. 

SALMASO, Marcelo Nalesso. Uma mudança de paradigma e o ideal voltado à 
construção de uma cultura de paz. In: BITTENCOURT, Fabrício (Org.). Justiça 

Restaurativa: horizontes a partir da Resolução CNJ 225. Brasília: CNJ, 2016. 

SARLET, Ingo; FENSTERSEIFER, Thiago. Princípios do Direito Ambiental. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2017. 

SIMMEL, Georg. O conflito da cultura e outros escritos. São Paulo: Senac, 2013. 

THEODORO, Suz Huff. Mediação de conflitos socioambientais. Rio de Janeiro: Ed. 
Garamond, 2005. 

VITTO, Renato Campos Pinto de. Justiça Criminal, Justiça Restaurativa e Direitos 
Humanos. In: SLAKMON, Catherine; VITTO, Renato Campos Pinto de; PINTO, Renato 
Sócrates Gomes (Org.). Justiça Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça e Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2005. 

YIN, Robert. Pesquisa qualitativa do início ao fim. Tradução de Daniel Bueno. Porto 
Alegre: Penso, 2016. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2353 

 

CÓDIGO: HS1429 

AUTOR: MYCAELA HERDY DE BARROS COSTA 

ORIENTADOR: ROBERTO MARINHO ALVES DA SILVA 

 

 

TÍTULO: POLÍTICAS DE INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DE CATADORES E 

CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS: UMA ANÁLISE DO PROJETO 

CATAFORTE NO PERÍODO 2007 A 2015 

Resumo 

 

O objetivo desse relatório é apresentar o resultado de estudo sobre o Programa de 
Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo dos Catadores de Materiais 
Recicláveis – Cataforte, concebido e desenvolvido entre os anos de 2007 e 2016 no 
âmbito das iniciativas do Governo Federal para promover a inclusão social e econômica 
desses trabalhadores e trabalhadoras considerando a aprovação e implantação da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. A análise considera as particularidades 
das condições de vida e de trabalho no cotidiano dos sujeitos que vivem da catação. 
Especificamente, no Plano de Trabalho de Iniciação Científica, buscou-se observar de 
que modo as experiências desenvolvidas pelo Programa Cataforte foram potenciadas 
e/ou sofreram limitações a partir das disposições políticas, econômicas e sociais postas. 
Verificou-se que o Programa ao adotar estratégias que articulavam a promoção da 
assistência técnica e as ações formativas, fortaleceu e ampliou os processos produtivos, 
a inserção nas cadeias de valor e a renda dos catadores. No entanto, a iniciativa 
governamental também expressa os limites no enfrentamento e superação das 
condições estruturais de exploração direta e indireta do trabalho e da riqueza gerada 
por esses trabalhadores e trabalhadoras. 

 
 

Palavras-chave: Catadores de materiais recicláveis, resíduos sólidos, cooperativas. 

TITLE: POLITICS FOR SOCIAL AND ECONOMIC INCLUSION OF COLLECTORS AND 

COLLECTORS OF RECYCLABLE MATERIALS: AN ANALYSIS OF THE CATAFORTE 

PROJECT IN THE PERIOD 2007 TO 2015 

Abstract 

 

The purpose of this report is to present the study’s results about the Program for 
Strengthening the Association of Recyclable Materials Collectors - Cataforte, formulated 
and developed between the years 2007 and 2016 within the scope of the Federal 
Government's initiatives to promote social inclusion and economic growth of these 
workers, considering the approval and implementation of the National Solid Waste Policy 
- PNRS. The analysis considers the peculiarities of the living and working conditions in 
the daily lives of the subjects whom live from the collection. Specifically, in the Scientific 
Initiation Work Plan, it was sought to observe how the experiences developed by the 
Cataforte Program were empowered and / or presented limitations based on the political, 
economic and social contexts. It was analyzed that, the Program, by adopting strategies 
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that articulated the promotion of technical assistance and training actions, strengthened 
and expanded the productive processes, as well as improved the collector’s insertion in 
recycling value processes. However, the governmental initiative also expresses the limits 
in overcoming the structural conditions of direct and indirect exploitation of labor and the 
wealth generated by these workers. 

 
 
Keywords: Recyclable material collectors, solid waste, cooperatives. 

Introdução 

Estima-se que, 600 mil pessoas realizem o trabalho da catação de resíduos sólidos 
urbanos (RSU) no Brasil, dados esses compilados na 4º Conferência Nacional do Meio 
Ambiente de 2013. Da mesma maneira, esses mesmos dados interpelam que a maior 
parte dos sujeitos que vivem da catação realizam seus trabalhos na informalidade. 
Esses catadores e catadoras acabam por constituir uma categoria detentora de um 
cotidiano repleto de problemáticas tendo em vista as degradantes condições de trabalho 
e os riscos aos quais estão submetidos durante o manejo dos resíduos. 

Ademais, o processo organizativo desses sujeitos em empreendimentos coletivos se 
constitui um todo gradual e que enfrenta as ambivalências e dilemas políticos, 
econômicos e sociais para seu desenvolvimento. Diante desse cenário, entre os 
períodos de 2003 a 2015 o governo federal atuou na implementação de ações e projetos 
que viabilizassem a inclusão socioeconômica dos trabalhadores da catação, bem como 
o estímulo aos empreendimentos econômicos solidários. O intuito da inserção de 
catadores (as) era o de potencializar as atividades de produção e prestação de serviços 
desses indivíduos, viabilizando ampliação de renda e o fortalecimento do 
associativismo. 

Desse modo, no ano de 2007, a partir do Comitê Interministerial de Inclusão 
Socioeconômica de Catadores de Materiais Recicláveis (CIISC), é desenvolvido o 
Programa de Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo dos Catadores de 
Materiais Recicláveis (CATAFORTE), onde juntamente com a Fundação Banco do 
Brasil (FBB) e a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e 
Emprego (SENAES/MTE), fora elaborado um conjunto de ações e prospectivas em 
torno da capacitação, assistência técnica, formação e fortalecimento dos 
empreendimentos. 

Aliado a essas perspectivas, no ano de 2010 foi sancionada no país a Lei nº 12.305/2010 
que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, a qual estabeleceu 
estratégias e diretrizes para o trato e gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil. A 
PNRS elenca a importância da priorização de inclusão de catadores de materiais 
recicláveis na gestão compartilhada de resíduos sólidos, considerando o ciclo de vida 
dos materiais. Em outras palavras, reconhecendo o RSU como um bem “de valor social, 
gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania” (PNRS, 2010) 

Sendo assim, o presente projeto teve por objetivo identificar quais estratégias foram 
travadas e delineadas pelos entes governamentais para inclusão socioeconômica de 
catadores de materiais recicláveis levando-se em consideração as pactuações da 
PNRS. Bem como, analisar os fatores que potenciaram ou representaram gargalos para 
a plena efetivação do programa Cataforte. 
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Metodologia 

 

De acordo com Minayo (1994) a metodologia é entendida como o “caminho do 
pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade”. Dessa maneira, a 
disposição metodológica engloba um todo de abordagens teóricas e um conjunto de 
técnicas que permitem a investigação do real para uma melhor compreensão. Do 
mesmo modo, o método de pesquisa a ser empregado em seu caráter investigativo 
necessita ser aquele capaz de atentar para as particularidades e/ou minúcias do campo 
de estudo. Assim, o ensaio em questão buscou tecer suas análises à luz do Materialismo 
Histórico Dialético, pois o método elenca a realidade como dotada de movimentos 
contraditórios e se propõe a investigar os aspectos que vão além de suas 

caracterizações fenomênicas, aparentes. 

Desse modo, a pesquisa se delineou a partir de referenciais bibliográficos e 
documentais que pormenorizavam a temática de estudo, tais como relatórios de 
pesquisa e trabalhos acadêmicos. Os conteúdos foram lidos, debatidos e 
sistematizados em categorias de análise a fim de tratar de maneira mais acurada as 
abordagens postuladas pelos autores. 

O presente projeto preocupou-se em, antes de analisar os aspectos e características 
das políticas de inclusão socioeconômica, conhecer com mais profundidade as 
condições de vida e de trabalho, traçando um perfil socioeconômico de catadores (as). 
Se considerou da mesma forma, a promoção de um resgate histórico dos processos 
organizativos desses sujeitos, suas disposições em empreendimentos econômicos 
solidários (EES) e a recente criação do Movimento Nacional de Catadores/as de 
Materiais Recicláveis (MNCR), destacando as formas como esses trabalhadores se 
inseriam nos circuitos de reciclagem, suas demandas e reivindicações que balizaram as 
relações que os mesmos estabeleciam com os poderes públicos. Nessa 
contextualização destacou-se a emergência da questão de RSU no Brasil e as 
resistências coletivas dos catadores (as) para a efetivação da PNRS. 

À posteriori, analisou-se os elementos dispostos no Programa Cataforte ao longo de 
seus estágios mais iniciais, e no decorrer de suas fases mais avançadas, com vistas a 
identificar quais elementos representavam perspectivas de fomento e fortalecimento de 
empreendimentos econômicos solidários, e quais fatores dificultavam na prática as 

deliberações da PNRS. 

No que tange às análises documentais, foram consultados estudos mais detalhados 
sobre o Programa Cataforte, a citar os editais e Termos de Referência disponibilizados 
pelos executores do projeto, bem como os diagnósticos da gestão dispostos pela 

SENAES/MTE. 

Foram realizadas consultas em relatórios que tratavam do “Balanço das ações do 
programa Cataforte” (SILVA, 2014ª) e da “Análise dos Dados de Apoio do Governo 
Federal aos Empreendimentos Solidários de Catadores e Catadoras de Materiais 
Reutilizáveis Recicláveis (2004 – 2014)” (SILVA, 2014b). . Esses relatórios 
possibilitaram apreender como foram os programas implementados, como os catadores 
(as) foram abarcados por esses programas (o nível de alcance, mobilização, 
fortalecimento de seus potenciais práticos e organizativos...), possibilitando aferir como 
o acesso e inclusão desses trabalhadores às políticas, a formação, o incremento em 
seus potenciais técnico-operativos, desempenhou significativas mudanças em suas 
condições de vida e trabalho, seus efeitos sociais, de incremento à renda, de potencial 
produtivo. 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2356 

 

 
Resultados e Discussões 

 

Desde os tempos mais ulteriores os seres humanos por intentos de satisfação de suas 
necessidades básicas apropriavam-se da natureza e movimentam-na em seus 
elementos. E mesmo nesses limiares e modos de vida mais sutis existentes, os objetos 
transformados e consumidos eram geradores de produtos residuais. Entretanto, a maior 
parte dos resíduos produzidos podia ser mais facilmente autorregulada pelo meio 
natural, tendo em vista que eram quantidades de certo modo “assimiláveis”. 

Contudo, é sabido que a complexificação das necessidades humanas alijadas em 
função de certas organizações sociais e econômicas, passam a determinar novas 
práticas de consumo para as sociedades. E ao localizar-se as primeiras práticas do 
período industrial e do modelo de produção capitalista em sua principada estruturação, 
há o fomento ao consumo em larga escala. A fabricação frenética e a colocação de 
objetos no mercado construiu uma corpulenta cultura do consumo desenfreado. Um 
consumismo que estimula não só a apropriação e extração vertiginosa dos elementos 
da natureza para os processos de produção, mas que também é promotor do descarte 
indevido ao meio ambiente de grandes quantidades de resíduos. Em linhas gerais, se 
pode dizer que o modo de produção da contemporaneidade, diga-se, o modo de 
produção capitalista, envolto no simulacro da globalização e do progresso ampliou tanto 
as produções de mercadorias, quanto homogeneizou os hábitos consumistas à níveis 
globais 

A problemática da geração de RSU pelo consumo de bens e produtos constitui-se uma 
das principais problemáticas do cenário hodierno, pois traz em sua bagagem 
consequências ambientais, econômicas e sociais. De acordo com a Organização das 
Nações Unidas (ONU/2018), por ano são produzidos mais de 2 milhões de toneladas 
de resíduos no mundo. E ainda de acordo com o mesmo organismo 99% dos produtos 
que compramos são jogados fora dentro do prazo de seis meses. Maior parte dos 
resíduos são descartados de maneira indevida no meio ambiente, como por exemplo, 
em lixões à céu aberto. 

Nesse contexto de intensa produção de mercadorias e descarte de resíduos observa-
se grupos de indivíduos, muitas vezes, invisíveis para a sociedade, compostos por 
homens, mulheres e crianças que vivem da atividade da catar. Esses trabalhadores 
acabam aproveitando os RSU dispostos para sustentar suas famílias e sobreviver. 
Sujeitos esses que, desempenham papel de gigantesca importância, no gerenciamento 
dos resíduos, e na diminuição dos impactos ambientais causados pelo seu descarte 

inadequado. 

Em seu trabalho, os catadores realizam um serviço de utilidade pública, já que com a 
coleta do lixo e sua venda para reciclagem, diminuem a quantidade de materiais que, 
caso fossem descartados, ocupariam espaço em aterros e lixões, aumentando o volume 
de resíduos e diminuindo a vida útil desses espaços destinados ao descarte. (ACAMAR. 
2018) 

Entretanto, ainda que o trabalho de catadores (as) seja tão importante, esses indivíduos 
constituem o elo mais fraco nos circuitos de reciclagem, pois os resultados do trabalho 
acabam sendo apropriados pela figura de atravessadores e industriais. Principalmente 
se os catadores trabalharem de maneira isolada, porque ficam dependentes dos 
intermediários que levam os materiais até as indústrias de reciclagem e determinam o 
preço dos produtos. Quando negociam os materiais com intermediários, nem sempre 
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os catadores (as) têm conhecimento dos valores e do peso do material que coletaram, 
recebendo apenas a quantia que é oferecida pelos compradores. Somando-se a isso, o 
preço baixo ofertado pelos intermediários e as oscilações do mercado da reciclagem, 
eventos que precarizam a atividade das catadoras e dos catadores [...] (GALLON e 
MARZIALE, 2016) 

Muitos outros aspectos dificultam o trabalho dos catadores e intensificam os processos 
de subordinação frente a esses intermediários, um deles é falta de instrumentos e meios 
de trabalho para a realização das atividades. Veículos para transporte, equipamentos 
adequados para o manejo dos materiais, locais apropriados, tais como galpões, para a 
armazenagem dos materiais finais, e realização dos procedimentos de reciclagem. 

Contudo, apesar desse contexto de intensas explorações nos limiares das cadeias de 
reciclagem, o potencial político organizativo dos catadores (as) começou a tomar forma 
como alternativas para minorar os quadros de subordinação sofridos. O Movimento 
Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) foi um dos principais 
responsáveis por pressionar os poderes públicos para a aprovação da Lei nº 12.305, de 
2010, que instituiu a PNRS, um crucial instrumento que previa o enfrentamento dos 
problemas relacionados ao descarte e manejo inadequado de RSU. A referida lei previa 
a: 

[...] prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de 
hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o 
aumento da reciclagem e da reutilização dos RSU (aquilo que tem valor econômico e 
pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos 
rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado). Institui a responsabilidade 
compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes, o cidadão e titulares de serviços de manejo dos RSU na Logística 
Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo. Cria metas importantes que irão 
contribuir para a eliminação dos lixões e institui instrumentos de planejamento nos níveis 
nacional, estadual, microrregional, intermunicipal e metropolitano e municipal; além de 
impor que os particulares elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos. (8º SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

EM UNIVERSIDADES, 2017) 

Além desses aspectos, a PNRS também previa o incentivo a formação de cooperativas 
e associações de catadores, bem como, concebia os trabalhadores como partícipes 
ativos na responsabilidade compartilhada e pelo ciclo de vida dos resíduos sólidos. 

Ainda se tratando dos instrumentos desenvolvidos em torno das políticas públicas para 
atuarem como ampliadores da inclusão socioeconômica dos catadores, além da PNRS, 
em 2007 a partir do CIISC, e como mais uma das iniciativas do Governo Federal, em 
parceria com o MNCR para o fortalecimento do associativismo e do cooperativismo dos 
catadores de materiais recicláveis, e a SENAES, em convênio com a FBB, celebram a 
criação do programa Cataforte (SILVA, 2014a). De fato, o programa Cataforte teve como 
objetivo principal estimular a formação de empreendimentos de catadores de materiais 
recicláveis a partir dos pilares da Economia Solidária[1],desenvolvendo ações de apoio 
e fomento às organizações produtivas desses trabalhadores, com a promoção de 
momentos de capacitação, formação e assistência técnica para os coletivos. 

[...] teve sua execução iniciada em 2009, contemplando 10.600 (dez mil e seiscentos) 
catadores e catadoras, em 19 (dezenove) estados da Federação, mais o Distrito 
Federal, viabilizando as seguintes iniciativas: a)formação social, profissional, política e 
cultural dos catadores de materiais recicláveis organizados coletivamente; b) 
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assistência técnica para os empreendimentos autogestionários dos catadores visando 
à formalização dos empreendimentos e a melhoria das condições de trabalho e de 
renda; c) estímulo à formação de Redes de Cooperação entre os Empreendimentos 
Econômicos Solidários existentes e reconhecidamente em processo de autogestão 
pelos trabalhadores; d) identificação, registro e apoio ao desenvolvimento de 
tecnologias sociais apropriadas às formas de organização coletivas dos catadores de 

materiais recicláveis. (SILVA, 2014a) 

O referido Programa contou com 3 fases estruturantes e articuladas, o CATAFORTE I, 
responsável por desenvolver ações de Fortalecimento do Associativismo de Catadores 
e Catadoras de Materiais Recicláveis no período correspondente de 2009/2013. O 
CATAFORTE II que intitulava suas prospectivas em torno da Logística Solidária, 
compreendido no ano de 2013, e o CATAFORTE III em torno da promoção de Negócios 
Sustentáveis e Redes Solidárias. 

O Cataforte I, visando a organização dos trabalhadores da catação em torno de EES e 
orientados pelos princípios da Economia Solidária, desenvolveu ações de formação e 
qualificação. Articulou-se metodologicamente no trato de temáticas que envolviam o 
resgate histórico da formação do próprio movimento de catadores, no situar dos 
elementos que perpassavam o catador e seu território, nos desafios postos a esses 
trabalhadores, como se estabelecia a formalização de um EES, a importância da 
reciclagem, das redes democráticas de cooperação, das políticas públicas, e 
principalmente a importância do próprio catador enquanto sujeito ativo. E para a 
promoção dessas ações formativas, a primeira fase do programa se incumbiu de 
selecionar 2 entidades para a execução, a partir da identificação do contingente de 
trabalhadores e empreendimentos. Desse modo, foram contemplados os estados 
brasileiros do DF, GO, MS, RO, PA, TO, BA, RN, PE, CE, AL, PB, RS, PR, SC, SP, MG, 
RJ, ES). (SILVA, 2014a). 

O Cataforte II apresentou-se como uma fase do programa responsável pelo 
fortalecimento da capacidade logística e técnico operativa das cooperativas já formadas, 
onde a partir da aquisição de meios de trabalho, tais como veículos para coleta e outros 
equipamentos, vislumbrava-se a melhoria do potencial produtivo e consequentemente 
incrementos na renda das associações. Idem, os cooperados também receberam 
orientações sobre o manuseio correto dos equipamentos. O programa abarcou 
associações dos estados da “Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, 
Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo [...]” (SILVA, 2014a). 

Já o Cataforte III, teve como principal finalidade o fortalecimento das estruturas em rede 
das cooperativas. Com a elaboração de planos e metas de negócios solidários, bem 
como capacitações das redes de empreendimentos e melhorias na infraestrutura. O que 
se pretendia- se almejava em linhas gerais, eram avanços na cadeia de valor, 
potencialização dos empreendimentos frente ao mercado de reciclagem, bem como o 
fortalecimento do potencial autogestionário. 

Assim, em virtude de todos os aspectos positivos desencadeados pelo Programa 
Cataforte, que representaram vigorosos avanços para o potencial produtivo, melhoria 
das condições objetivas dos catadores (as), e para o fortalecimento enquanto coletivos, 
é inegável bradar o valor que que as políticas públicas de inclusão desses trabalhadores 
representam. 

Inúmeros elementos tiveram impactos significativos na realidade dos trabalhadores que 
vivem da catação, a citar os processos de formação desenvolvidos. As metodologias 
trilhadas a partir dos debates em torno da PNRS, e os encontros regionais, estaduais e 
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nacionais realizados e que reuniam catadores (as), gestores públicos, entidades, 
movimentos ambientalistas... todos esses motes colaboraram para fortalecer a trajetória 
reivindicativa de catadores (as), bem como possibilitaram a troca de experiências entre 
os sujeitos. 

Ainda no que tange aos elementos desenvolvidos pelas ações formativas, vale ressaltar 
como um aspecto amplamente positivo nos processos de qualificação e 
assessoramento técnico, a utilização dos referenciais da Pedagogia da Alternância, de 
modo que os catadores ao mesmo tempo que recebiam qualificações e se apropriavam 
de saberes específicos, também podiam compartilhar seus saberes populares com 
vistas a construção e partilha de conhecimentos coletivos. 

Acrescido a isso, pode-se dizer que a aquisição de instrumentos e meios de trabalho, 
para os catadores em torno das cooperativas, possibilitou um lócus de trabalho menos 
precarizado, com maiores possibilidades técnicas de atuação nos circuitos da 
reciclagem e manejo dos resíduos sólidos. O que aos poucos foi delineando 

significativas melhorias do cotidiano desses indivíduos. 

Contudo, é sabido que a realidade, não isenta de contradições, se espraia também 
sobre a instituição das políticas sociais. Ou seja, todo e qualquer programa ou projeto 
social sofre influência das disposições políticas, econômicas e sociais postas. Desse 
modo, não se poderia deixar de levar em consideração que o programa Cataforte 
apresentou algumas limitações em seu decurso. 

No que diz respeito aos catadores que trabalhavam de maneira independente, seja por 
necessidades imediatas de renda ou por não terem conhecimento acerca dos EES, 
pode-se dizer que, embora a primeira fase do Cataforte tenha se proposto a integrar 
muitos desses indivíduos em torno das cooperativas, não foram tecidas prospectivas 
em torno dos catadores (as) que optavam por não se incorporar aos coletivos. 

Idem, no que diz respeito aos circuitos de reciclagem, uma problemática pungente e 
observável era a priorização das grandes empresas de limpeza e coleta convencional 
no trato da coleta seletiva dos municípios. As justificativas quanto a isso eram de que 
as gestões locais não tinham como arcar com os custos de um programa de coleta, por 
isso a contratação de entidades privadas para os serviços. Contudo, na prática, o que 
podia ser destacado eram as condutas clientelistas e de financiamento de campanhas, 
que serviam como moeda de troca no que diz respeito a priorização das industrias para 
o gerenciamento dos RSU. 

Desse modo, pode-se inferir que, a reunião de catadores em torno de cooperativas, 
embora tonificasse o potencial político, formativo e técnico operativo desses sujeitos, e 
rompesse com a figura de pequenos e médios atravessadores, muito presentes no 
cotidiano de catadores avulsos, significava o rompimento com um dos elos da cadeia 
de subordinação, tendo em vista que as grandes empresas de coleta e as indústrias de 
reciclagem, além de disporem de um potencial técnico mais alargado, recebiam 
inúmeras vantagens diretas e indiretas dos poderes públicos, enquanto os catadores e 
catadoras continuavam realizado serviços socioambientais e econômicos relevantes 
sem nenhum reconhecimento ou remuneração pelo poder público. 

Outro ponto a ser destacado em torno do programa Cataforte, diz respeito ao seu 
assentar nas regiões do país. Auferiu-se que o maior número de empreendimentos se 
localizava nas regiões Sul e Sudeste. “Há uma clara concentração das redes e 
empreendimentos nas regiões sul e sudeste, destacando-se os estados de São Paulo, 
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Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul em todas as etapas do 
Projeto” (ILVA, 2014a) 

As regiões com menores rendimentos em torno das atividades de catação eram o Norte 
e o Nordeste. Aponta-se que: 

Com base no o último Censo Demográfico, o rendimento médio das pessoas que vivem 
da catação de materiais recicláveis no Brasil é R$ 571,56. Na região Sudeste esta 
quantia chega a R$ 629,89 mostrando-se superior à média nacional. O Nordeste 
apresenta os rendimentos mais baixos do Brasil com R$ 459,34. (IPEA, 2013) 

Desse modo, embora se tenha ciência de que as ações do Cataforte iam se 
desenvolvendo e se estabelecendo nas regiões onde se obtinha maiores êxitos e 
progressos quanto as ações implementadas, não se pode eximir o debate em torno das 
disparidades regionais, e como historicamente as regiões centrais do país detêm os 
maiores investimentos. 

Já o eixo Centro-Sul apresenta os maiores investimentos em programas de coleta 
seletiva e na construção de aterros sanitários. Enquanto, o eixo Norte-Nordeste encara 
a realidade de um precário gerenciamento dos resíduos sólidos e disposição de lixões 
à céu aberto em seus territórios, embora a PNRS previsse como meta, em seu 
arcabouço legislativo, o fechamento desses lixões “De acordo com o Estudo Técnico da 
Gestão Municipal de Resíduos Sólidos, realizado pela CNM em 2015, no Nordeste, 
75,8% dos resíduos eram destinados a lixões [...]” (ECO4PLANET, 2018). 

Outro aspecto que pode ser apontado como gargalo em torno do Cataforte, diz respeito 
às ações de profissionalização desenvolvidas pelo programa. Embora as entidades 
ofertantes dos cursos de capacitação tivessem se mostrado solícitas na transmissão de 
conhecimentos para os catadores (as), a realidade era de que grande parcela dos 
mesmos não era alfabetizada. A Unitrabalho[2] (2012) evidenciou que o grupo de 
beneficiários que não realizaram os cursos, representava uma porcentagem de 
analfabetos somados em (45,8%). E esses dados não incluíram aqueles trabalhadores 
não alfabetizados que, mesmo dificultosamente alçaram tentativas de realização dos 
cursos, mas acabaram desistindo. 

¹ [...] diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a forma de 
cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, redes de 
cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, prestação de 
serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário. (PET- UFF, 
2011) 

  

 
Conclusão 

 
Em virtude dos aspectos e dos pontos aludidos no decorrer desse relatório, pode-se 
dizer que foi possível congregar dois grandes momentos de abstração em torno do 
estudo do cotidiano de trabalhadores(as) que vivem da catação e das políticas públicas 
de inclusão delineadas em torno desses sujeitos. 

O primeiro nos coloca em uma posição estarrecedora, quando vamos nos deparando 
com dados estatísticos e análises comprovantes do ramal de subsunções que os 
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catadores (as) enfrentam. Mas também, nos serve de auxílio para apreender que, 
embora permeados de contradições em suas realidades, os trabalhadores da catação 
desempenham valiosas atribuições para a sociedade, para o manejo dos resíduos 
sólidos e ao meio ambiente, já que são amplos responsáveis pela diminuição dos 
impactos ambientais causados pelo descarte inadequado dos resíduos. 

Desse modo, as políticas públicas de inclusão que angariam a mobilização e o associar 
desses indivíduos em cooperativas os fortalece enquanto categoria, e movimento social. 
No interior de associações orientadas por princípios da ES, que elencam a valorização 
social do trabalho humano e os valores de cooperação e solidariedade como 
imprescindíveis, os catadores são possibilitados ao compartilhamento de saberes, 
experiências de vida, intentos de melhorias e, a partilha de um mesmo desejo em 
comum: o reconhecimento enquanto sujeitos de direito. Assim, o Programa Cataforte, a 
partir do desenvolvimento de metodologias que articulavam a promoção da assistência 
técnica e as ações formativas, fortaleceu e ampliou não só os processos produtivos, a 
inserção nas cadeias de valor, e a renda dos catadores. A política de inclusão estruturou 
diversos catadores em torno de negócios coletivos, ampliando a compreensão de que 
organizar-se coletivamente alarga gradualmente suas capacidades social e produtiva. 

O segundo momento de abstração possibilitado pela pesquisa se deu quando aos 
poucos foi se afastando ou se abandonando a ideia de que as políticas sociais de 
inclusão dos catadores (as) desenvolvidas foram capazes de abarcar ou compreender 
toda a vasta realidade vivenciada por esses indivíduos. A ciência de que, assim como 
todo e qualquer delinear de políticas, estas sofrem influências do real, um real detentor 
de um complexo de elementos a serem considerados, que podem favorecer ou dificultar 
o avanço das prospectivas. 

De toda a análise realizada foi possível apreender que o processo de planejamento e 
implementação de políticas sociais requer conhecer com profundidade as condições de 
vida e de trabalho desses Indivíduos, marcadas por vastas escoriações nos limiares das 
relações sociais que os permeia, e nas que necessitam estabelecer cotidianamente na 
cadeia da reciclagem, sendo explorados e expropriados cotidianamente pelo capital. 
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão sistemática e fazer um 
levantamento de estudos já realizados no campo do desenvolvimento das regiões com 
os parque eólicos. Para tanto, buscou-se analisar trabalhos de dissertações, artigos 
científicos e teses que abordavam este tema. O que se extraiu dos trabalhos foram o 
impacto gerado nos três campos: social, econômico e ambiental. Nos resultados foram 
observados que os parques eólicos não geraram o desenvolvimento esperado pela 
população no aspecto do aumento da geração de renda e novos negócios locais. Por 
isso, conclui-se que não houve um planejamento estruturado de políticas públicas e 
articulação público privada para potencializar os ganhos para a sociedade. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável. Energia eólica. Leis. 

TITLE: Public Management, Entrepreneurship and Development 

Abstract 

This article aims to carry out a systematic review and make a survey of studies already 
carried out in the field of development of regions with wind farms. So, we sought to 
analyze articles of dissertations, scientific articles and theses that addressed this topic. 
What was extracted from the articles was the impact generated in the three fields: social, 
economic and environmental. In the results, it was observed that wind farms did not 
generate the development expected by the population in terms of increased income 
generation and new local businesses. Therefore, it is concluded that there was no 
structured planning of public policies and private public articulation to enhance the gains 
for society. 
 
Keywords: Sustainable development. Wind energy. Laws. 

Introdução 

Segundo as Nações Unidas (2015) o termo desenvolvimento é definido como a procura 
por satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de satisfazerem suas necessidades.  
  
De acordo com as Nações Unidas, a ideia de desenvolvimento sustentável nasceu 
durante a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, em Estocolmo, na Suécia, em 1972. E a partir de então começou-se 
a pensar em desenvolvimento sustentável como a capacidade de atender as gerações 
atuais com os recursos que temos, sem comprometer as gerações que ainda virão.  
  
Dentro desse contexto, existem inúmero desafios no setor de produção de alimentos, 
energia, máquinas, setor automobilístico entre outros. Em 1997, a partir da assinatura 
do Protocolo de Quioto, começou a discussão sobre encontrar um equilíbrio entre 
encontrar por alternativas que atendessem as necessidades econômicas, mas também 
gerasse o menor impacto ambiental possível.  
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Uma das medidas tomadas, foi o crescimento do investimento em fontes de energia 
renováveis, como a solar, a eólica, a biomassa e a hídrica. Segundo a Associação 
Brasileira de Energia eólica (ABE Eólica, 2016) só no brasil, a energia eólica aumentou 
de 27,1 MW, em 2005, para 10.740 MW, em 2016. Assim sendo, é importante identificar 
aceleradores deste aumento, se foram a criação de políticas públicas, investimento de 
empresas privadas, ou outro fatores que podem ter contribuído para este aumento.  
  
O presente estudo foi realizado com o apoio da professora Aline Virgínia Medeiros 
Nelson, com o objetivo de realizar uma revisão sistemática e fazer um levantamento de 
estudos já realizados no campo do desenvolvimento das regiões com os parque eólicos. 
O artigo está dividido entre metodologia aplicada, apresentação dos resultados, e a 
conclusão.  
  
Objetivo Geral: - Realizar um levantamento de estudos de caso no banco de 
dissertações no Brasil e na América Latina sobre o desenvolvimento das regiões que 
receberam parques eólicos. Objetivos Específicos: Entender se há relação entre as leis 
criadas nos municípios e a quantidade de energia produzida pelos mesmos; Identificar 
em quais áreas de desenvolvimento (econômico, social ou ambiental) existem mais 
estudos e dissertações disponíveis no Rio Grande do Norte e no Brasil. 
 
Metodologia 

 
O trabalho caracteriza-se por um estudo qualitativo e utilizou-se a técnica de revisão 
sistemática. O objetivo era analisar os estudos já realizados na área do desenvolvimento 
e impacto da energia eólica no Rio Grande do Norte, no Brasil e na América Latina. A 
pesquisa começou a ser realizada no dia 22 de agosto de 2019. Durante os primeiros 
dias, analisou-se as informações da pesquisa que já estava em andamento, realizada 
pela professora Aline Virgínia Medeiros Nelson. Esta, havia elaborado uma planilha com 
31 trabalhos.  
  
Na primeira etapa, buscou-se entender o histórico de Leis já criada referentes ao Setor 
Eólico, nas três esferas: municipal, estadual e nacional. Para fins de dados recentes, 
utilizou-se o corte de anos entre 2011 e 2019. A ferramenta que foi utilizada nesta etapa 
foi a plataforma Scielo e o banco de Dissertações e teses da UFRN. As duas palavras 
chaves utilizadas na busca foram: desenvolvimento e eólica. A partir dos trabalhos 
encontrados, criou-se uma planilha de dados do Microsoft Excel, contendo o número da 
Lei, um breve descritivo de que se trata a Lei, a data que entrou em vigor e a fonte na 
qual cada lei foi retirada. Com isso, criou-se a tabela 01 (em anexo).  
  
Na segunda etapa, foi feito o recorte da pesquisa para entender o cenário 
especificamente do setor eólico no Estado do Rio Grande Do Norte, através de um 
levantamento dos municípios que possuem parque eólicos, e de qual é a contribuição 
deles em ordem de volume de energia produzido. Em seguida, foi necessário aprofundar 
a primeira etapa, uma vez que neste primeiro momento não foram encontrados muito 
um volume significante de dados referentes a Legislação Municipal de cidades do Rio 
Grande Do Norte, principalmente estas que possuem parque eólicos. A consolidação 
desta etapa também se deu através da criação de uma planilha no Microsoft Excel 
(Tabela 02), reunindo as informações de quais são os municípios e qual a capacidade 
de energia (em quilowatts) gerada em cada um deles.  
  
Na terceira etapa, estudou-se sobre a Lei Nº 12.527, que busca garantir o acesso a 
informações. Com isso, elaborou-se um documento formal, para ser utilizado com a 
finalidade de ser enviado para os Gestores Públicos Municipais, a fim de solicitar aos 
mesmos, o envio de informação a respeito do histórico de legislação já existente no 
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Município. Na quarta etapa, foi realizada revisão sistemáticas em periódicos 
internacionais sobre o desenvolvimento dos municípios que receberam parques eólicos 
na América Latina. Para isso, utilizou-se da plataforma Scielo, e as palavras chaves 
principais foram: desenvolvimento e eólica. Dessa forma, foi elaborado a construção da 
planilha em anexo (Tabela 03): As ferramentas mais utilizadas durante a pesquisa 
foram: a plataforma Scielo, Spell, Legislação Brasileira e site dos municípios. 
 
Resultados e Discussões 

 
Um dos primeiros dados realizados foi a quantidade de estudos que citavam os 
municípios do RN com a maior geração de energia. Destes, os três maiores geradores 
são: João Câmara, Parazinho e São Bento do Norte. Ao cruzar este dado com o número 
de dissertações escritas a respeito de cada cidade, nota-se que João Câmara foi citado 
em 11 dissertações diferentes, um dos municípios mais visados pelos pesquisadores. 
Dentre as cidades mais citadas pelos artigos, está Rio do Fogo, Areia Branca, Guamaré 
e Macau.  
  
Na segunda etapa, onde foram levantados os dados sobre as Leis do Rio Grande do 
Norte e dos Municípios do RN, notou-se a precariedade de informações e políticas 
públicas sobre o tema. Em um primeiro momento, foram localizadas apenas 5 leis em 
vigor no Estado as quais se relacionavam com o setor eólico. E na esfera municipal, 
encontrou-se apenas 1 lei, no município de São Miguel do Gostoso (lei esta que tem 
relação com o âmbito ambiental). Desta forma, esses resultados foram o primeiro 
indicativo de que não houve um planejamento governamental prévio para estruturar 
incentivos e desenvolvimento para o Estado. Com isso, levantou-se uma hipótese de 
que talvez essas informações não estivessem acessíveis publicamente, e por isso criou-
se um documento formal para ser utilizado com a finalidade de solicitar às Câmaras 
Municipais o acesso a informação sobre as Políticas criadas em cada município sobre 
energia eólica.  
  
Após isso, buscou-se identificar os impactos da eólica nos países da América Latina. 
Foram identificados 27 trabalhos, nos quais 21 deles abordaram a presença do 
desenvolvimento econômico, seja ele de impacto positivo ou negativo. Em seguida, 5 
artigos abordaram os impactos ambientais, em sua maioria de caráter negativo para a 
sociedade local. E por fim, um trabalho que mencionou o impacto social, o qual a eólica 
gerou um efeito negativo para a sociedade. 
 
Conclusão 

 
Durante o desenvolvimento do trabalho, foi possível criar um modelo de solicitação 
formal das leis municipais aos gestores municipais, já de acordo com a Lei de Acesso a 
Informação. Este documento pode ser utilizado no futuro para outras pesquisas, 
facilitando o acesso a informações que não puderem ser encontradas na internet.  
  
Como sugestão de melhoria, acredito que nas próximas pesquisas na área, possa ser 
realizado um mapeamento de organizações que atuam na área de energia eólica (como 
cooperativas, associações, fundações) com o objetivo de enriquecer o conhecimento e 
trocar dados entre os projetos. Além disso, também acredito que as pesquisas podem 
ter um cronograma mais detalhado das atividades durante o período da bolsa. Ao iniciar, 
apenas tive dois objetivos macros: revisão bibliográfica e elaboração de um artigo.  
  
Para um futuro cronograma poderiam ter atividades como reuniões mensais de 
acompanhamento do projeto, realização de visitas operacionais a pelo menos um dos 
municípios que possuem eólica, por exemplo. 
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TÍTULO: Avaliando a Implementação da Política Escola em Tempo Integral no Estado 

do Rio Grande do Norte. 

Resumo 

 

O projeto em questão visou analisar o nível de preparação da rede escolar estadual do 
RN para a implementação das novas diretrizes do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) que deve atender a modalidade do Tempo Integral, com foco no Ensino 
Médio em Tempo Integral (EMTI). Tratou-se de uma avaliação de políticas públicas, 
classificando-se como uma avaliação de processo ou implementação. O estudo é 
caracterizado como qualitativo e os sujeitos foram o corpo diretor da Subcoordenadoria 
de Assistência ao Educando (SUASE) e da Subcoordenadoria de Ensino Médio 
(SUEM), tendo em vista seu caráter participativo imprescindível nas capacidades 
estatais e a maior acessibilidade ao panorama geral do processo de implementação do 
Programa de Fomento ao EMTI. A pesquisa teve anuência no Comitê de Ética da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os instrumentos metodológicos 
utilizados para a coleta de dados foram entrevistas semiestruturadas realizadas em dois 
grupos focais realizados com o quadro técnico da SUASE e da SUEM, as quais foram 
gravadas e posteriormente transcritas para análise, tendo como referencial teórico para 
elaboração das questões de pesquisa o conceito de capacidades estatais desenvolvido 
por Gomide e Pires (2014) e foi usado o método de análise de Bardin (1977) para a 
análise. O recorte dado no relatório em questão é focado nos resultados acerca do 

Programa de Fortalecimento do Ensino Integral, via MEC, no Estado. 

 
 
Palavras-chave: PNAE; Ensino Médio em Tempo Integral; Capacidades Estatais. 

TITLE: Assessing the Implementation of the Full-Time School Policy in the State of Rio 

Grande do Norte. 

Abstract 

The project in question aimed at analyzing the level of preparation of the state school 
network of RN for the implementation of the new guidelines of the National School 
Feeding Program (PNAE), which must meet the Full-Time modality, focusing on Full-
Time High School ( EMTI) It was an evaluation of public policies, classified as a process 
or implementation evaluation. The study is broadened as qualitative and the subjects 
were the governing body of the Sub-Coordination of Assistance to Educating (SUASE) 
and the Sub-Coordination of High School (SUEM), in view of its participatory character 
essential in the greatest necessary needs and accessibility to the general panorama of 
the implementation process of the EMTI Promotion Program. A research was approved 
by the Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do Norte. The 
methodological instruments used for data collection were unstructured semi-structured 
carried out in two focus groups carried out with the technical staff of SUASE and SUEM, 
as which were recorded and concepts later transcribed for analysis, having as theoretical 
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framework for the elaboration of research questions of resources developed by Gomide 
and Pires (2014) and the method of analysis by Bardin (1977) was used for an analysis. 
The cut given without the report in question is focused on the results about the Program 
for Strengthening Integral Education, via MEC, in the State. 
 
Keywords: PNAE; High School Full-Time; State Capabilities. 

Introdução 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) representa uma das principais 
políticas públicas de alimentação do Brasil, responsável por promover Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN) para crianças e jovens estudantes de escolas públicas, 
em âmbito nacional. De acordo com Cesar et al., (2018) o PNAE é uma experiência 
modelo para diversos países, que integra o sistema de proteção social e estimula a 
sustentabilidade, por meio da compra de alimentos da agricultura familiar. Dessa 
maneira, o programa é transversal a diferentes dimensões: produção, disponibilidade, 
acesso e utilização biológica dos alimentos. 

Figura entre as principais regulamentações do programa a Resolução 26 de junho de 
2013 do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação (FNDE) e a Lei 11.947 de 
junho de 2009. Nessa perspectiva, o Programa Mais Educação (PME) e o Programa 
Escola em Tempo Integral (EPI) foram criados com a finalidade de aumentar o número 
de escolas com maior carga horária e fizeram assim articulação com PNAE, tendo em 
vista que estudantes nessa condição necessitam ter refeições nas escolas que atinjam 

70% de seus requerimentos nutricionais provindo de 3 refeições. 

A escola em tempo integral (ETI) passa a ser uma política que compõe os Planos 
Nacionais de Educação. Apesar de similares o PME e ETI têm diferenças significativas, 
o ETI, como realidade predominante atualmente, intenciona que as escolas funcionem 
9 horas diárias (o PME intencionava 7 horas) atendendo todos os alunos (o PME se 
destinava a uma parcela) com atividades realizadas por professores efetivos ou 
substitutos (o PME contava com monitores e voluntários). 

No RN a realidade do ETI no ensino médio passa a se concretizar desde 2016, tendo 
recebido em 2018 do Governo Federal 21,7 milhões para financiar o fortalecimento e 
ampliação das vagas nas escolas estaduais de EMTI. A meta é a oferta de 12 mil vagas 
para o ensino médio integral em 29 escolas, em que se pretende atender 50% das 
escolas do estado ETI até 2025. Os recursos destinados integram o Programa de 
Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, lançado pelo Governo Federal 
em 2016 (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO RN, 2018). 

De 2016 a 2020, 76 unidades escolares, entre ensino médio, ensino fundamental, médio 
profissionalizante e modalidades mistas, aderiram à política do ETI no Rio Grande do 
Norte, sendo um total de 36 municípios atendidos. Os municípios com maior número de 
unidades atendidas são: Natal, Mossoró, Parnamirim, Currais Novos e Ceará Mirim. 

Entretanto, a implantação da política trouxe à tona algumas barreiras, sobretudo no que 
diz respeito às capacidades estatais, tendo em vista que a política é de nível nacional 

mas depende da capacidade estatal de cada local para que ocorra de maneira efetiva. 

Diante dos elementos limitadores do programa, o presente trabalho busca compreender 
de que modo se deu a implementação e expansão da Política do ETI nas escolas 
estaduais do RN, sobretudo na modalidade Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI). A 
pesquisa proposta, visou ampliar o assessoramento e a cooperação com órgãos 
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governamentais (Universidade e governo estadual do RN) uma vez que se tratou de um 
estudo com pesquisa empírica e com retorno de seus resultados ao campo da pesquisa 
auxiliando na gestão de seus processos e aperfeiçoando suas ações. Por conseguinte, 
o estudo irá gerar um artigo base de dados que funcionará como ferramenta para 
avaliação e a proposição para o aperfeiçoamento de políticas públicas. 

 

Metodologia 

 

TIPO DE ESTUDO 

O estudo tratou-se de uma avaliação de políticas públicas, classificando-se como uma 
avaliação de processo ou implementação, segundo a classificação de Frey (2000) sendo 
também denominada avaliação de eficácia (DRAIBE, 2001). A fim de relacionar os 
sistemas de implementação e seus resultados, para compreender os limitantes das 
ações planejadas. 

Dada a especificidade do objeto classifica-se a investigação como estudo de caso, pois 
a pesquisa foi realizada tomando como base o corpo diretor dos órgãos gestores, que 
se configuram como atores, sendo responsáveis pela gestão de toda a rede de escolas 
estaduais do Rio Grande do Norte. Além disso, caracteriza-se como exploratória e 
descritiva, com abordagem qualitativa, centrada na compreensão das capacidade 
estatais disponíveis para implementação do PNAE na modalidade EMTI no RN e sua 
relação com o desempenho das ações. 

CAMPO E SUJEITOS DA PESQUISA 

O campo e os sujeitos da pesquisa são a Subcoordenadoria de Assistência ao 
Educando (SUASE) da SEEC e a Subcoordenadoria de Ensino Médio (SUEM) e os 
respectivos membros do corpo diretor envolvido no projeto de implementação da 
modalidade ensino integral no estado. Optou-se por iniciar a pesquisa com esses 
sujeitos para que fosse formado um panorama mais completo de como funcionou o 
processo implementativo e de expansão da modalidade, com o objetivo de entender as 
barreiras enfrentadas pelos órgãos que coordenam o processo, sendo uma 
oportunidade para compreender como se estabelece o programa nos primeiros 
momentos. A pesquisa segue os aspectos éticos determinados pela Resolução 
510/2016 do Conselho Nacional de Saúde e os participantes fizeram a anuência da sua 
participação através do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). A pesquisa 
teve anuência no Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) (CAEE: 13006219.6.0000.5292), tendo pleiteado boa parte de 2018, para poder 
entrar em vigor no ano de 2019, iniciando com a SUASE neste ano e no início de 2020, 

com a SUEM. 

COLETA DE DADOS 

A coleta foi realizada por meio da realização de grupos focais com os sujeitos, guiada 
por meio de roteiros semiestruturados, desenvolvidos com base nas questões de 
pesquisa definidas a partir do conceito de capacidades estatais de arranjos institucionais 
de Gomide e Pires (2014) com suas respectivas dimensões e componentes. O roteiro 
utilizado com a SUEM foi adaptado com a posse das informações da entrevista realizada 
em grupo focal com a SUASE, sob a perspectiva de entender os componentes da 
participação social, auditoria de controle realizada pelos conselhos e pelos órgãos 
fiscalizadores e o panorama que envolve o sistema político-representativo. As 
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entrevistas foram gravadas e transcritas, tendo suas informações compiladas em dois 
esquemas explicativos: Implantação do PNAE na Modalidade EMTI e Programa de 
Fomento às Escolas de Ensino Médio Integral (PEMI). O presente relatório tem o 
delineamento focado neste último. 

ANÁLISE DOS DADOS 

No que diz respeito à abordagem de tratamento e análise dos dados, as entrevistas 
semiestruturadas foram analisadas sob o método da análise de conteúdo. Julgou-se 
que o conjunto de informações seria melhor delineado separadamente, o PEMI é 
analisado, então, sobre o perspectiva do processo de implementação e expansão, 
abordados no segundo grupo focal, tendo como sujeito principal o corpo diretor da 
SUEM. Bardin (1977) esclarece que essa técnica organiza-se em três polos 
cronológicos: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados e 
interpretação. 

 

Resultados e Discussões 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma vez que o presente projeto passou 2018 pleiteando no Comitê de Ética e no início 
de 2019 houve mudança no panorama político nacional com as eleições, apenas no 
segundo semestre de 2019 ele pôde ser realmente iniciado. A dinâmica de 
deslocamento e disponibilidade entre os diferentes atores que iriam participar da coleta 
de dados, também dificultou a ocorrência dos grupos focais, configurando uma janela 
de tempo maior entre o primeiro e o segundo grupo. Ademais, a pesquisa objetivava a 
ocorrência de um terceiro grupo focal, com as Diretorias Regionais de Alimentação 
Escolar (DRAES), entretanto, devido ao assolamento da pandemia do Sars-cov-2 
(Covid-19) no estado, este foi impossibilitado. 

O presente trabalho tem como foco o Programa de Fomento às Escolas de Ensino 
Médio Integral no estado, esse delineamento foi abordado durante o segundo grupo 

focal, com o corpo diretor da SUEM, no início de 2020. 

Inicialmente, de posse das informações obtidas acerca do Programa no primeiro grupo 
focal, notou-se que existiam questões em aberto, a entrevista foi então mediada a partir 
do preenchimento dessas lacunas. Estavam como representantes a coordenadora geral 
da SUEM, a coordenadora do pedagógico e duas assessoras relacionadas à expansão 
e implantação da modalidade EMTI no estado. Solicitou-se que a abordagem tivesse 
como objetivo dar um panorama geral, de modo a nortear o início da modalidade no RN, 
os níveis de ensino que compete, as metas para o futuro e a dinâmica da expansão, de 

maneira a compreender o que já está concretizado e o que ainda é pretensão. 

Nesse sentido, observou-se, a partir do relatado, que o processo de implementação se 
deu a partir do retorno não obtido com a experiência piloto do Mais Educação, o 
programa teve sucesso no ensino fundamental, mas apresentou-se de maneira ineficaz 
no ensino médio, o chamado Ensino Médio Inovador, por não realizar a adequação do 
modelo curricular para a faixa etária dos alunos. 

A partir disso, viu-se a necessidade da criação de um novo programa, dentro da 
perspectiva do Plano Nacional de Educação de 2014-2024. Assim, deu-se início ao 
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Programa de Fortalecimento do Tempo Integral, via Ministério da Educação (MEC), o 
processo se deu por meio da utilização da verba adquirida com o recurso do Governo 
Cidadão e empréstimo realizado junto ao Banco Mundial. A adesão nos estados ocorreu 
através da publicação das Portarias, a primeira, de 2016, foi o ponto de partida para o 
PEMI no RN. 

Para tanto, fez-se necessário pensar o modelo pedagógico, é onde surgem as figuras 
dos Institutos. O Instituto Sonho Grande (SP) ficou responsável por garantir a 
implementação do programa e, para isso, realizou parcerias com o Instituto de 
Corresponsabilidade pela Educação (ICE) e com o Instituto de Qualidade de Ensino 
(IQE), ambos de Recife. 

O ICE é o responsável pela implantação desse modelo pedagógico, denominado Escola 
da Escolha, em todo o Brasil, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, é 
ele que dá o suporte pedagógico. Isso ocorria por meio de formações, de toda a parte 
diversificada da estrutura curricular. 

Já o IQE, é responsável por oferecer um programa de nivelamento, de forma a realizar 
um trabalho de qualificação à docência focado em português e matemática, oferecendo 
cursos de qualificação para os professores durante um ano. Isso ocorre como 
metodologia de enfrentamento à realidade do déficit no letramento e na matemática que 

os estudantes apresentam quando chegam no ensino médio. 

Paralelamente aos momentos formativos, ocorriam os ciclos de monitoramento, 
realizados ao final de cada bimestre (totalizando 4 ciclos por ano), presencialmente em 
cada unidade escolar, com participação de atores da SUEM e do ICE. O objetivo dos 
ciclos é validar e monitorar como o modelo está se desenvolvendo nas escolas, em que 
cada ciclo gera um relatório de recomendações para a escola. Além disso, havia o 
momento de consolidação dos ciclos, em que se utilizava a estratégia PDCA, de 
identificação dos pontos positivos, de atenção e de melhoria, que servia de base para 
as orientações que eram realizadas nos interciclos, realizados entre um ciclo e outro, 
pelos assessores de DIREC. Desse modo, a dinâmica se resume em: ciclo, 
consolidação e interciclo. 

Por fim, têm-se os planos de ação das escolas, que são a culminância do relatório dos 
ciclos e devem partir do plano base elaborado pela secretaria, essa dinâmica chama-se 
plano de ação em rede, as metas estabelecidas não podem ser menores do que as da 
secretaria, mas a estratégia utilizada é da escola, em concordância com suas 
especificidades. O plano é dividido em cinco premissas: protagonismo, formação 
continuada, gestão em excelência, replicabilidade e corresponsabilidade. Nessas 
premissas estão as estratégias que a escola elaborou para desenvolver e para alcançar 
as metas estabelecidas no início de cada ano, o acompanhamento é feito a partir disso, 
bimestre por bimestre. 

Todos os atores da escola, do professor ao coordenador movimentam os programas de 
ação, que são individuais de cada cargo para se adequar ao plano de ação da escola, 
este só se modifica se a meta não tiver sido alcançada com a estratégia escolhida. 

Sendo assim, pode-se notar que o programa teve um processo de implementação bem 
estruturado, o que favoreceu sua eficácia e sua expansão. Fazendo uma retrospectiva 
de 2016 até 2020, em relação ao Programa de Fortalecimento do Tempo Integral, têm-
se que em 2016, com a primeira portaria, houve implantação do modelo em 10 unidades 
escolares, atendendo a 9 municípios, em 2017, 18 unidades, 2018, 20 unidades, 2019, 
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13 unidades e 2020, 15 unidades. Dessa forma, totalizaram-se 76 unidades escolares 
implantadas e 36 municípios atendidos. 

 
Conclusão 

 

Conclui-se que, mediante os resultados obtidos, o programa obteve e vem obtendo um 
bom aproveitamento, de maneira a tentar alcançar a meta nacional estabelecida. 
Ressalta-se também, a relevância de programas complementares que ajudem a 
estruturar essa política e de órgãos ou instituições como as figuras dos Institutos. 
Contudo, há a necessidade de confirmar esse panorama com quem está na base do 
modelo. 
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TÍTULO: O COMÉRCIO EXTERIOR NORDESTINO BRASILEIRO: UMA BREVE 

DISCUSSÃO DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS 

Resumo 

o estudo em tela discute o comércio exterior da região nordeste no período recente. 
Com base nas informações oficiais do do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC) por meio do COMEX STAT, para o período de 2010-2019, sobre 
comercialização de produtos que compõe a balança comercial nordestina, pode-se 
observar os impactos trazidos pelas políticas comerciais adotadas país, e assim 
entender o que vem ocorrendo com o comércio exterior da região Nordeste nos últimos 
anos. A análise dos dados da Região Nordeste, quanto ao comportamento da 
importação e exportação dessa região, aponta sua contribuição para a produção e 
comércio exterior nacional ao longo dos anos. Assim, os dados revelam que a trajetória 
do comércio exterior da região não apresentou mudanças significativas no período 

analisado. 

 
Palavras-chave: Comércio Exterior. Nordeste. Economia Regional. 

TITLE: BRAZILIAN NORTHEAST FOREIGN TRADE: A BRIEF DISCUSSION OF THE 

LAST TEN YEARS 

Abstract 

the study on screen discusses foreign trade in the northeast region in the recent period. 
Based on official information from the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services 
(MDIC) through COMEX STAT, for the period of 2010-2019, on the commercialization of 
products that make up the northeastern trade balance, one can observe the impacts 
brought commercial policies adopted in the country, and thus understand what has been 
happening with foreign trade in the Northeast region in recent years. The analysis of data 
from the Northeast Region, regarding the import and export behavior of this region, 
points out its contribution to national production and foreign trade over the years. Thus, 
the data reveal that the trajectory of foreign trade in the region has not changed 
significantly in the analyzed period. 
 
Keywords: Foreign Trade. Northeast. Regional Economy. 

Introdução 

Ao longo dos anos, o processo de brasileira, a internacionalização da produção 
brasileira vem se consolidando de maneira contínua. Segundo SOUZA (2016, p. 29) “o 
processo de internacionalização da produção faz parte do fenômeno da globalização 
econômica, tendo como principal agente indutor a empresa transnacional (ET)” e um 
dos aspectos que caracterizam tal processo é sua vertente comercial a partir do 
intercâmbio de bens e serviços entre países e/ou regiões. O Brasil com seu vasto 
território, rico em diversos recursos naturais e potenciais produtivos, se consolida 
fortemente em uma produção voltada para as commodities agrícolas e industriais. Tal 



XXXI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2375 

 

processo se intensifica por volta dos anos 1990 quando há uma reorganização da 
produção a partir da nova reestruturação produtiva vivenciada mundialmente, 
particularmente com o advento da microeletrônica e das tecnologias de comunicação e 
informação (TICs), que coloca a estrutura produtiva em outras bases, acirrando bastante 
a concorrência mundial e brasileira. Ao longo dos anos 1990, o país conviveu com um 
processo de reestruturação produtiva, fusões e aquisições, privatizações, que 

redesenharam a estrutura produtiva brasileira. 

A partir de 2003, o Brasil passou a criar as bases para a adoção de políticas mais 
articuladas, a exemplo da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 
(PITCE), e (SOUZA, 2016, p.44). entre os anos de 2011 e 2014 o foco das políticas foi 
o investimento em inovações tecnológicas e organizacionais e de inserção comercial do 
país no cenário internacional. 

A região Nordeste, assim como o país, passou a receber investimentos, inclusive 
estruturantes, que permitiram avanços na organização das empresas com 
consequências para o comercio exterior da região e do país. No caso da região 
Nordeste, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com investimentos em 
portos, aeroporto, energia, foram alguns fatores importantes para estimular o comercio 
exterior nordestino. Todavia, esses fatores parecem não ter trazido impactos de 
mudanças significativas na estrutura das pautas de comércio na totalidade dos estados 
que compõe a região Nordeste. A região Nordeste tem uma tendência a produzir 
produtos baixo valor agregado. 

 

Metodologia 

 
Inicialmente, se fez necessário um estudo de algumas literaturas acerca do tema 
abordado, seja em. em relação a formação econômica do Brasil, quanto aos aspectos 
que caracterizam o processo de internacionalização da produção. Ademais também 
buscou-se referencias que permitissem a compreensão das economias brasileira e 
nordestina, a exemplo dos trabalhos de SOUZA (2016) e SILVA (2002). Quanto aos 
dados de comércio da região Nordeste, os mesmos foram obtidos a partir das 
informações oficiais do COMEX STAT, que congrega os dados estatísticos 
disponibilizados pelo Governo Federal acerca do comércio exterior brasileiro. Para a 
análise, os dados considerados foram para o período compreendido entre 2010 a 2019. 
A escolha do período foi para avaliar se houve mudanças significativas no comércio 
exterior nordestino frente a outros dados trabalhados anteriormente na pesquisa. Assim, 
foram analisados a maneira que se comportou o comércio exterior ao longo dos últimos 
dez anos, tanto em valores de quilogramas líquido quanto em dólares, sendo esta 
análise mais significativa em termos de impactos e consequências na balança comercial 
nacional e regional. 
 

Resultados e Discussões 

 

1. COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO 

A inserção comercial do país é uma das maneiras de se observar a internacionalização 
da produção brasileira, bem como o comportamento da sua balança comercial. 

1.1. BALANÇA COMERCIAL DO BRASIL 
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A balança comercial demonstra a diferença entre as exportações e importações de um 
país, ou seja, se sua receita supera sua despesa frente as negociações de seus 
produtos no mercado internacional. Os dados brasileiros colhidos dos últimos anos, 
mostram que houve grandes oscilações na balança comercial, com dado negativo em 
2014, período no qual ocorreu um déficit de U$ 4.153.442.086 bilhões (Tabela 1). Assim, 
os valores das exportações em todos os outros anos superaram os das importações, 

sendo majoritariamente superavitária nos anos analisados. 

2.2 Exportação brasileira 

No início da última década, o Brasil vinha tendo uma certa estagnação na quantidade 
em quilograma exportado de seu território (Figura 1), porém ao longo dos anos 
seguintes, a partir do ano de 2014 houve uma pequena elevação nas quantidades 
exportadas, atingindo seu auge dos últimos dez anos em 2018, com o valor de cerca de 
706 milhões de toneladas exportados; todavia com permanência das características dos 
produtos. 

Quando observado em dólares (Figura 2) os valores das exportações ao longo da 
década, o ano que mais se destaca positivamente é o de 2011 com uma exportação de 
aproximadamente mais de 250 bilhões de dólares. E o ano de maior queda o 2016 com 
mais 180 bilhões de dólares. 

Pode-se observar a permanência das características dos produtos na estrutura do 
comércio exterior brasileiro ao longo da última década a partir do desmembramento dos 
dados por seção de exportação disponibilizados pelo Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços/Comex Stat. Quando analisado os dados dos itens exportados do 
Brasil por seção de exportação (Tabela 2), percebe-se que os principais produtos 
exportados pelo Brasil foram: produtos minerais, com participação de aproximadamente 
68% no total, logo em seguida produtos do reino vegetal com aproximadamente 13% de 
participação e produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e 
vinagres; tabaco e seus sucedâneos manufaturados com aproximadamente 7%. Estes 
dados revelam uma característica de exportação com participação de produtos mais 
próximos dos setores primários. 

Ao longo desse período os estados que mais contribuíram nas exportações em 
quilograma líquido foram Minas Gerais e Pará (Figura 3). Os primeiros ficaram com 30% 
de participação, produzindo principalmente produtos minerais, sendo responsáveis 
sozinhos por exportar 3% do total dos minérios brasileiros. E, em segundo o Pará com 
uma parcela de 24,5%, com uma exportação baseada também em produtos minerais, 

atingindo 1,41% do total brasileiro. 

Ao se analisar a contribuição dos estados em dólares (Figura 4), o quadro muda. Os 
estados que mais contribuem com as exportações em dólares são: São Paulo com 23% 
de participação, responsável pela exportação de produtos das indústrias alimentares; 
bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados. Em 
seguida, observa-se a participação de Minas Gerais, com 13%; e, Rio de Janeiro com 
11%. 

2.3. Importação brasileira 

Em relação ao que foi trazido do exterior para o Brasil na última década, observou-se 
que não houve grandes modificações. O volume importado na última década sofreu 
oscilações tanto para redução e, principalmente, para elevação. Todavia, ao longo dos 
últimos três anos ocorreu uma elevação lenta, mas constante (Figura 5). Sua maior alta 
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foi atingida em 2014 com cerca de 166 milhões de toneladas e sua mínima em 2016 
com cerca de 139 milhões de toneladas importados. 

Em dólares esse panorama muda muito, com um crescimento relevante em 2013, 
quando atingiu um valor de 200 bilhões de dólares importados. Esse comportamento se 
altera em 2016, quando se observa uma queda das importações brasileira, cujo valor 
alcançou cerca de 100 bilhões de dólares de produtos importados (Figura 6). 

Nos dados pode ser encontrado os três principais produtos importados em quilograma 
líquido (Tabela 4), nos quais produtos minerais participam com aproximadamente 54%, 
produtos das indústrias químicas ou industriais conexas aproximadamente 23,29% e 
produtos do reino vegetal 7,70%. 

Em termos de valores, os estados que mais importaram foram os estados de São Paulo, 
com 36,2% apresentando uma importação principalmente composta por máquinas e 
aparelhos, material elétrico e suas partes; aparelhos de gravação ou reprodução de 
som, aparelhos de gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e suas 
partes e acessórios; seguido por Rio de Janeiro, com 9,9%; e, Paraná, com 7,8% de 
participação nas importações nacionais (Figura 8). 

3 COMÉRCIO EXTERIOR DA REGIÃO NORDESTE 

A inserção da região Nordeste no cenário internacional apresenta em termos de balança 
comercial o seguinte resultado, na última década ela demonstrou que em todos os anos 
o resultado foi negativo, com o menor déficit em 2010, e o maior em 2014 (Tabela 6). 

3.1 Exportação nordestina 

Ao longo da última década o Nordeste brasileiro demonstrou alguns níveis de oscilação 
em relação a contribuição, em termos de volume, com as exportações do país. Os dados 
revelam uma grande redução de seu volume em 2013, que atingiu aproximadamente 20 
bilhões. Todavia, observa-se certa recuperação ao longo dos anos seguintes, apesar de 
não ter ainda superado a marca de 2010, quando alcançou cerca de mais de 40 bilhões 

de quilogramas exportados (Figura 9). 

Os dados de exportação nordestina em dólares, mostram que o quadro é bem diferente 
do demonstrado acima, o que corrobora com a importância da análise em termos de 
valores e sua contribuição ao comércio exterior. Os dados apontam uma elevação 
relevante em 2011, quando atinge mais de 18 bilhões exportados pela região Nordeste. 
A maior queda nas exportações em dólares ocorreu em 2016, com apenas 12 bilhões 
de dólares (Figura 10). 

Levando em conta a contribuição da região Nordeste na exportação brasileira, na última 
década em quilograma líquido, esta região foi responsável por 4% do total exportado 
uma participação bem pequena comparada a outras regiões como o Sudeste, 
responsável por 52% do total. Destes 4%, 33,29% foram de produtos das indústrias 
químicas ou industriais conexas, 32,18% de matérias têxteis e suas obras e 27,19% de 
pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para 
reciclar (desperdícios e aparas); Papel e suas obras (Tabela 7). 

Quando observado as seções de exportação da região Nordeste, os produtos do reino 
vegetal se encontram com 16,33%, produtos das indústrias químicas ou industriais 

conexas apresenta 13,86% e produtos minerais com 11,82% (Tabela 8). 
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Os estados nordestinos que mais exportam em termos de valores, são: Bahia, com 
participação de 54%, com destaque para produtos como pastas de madeira ou de outras 
matérias fibrosas celulósicas; Papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); 
Papel e suas obras, que representam 16,2% das exportações baianas, (Tabela 9); 
depois vem o Maranhão, com 18%; e o Ceará, com 10%. 

O comércio exterior nordestino apresenta características próprias de exportação nos 
estados que compõe a região. Ou seja, cada estado nordestino possui uma 
característica de exportação própria, em termos de quilograma líquido, como pode ser 
visto na tabela 9: produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e 
vinagres; tabaco e seus sucedâneos manufaturados (Alagoas, Pernambuco e Sergipe), 
pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para 
reciclar (desperdícios e aparas); papel e suas obras (Bahia), metais comuns e suas 
obras (Ceará), produtos minerais (Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte) e 
produtos do reino vegetal (Piauí). 

Por outro lado, termos de valores, como demonstrado na tabela 10, a característica 
principal de exportação de cada estado nordestino é: produtos das indústrias 
alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; tabaco e seus sucedâneos 
manufaturados (Alagoas, Sergipe), pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas 
celulósicas; papel ou cartão para reciclar (desperdícios e aparas); papel e suas obras 
(Bahia), metais comuns e suas obras (Ceará), produtos das indústrias químicas ou 
indústrias conexas (Maranhão), calçado, chapéus e artefatos de uso semelhante, 
guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes e suas partes; penas preparadas e 
suas obras; flores artificiais; obras de cabelo (Paraíba), material de transporte 
(Pernambuco) e produtos do reino vegetal (Piauí e Rio Grande do Norte). 

3.2 Importação nordestina 

As importações da região Nordeste se comportavam regularmente com uma tendência 
de elevação ao longo dos anos; porém, entre 2014 e 2016 esse quadro mudou, apenas 
sendo revertido no ano de 2017, chegando a marca de maior volume importado da 
década em 2019. Assim, a região Nordeste tem mantido um certo padrão de elevação 
do volume das importações de determinados itens, contrariando o padrão deixado da 
década anterior de queda desde 2008. O Nordeste foi responsável por 
aproximadamente por 21% do volume das importações totais da última década, atrás 
da região Sudeste, que apesar de ter altos índices volume exportado, é responsável por 
43% do volume das importações nacionais (Figura 13). 

A importação de produtos por parte da região Nordeste, quando mensurados em 
valores, os dados, mostram que o ano de mais elevação foi o de 2014, com mais de 200 
bilhões de dólares. O ano que se destaca com a maior queda, é 2016, com um pouco 
mais de 100 bilhões de dólares (Figura 14). 

Os dados analisados demonstram que a região Nordeste, em termos de volume, como 
pode ser visto na Tabela 11, participou das importações, principalmente com produtos 
do reino vegetal, fazendo parte de mais de 30% de tudo que é importado para o 
Nordeste; seguido pelos produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos 
alcoólicos e vinagres; Tabaco e seus sucedâneos manufaturados, com cerca de 29%; 
e, produtos de gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; 
gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal, com 
aproximadamente 28%. 
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A análise dos dados quando se observa o comportamento das importações nordestina 
em termos de valores, por seção, se apresenta bem diferente da análise dos dados por 
volume. O destaque da pauta são os produtos minerais, com 43,04% do total; máquinas 
e aparelhos, material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de 
som, aparelhos de gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e suas 
partes e acessórios aparecem com 13,37%; e, produtos das indústrias químicas ou 

industriais conexas, com 11,43% (Tabela 12). 

Quando observado o comportamento da importação de cada estado que compõe a 
região Nordeste, em termos de volume, conforme mostra a Figura 15, novamente se 
sobressaem os estados da Bahia e Maranhão, respectivamente responsáveis por 24% 
e 27% das importações totais do Nordeste, porém outros estados aparecem com altos 
índices como Pernambuco com 20% e Ceará com 19%. Os outros aparecem abaixo de 
3%. 

Os estados que mais importam produtos, em termos de valores, são: Bahia com 34,2% 
das importações nordestinas, Pernambuco, com 25,1%; e, Maranhão com 20,5%., como 
pode ser observado na Figura 16. 

Tomando como base a seção de participação em volume dos produtos importados por 
cada Estado (Tabela 13), os itens que lideram são: produtos das indústrias químicas ou 
indústrias conexas (Alagoas), produtos minerais (Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 
Pernambuco e Sergipe), metais comuns e suas obras (Piauí) e produtos do reino vegetal 
(Rio Grande do Norte). 

Pela perspectiva da importação nordestina, por seção e em termos de valores como 
mostra a Tabela 14, os dados revelam que o principal produto importado de cada estado 
nordestino é: produtos das indústrias químicas ou indústrias conexas (Alagoas), 
produtos minerais (Bahia, Ceará, Maranhão e Pernambuco), máquinas e aparelhos, 
material elétrico e suas partes; Aparelhos de gravação ou reprodução de som, aparelhos 
de gravação ou reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e 
acessórios (Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe) e metais comuns e suas obras 
(Piauí). 

 

Conclusão 

 

Ao longo da última década, os dados de comércio, tanto das exportações e importações, 
demonstram que as exportações brasileiras atingiram um crescimento em suas 
negociações internacionais, porém as importações sofreram grandes oscilações, sem 
certa consistência. Entretanto, estas não foram suficientes para comprometer a balança 
comercial brasileira na maioria dos anos avaliados, comprovando a importância de se 
manter o crescimento das exportações. 

A região Nordeste do país, no período considerado na análise, apresentou baixa 
contribuição nas exportações brasileiras, revelando que os esforços de intensificar a 
exportação da região observadas no início dos anos 2000 não foram suficientes para 
alavancar um crescimento efetivo com participação de produtos de maior valor 
agregado, a despeito dos superávits importantes que são observados em maior parte 
dos períodos deste estudo. Assim, o Nordeste tem como parcela relevante de 
exportação e importação os produtos primários, reiterando as características de uma 
pauta com base em commodities agrícolas e industriais. Assim, esse quadro talvez 
possa ser modificado com maiores esforços em investimentos capazes de alterar a 
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composição de produtos com maior agregação de valor e consolidar a inserção 
comercial da região nordeste e do país no cenário internacional. 
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Anexos 

 

 

Tabela 1 – Balança comercial em dólar (2010 – 2019). Fonte: COMEX STAT. 
Elaboração própria. 
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Figura 1 – Valor total em quilograma líquido das exportações nacionais Fonte: COMEX 
STAT. Elaboração própria. 

 

 

Figura 2 – Valor total em dólares das exportações nacionais Fonte: COMEX STAT. 

Elaboração própria. 
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Tabela 2 – Participação por seção na exportação total da última década em quilograma 
líquido. Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Tabela 3 – Participação por seção na exportação total da última década em dólares. 
Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Figura 3 – Porcentagem de participação dos estados em quilograma líquido nas 
exportações nacionais. . Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 

 

 

Figura 4 – Porcentagem de participação dos estados em dólares nas exportações 

nacionais. . Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Figura 5 – Valor total em quilograma líquido das importações nacionais Fonte: COMEX 
STAT. Elaboração própria. 

 

 

Figura 6 – Valor total em dólares das importações nacionais. Fonte: COMEX STAT. 

Elaboração própria. 
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Tabela 4 – Participação por seção na importação total da última década em quilograma 
líquido. Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Tabela 5 – Participação por seção na importação total da última década em dólares. 
Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Figura 7 – Porcentagem de participação dos estados em quilograma líquido nas 
importações nacionais. . Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 

 

 

Figura 8 – Porcentagem de participação dos estados em dólares nas importações 
nacionais. . Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Tabela 6 – Balança comercial em dólar nordestina (2010 – 2019). Fonte: COMEX STAT. 
Elaboração própria. 

 

 

Figura 9 – Valor total em quilograma líquido das exportações nordestinas. Fonte: 
COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Figura 10 – Valor total em dólares das exportações nordestinas. Fonte: COMEX STAT. 
Elaboração própria. 

 

 

Tabela 7 – Participação do Nordeste na exportação total da seção em quilograma 
líquido. Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Tabela 8 – Participação do Nordeste na exportação total da seção em dólares. Fonte: 
COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Figura 11 – Porcentagem de participação dos estados nordestinos em quilograma 
líquido nas exportações nordestinas. . Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 

 

 

Figura 12 – Porcentagem de participação dos estados nordestinos em dólares nas 
exportações nordestinas. . Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Tabela 9 – As três principais seções exportadas por cada estado nordestino brasileiro 
em quilograma líquido. Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Tabela 10 – As três principais seções exportadas por cada estado nordestino brasileiro 
em dólares. Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 

 

 

Figura 13 – Valor total em quilograma líquido das importações nordestinas em 

quilograma líquido. Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Figura 14 – Valor total em quilograma líquido das importações nordestinas em dólares. 
Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Tabela 11 – Participação do Nordeste na importação total da seção em quilograma 
líquido. Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Tabela 12 – Participação do Nordeste na importação total da seção em dólares. Fonte: 
COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Figura 15 – Porcentagem de participação dos estados nordestinos em quilograma 
líquido nas importações nordestinas. . Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 

 

 

Figura 16 – Porcentagem de participação dos estados nordestinos em dólares nas 
importações nordestinas. . Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Tabela 13 – As três principais seções importadas por cada estado nordestino brasileiro 
em quilograma líquido. Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 
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Tabela 14 – As três principais seções importadas por cada estado nordestino brasileiro 
em dólares. Fonte: COMEX STAT. Elaboração própria. 
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TÍTULO: Conhecendo as redes de compartilhamento de informação: análise do 

mercado de trabalho dos egressos de Biblioteconomia formados entre 2014 e 2017 

Resumo 

Consiste em uma investigação exploratória e bibliográfica do comportamento dos 
egressos do curso de Biblioteconomia no mercado de trabalho. Analisa também como 
estes estão lidando com as adversidades apresentadas e as demandas do mercado, 
bem como seus desafios diante de uma sociedade contemporânea e que dispõe de 
acesso a informação de forma rápida e imediata, sem antes checar sua veracidade. 
Ademais, este trabalho procura elencar a importância das redes de compartilhamento 
de informações bem como a necessidade de uma melhor exploração acerca da 
competência informacional e seus entendimentos. 
 
Palavras-chave: Egressos-Biblioteconomia.Egressos-UFRN.Compartilhamento de 

informação 

TITLE: Knowing the information sharing networks: analysis of the labor market of 

Librarians graduates between 2014 and 2017. 

Abstract 

It consists of an exploratory and bibliographic investigation of the behavior of the 
graduates of the Library Science course in the job market. It also analyzes how they are 
dealing with the adversities presented and the demands of the market, as well as their 
challenges in the face of a contemporary society that has access to information quickly 
and immediately, without first checking its veracity. Furthermore, this work seeks to list 
the importance of information sharing networks as well as the need for a better 
exploration of information competence and its understandings. 
 

Keywords: Egress-Librarianship.Graduates-UFRN.Information sharing. 

Introdução 

O conceito de desinformação está cada dia mais presente nanossa sociedade. Com o 
acesso cada vez mais abrangente e rápido à informação, é comum depararmo-nos com 
situações que nos colocam em uma conjuntura delicada perante ao outro, com o 
compartilhamento de informações cujo as fontes são errôneas e nem um pouco 
confiáveis. 

Chamamos de desinformação toda informação que seja falsa, imprecisa, ou até 
enganosa. A desordem informacional, também chamada de hiperinformação, é uma das 
características que contribuem para esse tipo de comportamento. Uma outra 
característica relacionada ao contexto da informação e seu compartilhamento são as 
tecnologias de informação e comunicação. Segundo Marianna Zattar (2018), as mídias 
sociais que nós usamos, na verdade, propiciam tanto o uso e compartilhamento da 
informação, como também a criação da informação, seja ela verdadeira ou falsa. Ainda 
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segundo Zattar (2018), a noção de pós-verdade, popularmente conhecida como fake 
news, também contribui para a perpetuação desse fenômeno, bem como a visibilidade 
das informações falsas, que chega a ser até seis vezes maior do que do que a 
reprodução de informações verdadeiras. 

Diante de todo esse quadro, se torna evidente, principalmente para os profissionais da 
informação, o conceito e a noção de competência informacional. Em sua palestra, 
Marianna Zattar (2018) aponta que competência em informação é “a promoção das 
dinâmicas críticas, e éticas no contexto informacional para diferentes comunidades, em 
diferentes contextos, para a promoção da cidadania”. Amplamente discutido no meio 
acadêmico por pesquisadores preocupados com a temática, tornar os profissionais 
competentes na busca e na propagação de informações confiáveis e seguras se mostra 
cada dia mais desafiador e pertinente, diante dos cenários atuais. Para alguns autores, 
o panorama apontado pelas pesquisas brasileiras é de que, dadas as circunstâncias, é 
possível afirmar que o conceito de competência informacional para os profissionais da 
informação ainda parece ser desconhecido (BELLUZZO; ROSETTO, 2004 e 
CAMPELLO; ABREU, 2005). Entretanto, Adriana Dudziak (2003), definiu a competência 
informacional como um “[...] processo contínuo de internalização de fundamentos 
conceituais, atitudinais e de habilidades necessário à compreensão e interação 

permanente com o universo informacional”. A autora ainda acrescenta: 

No Brasil, dadas as devidas proporções, os precursores da information literacy estão 
entre aqueles bibliotecários que desenvolveram estudos relativos à educação de 
usuário. Porém, apesar de todas as iniciativas, constata-se a falta de uma política 
integradora junto à comunidade acadêmica com relação aos processos de ensino-
aprendizagem. (DUDZIAK, 2003, p. 6). 

Assim sendo, a pesquisa procurou focar, de forma central e aprofundada, quem são os 
egressos do curso de Biblioteconomia, onde atuam, se seguiram em sua área de 
formação tendo ênfase em suas redes de compartilhamento e suas noções de 
comportamento informacional. Essa investigação se mostra muito importante e sempre 
eficaz para que assim as Universidades, e em especial o curso de Biblioteconomia, 
possam conhecer os espaços onde seus egressos atuam para a obtenção de parcerias 
junto a esses parceiros para que assim seja possível projetar atualizações, adaptações 
e vislumbrar um cenário inovador e mais democrático de ensino, tendo por base a coleta 
das informações, de forma direta, por parte dos participantes, às suas necessidades e 
suas redes de colaboração. 

 
Metodologia 

 

O presente trabalho se baseia em três vertentes metodológicas. Em um primeiro 
momento, a estratégia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica. Para Chiara et al. (2008): 

A pesquisa bibliográfica é então feita com o intuito de levantar um conhecimento 
disponível sobre teorias, a fim de analisar, produzir ou explicar um objeto sendo 
investigado. A pesquisa bibliográfica visa então analisar as principais teorias de um 
tema, e pode ser realizada com diferentes finalidades. 

Com isso, foi iniciada uma busca de publicações na Base de dados em Ciência da 
Informação (BRAPCI) que suprissem as necessidades do plano proposto. Utilizou-se, 
em princípio, a palavra “egressos” para se ter uma percepção de quantas publicações 
haviam sido feitas. Mais adiante, pesquisou-se “egressos” e “Biblioteconomia”, para 
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melhor especificar os resultados pretendidos. A partir disso, termos como 
“compartilhamento informacional”, “mercado de trabalho” e “competência informacional” 
foram se juntando as buscas para que assim pudéssemos ter um diagnóstico preciso e 
uma boa base bibliográfica para as consequentes fases, elaboração e envio de 
questionários, bem como recolhimento de dados e primeiros diagnósticos. 

O passo seguinte a ser dado aconteceria com a coleta de informações do público alvo 
da pesquisa através dos e-mails presentes nos cadastros via SIGAA, sendo estes dos 
egressos formados pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entre os anos 
de 2014 e 2017, tendo 2014 já sido contemplado em pesquisas anteriores, mas com a 
opção de ser avaliado mais uma vez para melhor embasar nossos resultados. E, por 
fim, na última fase da pesquisa, a expectativa era a de formação de uma corpo teórico-
prático sobre os temas propostos e impelidos. Assim, a pretensão é a de que seja 
formado um banco de informações bibliográficas que estejam a disposição dos 
professores para uma melhor contribuição e formação de um ciclo informacional, a 

começar da elaboração dos artigos científicos. 

Entretanto, faz-se de suma importância enfatizar que essas duas últimas etapas do 
projeto foram severamente prejudicadas pelas adversidades enfrentadas pelo ano 
oscuro de 2020. Marcado pela pandemia do SARS Covid-19, tivemos as nossas rotinas 
modificadas com a implementação de quarentenas obrigatórias ao redor do mundo, 
onde fomos pegos de surpresa pela necessidade de nos mantermos em isolamento 
para proteção pessoal e dos demais, afetando o nosso cotidiano, bem como nossas 
atividades corriqueiras e até mesmo nosso psicológico, diante de um inimigo letal, de 
fácil propagação e ainda bastante desconhecido. Assim, a coleta de informação para 
enriquecer o nosso banco de dados com a devolutiva de impressões, melhorias e 
adaptações para melhor atender o corpo discente e avanços no desenvolvimento do 
curso ficaram para um momento mais oportuno e breve, como assim desejamos. 

 
Resultados e Discussões 

 

Com o propósito de fundamentar e incrementar os futuros questionários que serão 
enviados, a pesquisa na Base de dados em Ciência da Informação teve seu início a 
partir da exploração da palavra “egressos”, para um levantamento de quantos artigos 
haviam disponíveis com essa terminologia, encontrando 29 materiais a disposição, em 
resposta. Para aprofundar o trabalho e melhor especificá-lo, foi feita a busca mediante 
as palavras “egressos” e “Biblioteconomia”. Como resposta, houve a recuperação de 32 
documentos. Com o intuito de uma maior abrangência do estudo, acrescentamos aos 
termos palavras como “rede de compartilhamento” e “competência informacional”, tendo 
o primeiro, em conjunto com os dois anteriores, não obtido nenhum retorno de material 
disponível. Já em confluência com o termo “Biblioteconomia”, obtivemos 19 artigos 
recuperados. Sozinho, o termo “redes de compartilhamento” apresentou 151 artigos a 
disposição, enquanto “competência informacional”, isoladamente, obteve 325 trabalhos 
hospedados. Já o termo em paridade com “Biblioteconomia”, apresentou 95 trabalhos, 
em resposta, enquanto em conjunto com “egressos”, apenas 5. 

Todo o englobe que trata de competência informacional tem chamado a atenção dos 
profissionais da informação bem como lhes causado preocupação, nas últimas décadas. 
A chamada sociedade da informação trata a informação como sendo um bem de valor, 
já que ocorre uma disseminação e posterior reparo do conhecimento em ampla escala, 
tudo isso sob a pertinente influência dos paradigmas que envolvem as Tecnologias de 
Informação e Comunicação, as TIC’s. Tanto a IFLA quanto a UNESCO lideram o 
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movimento mundial sobre competência em informação no Brasil, local onde o cenário 
ainda apresenta um panorama emergente. Contudo, a FEBAB tem tentado criar 
espaços e procurado se engajar em mobilizações e discussões em torno da temática, 
por compreender que tais ações propiciam essa competência e são extremamente 
importantes para a sociedade por cooperar com as discordâncias comunitárias 
existentes e por auxiliar na tentativa de transformar as pessoas e as suas condições de 
vida, colocando o agente informacional como um modificador de realidades e um sujeito 
atuante na mudanças de cenários sociais. 

Segundo Vitorino e Piantola (2010, p. 149), quando formos fazer uso da noção de 
Competência Informacional, é necessário se fazer alguns esclarecimentos iniciais. Para 

as pesquisadoras: 

O termo, oriundo da tradução de Information Literacy, tem sido utilizado e interpretado 
das mais variadas formas desde seu surgimento na década de 1970 (BAWDEN, 2001). 
No entanto, das traduções que se têm estudado e de seus usos, inclusive, percebeu-se 

tais nomenclaturas como compartimentos de um complexo. 

Ainda segundo as autoras, o termo Competência Informacional possui uma carga 
semântica complexa e muito adequada ao tratamento direcionado ao Profissional da 
Informação. Categoricamente, para elas: 

Competência Informacional significa saber quando e por que se necessita de 
informação, onde encontrá-la e como avaliá-la, utilizá-la e comunicá-la de maneira ética 
(ABELL et al., 2004). Essa noção implica alguns aspectos a considerar: a necessidade 
de informação, os recursos disponíveis; o ‘como’ encontrar a informação, a necessidade 
de avaliar resultados; o ‘como’ trabalhar com os resultados e explorá-los e ainda, e 
sobretudo, ética e responsabilidade na utilização; o “como” comunicar e compartilhar 
resultados e o ‘como’ utilizar o que foi encontrado. 

Amparados pelas mudanças que ocorrem na sociedade contemporânea, não se 
consegue pensar em Competência Informacional e desvinculando o termo de 
compartilhamento de informação e suas redes. Recentemente, as tecnologias têm 
recebido uma enorme atenção por parte das pesquisas que surgiram na área onde seus 
pesquisadores entenderam que as redes estabelecidas promovem uma espaço com 
privilégios onde se compartilham interesses, anseios ou projetos com pequenos ou 
grandes impactos no meio social. A partir disso, as comunidades e pessoas 
pertencentes passam a determinar os fluxos informacionais e as dinâmicas produzidas 
através do compartilhamento de suas semelhanças. Ademais, a literatura mostra que o 
compartilhamento é uma espécie de método para aquisição de informação 
demasiadamente usado. Para Davenport (2002, p. 115, tradução de Bernadette 
Siqueira Abrão): 

Compartilhar não deve ser confundido com relatar, uma troca informal de informações 
de maneira rotineira ou estruturada. O vocábulo compartilhamento implica vontade. 
Aquele que compartilha pode passar a informação adiante, mas não é obrigado a isso. 

No âmbito organizacional, fatores relacionados a cultura, medo, crenças, falta de 
confiança e a insegurança norteiam o compartilhamento de informações e 
conhecimento. Segundo Gomes (2020), não basta apenas apontar a desinformação 
propagada, mas entender o ambiente e as condições sociais na qual esse indivíduo está 
inserido. Para Ziviani et al. (2008, p.3): 
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O compartilhamento de informações e conhecimento leva as organizações a mensurar 
com mais segurança a sua eficiência, tomar decisões acertadas com relação a melhor 
estratégia a ser adotada em relação aos seus clientes, concorrentes, canais de 
distribuição e ciclos de vida de produtos e serviços, saber identificar as fontes de 
informações, saber administrar dados e informações, saber gerenciar seus 
conhecimentos. 

Assim sendo e diante de todo o exposto, pesquisar, entender, ouvir e apreciar a 
retroalimentação dos questionários por parte dos egressos se mostra crucial para uma 
melhora na avaliação dos arranjos curriculares dos cursos e da inserção dos 
profissionais no mercado de trabalho. Vitorino e Piantola (2010, p. 148), observam que: 

O mundo vivido é uma fonte de significados sobre a realidade e se atualiza num 
processo de transformação constante. Quando estudamos a realidade social e o 
Profissional da Informação vinculado a Instituições de Educação Superior, nosso 
objetivo é compreender a vida cotidiana desse indivíduo e também sua face coletiva. 

Um grito ressonante por uma atuação competente profissional se faz ecoar pelos vários 
setores da economia, como uma necessidade latente para aqueles trabalhadores que 
desejam a sua inserção no mercado de trabalho, tratando a competência informacional 
como uma espécie de capacidade de gerenciamento e mobilização de um conjunto de 
recursos, sejam estes saberes, capacidades, informações e etc., para que assim possa 
haver a promoção de uma solução eficaz para uma série de circunstâncias que possam 
se apresentar no cotidiano. O modelo que nos é apresentado nos dias atuais é 
globalizado, com foco na produção de bens e serviços, que se apresenta com marcas 
ditadas pelo dinamismo estratégico e que procura elevar lucros por meio do uso das 
tecnologias e redes de comunicação na disputa pelas oportunidades vigentes no 
mercado de trabalho. Discorrer com os egressos do curso sobre sua realidade, 
empregabilidade, continuação de estudos na área e fazer uma análise até mesmo 
geográfica de toda a sua vivência acadêmica e posterior é responder a esse chamado 
com o intuito de formar novos profissionais atuantes e consciente do seu papel na 
formação de uma sociedade cada dias mais dinâmica, na busca da diminuição de 
desigualdades. Por fim, Espartel (2009, p. 104) valoriza a participação dos egressos e 

seu papel em contribuir para uma visão invariável do curso pois estes: 

(1) têm uma maior maturidade e conseguem ter uma visão mais ampla, quando o 
processo já está encerrado; e (2) são capazes de verificar, de forma pragmática, a 
contribuição que o curso trouxe a sua atuação profissional. [...] A avaliação da satisfação 
do aluno com o curso permite a identificação de pontos críticos de melhoria ou 
manutenção de qualidade, mas não permite uma visão mais ampla, que vai ao cerne da 
atividade de ensino: a aprendizagem e sua aplicabilidade profissional. Esta amplitude 
pode ser verificada na opinião do egresso, já inserido no mercado de trabalho. 

Surpreendidos por todas as adversidades enfrentadas no ano de 2020 devido a 
pandemia do Covid-19, nos deparamos com a impossibilidade do envio dos 
questionários e nos defrontamos com uma nova realidade. Amplamente conhecida e 
divulgada como o “novo normal”, saímos da convivência diária e fomos apresentados a 
interações por meio digital e a termos laborais, como “síncrono” e “assíncrono”, bem 
como uma interação homem-máquina cada vez mais desafiadora, presente e com a 
promessa de se tornar definitiva. Segundo Aaron Quigley (2016), especialista no estudo 
da interação humana com diferentes interfaces: 

Nosso principal desafio é superar o fosso digital-físico, aproveitando toda a gama de 
sentidos humanos. Hoje a computação permanece presa a dispositivos para fins 
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especiais, ao invés de ser vista como uma parte natural no nosso mundo físico e 
material. É essa proliferação de dispositivos com diferentes formas de interação que dá 
origem a muitos dos desafios que vemos hoje. Cada dispositivo ou aplicativo nos 
oferece muito, mas quando tentamos combiná-los de um jeito reservado e pessoal, eles 
começam a falhar, como se tropeçássemos entre os diferentes paradigmas de 
interação, como se falhássemos em conectá-los facilmente ou como se fôssemos 
derrotados por regras de acesso a dados. A mudança mais importante é que cada 
usuário das tecnologias digitais comece a demandar mais, o que forçará novas 
pesquisas e desenvolvimentos em âmbito global. A manutenção do status quo irá limitar 
futuras capacidades humanas. 

Mediante isto, saber escutar e entender como cada profissional da informação, atuante 
no mercado trabalho ou com formação na área, se viu confrontado com os novos 
desafios de uma realidade atípica e até certo ponto inimaginável e desconfortável, é 
sinal de esperança para que, daquele mapa traçado em diante, o corpo docente que 
trabalha ou irá trabalhar com os futuros profissionais possam prepará-los e deixá-los 
cientes e cada vez mais seguros da sua atuação, do seu papel e da sua função. Nos 
vimos diante de uma perspectiva de pesquisa que foi totalmente revisada em função 
deste cenário. Não há como negar que, a partir de agora, novas abordagens precisam 
ser feitas e pesquisadas para que, em um futuro próximo, possamos melhor lidar com 
as situações adversas. O Bibliotecário não precisa agir somente como uma peça 
tecnicista de uma engrenagem que serve a poucos e a privilégios, até os seus mesmos. 
Como bem disse Heráclito, nada é permanente, exceto a mudança. Onde há um 
movimento contínuo (fluxo perpétuo) que permeia tudo o que existe, acontecem 
mudanças a cada segundo. Nesse contexto, cabe a cada mediador e profissional da 
informação entender que é essa mudança e abrir mão de seus paradigmas, entendendo 
que a informação precisa, de uma vez, transpor as barreiras custodiais. 

 
Conclusão 

 
 
É notório que as mudanças curriculares surgidas no Brasil, nos últimos tempos, 
apresentam-nos a necessidade de adaptação às mudanças que estão caracterizando a 
atual sociedade informacional, tudo isso graças a adoção de novas tecnologias e as 
estratégias de aprendizado por elas proporcionado. Entretanto, esse avanço tecnológico 
também nos apresenta desafios mediante a constante mudança de cenários e o avanço 
rápido e instantâneo a informação, que nem sempre leva a ajudar a sociedade.Acesso 
a informação é um direito garantido pela constituição brasileira. Em seu art. 5º, inciso 
XXXIII de 1988, assegurou o direito de acesso à informação, protegendo tanto o acesso 
às informações de interesse particular como as de interesse coletivo ou geral. O mesmo 
inciso determinou, ainda, a criação de uma lei para regulamentar o referido direito. 
Assim sendo, na era da pós-verdade, que fora endossada pelas eleições americanas 
de 2016, onde houve uma enxurrada de informações desencontradas e duvidosas, 
notam-se atitudes de “má fé” por parte de alguns indivíduos em se aproveitar desse 
direito constitucional para se obter benefícios da péssima e desigual difusão 
informacional ocorrida em anos anteriores e manipular os indivíduos a atender seus 
interesses mesquinhos e criminosos, muitas vezes. 

Mediante todo o exposto, os profissionais da informação se apresentam como de suma 
importância para a mudança desta realidade. Através de pesquisas para melhor 
entender como os bibliotecários estão lidando com esses desafios da modernidade, 
podemos entender o que a demanda do mercado de trabalho espera dos futuros 
profissionais para melhor lhe atender e prepará-los para esse desafio da sociedade 
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moderna, tendo estes como não só um tecnicista, mas também como um agente 
transformador social e de realidades, para que assim também atue como um agente 
que trabalha para diminuir as discrepâncias existentes nas realidades para que cada 
cidadão venha a ser atendido em todas as suas necessidades básicas e informacionais. 
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TÍTULO: Inovação na Justiça Federal do Rio Grande do Norte: as ações da instituição 

sob o olhar da literatura. 

Resumo 

 

Em um momento em que as instituições buscam por legitimidade para justificar suas 
ações, assim como cumprir com diversas leis que foram instituídas a partir da 
constituição popular de 1988 (CF 1988 ) no Brasil, garantir transparência, e 
responsividade tem sido uma busca incessante por parte de várias instituições. A Justiça 
Federal do Rio Grande do Norte ( JFRN ), órgão da administração pública direta, tem 
aparecido em constantes notícias e eventos relacionados a inovação na gestão pública, 
com o intuito de verificar algumas das ações da JFRN, faremos um breve levantamento 
identificando essas e observando sua natureza. 

 

O breve levantamento sobre as ações de inovação na instituição Justiça Federal do Rio 
Grande do Norte, visa observar as práticas inovadoras e classifica-las de acordo com a 
literatura relacionada a inovação, utilizada no grupo de pesquisa Inovação na Gestão 
Pública ( CCSA – UFRN ). Verificando também, se estas ações acontecem de forma 

externa ou interna, sua relação com a sociedade. 

 
 
Palavras-chave: inovação. Gestão pública .Justiça Federal do Rio Grande do Norte. 

TITLE: Innovation in the Federal Court of Rio Grande do Norte: the institution's actions 

from the perspective of literature. 

Abstract 

 

At a time when institutions are looking for legitimacy to justify their actions, as well as 
complying with several laws that were instituted since the popular constitution of 1988 
(CF 1988), ensuring transparency and responsiveness has been an incessant search on 
the part of from various institutions. The Federal Justice of Rio Grande do Norte (JFRN), 
a body of direct public administration, has appeared in constant news and events related 
to innovation in public management, in order to verify some of the actions of JFRN, we 

will make a brief survey identifying these and observing its nature. 

 

The brief survey on innovation actions at the Federal Justice institution of Rio Grande do 
Norte, aims to observe innovative practices and classify them according to the literature 
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related to innovation, used in the research group Innovation in Public Management 
(CCSA - UFRN) . Also checking, if these actions happen externally or internally, their 

relationship with society. 

 
 
Keywords: innovation. Public management. Federal Court of Rio Grande do Norte. 

Introdução 

Em um momento em que as instituições buscam por legitimidade para justificar suas 
ações, assim como cumprir com diversas leis que foram instituídas a partir da 
constituição popular de 1988 (CF 1988 ), garantir transparência, e responsividade tem 
sido uma busca incessante por parte de várias instituições. 

Além disso, oferecer abertura de espaços participativos e novos arranjos na gestão 
pública principalmente, é algo que demanda muito planejamento e mudanças na forma 
de gerir ferramentas públicas. Dessa maneira a inovação na gestão pública tem sido 
amplamente debatida em diversos círculos, tanto institucionais como de participação 
social, para tal é necessário observar como essas instituições tem desenvolvido 
atividades inovadoras, qual tem sido o foco dessas inovações?, e que resultados ou 

melhorias tem surgido com essas “mudanças” ?. 

Contudo, essas mudanças podem ter diferentes cunhos, podem representar grandes 
avanços benéficos a sociedade ou não, como por exemplo a bomba atômica, para 
darmos sentido a conotação da palavra de forma mais restrita, no intuito de buscar o 
entendimento de inovação positiva e desta forma tratar com o olhar sobre a leitura das 
informações encontradas nesse levantamento, consideraremos detalhes próprios à 
gestão pública. Observaremos aqui, a inovação na JUSTIÇA FEDERAL DO RIO 
GRNDE DO NORTE ( JFRN ), quais as práticas dessa instituição, como ela tem buscado 

a inovação, os tipos de inovação em relação a quem serve essas ações. 

Assim, esperamos evidenciar se essa instituição tem buscado a inovação de forma 
positiva, contribuindo para prestação de seus serviços à população, bem como sua 
responsividade para com seus usuários internos e externos, que contribuições essas 
inovações tem trazido e sem tem aumentado a legitimidade das suas ações a partir 
destas. 

 
Metodologia 

 
Para realização deste levantamento, utilizou se revisão bibliográfica de artigos, revistas 
e periódicos sobre o tema, consultas ao google e portal da JFRN na internet. 
 
Resultados e Discussões 

 
Obter legitimidade em suas ações, é sem dúvida de extrema importância para qualquer 
instituição pública, a partir desta afirmação podemos trazer à tona todo o trabalho 
desenvolvido pelo JFRN, no que tange a inovação nas suas ações, buscar por soluções 
de Problemas estruturantes, faz da inovação o primeiro caminho a ser tomado por essa 
ou qualquer outra instituição. 
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Observando a JFRN como uma instituição burocrática, destacamos sua capacidade em 
inovação a partir do momento em que ela foge dos moldes tradicionais weberianos, 
adotando práticas e processos modernos ligeiramente relacionados com a 
administração privada, o com foco em experiências. Esse ambiente é capaz de 
proporcionar maior capacidade de inovação, como exemplo a criação do laboratório de 
inovação da JFRN, sendo o exemplo palpável de uma cultura inovadora. 
Embora não haja uma ação coordenada por parte do governo, na tentativa promover 
nas diversas instituições a cultura da inovação (Cunha e Cavalcante 2017, p. 27), a 
importância da inovação para a gestão pública se dá principalmente pela efetividade 
das suas ações, em um cenário de crise como o atual, se destacam as instituições 
capazes de desenvolver suas atividades de forma cada vez mais moderna, reduzindo 
custos aos contribuintes e orçamentos públicos. 
Afirmando a validade do discurso sobre inovação por diversos atores, sejam eles 
voluntários ou servidores, é importante destacar que a inovação por si só não pode ser 
considerada como melhoria na prestação do serviço público (Cunha e Cavalcante 2017, 
p.40). 

A carência de estudos sobre impactos relacionados a implementação de inovações, pelo 
menos de fatores negativos, caso existam, ampliam ainda mais a necessidade do 
debate sobre o tema, que já tem bastante evidência, é possível ainda destacar a 
autonomia da instituição, proporcionando assim maior capacidade institucional no 
campo da inovação, com orçamento próprio, o que não é a mesma realidade de todas 
as instituições brasileiras. 

Houve grande dificuldade para realização desse levantamento, tendo em vista o cenário 
de pandemia mundial, impossibilitando a realização de entrevistas e visitas em loco, tais 
ferramentas poderiam contribuir para melhor apresentação das ações e práticas 
inovadoras da instituição nesse trabalho. 

  

 
Conclusão 

 

Através desse breve levantamento foi possível observar que a JFRN, tem buscado 
através das suas ações institucionais e de parcerias, encontrar soluções inovadoras na 
prestação de seus serviços, bem como desenvolver suas práticas inovadoras de forma 
a contemplar também seus servidores, Além de contribuir para a melhoria da relação 
sociedade X acesso à justiça, de forma a fomentar abertura de espaços que contribuam 
para o fortalecimento da instituição e legitimem suas ações. 

Contudo, se faz necessário um estudo capaz de aferir os impactos das ações ditas 
inovadoras, com o intuito de podermos afirmar o que tem trazido de resultado esta 
inovação? que senários tem surgido após a aplicação dessas mudanças? Segundo 
estudo de Vries,Bekkers e Tummers (2016), dos 210 artigos sobre o tema cerca de 40% 
sequer se referem aos impactos causados pelas ações de inovação, e dos que se 
referem ao tema, estão exclusivamente relacionados aos aspectos positivos. 

Por fim, entendendo a inovação como um fenômeno muito mais complexo do que se 
observa nesse caso, faz se importante a investigação em todos os aspectos sobre os 
impactos da inovação na gestão pública, sem excluir ou negligenciar os aspectos 
negativos a elas relacionados, pois não sendo capaz de identificar a existência desses 
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resultados sua análise é incompleta, escondendo possíveis distorções que podem surgir 
advindas das ações inovadoras. 
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TÍTULO: O Ajuste Fiscal e suas Implicações na política de educação no Rio Grande do 

Norte 

Resumo 

A crise vivenciada pelos países imperialistas na década de 1970, trouxe novas 
transformações não só ao mundo do trabalho, mas também como o Estado se 
configurou. O método orientado nesta pesquisa baseia-se na perspectiva teórica 
marxista. A pesquisa desenvolvida tem como objetivo geral analisar as implicações do 
ajuste fiscal na efetivação das políticas sociais, no agravamento da pobreza, na 
desigualdade social. Os objetivos específicos são: identificar as expressões do ajuste 
fiscal na política de educação, apreender as implicações do ajuste fiscal nos serviços 
destinados aos usuários (as) das políticas, analisar o financiamento das políticas sociais 
de educação no orçamento público, desvelar as implicações do ajuste fiscal para o 
agravamento das condições de pobreza e da desigualdade social. A pesquisa utiliza-se 
de dados quantitativos e qualitativos. Primeiramente foi realizado um estudo 
bibliográfico. Em sequência utilizou-se da pesquisa documental, tendo como fonte 
primária o Plano PluriAnual 2012-2015 e 2016-2020. Foram consultados relatórios de 
gestão da secretaria executiva do ministério da educação do ano de 2014, 2015, como 
fonte secundária. Este estudo teve maior ênfase na política de educação básica. Os 
resultados encontrados foram melhoramento nos índices de frequência escolar, declínio 
nas taxas de anafalbetismo, apoio na construção creches, apoio na formação 
profissional dos docentes da rede pública. 
 

Palavras-chave: Educação; Fundo Público; Ajuste Fiscal. 

TITLE: The fiscal adjustment and its implications for education policy in Rio Grande do 

Norte. 

Abstract 

The crisis experienced by the imperialist countries in the 1970s brought new 
transformations, not only to the world of work, but as the state was configured. The 
method oriented in this research is based on the Marxist theoretical current. The 
research developed has the general objective of analyzing the implications of the fiscal 
adjustment in the implementation of social policies, in the worsening of poverty, in social 
inequality. The specific objectives are: to identify the expressions of the fiscal adjustment 
in the education policy, to apprehend the implications of the fiscal adjustment in the 
services destined to the users of the policies, to analyze the financing of the social 
policies of education in the public budget, to unveil the implications of the adjustment for 
the worsening conditions of poverty and social inequality. This paper uses quantitative 
and qualitative data. At First, a bibliographic study was carried out. Than, documentary 
research was used, having the PluriAnual Plan 2012-2015 and 2016-2020 as its primary 
source. Management reports from the executive secretary of the Ministry of Education 
for 2014, 2015 were also consulted as a secondary source. This study had a greater 
emphasis on basic education policy. The results found were improvement in school 
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attendance rates, decline in anaphylactic rates, support in the construction of day care 
centers, support in the professional training of public school teachers. 
 
Keywords: State; Education; Public Fund; Tax Adjustment. 

Introdução 

A crise vivenciada pelos países imperialistas na década de 1970 trouxe transformações 
não só ao mundo do trabalho, que precisou se adequar às novas configurações 
socioeconômicas, que priorizavam ainda mais o lucro e potencializavam a alienação 
sobre os processos do trabalho, mas ao próprio desenvolvimento do sistema - que agora 
se encontrava sob a hegemonia do capital financeiro. Segundo Mancebo (et. Al, 2006), 
este foi um período marcado tanto pelo processo de reestruturação econômica, quanto 
pelo reajustamento social e político. Com a crise do modelo de produção fordista e do 
Estado de Bem-Estar (experienciado pelos países de capitalismo central desde o fim da 
primeira guerra), entrou em ascensão os ideais neoliberais, que defendiam o retorno 
das leis - sem restrições - voltadas ao mercado, a ausência de intervenções do Estado 
na economia, a redução de gastos públicos e investimentos em políticas sociais (ibid., 
2006). Todavia, esta crise ressoou apenas ulteriormente nos países de capitalismo 
dependente. No caso do Brasil, há um ponto particular a se considerar no que diz 
respeito ao processo de reestruturação econômica no país: enquanto os países 
imperialistas presenciaram o enfraquecimento do fordismo ainda na década de 1960 e 
o surgimento de um novo modelo de acumulação, denominado por Harvey (1993, apud 
MANCEBO et. Al, 2006, p.38) de “acumulação flexível”, o modelo fordista seguiu no 
Brasil. Ademais, apesar do contexto de redemocratização e expectativas 
experienciadas no país na década de 1980, observou-se, para além das novas 
diretrizes, o desenvolvimento e fortalecimento do projeto neoliberal como resposta à 
crise em curso. Esse movimento trazia consigo não apenas propensão à 
responsabilização e culpabilização dos indivíduos, mas também a defesa das políticas 
de reajuste - o que terminou por causar o desmonte das políticas sociais e, 
consequentemente, o agravamento das situações de pobreza e desigualdade social já 
existentes no Brasil. É diante desse contexto que emerge o crescimento das 
necessidades do capital de apropriação do fundo público. Segundo Salvador (2012), o 
fundo público desempenha um papel ativo nas políticas macroeconômicas, sendo 
essencial tanto na esfera das políticas sociais e de acumulação produtiva, quanto para 
a vigência do contrato social e para manutenção do capitalismo no círculo econômico. 
Tendo o orçamento público como seu desdobramento, o fundo público tem sido alvo de 
disputas entre a sociedade, que luta pela promoção e manutenção das políticas sociais, 
e o sistema financeiro, que busca constantemente o apoio - financiamento - do Estado, 
quer seja por meio das deduções fiscais ou da priorização do pagamento da dívida 
pública sob a efetivação das políticas sociais, quer seja através da promoção de 
políticas sociais em tempos de crise, a fim de evitar revoltas e assegurar o repasse de 
salários indiretos que viabilizam o consumo e a rotatividade de capital no sistema 
econômico. À vista disso, o Projeto de Pesquisa “As implicações do ajuste fiscal na 
efetivação das políticas sociais, no agravamento da pobreza e na desigualdade social” 
(CNPQ/DESSO/UFRN) busca identificar as expressões do ajuste fiscal, observando 
suas implicações nos serviços ofertados pelas políticas sociais, analisando o 
financiamento das políticas sociais de saúde, educação, assistência social, reforma 
agrária e trabalho e renda no orçamento público, e apreendendo suas implicações para 
o agravamento das condições de pobreza e da desigualdade social no estado do Rio 
Grande do Norte. Levando-se em consideração a produção anterior, onde 
apresentamos os embasamentos teóricos que fundamentalizariam a presente pesquisa, 
esta tem por objetivo explicitar a análise realizada através dos dados quanti qualitativos 
existentes nos relatórios de gestão e avaliação, a fim de identificar a efetivação ou não 
dos planos, programas e ações que integram as ações do eixo Educação, presentes 
nos Planos Pluri-Anual entre os anos de 2014 e 2015. 
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Metodologia 

 
O método orientado nesta pesquisa baseia-se na perspectiva teórica marxista. 
Pretende-se fazer análises da complexidade social em sua totalidade, dessa forma, 
entendendo as contradições postas nesta sociabilidade e seus rebatimentos nas 
políticas públicas estudadas neste trabalho. O método dialético-crítico relaciona a 
questão objetiva e subjetiva do ser social, estes conectados a luz da totalidade, havendo 
uma articulação entre o quantitativo e qualitativo, desse modo desvelando o aparente e 
procurando o cerne da questão (PRATES,2016). Partindo disso, a pesquisa 
desenvolvida tem como objetivo geral analisar as implicações do ajuste fiscal na 
efetivação das políticas sociais, no agravamento da pobreza, na desigualdade social. 
Os objetivos específicos são: identificar as expressões do ajuste fiscal na política de 
educação, apreender as implicações do ajuste fiscal nos serviços destinados aos 
usuários(as) das políticas, analisar o financiamento das políticas sociais de educação 
no orçamento público, desvelar as implicações do ajuste fiscal para o agravamento das 
condições de pobreza e da desigualdade social. A metodologia utilizada visa alcançar 
os objetivos citados. Primeiramente foi realizado um estudo bibliográfico no intuito de 
obter maior apropriação das categorias ajuste fiscal, reforma do Estado, neoliberalismo, 
fundo público. Houve orientações e discussões em grupo, proporcionando reflexões 
com textos relacionados a política de educação no Brasil. Dessa forma, dando subsídio 
teórico aos pesquisadores na busca de entender o Estado na contemporaneidade e a 
política de educação no país. Dando sequência, o grupo utilizou-se da pesquisa 
documental, tendo como fonte primária o Plano PluriAnual 2012-2015 e 2016-2020, 
disponibilizado no site do governo federal. Utilizamos dados dos anos de 2014 a 2018, 
por isso foram utilizados dois PPA´s, estes do período do governo da presidenta Dilma 
Rousseff. No entanto, a pesquisa está em andamento e trabalhou apenas o primeiro 
PPA (2012-2015) com um foco maior na educação básica. Foi consultado relatórios de 
gestão da secretaria executiva do ministério da educação do ano de 2014 e 2015, como 
fonte secundária para dar subsídio ao estudo do objeto. Também foram feitos quadros 
teóricos pelo grupo de pesquisa com os textos debatidos com as ideias principais dos 
autores estudados. Na busca de sistematizar as informações, dados extraídos dos 
documentos publicados foram realizados levantamentos quantitativos, recursos estes 
destinados à política de educação, e dados qualitativos nas análises situacionais dos 
objetos escolhidos para estudo. Foram desenvolvidas planilhas como instrumental na 
organização e sistematização dos dados orçamentários extraídos e também um quadro 
em que destaca pontos importantes, dos objetivos, das metas, com análises que o 
próprio PPA possui juntamente com os relatórios de gestão. A pesquisa utiliza-se de 
dados quantitativos e qualitativos, para melhor situar o objeto de estudo. Segundo 
Minayo (1993, p.24-25) “A abordagem da Dialética pensa a relação da quantidade como 
uma das qualidades dos fatos e fenômenos.”. Assim para qualificar os dados 
quantitativos é necessário fazer análises mais profundas, para além dos números 
extraídos. No segundo semestre de 2019 o grupo de pesquisa proporcionou encontros 
mensais para debates de eixos temáticos como educação, saúde, assistência social e 
questão agrária. No primeiro encontro foi debatido o novo programa de governo, tendo 
como título do seminário “Future-se e os desafios da educação”. Depois tivemos o 
seminário intitulado “Sistema Nacional de Saúde Cubano e as particularidades da 
atenção primária”. Dando sequência, o próximo seminário foi o da “ Conferência 
Democrática de Assistência Social” no qual houve a participação da atual secretária 
estadual de assistência social. E o último seminário foi “Questão Agrária em tempos de 
ajuste fiscal”. Também ocorreu um curso de extensão “Reflexões e sistematização do 
exercício profissional do Serviço Social no IFRN: Elaborando o Plano de Trabalho”. Os 
objetivos do curso visava: Refletir e debater sobre os desafios atuais da educação 
enquanto direito social e a Educação Profissional nesse contexto; Analisar as 
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dimensões da atuação do Serviço Social na educação; Refletir sobre o processo de 
trabalho do Assistente Social no IFRN; e construir um plano de trabalho para o Serviço 
social do IFRN. Já o semestre 2020.1 ficou comprometido devido a pandemia, que no 
Brasil começou a ter mais expressão no mês de março, assim sendo um obstáculo para 
dar seguimento a pesquisa. Não conseguimos alcançar algumas metas para este 
semestre. Havia um cronograma para os encontros presenciais, mas foi suspenso para 
seguir os protocolos de isolamento social. Houve a retomada do cronograma em 13 de 
julho de 2020 até 31 de agosto de 2020 com reuniões online do grupo de pesquisa com 
dois encontros semanais. Os debates foram, em sequência: Seminário A Crise 
Estrutural do Capital em Mészáros (parte I); Apresentação e debate dos projetos de 
dissertação de componentes do grupo de pesquisa; A DSS da Saúde e seus 
rebatimentos no trabalho e na formação do/a assistente social no contexto do ajuste 
fiscal e da pandemia (parte I) ; Seminário A Crise Estrutural do Capital em Mészáros 
(parte II); A DSS da Saúde e seus rebatimentos no trabalho e na formação do/a 
assistente social no contexto do ajuste fiscal e da pandemia (parte II); Apresentação e 
debate dos projetos de dissertação de componentes do grupo de pesquisa, em 3 
momentos seguidos; e o Seminário sobre Trabalho, expropriação e precarização, da 
obra Privilégio da Servidão do autor Ricardo Antunes, parte I do capítulos 2 e 3 , no 
primeiro momento, e no segundo momento foi debatido o capítulo 4 da parte I, e o 
capítulo 8 da parte II da obra. Também ocorreu no mês de agosto e setembro reuniões 
com o grupo de pesquisa do eixo educação para a elaboração deste relatório, dando 
ênfase no programa de educação básica. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os textos estudados nesta pesquisa auxiliaram no embasamento teórico. Autor como 
Perry Anderson (1995) que aborda sobre o neoliberalismo, surgido como uma reação 
às políticas implementadas do Welfare State , elucida historicamente quando tal 
proposta de Estado mínimo foi pensada. Nessa nova forma de saída da crise o discurso 
predominante é a culpabilização das políticas sociais, sendo que tal problema é gerado 
pelo próprio sistema. Assim, aconselhando ao Estado a reduzir seus gastos sociais para 
transferir seus recursos para o capital financeiro. Desse modo, tomou grandes 
proporções pós-década de 1970, este se instalou em todos os campos da sociedade, 
na política, intelectuais, veículos de comunicação, partidos. Possui uma hegemonia na 
sociedade, pregando fortemente a cultura do individualismo. Essas reflexões que o autor 
traz são de suma importância para esta pesquisa para compreender a contrarreforma 
progressiva do Estado. Segundo Netto (2011), a fase do capitalismo monopolista trouxe 
um redimensionamento e refuncionalização do Estado, uma mudança tanto funcional e 
estrutural em sua intervenção, assim sendo fundamental para o desenvolvimento dos 
monopólios. O que impulsionou também o desenvolvimento destes foi o sistema 
bancário e de crédito que teve um papel importante para a acumulação de riquezas por 
parte dos capitalistas, assim formando o que o autor fala de parasitismo da oligarquia 
financeira . O debate do fundo público é bem colocado pelo autor Salvador (2012) onde 
este possui uma função política em seu uso, refletindo nas políticas sociais do país. As 
prioridades são determinadas de acordo com a correlação de forças presentes na 
sociedade. No Brasil, esse autor relata que o sistema tributário privilegia a acumulação 
de riquezas, possui uma caráter regressivo na estrutura tributária, assim 
desfavorecendo a classe trabalhadora do país. Desse modo, a categoria ajuste fiscal é 
compreendida como uma peça fundamental na manutenção do sistema. Na proposta 
do PPA 2012-2015 do governo federal, primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, 
encontram-se as políticas sociais onde há três programas que envolvem a política de 
educação. Estes foram dispostos da seguinte maneira: programa educação básica com 
código 2030, programa educação profissional e tecnológica código 2031, e o programa 
educação superior com o código 2032, que envolve graduação, pós-graduação, ensino, 
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pesquisa e extensão. A aprovação do PPA 2012-2015 não alterou o que estava previsto 
na proposta do PPA na política de educação das três modalidades. Foi escolhido para 
a pesquisa quatro objetivos do programa 2030, são eles: Elevar o atendimento escolar, 
por meio da promoção do acesso e da permanência, e a conclusão na educação básica, 
nas suas etapas e modalidades de ensino, em colaboração com os entes federados, 
também por meio da ampliação e qualificação da rede física com o código 0596; Apoiar 
o educando, a escola e os entes federados com ações direcionadas ao desenvolvimento 
da educação básica, à ampliação da oferta de educação integral e à alfabetização e 
educação de jovens e adultos segundo os princípios da equidade, da valorização da 
pluralidade, dos direitos humanos, do enfrentamento da violência, intolerância e 
discriminação, da gestão democrática do ensino público, da garantia de padrão de 
qualidade, da igualdade de condições para acesso e permanência do educando na 
escola, da garantia de sua integridade física, psíquica e emocional, e da acessibilidade, 
observado o regime de colaboração com os entes federados, código 0597; Apoiar o 
educando, a escola e os entes federados com ações direcionadas ao desenvolvimento 
da educação básica, à ampliação da oferta de educação integral e à alfabetização e 
educação de jovens e adultos segundo os princípios da equidade, da valorização da 
pluralidade, dos direitos humanos, do enfrentamento da violência, intolerância e 
discriminação, da gestão democrática do ensino público, da garantia de padrão de 
qualidade, da igualdade de condições para acesso e permanência do educando na 
escola, da garantia de sua integridade física, psíquica e emocional, e da acessibilidade, 
observado o regime de colaboração com os entes federados, código 0598; E fortalecer 
a gestão e o controle social, a cooperação federativa e intersetorial e as formas de 
colaboração entre os sistemas de ensino e produzir informações estatísticas, 
indicadores, estudos, diagnósticos, pesquisas, exames, provas e avaliações, com o 
código 0599. Nos objetivos há iniciativas, delas contém ações que estão cotadas com 
orçamentos. No programa 2030 algumas metas estabelecidas estão de acordo com as 
mesmas contidas no PNE, são estas: Elevar a taxa de escolarização líquida no ensino 
médio, de forma a alcançar a meta do PNE 2011-2020, está relacionada com a meta 3 
do PNE 2011-2020; Elevar a taxa de escolarização no ensino fundamental de 9 anos 
para a população na faixa etária entre 6 e 14 anos de forma a alcançar a meta 2 do PNE 
2011-2020; Elevar a taxa de frequência à escola para população de 15 a 17 anos, de 
forma a alcançar a meta 3 do PNE 2011-2020; Elevar progressivamente a taxa de 
frequência à escola para população de 0 a 3 anos, de forma a alcançar a meta 1 do 
PNE 2011-2020; Elevar progressivamente a taxa de frequência à escola para população 
de 4 e 5 anos, de forma a alcançar a meta 1 do PNE 2011-2020; O PNE foi aprovado 
em 2014, no entanto a sua proposta já estava contida no PPA 2012-2012. A execução 
orçamentária geral para o programa de educação básica (2030) no ano de 2014 atingiu 
32.885.004 (trinta e dois bilhões,oitocentos e oitenta e cinco milhões, e quatro mil reais) 
e no ano de 2015 a 34.515.526 ( trinta e quatro bilhões, quinhentos e quinze milhões, 
quinhentos e vinte e seis mil). Houve um crescimento de 4,95% em 2015 em relação ao 
ano de 2014. Segundo o Relatório Anual de Avaliação (2015), no quesito infraestrutura, 
do período 2012 a 2015, foram apoiadas a construção de 131 escolas em comunidades 
quilombolas, atingindo 73 municípios. O valor investido chegou a aproximadamente R$ 
88,7 milhões, alcançando 438 salas de aula. No entanto, a previsão no PPA era de 200 
escolas até 2015 mas no relatório não traz o dado atualizado do último ano. Há 
iniciativas que envolvem questões psicológicas, tanto de professores quanto de alunos 
onde tiveram as iniciativas formuladas no PPA, mas não houve orçamento em 2014 e 
em 2015. Por exemplo a iniciativa 02BT, do objetivo 0597 da educação básica, que é: 
Elaborar estudos para subsidiar a definição de diretrizes para a política nacional de 
saúde ocupacional dos profissionais da educação e estabelecer ações voltadas para a 
prevenção e atenção à saúde e integridade física, mental e moral dos profissionais da 
educação, em regime de colaboração com os entes federados. Também encontramos 
no objetivo 0588, iniciativa 04DP do programa 2031, da educação profissional e 
tecnológica, algo sobre o tema. Desse modo, uma demanda importante da rede pública 
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de ensino não foi contemplada, que há anos vem sendo um ponto relevante para a 
melhoria na educação para além de estrutura física da rede.. Houve mais atenção no 
quesito de formação dos professores. No ano de 2014 o governo federal prestou 
assistência técnica aos municípios para auxiliar na construção dos planos de carreiras 
dos professores e que o piso salarial municipal seja de acordo com o nacional atingindo 
5.303. Essa orientação da formação dos professores está contida na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) recomenda que se tenha a formação adequada 
para ministrar as disciplinas, assim o Plano Nacional de Formação de Professores 
(Parfor) busca justamente auxiliar nessa formação ofertando vagas de licenciaturas. 
Algumas metas possuem avaliações de índices, como taxa de escolarização, 
frequência, por exemplo, encontramos dados até o ano de 2013, houve crescimentos 
em todos os índices, e um declínio nas taxas de analfabetismo, no entanto no relatório 
de 2015 não trouxe novos dados, deixando desatualizados. Existem também metas com 
indicadores físicos, como construção de quadras, escolas, por exemplo, que estão 
quantificadas até 2014, grande parte com mais de 50% concluído, mas no relatório de 
avaliação anual 2015 novamente não trouxe a atualização dos dados deixando a 
questão aberta se a meta estipulada foi realmente atendida. Outro programa que a 
pesquisa está analisando é o da educação profissional e tecnológica que também está 
previsto no PPA 2012-2015, e que não sofreu alteração na sua aprovação. Foi escolhido 
os dois objetivos que havia, são eles: Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a 
oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos 
produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de ampliação das 
oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das 
populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de 
baixa renda e das pessoas com deficiência; E ofertar vagas de educação profissional 
para jovens e adultos articulada com a elevação de escolaridade e realizar processos 
de reconhecimento de saberes e certificação profissional. As metas do programa 
educação profissional e tecnológica (2031) também estão em consonância com o PNE 
são elas: Ampliar a oferta de cursos de educação profissional articulados com a 
elevação da escolaridade para mulheres em situação de vulnerabilidade social, 
atendendo a 100 mil mulheres; Ampliar progressivamente, em regime de colaboração 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o investimento público em 
educação, em termos de percentual do Produto Interno Bruto do país; Elevar a relação 
aluno/professor nos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica; Elevar 
o número de escolas da rede federal de educação profissional e tecnológica para 562; 
Elevar o número de matrículas da educação profissional e tecnológica; Elevar o número 
de matrículas da educação profissional técnica de nível médio; Oferecer 8 milhões de 
vagas em cursos de educação profissional técnica de nível médio e cursos de formação 
inicial e continuada, contemplando a oferta de 3 milhões de vagas por meio de bolsas, 
prioritariamente para estudantes da rede pública, trabalhadores, beneficiários dos 
programas federais de transferência de renda, pessoas com deficiência, populações do 
campo, indígenas, quilombolas e afrodescendentes. O programa educação profissional 
e tecnológica no ano de 2014 foi de 5.497.260 (cinco bilhões, quatrocentos noventa e 
sete milhões, duzentos e sessenta mil) de recursos. No ano de 2015 não foi encontrado 
nenhum valor no relatório de execução orçamentária previsto no PPA. O outro programa 
escolhido foi o de educação superior (2032) que engloba graduação, pós-graduação, 
ensino, pesquisa e extensão. Os objetivos escolhidos foram: Produzir e tornar 
disponíveis subsídios para orientar a formulação, a implementação e a avaliação das 
políticas públicas, por meio de informações estatísticas, indicadores, estudos, 
diagnósticos, pesquisas, exames, provas e avaliação da educação superior; Apoiar a 
formação de pessoal qualificado em nível superior para fortalecer o sistema nacional de 
educação, contribuindo para a melhoria da educação básica e para o fortalecimento e o 
crescimento da ciência, da tecnologia e da inovação, visando ao desenvolvimento 
sustentável do Brasil; Ampliar o acesso à educação superior com condições de 
permanência e equidade por meio, em especial, da expansão da rede federal de 
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educação superior, da concessão de bolsas de estudos em instituições privadas para 
alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, promovendo o apoio às instituições 
de educação superior, a elevação da qualidade acadêmica e a qualificação de recursos 
humanos. As metas principais do programa educação superior foram: a ampliação da 
participação proporcional dos grupos historicamente excluídos (como negros e índios) 
na educação superior; a elevação do número de campi da Rede Federal de Educação 
Superior para 321 e do número de Universidades para 63; a elevação das taxas de 
matrículas; a elevação do número de mestres e doutores titulados e em exercício no 
corpo docente das universidades; e o aprimoramento dos instrumentos de avaliação da 
qualidade do ensino, seja na graduação, seja na pós-graduação. No relatório anual de 
execução orçamentária o gasto com o programa de educação superior chegou a 
10.888.554 ( dez bilhões, oitocentos e oitenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e 
quatros mil) no ano de 2014. Já no relatório anual de 2015 não foram encontrados 
valores do programa. Os dois programas, 2031 e 2032, não foram aprofundados como 
o programa 2030, pois a pesquisa ainda está em andamento. Uma observação é na 
questão da atualização dos dados no relatório de avaliação anual de 2015, como é o 
último ano do PPA não há menção se as metas foram 100% concluídas ou o quanto 
foram atingidas. Os documentos são complexos, para extrair dados é necessário 
acessar vários documentos para chegar a uma conclusão aprofundada. 
 
Conclusão 

 
O fundo público possui um papel essencial na reprodução do capital, tendo em vista que 
termina por injetar recursos públicos, de maneira direta ou indiretamente, no sistema de 
rotatividade financeira, advindos do sistema tributário e financiado, em sua maioria, pela 
sociedade - cujo ônus recai sobre a população mais pobre. Foi levando em 
considerações essas afirmativas, oriundas do embasamento teórico, que buscamos 
assimilar o conteúdo apresentado nas documentações, a fim de subsidiar uma análise 
mais apurada dos desdobramentos da contrarreforma em curso, em especial do ajuste 
fiscal nas políticas sociais, dando enfoque aos rebatimentos de suas ações na política 
de educação. Os documentos estudados não são de fácil acesso, pois os sites e 
plataformas que os comportam possuem uma estrutura “complexa”. Sua consulta não é 
acessível à sociedade, e além disso, ao encontrar os documentos o leitor se defronta 
com uma outra problemática: os textos não apresentam a clareza necessária - o que é 
bastante preocupante, ainda mais se mensurarmos a importância que o documento 
possui para a sociedade. Houve alteração na estrutura do documento que trouxe mais 
dificuldades ao processo de análise: se o primeiro PPA (2012-2015) que analisamos 
apresentava a discussão por meio da divisão dos seus eixos (educação básica, ensino 
técnico e ensino superior), agora há apenas um texto no PPA (2016-2019) que abarca 
todos os feitos, de todos os eixos, e isso dificulta a sistematização das informações para 
a realização das análises e consultas posteriores. Os programas estudados encontram-
se em consonância com os objetivos estabelecidos na proposta do PNE 2011-2020, 
este aprovado no ano de 2014 sem alterações. Algumas metas estabelecidas pelo PPA 
estão de acordo com as mesmas contidas no PNE, e aprovação do PPA 2012-2015 não 
alterou o que estava previsto na política de educação das três modalidades. No entanto, 
algumas ações que receberam recursos no ano de 2014, não receberam no ano de 
2015 - e o documento não informa a razão. Além de informar se as metas atingiram ou 
não os seus objetivos, os documentos devem apresentar, até mesmo com dados 
quantitativos, quais ações foram realizadas, de maneira a demonstrar sua realização 
e/ou efetivação; se uma meta/ação é cancelada, é preciso informar sua causa: se este 
fora realizada devido a ausência ou realocação de recursos, porque atingiu o seu 
objetivo antes do prazo previsto, ou qualquer que seja sua razão. Este estudo teve maior 
ênfase na política de educação básica. Os resultados encontrados foram melhoramento 
nos índices de frequência escolar, declínio nas taxas de anafalbetismo, apoio na 
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construção de creches, apoio na formação profissional dos docentes da rede pública. 
Por fim, vale ressaltar que devido às dificuldades enfrentadas e à necessidade de 
redução do conteúdo a ser analisado em razão do tempo, não foi possível aprofundar a 
pesquisa como programado, assim, as análises acerca dos demais eixos estão em 
andamento. 
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TÍTULO: Análise do diálogo entre conhecimentos tradicionais e científicos num 

momento da sessão "Um ensaio sobre relações entre céu e mar". 

Resumo 

Nosso trabalho se insere no projeto de pesquisa “PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE 
SESSÕES DE PLANETÁRIO VOLTADAS PARA PÚBLICO GERAL”, relacionado a 
atividades realizadas com o Planetário da UFRN Barca dos Céus. Em etapas anteriores, 
foi feito o levantamento de saberes da população do RN no tocante à temática “ciclos 
astronômicos e ciclos do ambiente”, para a produção de uma sessão de planetário com 
metodologia específica adotada no projeto.  Entre as ideias que fundamentam essa 
metodologia temos a proposta de comunicação da ciência numa perspectiva de 
popularização, o que aponta para o diálogo entre conhecimento científico e outras 
formas de conhecimentos. Na fase atual, está sendo produzida uma sessão sobre ciclos 
dos ambientes costeiros do RN, englobando, particularmente, saberes levantados com 
pescadores de Diogo Lopes e Pipa. Aqui, apresentamos a estrutura da sessão em 
construção e analisamos como os saberes dos pescadores estão sendo abordados de 
modo a propiciar o almejado diálogo entre conhecimentos científicos e tradicionais. A 
análise é feita em momento específico da sessão, onde são abordados as fases da Lua 
e as marés Entre as tentativas de concretizar esse diálogo no roteiro, identificamos a 
adoção dos saberes tradicionais na apresentação do que se observa e vivencia do 
fenômeno em questão, seguidos da visão da ciência sobre a relação evidenciada pelos 
saberes tradicionais. 
 

Palavras-chave: Ensino de Astronomia. Popularização da ciência. Fases da Lua e 

Marés. 

TITLE: Analysis of the dialogue between traditional and scientific knowledge at a time of 

the session “Na essay on relations between sky and sea”. 

Abstract 

Our work is part of the research project “PRODUCTION AND EVALUATION OF 
PLANETARY SESSIONS FOR THE GENERAL PUBLIC”, related to activities carried out 
with the UFRN Planetarium Barca dos Céus. In previous stages, the knowledge of the 
population of the RN was surveyed with regard to the theme “astronomical cycles and 
cycles of the environment”, for the production of a planetarium session with specific 
methodology adopted in the project. Among the ideas that underlie this methodology we 
have the proposal of science communication in a perspective of popularization, which 
points to the dialogue between scientific knowledge and other forms of knowledge. In 
the current phase, a session is being produced on cycles of the coastal environments of 
RN, encompassing, in particular, knowledge raised with fishermen from Diogo Lopes 
and Pipa. Here, we present the structure of the session under construction and analyze 
how the fishermen’s knowledge is being approached in order to provide the desired 
dialogue between scientific and traditional knowledge. The analysis is made at a specific 
moment in the session, where the phases of the Moon and the tides are addressed. 
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Among the attempts to make this dialogue concrete in the script, we identified the 
adoption of traditional knowledge in the presentation of what is observed and 
experiences of the phenomenon in question, followed from the view of science on the 
relationship evidenced by traditional knowledge.  
 
Keywords: Astronomy teaching. Popularization of science. Phases of the Moon 

Introdução 

O projeto de pesquisa “PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE SESSÕES DO PLANETÁRIO 
VOLTADAS PARA PÚBLICOS GERAL” que está diretamente ligado às ações de 
extensão do Planetário Móvel da UFRN - Barca dos Céus, adota uma metodologia para 
produção e avaliação de sessões de planetário construída a partir do trabalho de 
FREITAS (2015). 

Tal metodologia parte do pressuposto de que essas sessões se inserem em práticas de 
educação não-formais relacionadas a propostas de popularização da ciência (FREITAS; 
GERMANO; AROCA, 2014; FREITAS, 2015). Ao se adotar a ideia de popularização, na 
comunicação sobre a ciência, pressupõe-se não a divulgação unidirecional do 
conhecimento científico ao público, mas também a valorização dos questionamentos e 
conhecimentos da população, em especial dos conhecimentos tradicionais. Almeja-se 
um diálogo entre esses conhecimentos, bem como que a comunicação e o diálogo sobre 
eles chegue e se estabeleça com um público o mais geral possível. Tem-se a 
preocupação de não apresentar o conhecimento científico a partir de uma régua 
hierárquica imaginária, em relação a outros tipos de conhecimento, tampouco como a 
única forma de enxergar e compreender o mundo, e antes disso, busca-se 
favorecer  pontes para que os conhecimentos dialoguem entre si.  

No presente trabalho apresentamos as ideais gerais que estão estruturando a sessão 
em construção pelo projeto “Um ensaio sobre as relações entre céu e mar” e analisamos 
como saberes tradicionais - de pescadores das praias de Diogo Lopes e Pipa - estão 
sendo abordados no roteiro de modo a propiciar o almejado diálogo entre com o 
conhecimentos científicos e tradicionais. A análise é feita em momento específico da 

sessão, onde são focalizados os fenômenos das fases da Lua e das marés. 

 
Metodologia 

 
De forma mais específica, a metodologia de produção de sessões que 
adotamos  contempla as seguintes etapas gerais, desenvolvidas não necessariamente 
de forma linear (FREITAS, 2015):  
1.Determinação do tema;  
2.Aprofundamento do tema delimitando sua relevância científica, social e cultural;  
3.Escolha da mensagem geral e desmembramento da mesma em núcleos de 
informação; 
4. Escrita do roteiro da sessão; 
5. Pesquisa e seleção dos recursos audiovisuais;  
6.Apresentação da sessão de planetário e seu desenvolvimento. 
 
Para que o tema da sessão fosse subsidiado na perspectiva da metodologia de Freitas 
(2015), foi considerado importante realizarmos, em etapa anterior, o levantamento 
de  conhecimentos dos pescadores das áreas costeiras do RN sobre os ciclos 
ambientais daquelas regiões que são vivenciados por eles e sobre as possíveis relações 
entre aqueles ciclos e os ciclos do Sol e da Lua (fases da Lua e marés). Buscou-se 
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identificar também como as práticas sociais e culturais que eles desenvolvem estão 
relacionadas a esses ciclos. 
É importante mencionar que a produção da sessão subsidiada pelos saberes levantados 
na etapa anterior do projeto está passando por adaptações para ser exibida em formato 
virtual, dado  o impedimento atual de aglomeração do público.  
As três primeiras etapas já foram concluídas, e o presente trabalho constitui uma análise 
da etapa cinco, em andamento.  
No desenvolvimento das três primeiras etapas que antecederam a escrita do roteiro, foi 
necessário o levantamento de conhecimentos científicos e, conforme mencionamos 
acima, de conhecimentos dos pescadores.  
Por meio de seminários e discussões entre os membros da equipe,  
foram definidos os seguintes objetivos para a sessão “Um ensaio sobre relações entre 
céu e mar”: 
1.Desenvolver a popularização e promover a valorização de conhecimentos tradicionais, 
que são tidos no grupo como conhecimentos válidos, e muitas vezes não reconhecidos 
nos livros e situações de ensino formal. Esses conhecimentos são também identificados 
por nós como do tipo adquirido de forma vivencial e usualmente integrado, 
oportunizando as quebras de caixinhas do ensino formal usual (JAFELICE, 2010; 
GERMANO, M. e KULESZA, 2014); 
2.Contribuir para a valorização da profissão dos pescadores, e para a sensibilização 
sobre o esforço envolvido nos produtos que viabilizam à sociedade;  
3.Construir pontes, ou melhor, diálogos entre conhecimentos tradicionais e científicos 
(GERMANO, M. e KULESZA, 2014; ALMEIDA, M.C., 2012); 
4.Promover o fortalecimento de nossa identidade local, tanto do ponto de vista ambiental 
(particularmente) como social.  
5.(re)Conhecer a influência da Lua sobre o comportamento e ciclos do ambiente e 
particularmente de organismos marinhos;  
6.(re)Conhecer a influência do “ano solar” nas características do ambiente e em ciclos 
de animais marinhos; 
7.(re)Conhecer a importância dos oceanos para o planeta e nosso cotidiano, bem como 
a relevância de cuidados em nossa relação com os mesmos. 
O roteiro da sessão, ainda em construção e adaptação, foi estruturado nos seguintes 
momentos: 
 
Momento um: Imersão. Nesse momento, os espectadores são convidados a imergir 
lentamente no momento e no tema da sessão; 
Momento dois: Importância dos oceanos para o planeta como um todo. 
Momento três: Importância dos oceanos  no cotidiano das pessoas. 
Momento quatro: Detalhamento sobre relações entre o Céu e o Mar: Navegação e 
o uso das constelações.  
Momento cinco: Detalhamento sobre relações entre o Céu e o Mar: a influência da 
Lua por meio das fases e da produção das marés.   
Momento seis: Intricamento entre vida e mar.  
Momento sete: Impacto humano nos oceanos e a necessidade de cuidados em nossa 
relação com o mesmo.  
 
A análise que pretendemos apresentar aqui, diz respeito ao roteiro relativo ao momento 
cinco da sessão.  
Para a realização de nossa análise fizemos a revisão da fundamentaçaõ teórica do 
projeto no que diz respeito à ideia de popularização, adotada na metodologia de Freitas 
(2015), e realizamos a leitura do momento 5 do roteiro, procurando analisar os trechos 
em que eram abordados conhecimentos tradicionais sobre céu e mar, e conhecimentos 
científicos sobre os mesmos, e verificar como cada um desses saberes eram 
apresentados, bem como o papel que cada um deles assumia. 
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Resultados e Discussões 

 

Destacamos a seguir alguns trechos relevantes do momento cinco do roteiro da sessão 

onde fases da Lua e marés são abordados. 

Fases da Lua: 

“Tem dias em que sequer vemos a Lua no céu: dia de lua nova, quando, entre outras 
coisas, não há luz vinda da Lua, na metade dela que está voltada para a Terra. Cerca 
de três dias depois, já conseguimos ver um pouco a Lua crescendo, aumentando a 
quantidade de luz que vemos chegar da superfície dela. Essa luminosidade então segue 
crescendo dia após dia, até vermos a Lua toda cheia, iluminada - dia de luau, em Ponta 
Negra e em tantas outras praias por aí afora. Passada a noite de lua cheia, dia após dia 
a luminosidade da parte da Lua que vemos, irá diminuindo, minguando, e por isso 
dizemos que a Lua estará em fase minguante. Essa redução na luminosidade ocorre 
até que, novamente... não a vemos hora nenhuma no céu, ou seja, não vemos luz 
alguma vinda da superfície dela que está voltada para nós. Chegamos, assim, a mais 

um dia de lua nova, e o ciclo se repete.” 

No mesmo momento temos a seguinte fala: 

“Pois bem... A luminosidade da Lua, durante a noite, parece influenciar fortemente, por 
exemplo, a disponibilidade dos peixes, na pesca. Numa conversa com os pescadores 
Balito, José Lino, e seu Zé de Ana, lá em Diogo Lopes, aqui no RN, eles destacaram 
que passavam 15 dias em terra, ajustando a rede de pesca, e outros 15, no mar, 
pescando. 

O período dos 15 dias em que saíam para pescar, naquela época do ano, era o de noites 
sem Lua, ou, melhor dizendo, com menos luz da Lua, porque queriam pescar o peixe 

Serra, que entre outros peixes, eram melhores de pescar em noites escuras.   

Já o Atum, disseram, é peixe que só aparece para se alimentar nas noites de Lua.  

E principalmente, chamaram muito a atenção para o comportamento dos caranguejos, 
no período do ano em que se apresentam mais abundantes naquela praia, os meses de 
janeiro e fevereiro. Nesse período, passada a noite da lua cheia, uns três dias depois, 
os caranguejos saem aos montes, à vista de quem vive ali.” 

Podemos perceber que os aspectos das vivências trazidas nas falas dos pescadores 
estão sendo conversados com a fala que é apresentada as fases da Lua, acrescido da 

utilização prática da iluminação oriunda do reflexo da Lua na pesca. 

 

Marés: 

Esse assunto traz bem mais contribuições dos pescadores e conhecedores, na 

perspectiva quantitativa, em relação às fases da Lua. No trecho do roteiro: 

“Mas tem outro fenômeno, que também marca fortemente o comportamento do mar, 
que precisa ser acompanhado por pescadores e mesmo, de algum modo, por animais 
marinhos. 
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Vocês tem ideia de que fenômeno é esse?” 

“Para quem vive do mar, muitas vezes o tempo é marcado pelas marés.   

Todos os dias, nas diversas praias do planeta e em particular, nas praias do RN, as 
águas do mar, em determinado local, variam sua altura, num movimento regular de 
subida e descida. “ 

“Esse ciclo diário das marés faz com que elas funcionem como um relógio para muitas 
atividades humanas. A maré determina, por exemplo, a possibilidade dos barcos saírem 
para a pesca, numa praia onde há rochedos entre a margem e o mar mais profundo. 

Na praia de Pipa, pescadores nos contam que a maioria dos barcos que saem para a 
pesca precisam observar a maré. Ela não pode estar muito seca se não o barco arrasta 
no fundo e pode sofrer danos. Na volta, precisam estimar o ponto da maré para não se 
atrasarem, não podem chegar com a maré muito seca, já. 

É a maré, baixa, que determina o melhor tempo das marisqueiras catarem mariscos e 
siris nas margens do mangue ou do mar. “ 

 

Especificando mais ainda a propriedade dos pescadores sobre o assunto, temos o 
trecho: 

“Hoje a gente sabe que as águas que chegam numa praia vêm de outros locais do 
oceano, e que águas que saem daqui vão para outros locais vizinhos. Assim, águas do 
oceano migram diariamente de um local da Terra para outro, em correntes de marés, 
produzindo o recuo e avanço das águas na beira da praia. 

Muitos pescadores conhecem bem essas correntes de maré, e sabem diferencia-las de 

outros tipos de correntes que ocorrem nos oceanos.” 

Além da valorização dos conhecimentos dos pescadores na sessão utilizarmos também, 
a fala transcrita da entrevista no roteiro e também o próprio áudio da entrevista de seu 
Nildo, que pesca a mais de 40 anos.  

No momento sete observamos que há um aprofundamento maior em relação a parte 
histórica e científica dos estudos sobre marés,  falando brevemente que indígenas no 
mesmo período de Galileu, já associavam o responsável pela influência de maré à Lua. 
É apresentado fortemente Newton e suas descrições de estudos e como se deu seu 
embasamento teórico. O momento ainda está em construção e esse pode ou não vir a 
ter esse diálogo com as falas dos pescadores.  

 
Conclusão 

 

A partir da análise desses momentos destacados e dos demais trechos do roteiro, 
chegamos à conclusão que movimentos de diálogos entre conhecimentos científicos e 
tradicionais estão ocorrendo na sessão “Um ensaio sobre relações entre céu e mar” nas 
seguintes formas: 
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1.os saberes tradicionais são usados, em geral, para apresentar o que se observa, e o 
que se vivencia do fenômeno em questão, bem como de que forma este se faz presente 

e se integra à vida das pessoas, no dia a dia; 

2.os saberes científicos entram dialogando, apresentando o olhar da ciência para o 
fenômeno, e eventualmente a relação evidenciada pelos saberes tradicionais, entre 
fenômeno e aspecto do dia a dia das pessoas;  

3.os cientistas são apresentados como pessoas que estudam os fenômenos, e 
apresentam hipóteses que nem sempre são 
confirmadas;                                                                             

4. Quantitativamente o texto como um todo segue mais tempo nos conhecimentos 
vivenciais das pessoas em geral e nos científicos, embora os conhecimentos 
tradicionais sobre o ambiente entram assegurando coisas em geral não percebidas por 
todos no dia a dia. 

5. Falas dos conhecedores tradicionais são trazidas literalmente para compor falas no 

roteiro. 

 

Foi possível observar que os conhecimentos trazidos para o público são arquitetados, 
elaborados, pesquisados e propostos minuciosamente para que a compreensão sobre 
os aspectos astronômicos que conversam com o nosso ambiente sejam levados ao 
público de forma coesa e consistente em suas sessões, sejam presenciais de cúpulas 
ou no formato virtual. 

Os diálogos estabelecidos no roteiro das falas e conhecimentos científicos e tradicionais 
estão bem explanados nos momentos que foram analisados, o que indica 
posteriormente uma análise positiva e esperançosa na avaliação da sessão acerca da 
valorização, pelo público, tanto dos conhecimentos científicos como dos tradicionais.  

Ressaltamos a importância, mesmo que não analisada por extenso aqui, do momento 
final da sessão em andamento, onde trazemos impactos de ações humanas sobre o/s 
oceano/s, e convidamos as pessoas à reflexão e sobre nossas expectativas futuras 
quanto aos oceanos que banham nossas cidades. Espera-se que a sessão, e a 
presença de conhecimentos tradicionais e científicos nela contribuam para uma maior 
compreensão do meio ambiente e para aumentar a conscientização e sensibilização em 
relação ao/s oceano/s e sua importância em nossas vidas. 
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TÍTULO: O Trabalho Pedagógico com a Linguagem Oral no Contexto do Atendimento 

Educacional Hospitalar de Crianças 

Resumo 

A classe Hospitalar é uma modalidade de atendimento que visa o acompanhamento 
pedagógico-educacional das necessidades do desenvolvimento psíquico e cognitivo da 
criança ou adolescente hospitalizada durante seu período de tratamento médico. 
Objetiva dar continuidade ao ensino dos conteúdos da sua instituição de origem ou 
trabalhá-los de acordo com a faixa etária e necessidades de aprendizagem do aluno. 
Nesse sentido, temos como objetivo investigar as práticas pedagógicas desenvolvidas 
no âmbito da linguagem oral, em uma classe hospitalar na Unidade de pediatria do 
HUOL/EBSERH/UFRN, especialmente no atendimento de crianças de 0 a 5 anos de 
idade (Educação Infantil). O método utilizado para a elaboração deste estudo é a 
Abordagem Qualitativa da pesquisa Educacional, foram definidos os seguintes 
procedimentos de recolha/construção de dados: Análise documental e observação 
participante. Observamos que as práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito da 
linguagem oral proporcionam às crianças o diálogo, expressão oral, ampliação do seu 
repertório linguístico e textual, e a familiarização com os gêneros que circulam 
socialmente. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil; Classe Hospitalar; Linguagem Oral. 

TITLE: Pedagogical work with Oral Language in the Context of Educational Hospital 

Care for Children. 

Abstract 

The Hospital class is a type of care that aims at the pedagogical-educational monitoring 
of the needs of the psychic and cognitive development of the hospitalized child or 
adolescent during their period of medical treatment. It aims to continue teaching the 
contents of its home institution or to work on them according to the age group and 
learning needs of the student. In this sense, we aim to investigate the pedagogical 
practices developed within the scope of oral language, in a hospital class in the pediatric 
unit of HUOL / EBSERH / UFRN, especially in the care of children from 0 to 5 years old 
(Early Childhood Education). The method used for the elaboration of this study is the 
Qualitative Approach of Educational research, the following data collection / construction 
procedures were defined: Document analysis and participant observation. We observed 
that the pedagogical practices developed within the scope of oral language provide 
children with dialogue, oral expression, expansion of their linguistic and textual 
repertoire, and familiarization with the genres that circulate socially. 
 
Keywords: Child Education; Hospital Class; Oral Language. 

Introdução 
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A Educação Infantil foi reconhecida pela Constituição Federal de 1988 como dever do 
estado e direito social das crianças, e por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB de 1996 passou a ser a primeira etapa da Educação Básica. A Educação 
Infantil é oferecida em creches e pré-escolas que constituem estabelecimentos 
educacionais públicos ou privados que educam e cuidam crianças de 0 a 5 anos de 
idade, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino 
(BRASIL, 2010, p.12). As diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
conceitua a criança como: “Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações 
e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.” (BRASIL, 2010, p.12). 
Desse modo, entendemos que nenhuma criança deve ser privada de usufruir dos seus 
direitos como cidadã. Assim sendo, as crianças que se encontram hospitalizadas não 
podem ter seu atendimento educacional negligenciado ou interrompido. Além disso, a 
constituição brasileira também reconhece o direito à continuidade da escolarização de 
crianças e adolescentes em situação de internação hospitalar ao estabelecer a 
educação como um direito de todos, como podemos observar em seu Artigo 205: “À 
Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 
1988). Portanto, a Educação hospitalar deve ser assegurada as crianças que se 
encontram hospitalizadas. Esta modalidade de atendimento é denominada pela 
Secretária de Educação Especial – SEESP como: “Ambiente hospitalar que possibilita 
o atendimento educacional de crianças e jovens internados que necessitam de 
educação especial e que estejam em tratamento hospitalar” (BRASIL, MEC/SEESP, 
1994). De acordo com o documento: Classe hospitalar e atendimento pedagógico 
domiciliar: estratégias e orientações, é de competência das classes hospitalares a 
elaboração de estratégias e orientações para possibilitar o acompanhamento 
pedagógico-educacional do processo de desenvolvimento e construção do 
conhecimento de crianças, jovens e adultos que estejam matriculados ou não na escola 
regular no âmbito da educação básica e que encontram-se impossibilitados de 
frequentar a instituição escolar, temporária ou permanentemente e, assegurar a 
manutenção do vínculo com as escolas por meio de um currículo flexibilizado e/ou 
adaptado, de modo a favorecer o seu ingresso, retorno ou adequada integração ao seu 
grupo escolar correspondente, como parte do direito de atenção integral. (BRASIL, 
2002, p. 13). O trabalho em uma classe hospitalar deve se dar de forma articulada com 
a equipe de saúde, a Secretaria de Educação e com a escola de origem do aluno. A 
oferta curricular deve ser flexibilizada, de modo a atender as necessidades de 
desenvolvimento e aprendizagem do aluno referente ao seu nível de ensino e 
interesses. Nesse sentido, temos como objetivo investigar as práticas pedagógicas 
desenvolvidas no âmbito da linguagem oral, em uma classe hospitalar na Unidade de 
pediatria do HUOL/EBSERH/UFRN, especialmente no atendimento de crianças de 0 a 
5 anos de idade (Educação Infantil). Acreditamos que por meio da linguagem oral as 
crianças interagem socialmente, expressam seus sentimentos, pensamentos e ideias, 
orientam suas ações, desenvolvem o pensamento, constroem conhecimentos, 
aprendem sobre si, sobre a natureza e a sociedade. Portanto, a ampliação da linguagem 
oral é de suma importância para o desenvolvimento infantil. 
 
Metodologia 

 
O método utilizado para a elaboração deste estudo é a Abordagem Qualitativa da 
pesquisa Educacional, segundo Bogdan e Bilken (1994), esta se caracteriza pelo 
contato direto do investigador com o ambiente a ser estudado; os dados são recolhidos 
de forma descritiva e não por meio de números; o interesse maior se dá mais pelo 
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processo do que pelos resultados ou produtos; os dados são recolhidos não para 
confirmar ou negar hipóteses prévias, mas sim, para construir os resultados à medida 
que os dados recolhidos vão se agrupando; a preocupação se dá pela perspectiva dos 
participantes. Desse modo, considerando o objeto de estudo e pressupostos desta 
abordagem, foram definidos os seguintes procedimentos de recolha/construção de 
dados: Análise documental (tais como documentos oficiais, legislação vigente, 
planejamento feito pelas docentes, projeto de pesquisa a ser trabalhado na sala de aula 
e atividades desenvolvidas); e observação participante. Primeiramente, foi definido, em 
conjunto com a equipe multidisciplinar (professoras e psicóloga), o cronograma com os 
dias dos encontros destinados à observação participante. Após isso, deu-se início as 
visitas na classe Hospitalar do HUOL. Durante as visitas podemos interagir com as 
crianças e participar das dinâmicas em sala de aula, assim como as brincadeiras livres, 
porém sem fazer interferências na metodologia utilizada, planejamento realizado e 
execução das atividades. A observação participante foi de suma importância para que 
pudéssemos vivenciar a rotina de uma Classe hospitalar, desse modo, tivemos a 
oportunidade de perceber as dinâmicas de funcionamento, a organização do espaço 
físico, as relações sociais entre os participantes (professoras, alunos, família, 
funcionários da saúde, etc.), as dificuldades enfrentadas e as suas peculiaridades, 
semelhanças com a escola regular, práticas pedagógicas adotadas pelas professoras, 
assim como as atividades que trabalham a oralidade e escrita. De acordo com Ludke e 
André (1986) a observação aproxima o pesquisador do fenômeno a ser pesquisado e 
dos sujeitos envolvidos no processo: “A observação possibilita um contato pessoal e 
estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado [...] A observação direta permite 
também que o observador chegue mais perto da “perspectiva dos sujeitos" [...]. Na 
medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, 
pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é o significado que eles atribuem à 
realidade que os cerca e às suas próprias ações.” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.26). 
Fizemos a análise e a leitura dos planejamentos das aulas, projeto de pesquisa a ser 
trabalhado durante o ano letivo, documentos oficiais, legislação vigente sobre a 
educação, especialmente a educação infantil, educação Especial e Classe Hospitalar. 
Também foram lidos os referenciais teóricos acerca da Classe Hospitalar, Educação 
infantil, Linguagem oral e escrita, alfabetização e letramento, etc. As leituras em 
conjunto com a vivência em uma sala de aula hospitalar nos permitiu uma aproximação 
da teoria com a prática. Os registros das observações foram feitos por meio de fotos e 
anotações de um caderno, logo após os encontros. Com relação ao momento em que 
devem ser feitos os registros Ludke e André, destacam que “quanto mais próximo do 
momento da observação, maior sua acuidade” (LUDKE; ANDRÉ,1986, p.32). 
Concomitantemente, participamos de reuniões destinadas ao estudo dos referenciais 
teóricos e documentos oficiais, assim como a discussão dos mesmos e das observações 
feitas na sala de aula na classe hospitalar. Inicialmente, pretendíamos colaborar 
juntamente com as docentes no planejamento e execução das atividades e projetos 
pedagógicos visando o desenvolvimento da linguagem oral, porém devido à pandemia 
de Covid-19 as aulas foram suspensas e não tivemos oportunidade de concretizar este 
objetivo. Em virtude da quarentena, os questionários e as entrevistas com as docentes 
também ficaram comprometidas. 
 

Resultados e Discussões 

 
A classe Hospitalar é uma modalidade de atendimento que visa o acompanhamento dos 
processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança ou adolescente hospitalizada 
durante o seu período de tratamento médico. Esta objetiva o atendimento pedagógico-
educacional das necessidades do desenvolvimento psíquico e cognitivo de crianças ou 
jovens, e a continuidade do ensino dos conteúdos da instituição de origem do aluno, ou 
trabalhá-los de acordo com a sua faixa etária e necessidades de aprendizagem. É 
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importante destacar que a rotina de uma classe hospitalar não difere muito do dia a dia 
de uma escola regular. Assim como qualquer profissional da educação, o docente que 
atua em uma classe hospitalar precisa ter qualificação, a organização do espaço físico 
e dinâmica de funcionamento deve ser adequado às necessidades da criança, o 
planejamento, registro, avaliação e reflexão devem estar presentes do mesmo modo 
que em uma instituição regular de ensino. Diante disso, Fonseca (2011) ressalta que os 
currículos para as crianças hospitalizadas não precisam ser diferenciados, a legislação 
educacional deve ser seguida, fazendo as adequações necessárias de acordo nível, 
necessidades e interesses do aluno. É importante que o professor, além do sólido 
conhecimento na área educacional, conheça a dinâmica e o funcionamento de uma 
classe hospitalar, das técnicas e terapêuticas que fazem parte da rotina da enfermaria 
pediátrica, assim como sobre as doenças dos alunos, e os problemas delas decorrentes 
(Fonseca, 2008). O atendimento pedagógico-educacional em uma classe hospitalar 
deve se dar por meio da escuta pedagógica do professor frente às necessidades e 
interesses da criança. Para que este trabalho seja bem sucedido também se faz 
necessário a cooperação contínua e próxima entre os professores, alunos, familiares e 
equipe da saúde do hospital. A escola no hospital aproxima a criança dos padrões 
cotidianos da vida, de acordo com Fonseca, o contato da criança hospitalizada com a 
classe hospitalar é o lado saudável de estar doente, e “essa interferência gera uma 
energia positiva no corpo da criança, o que colabora para uma recuperação mais rápida 
da condição de saúde” (FONSECA, 2008, p.95). A autora ainda diz que a escola no 
hospital também pode interferir na visão que a criança tem da sua doença e das suas 
perspectivas de cura. Para Ceccim, a “manutenção do encontro pedagógico 
educacional favorece a construção subjetiva de uma estabilidade de vida, como 
continuidade e segurança diante dos laços sociais de aprendizagem.” (CECCIM, 1997). 
Outro aspecto de suma importância e que valida essa modalidade de ensino, é o fato 
de que muitas crianças e adolescentes, mesmo em idade escolar, encontram-se fora da 
escola, pois a abandonaram ou nunca chegaram a frequentá-la. Desse modo, Fonseca 
destaca que: “Se a criança se vê ou se sente obrigada pela problemática de saúde a 
um afastamento, mesmo que temporário, de sua escola, tal fato pode levá-la não apenas 
a “perder o ano”, mas pode tanto desmotivá-la a continuar os estudos quanto fazê-la 
considerar-se incapaz de aprender porque é doente.” (FONSECA, 2008, p.18). Desse 
modo, entendemos que a frequência à classe hospitalar é de grande relevância para a 
continuidade na escola regular pois “incentiva a criança e a família a buscarem a escola 
regular após a alta hospitalar” (FONSECA, 1999, p.14). Ressaltamos a necessidade do 
atendimento na classe hospitalar de crianças com idade de zero a cinco anos uma vez 
que, segundo Fonseca (2008), são poucas as escolas hospitalares que dispõem de 
atendimento de educação infantil, a autora ainda destaca que cerca de 60% das 
crianças que se hospitalizam em idade escolar já passaram por outras internações. 
Além disso, a educação de crianças de zero a cinco anos: “contribui para os processos 
de desenvolvimento e de aprendizagem da criança pequena que, devido à sua condição 
clínica, não convive normal e cotidianamente com seus familiares e amigos, como 
acontece com uma criança que não vivencia a situação de hospitalização.” (FONSECA, 
2008, p.91). A classe hospitalar do HUOL, esta situada no setor de pediatria, e funciona 
em uma sala exclusiva para o atendimento educacional. A sala de aula apresenta 
cadeiras e mesa de tamanho apropriado para as crianças e jovens, assim como dispõe 
de uma diversidade de ferramentas pedagógicas tais como brinquedos, livros, jogos, e 
materiais escolares diversos, importante destacar que os objetos se encontram sempre 
ao alcance dos alunos. A equipe pedagógica da classe hospitalar é composta por duas 
pedagogas, que são responsáveis por ministrar as aulas e executar os planejamentos, 
também existe uma equipe de psicologia que utiliza a sala e às vezes participam das 
aulas. As professoras verificam as informações das crianças a serem atendidas por 
meio do censo, ficha que contém as informações sobre a quantidade de internações por 
dia, o nome, a idade, o leito e a situação referentes à condição de saúde dos 
pacientes/alunos. A rotina diária se inicia pela observação do censo, por meio dele as 
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professoras obtém as informações o acerca da condição de saúde das crianças, e dessa 
forma procuram atender às suas demandas educacionais de acordo com as suas 
necessidades. Se a criança não apresentar condições de assistir às aulas na sala de 
aula o atendimento é feito no leito. As professoras investigam se as crianças 
hospitalizadas frequentavam ou não a escola regular. Caso frequentem a escola antes 
da internação, as docentes entram em contato com a instituição para conhecimento da 
situação educacional da criança, para que assim seja dada continuidade as suas 
aprendizagens. Caso a criança não esteja inserida na escola regular, o atendimento 
pedagógico feito na classe escolar se dá de acordo com a faixa etária e necessidades 
educacionais do aluno. A classe hospitalar atende crianças e adolescentes 
hospitalizados de diferentes faixas etárias, por isso o processo de ensino e 
aprendizagem apresenta caráter individualizante e ao mesmo tempo coletivo, devido 
aos níveis distintos de desenvolvimento de cada um. Algumas atividades são adaptadas 
de acordo com as necessidades educacionais de cada criança e outras são feitas em 
coletividade. O planejamento das aulas da classe Hospitalar se dá por meio de projetos 
de pesquisa. A temática do projeto a ser trabalhado no período vigente é: 
Sustentabilidade e respeito a diversidade também se aprendem no hospital. Este 
planejamento se faz presente em todas as aulas, porém devido à dinâmica de 
atendimento, em que às vezes as crianças têm de parar para realizar procedimentos 
médicos, e as necessidades educacionais de cada um, ele se torna flexível. Notamos 
que a rotina da classe hospitalar do HUOL não difere de uma sala de aula regular. Como 
dito anteriormente, ela se inicia com a verificação do censo, depois as professoras vão 
aos leitos convidar os alunos para a aula, em seguida acontece a acolhida, depois roda 
de conversa, aula expositiva e atividade. A única peculiaridade no atendimento é a 
seriação. Claro que ocorrem imprevistos ou pausas no atendimento devido aos 
procedimentos médicos, o que exige flexibilização e as vezes replanejamento de 
atividades, mas o imprevisível está sujeito a acontecer em qualquer outra instituição 
regular de ensino. Com relação ao desenvolvimento da linguagem oral das crianças de 
zero a cinco anos de idade, é importante destacar que o diálogo já se inicia nos leitos, 
quando as professoras vão chamar os alunos para a aula. Essa aproximação ocorre 
tanto com a criança quanto com a família, que também pode participar de alguns 
momentos da aula. O diálogo é constante em todos os momentos da aula, as crianças 
interagem com as professoras, a família, profissionais da saúde e os colegas. Essas 
interações verbais acarretam mudanças nas formas de utilização e compreensão das 
palavras ao longo do desenvolvimento infantil, são nessas relações que “a criança 
integra-se ao fluxo da comunicação verbal, adquirindo novas palavras e ampliando as 
possibilidades de significação daquelas que já conhece” (FONTANA E CRUZ, 1997, 
p.101). A aula é iniciada com a acolhida, momento no qual as crianças podem brincar, 
ler livros e jogar livremente. Durante as brincadeiras, jogos e leituras, as professoras 
interagem com as crianças e participam desses momentos junto com elas, porém sem 
tirar a autonomia dos alunos, que tem a liberdade de escolher o que desejam. Durante 
esses momentos as crianças brincam de encenar que são médicos, donos de casa, 
músicos, pais e mães, etc. De acordo com Leal e Silva, nas brincadeiras de faz de conta 
são desempenhados papéis em que a linguagem reveste-se de importância, pois: 
“Nessas situações as crianças representam os papéis sociais mobilizados nas situações 
encenadas e entre outras características sociais imitadas, está o “modo de falar”, 
incluindo-se o vocabulário e o estilo do texto, assim como grau de formalidade e polidez. 
[...] as crianças falam ou tentam falar como se fossem médicos, professores, mães, 
entre outros. Elas, assim, brincam de falar “como se fossem outras pessoas”.” (LEAL E 
SILVA, 2012, p.59). Em muitos momentos as crianças também jogam jogos diversos 
que envolvem palavras e gestos, tais como jogos de mímica, memória, etc. As 
brincadeiras com palavras ajudam no desenvolvimento da consciência fonológica, que 
envolve capacidades variadas de reflexão consciente sobre unidades sonoras (LEAL E 
SILVA, 2012). Outro momento no qual a oralidade é privilegiada é a roda de conversa, 
nesta as crianças interagem e se comunicam entre si, expressam seus sentimentos, 
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pensamentos e suas ideias. Conforme o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil a roda de conversa: “é o momento privilegiado de diálogo e 
intercâmbio de idéias. Por meio desse exercício cotidiano as crianças podem ampliar 
suas capacidades comunicativas, como a fluência para falar, perguntar, expor suas 
idéias, dúvidas e descobertas, ampliar seu vocabulário e aprender a valorizar o grupo 
como instância de troca e aprendizagem. A participação na roda permite que as crianças 
aprendam a olhar e a ouvir os amigos, trocando experiências.” (BRASIL, 1998, v.3, p. 
138). Nas atividades diárias é muito comum a contação de histórias feita pelas 
professoras seguida da recontação, leitura e releitura realizadas pelas crianças, as 
temáticas relacionam-se com os temas estudados. Quando a criança não domina a 
escrita alfabética, mas envolve-se em práticas de leitura e escrita através da mediação 
das professoras, elas desenvolvem uma série de conhecimentos de gêneros que 
circulam na sociedade, sobre a língua e os textos lidos (ALBUQUERQUE, 2005). 
Ademais, a prática das professoras de ler textos literários incentiva a formação leitora 
da criança uma vez que ela pode sentir prazer ao ouvir uma história, dessa forma, tende 
a interessar-se pela leitura e pelos livros. No momento em que as crianças realizam a 
recontação de uma história ouvida, ou até mesmo quando pegam um livro e fingem que 
está lendo, elas usam as características do gênero lido. As crianças tendem a imitar os 
modos como os adultos praticam as atividades de ler diferentes gêneros discursivos, 
elas podem reproduzir tanto o conteúdo da história, quanto trechos do texto, e se 
esforçam para construir sequências lógicas com o estilo de linguagem semelhante a dos 
autores (LEAL E SILVA, 2012). Assim, a criança familiariza-se com os textos literários 
lidos, amplia o repertório textual dessa esfera social, apropria-se da linguagem escrita 
atentando para diferentes recursos estéticos e expressivos (LEAL E SILVA, 2012). 
Portanto, mesmo sem dominar a escrita, as crianças que são inseridas em experiências 
culturais de leitura e escrita mediadas pela oralidade, constituem-se sujeitos letrados. 
Desse modo, percebemos que a oralidade influencia tanto o letramento quanto e a 
alfabetização. A respeito da segunda Marcuschi e Dionisio apontam que a linguagem 
oral influencia a escrita, sobretudo no período inicial da alfabetização, já que a fala tem 
modos próprios de organizar, desenvolver e manter as atividades discursivas, desse 
modo, a oralidade e a escrita tem relação sistemática e exercem influências mútuas 
(MARCUSCHI E DIONISIO, 2007). O trabalho com a linguagem oral é priorizado no 
projeto de pesquisa anual e planejamentos elaborados pelas docentes. Na metodologia 
do projeto de pesquisa estão presentes momentos de diálogos em rodas de conversas, 
aulas expositivas dinâmicas e dialógicas e a leitura e contação de histórias, e a 
avaliação contínua de aprendizagem é realizada por meio de atividades orais e escritas. 
Já nos planejamentos das aulas um dos objetivos sempre presentes é o de desenvolver 
e estimular a linguagem oral e escrita. Desse modo, percebe-se a atenção dada a 
linguagem oral e escrita, e que as práticas pedagógicas que visam desenvolver a 
oralidade são planejadas e concretizadas pelas docentes. São nas experiências em que 
as crianças podem comunicar-se, dialogar, escutar, contar e recontar histórias, 
expressar seus sentimentos, pensamentos e ideias, que as crianças potencializam sua 
participação na cultura oral, e se “constitui ativamente como sujeito singular e 
pertencente a um grupo social” (BRASIL, 2017). 
 
Conclusão 

 
O atendimento educacional na classe hospitalar do HUOL assegura a continuidade dos 
processos de ensino e aprendizagem dos alunos hospitalizados, o seu vínculo com a 
escolar regular, trabalha os conteúdos de forma flexível, de acordo com a idade e 
necessidade do educando, e incentiva o retorno da criança a escola regular quando esta 
tiver alta. Ademais, ainda evita a evasão e abandono escolar de crianças que, devido 
ao histórico de internações, afastam-se ou nunca chegaram a frequentar a escola, pois 
se sentem desmotivadas a estudar. O acesso à classe hospitalar também aproxima as 
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crianças do seu padrão cotidiano de vida, que ao se internarem mudam de rotina, e 
pode colaborar para sua recuperação, pois quando ela tem acesso às informações 
sobre a sua doença pode adquirir uma perspectiva de cura. O atendimento de crianças 
de zero a cinco anos na classe Hospitalar do HUOL é de suma importância, pois 
assegura o desenvolvimento e aprendizagem da criança que não pode frequentar a 
escola regular. A criança de zero a cinco anos está em processo de formação e merece 
atenção em todas as áreas do desenvolvimento, e não apenas no âmbito patológico. 
Em diálogos com as docentes foi nos relatado a dificuldade para fazer o atendimento 
pedagógico de crianças muito pequenas (bebês), devido à quantidade insuficiente de 
professoras. A classe hospitalar conta com duas docentes, que são necessárias para 
que haja o atendimento qualitativo devido à quantidade de crianças, seriação e dinâmica 
de atendimento nos leitos. Os bebês exigem um atendimento mais específico, e 
digamos assim, mais exclusivo, por isso destacamos a necessidade de haver mais uma 
professora para fazer o seu atendimento. Observamos que as práticas pedagógicas 
desenvolvidas no âmbito da linguagem oral são efetivadas na classe hospitalar. A 
prática do diálogo é constante, as professoras dialogam com as crianças e estimulam a 
sua comunicação com demais colegas, familiares e profissionais do ambiente 
hospitalar. No momento da acolhida as crianças se expressam e interagem, na roda de 
conversas elas expõem suas ideias, pensamentos, sentimentos e escutam o outro, nas 
atividades diárias são proporcionados momentos de escuta, contação e recontação de 
histórias, nos quais são expostas à vários gêneros que circulam na sociedade. Desse 
modo é proporcionado às crianças a oportunidade de dialogarem e se expressarem 
oralmente, a ampliarem o seu repertório linguístico e textual, a familiarizarem-se com a 
literatura e demais gêneros textuais. Além da apropriação da linguagem oral, as crianças 
também vivenciam práticas de letramento, o que facilitará posteriormente a aquisição 
da sua linguagem escrita. Tendo em vista os aspectos observados, acreditamos que 
esta pesquisa é de suma relevância para que os graduandos ou graduados em 
pedagogia e outras licenciaturas, e a sociedade em geral, possam conhecer as 
características, especificidades e importância do atendimento pedagógico educacional 
em uma classe hospitalar. 
 
Referências 

 
ALBUQUERQUE, Eliana Borges C. de. Conceituando alfabetização e letramento. In: 
SANTOS, Carmi Ferraz; MENDONÇA, Márcia. (Orgs.). Alfabetização e letramento: 
conceitos e relações. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, p. 11-21. BOGDAN, Roberto C.; 
BILLKEN, Sári Knopp. Características da investigação qualitativa. In. Investigação 
qualitativa em educação: uma introdução a teoria e aos métodos. Porto: Porto, 1994,p. 
47- 51. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF, Senado, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 23 de 
junho de 2020. ________. Ministério da Educação, Cultura e Desporto. Política Nacional 
de Educação Especial. Secretaria Nacional de Educação Especial. Brasília, 
MEC/SEESP, 1994, 66p. ________. República Federativa do Brasil. Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. (Lei nº 9394/96). Brasília: Diário Oficial da União, 1996. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm >. Acesso em: 23 
de junho de 2020. ________. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil. RCNEI. Brasil: Sef, 1998. v.3. ________. 
Ministério da Educação. Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar: 
estratégias e orientações. Secretaria de Educação Especial – Brasília: MEC/SEESP, 
2002. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/livro9.pdf >. Acesso 
em: 23 de junho de 2020. ________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação 
Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil – Brasília: MEC, SEB, 
2010. ________. Base Nacional Comum Curricular: Educação Infantil e Ensino 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2435 

 

Fundamental. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. CECCIM, Ricardo 
Burg. Criança hospitalizada: a atenção integral como uma escuta à vida. In: CECCIM, 
Ricardo B.; CARVALHO, Paulo R. A (Orgs.) Criança hospitalizada: atenção integral 
como escuta à vida. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS. p.27-41. 
FONSECA, Eneida Simões. A Escola da criança doente. In: JUSTI, Eliane Martins 
Quadrelli (Org.). Pedagogia e escolarização no Hospital. Curitiba, PR: Ed IBPEX, 2011, 
p. 13-30. FONSECA, Eneida Simões. Atendimento escolar no ambiente hospitalar. 2.ed. 
São Paulo: Memnon, 2008. FONSECA, Eneida Simões da. Atendimento pedagógico-
educacional para crianças e jovens hospitalizados: realidade nacional Brasília: Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 1999. FONTANA, Roseli Aparecida 
Cação; CRUZ, Maria Nazaré da. A criança e a palavra. In: Psicologia e trabalho 
pedagógico. São Paulo: Atual Editora, 1997, p.89-106. LEAL, Telma Ferraz; SILVA, 
Alexsandro da. Brincando as crianças aprendem a falar e a pensar sobre a língua. In: 
BRANDÃO, Ana Carolina Perrusi; ROSA, Ester Calland de Sousa (orgs.). Ler e Escrever 
na Educação Infantil. Belo Horizonte: Autêntica, 2012, p. 53-71. LÜDKE, Menga; MARLI, 
E.D.A André. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 
MARCUSCHI, Luiz; DIONISIO, Angela Paiva. Princípios gerais para o tratamento das 
relações entre a fala e a escrita. In: MARCUSCHI, Luiz; DIONISIO, Angela Paiva. Fala 
e escrita. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. p.13-30. VYGOTSKY, L. S. A Formação 
social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2436 

 

CÓDIGO: HS0087 

AUTOR: JOAO VICTOR DA SILVA FAUSTINO 

ORIENTADOR: ROSSANA KESS BRITO DE SOUZA PINHEIRO 

 

 

TÍTULO: Vivências pedagógicas de professores: estudo sobre a dimensão subjetiva do 

processo de escolarização de adolescentes 

Resumo 

O conceito de significação na história epistemológica das ideias vigotskianas foi 
construído mediante seu esforço sistemático em explicar a especificidade da condição 
humana. Sob este princípio, fez-se necessário o vínculo analítico entre os meios 
construídos e internalizados pelo ser humano para o desenvolvimento de seu psiquismo. 
Esta sistematização interpretativa se consumou na elaboração da teoria Sócio-Histórica. 
Teoria em que o indivíduo é constituído e mediado pela historicidade, ou seja, pelos 
fatores que o homem construiu no decorrer de sua existência. Utilizando esta tese como 
fundamento teórico, este trabalho se objetivou em apreender os postulados seguintes: 
1) Identificar os sentidos e significados constituídos por professores do ensino 
fundamental e/ou do ensino médio sobre a escolarização de adolescentes; 2) Refletir 
sobre as significações constituídas por professores de adolescentes em relação ao 
poder de agir no cotidiano da escola pública. 
 
Palavras-chave: Dimensão subjetiva; Adolescência; Escolarização 

TITLE: Pedagogical experiences of teachers: study on the subjective dimension of the 

adolescents' schooling process 

Abstract 

The concept of signification in the epistemological history of Vigotskian ideas was 
constructed through his systematic effort to explain the specificity of the human condition. 
Under this principle, the analytical link between the means constructed and internalized 
by the human being was necessary to understand the development of his psyche. This 
interpretive systematization was consummated in the elaboration of the Socio-Historical 
theory. Theory in which the individual is constituted and mediated by historicity, that is, 
by the factors that man has built during his existence. Using this thesis as a theoretical 
foundation, this work aimed to apprehend the following postulates: 1) Identify the senses 
and meanings constituted by elementary and / or high school teachers on the schooling 
of adolescents; 2) Reflect on the meanings constituted by adolescent's teachers in 
relation to the power to act in the public school routine. 
 
Keywords: Subjective dimension; Adolescence; Schooling 

Introdução 

Situado no campo de estudo da Psicologia Educacional, este trabalho trata de um 
estudo sobre escolarização e adolescência, decorrente do projeto de pesquisa 
“Psicologia e Processo Educacional: significações de professores sobre adolescência e 
escolarização”, vinculado ao Grupo de Pesquisa Sertania e Educação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. O projeto tem por objetivos: 1) Analisar histórias vividas 
e contadas por professores (do ensino fundamental e do ensino médio) sobre casos que 
envolvem questões de sucesso e problemas de escolarização de adolescentes; 2) 
Compreender as significações constituídas por professores de adolescentes sobre o 
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poder de agir no cotidiano da escola e da sala de aula. 
 
Fundamentando o nosso estudo no processo histórico do ser humano, Bock, Furtado e 
Teixeira (2009, p. 88), relatam que “não existe uma essência eterna e universal do 
homem, que no decorrer de sua vida se atualiza, gerando suas potencialidades e 
faculdades”. Essa tese que nos leva ao entendimento de que o humano não pode ser 
explicado a partir de uma perspectiva orgânica de previsibilidade. Como bem explica 
Sève (1989, p. 149), “o modo de ser do indivíduo humano não é uma invariante natural, 
mas uma variável histórica”. 
 
De outra forma, não se nasce biologicamente professor, uma vez que se trata de um 
fenômeno que se constitui no movimento histórico da atividade social, em que o 
indivíduo vive um longo processo de preparação para a docência. A ideia de essência 
humana eterna e universal contribui, segundo Bock, Furtado e Teixeira (2009, p. 88), 
para “um trabalho de ocultamento das condições sociais, que são determinantes das 
individualidades”. Isso posto, a relação entre adolescência e escolarização é 
contraditória, mas não excludente da relação objetividade-subjetividade. Essa é uma 
relação dialética. É uma relação mediada pela realidade, que se transforma pela força 
da atividade humana e, por isso, é histórico. 
 
No intuito de fundamentar o estudo sobre histórias vividas na docência, especificamente 
no que diz respeito à relação entre escolarização e adolescência, buscamos apoio nos 
pressupostos teórico-metodológicos da psicologia sócio-histórica, a saber: historicidade, 
zona de desenvolvimento proximal, processo de significação e dimensão subjetiva da 
realidade. 
 
Neste estudo, partimos do pressuposto teórico de que estudos sobre o processo 
educacional e escolar de adolescentes são tão importantes e necessários quanto o são 
em relação a criança. No entanto, é visível em qualquer meio acadêmico que a 
quantidade de estudos realizados sobre criança e infância tem sido muito maior do que 
a quantidade dos estudos dedicados ao tema da adolescência. Com isso, não estamos 
reclamando da atenção dos pesquisadores ao estudo da criança e infância, e sim 
apontando a necessidade de haver mais estudos sobre adolescência, pois também se 
trata de uma idade complexa e em desenvolvimento. 
 
A partir do levantamento de dados em duas importantes bases de pesquisa científica 
(Catálogo de Dissertações e Teses da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – Capes e Scientific Electronic Library Online – Scielo), entre 
setembro e novembro de 2018, utilizando os termos “adolescência”, “infância” e 
“criança” como descritores de pesquisa, chegamos aos seguintes resultados: 
Encontramos um total de 46.160 estudos com os descritores "Criança e Infância", destes 
41.490 são Dissertações e Teses disponibilizadas no Catálogo de Dissertações e Teses 
da Capes e 4.690 integram os Artigos encontrados na Base Scientific Electronic Library 
Online; Além destes, encontramos um total de 8.104 estudos com o descritor 
"Adolescência", destes , 7.184 são Dissertações e Teses disponibilizadas no Catálogo 
da Capes e 920 integram os Artigos encontrados no Scielo. A reduzida quantidade de 
estudos sobre adolescência e educação, revelada nesta pesquisa, denota a 
necessidade de se enfrentar a carência desse tema com o máximo de urgência e 
pioridade. 
 
Metodologia 
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No intuito de compreender as formas de significações constituídas por professores do 
ensino médio sobre escolarização e adolescência, a ideia era não perder a relação entre 
o campo teórico, sistematizado para fundamentar a compreensão da realidade, e a 
própria realidade vivida por professores. Por isso, iniciamos a realização deste trabalho 
selecionando uma escola pública do município de Natal e professores interessados em 
participar da nossa pesquisa. 

Para isso, entramos em contato com a direção da escola, apresentando o projeto da 
nossa pesquisa, com destaque para o levantamento de dados que viria a ser feito, caso 
a escola aceitasse colaborar com o nosso projeto. Demonstrando interesse em aceitar 
o nosso projeto, a escola disponibilizou o contato de duas professoras, do ensino 
fundamental e do ensino médio, para que pudéssemos conversar sobre o projeto e, 
possivelmente, agendar a primeira entrevista com cada uma delas. 

As primeiras entrevistas se caracterizaram pelo formato semiestruturado. Assim, as 
professoras responderam um conjunto de questões previamente elaboradas, mas 
abertas, para que permitisse a construção de novas perguntas no decorrer da entrevista. 
Além de semiestruturadas, as entrevistas também seguiram o formato recorrente 
(LEITE; COLOMBO, 2006), permitindo a retomada e a análise de questões com os 
sujeitos colaboradores da pesquisa de campo. Tanto as entrevistas iniciais 
(semiestruturadas) quanto as recorrentes ocorreram na própria escola, sendo 
registradas em um gravador de áudio. 

Para análise e interpretação dos dados, recorremos à proposta metodológica dos 
núcleos de significação (AGUIAR; OZELLA, 2013; AGUIAR; SOARES; MACHADO, 
2015), que é constituída de quatro etapas, a saber: 1) leitura flutuante da entrevista; 2) 
levantamento de pré-indicadores; 3) sistematização de indicadores e 4) sistematização 
dos núcleos de significação. 

A leitura flutuante consiste em um processo de compreensão da fala, não na sua 
linearidade, mas no que diz respeito a intencionalidade do entrevistado para com as 
questões da entrevista. O objetivo não é avaliar a forma de expressão dos sujeitos, mas 
sim apropriar das palavras para compreender as significações que constituem a fala do 
sujeito colaborador. O resultado deste processo inicial de análise é a base para a 

próxima etapa dos procedimentos, isto é, o levantamento de pré-indicadores. 

A segunda etapa, o levantamento de pré-indicadores, segundo apontam Aguiar, Soares 
e Machado (2015, p. 64), “é um momento da pesquisa que visa a apreender não 
simplesmente as afirmações verbais do sujeito, mas também as significações da 
realidade que se revelam por meio das expressões verbais, que são sempre carregadas 
de afeto”. Por constituírem a fala dos sujeitos, os pré-indicadores demarcam o início da 
compreensão das significações. Uma discussão mais expressiva dessa questão será 
desenvolvida na etapa dos indicadores. 

A terceira etapa, composta pela sistematização dos indicadores, é constituída a partir 
da articulação dialética de falas dos sujeitos, falas essas que foram anteriormente 
selecionadas como pré-indicadores. O processo de seleção das falas tem sua base em 
alguns critérios, como similaridade, semelhança e contraposição dos conteúdos. Pois 
como relata Aguiar e Ozella (2013, p. 309), “os indicadores só adquirem algum 
significado se inseridos e articulados na totalidade dos conteúdos temáticos contidos 
nas expressões do sujeito.” Ademais, como bem colocam Aguiar e Ozella (2013, p.309), 
“um indicador pode ter potências e coloridos diferentes em condições diversas, tais 
como: fases ou etapas da trajetória de vida, tipos de relações com outros, experiências 
profissionais, etc.” A reunião desses temas, portanto, torna mais claro o entendimento 
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das falas do sujeito e apontam para a construção da quarta etapa, os núcleos de 
significação. 

Já a quarta etapa, sistematização dos núcleos de significação, consiste, segundo 
Aguiar, Soares e Machado (2015, p. 70), num “processo de articulação dialética dos 
indicadores” em que se busca apreender os processos de significação constituídos pelo 
sujeito na atividade da qual participa. Trata-se de uma etapa, portanto, em que a fala e 

o pensamento do sujeito se articulam, constituindo-se como uma unidade dialética. 

Após a construção dos Núcleos inicia-se as análises interpretativas, dos escritos 
anteriores. Para as análises, recorremos a Aguiar e Ozella (2013, p. 310) que relatam: 
“A análise se inicia por um processo intranúcleo avançando para uma articulação 
internúcleos.”. Esta construção emana uma relação de vínculo e dependência entre as 
falas dos sujeitos, que nos remetem às significações intrínsecas dos sujeitos 
participantes da pesquisa, pois “Só avançaremos na compreensão dos sentidos quando 
os conteúdos dos núcleos forem articulados tanto dentro do próprio núcleo como entre 
os núcleos.” (AGUIAR, OZELLA, 2013, p. 311). Só após a contextualização das falas 
que se há o devido avanço do empírico para o concreto, isto é, para as significações 
constituídas pelos sujeitos participantes desta pesquisa. 

 

Resultados e Discussões 

 

O objetivo deste item é desenvolver a análise sobre as significações constituídas pelos 
sujeitos colaboradores desta pesquisa, no que diz respeito às histórias vividas na 
atividade de escolarização de adolescentes, especialmente em relação às questões: 
sucesso escolar, problemas de escolarização e poder do agir docente no cotidiano da 
escola e da sala de aula. Como já enunciado na Metodologia, o processo de análise e 
interpretação das falas resultaram na formação de três Núcleos de Significação, a saber: 
1) Concepção de adolescência e processo educacional; 2) Processo educacional de 
adolescentes, organização escolar e apoio familiar; 3) Processo educacional de 

adolescentes e estratégias pedagógicas. 

 
NÚCLEO 1: CONCEPÇÃO DE ADOLESCÊNCIA E PROCESSO EDUCACIONAL 

Este núcleo de significação é resultante da articulação dos seguintes indicadores: 
escolarização e trabalho: “ele já vem muito cansado”; concepção sobre adolescência: 
“cada um com a sua característica”; a vida mediada por expectativas: “a sociedade vai 
cobrando... deles também”; amadurecimento decorrente da idade: “é um pouco 
complicado trabalhar com eles”. Assim, o que estamos chamando de “concepção de 
adolescência e processo educacional” não é apenas um título, mas uma ideia que se 
objetivou a partir de um processo de análise das falas dos sujeitos participantes deste 
estudo, tendo em vista apreender as significações constituídas sobre a problemática 
que diz respeito ao processo de escolarização de adolescentes. 

Concepção de adolescência e processo educacional são, portanto, duas questões que 
articulam significações constituídas pelas professoras participantes deste estudo e, por 
isso, atravessam a discussão deste núcleo. Essa articulação pode ser constatada, por 
exemplo, quando uma professora, durante entrevista, relata a situação de alguns dos 
alunos que já chegam cansados na escola, pois vêm do trabalho (muitas vezes 
trabalhos bem desgastantes, tanto física quanto mentalmente). 
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Com foco no esforço do indivíduo, e não no processo histórico da produção da 
desigualdade social, a professora enfatiza que, apesar do cansaço, alguns alunos ainda 
possuem força de vontade para estudar e frequentar a escola. E dentre esses alunos 
que trabalham e estudam, ainda há aqueles que, segundo a professora, preferem 
estudar nos turnos diurnos por saberem que são turnos em que o ensino é melhor, se 
comparados com o turno da noite. 

Ocupar-se concomitantemente da atividade de estudo e de trabalho é uma questão 
espinhosa não somente para o aluno. Segundo uma das professoras participantes da 
pesquisa, os professores enfrentam conflitos pessoais e pedagógicos sobre essa 
questão, porque sabem da situação desses alunos, sabem que, pelo fato de quase 
sempre pertencerem a famílias carentes, há alunos que tentam trabalhar e estudar ao 
mesmo tempo. É uma situação conflituosa, do ponto de vista pessoal, porque entendem 
que esses alunos dificilmente podem ter um desempenho escolar equiparado àqueles 
que apenas estudam. Mas é também conflitiva do ponto de vista pedagógico, pois, 
mesmo sabendo das dificuldades dos alunos, os professores têm que passar as tarefas, 
as atividades em geral. Com isso, notam que os alunos que trabalham geralmente não 
se saem tão bem. 

"Alguns, eu acredito que já até trabalham e vêm cansados. Que eu já tive aluno que me 
disse que trabalhava num bar à noite, mas aí ele preferia estudar pela manhã, porque o 
ensino da manhã é melhor do que o da noite, ou melhor da tarde. E ele já trabalhava a 
noite, né? Então ele já vem muito cansado. Sabe, então? É bem complicado, isso." - 
Relato de uma das professoras. 

Muitos alunos trabalham para poderem se sustentar. E o fato de alguns pais não 
quererem (ou não poderem) sustenta-los obriga-os a buscar uma fonte de renda ainda 
muito jovem. Por isso, sentem a necessidade de conciliar trabalho e estudo. Contudo, o 
desempenho alcançado na escola nem sempre denota o que ele, a família e a própria 
escola desejariam. Por isso, constitui-se a necessidade social de conciliação entre 
trabalho e estudo. 

"Pra esses meninos de escola pública, é importante trabalhar, é importante trabalhar, 
que é uma forma deles já irem se sustentando. Menino de 15, 16, 17 anos, o pai não tá 
querendo mais sustentar. Então ele quer (algo...) alguma coisa a mais, uma roupa 
diferente, uma coisa assim. Ele precisa trabalhar." 

Sentindo-se obrigados a trabalhar para garantir seu sustento, os jovens tendem a render 
menos na escola, o que os impossibilita de conseguirem competir com outros que 
apenas estudam, principalmente aqueles cujas famílias podem lhe garantir melhores 
condições de vida. Esse é um fenômeno que torna mais difícil o seu ingresso na 
universidade, além da condenação ao trabalho ainda muito jovem, para que possam 
ganhar apenas um salário mínimo, ou até menos que isso. 

"Mas não têm [famílias que podem lhe dar melhores condições de vida]. Então eles 
acabam buscando isso, né?, “de trabalhar”, e infelizmente acaba atrapalhando." 

Com o desenvolvimento, o avanço e a popularização da tecnologia, não resta dúvidas 
de que os homens passaram a realizar os mais diversos serviços com relativo conforto 
e facilidade. Porém, nem tudo – que veio para facilitar a vida humana – trouxe só 
benefícios. No cotidiano escolar, segundo uma das professores colaboradoras da 
pesquisa, isso pode ser notado a partir de observação de suas próprias formas de 
comportamento, isto é, muitos que preferem ficar usando o aparelho de celular a 
conversar cara a cara com seus amigos; um problema muito observado é que os alunos 
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perderam, em alguma medida, o hábito de conversar, de se socializar. Por isso, têm 
ficado mais isolados e carentes. 

O psicológico do estudante adolescente que enfrenta esse tipo de situação no seu 
cotidiano pode ser muito afetado, implicando prejuízos escolares e emocionais. Assim, 
além de mudanças hormonais, corporais e cognitivas, ele tem que enfrentar diversos 
problemas na sua vida, seja escolar ou não. Violência e doenças como depressão, muito 
presentes hoje em dia, só contribuem para a deterioração da pessoa, o que produz um 
sentimento de exclusão social, isto é, de não pertencimento desses jovens ao mundo 
em que estão inseridos, o que os torna vulneráveis a essas questões. 

"Hoje em dia, é... tudo pelas redes sociais. Muito porque eles não podem nem sair, 
porque a violência é tão grande... Eu acho que... Eles terminam ficando muito tempo 
trancados, trancados em casa, trancados nas redes sociais, e isso vai acumulando... Eu 
acho que... Vai provocando, no caso, algumas doenças, sabe? E os psicólogos, quando 
vão conversar – eu acho que – eles se sentem à vontade pra... para falar o... Eles, 
mesmo que não falem, mas eles vão sentindo que estão doentes, e isso vai provocando 
alguma reação que faz com que eles chorem. Tem uns que (eu acho que... eu percebo 
que...) muitos têm carência." 

O modo de vida atual é cheio de muitas exigências: cobra posturas, ações e institui 
muitos padrões de comportamentos, que devem ser usados principalmente no meio 
social. Para os jovens, segundo a professora, também há muita cobrança para que se 
tornem adultos. Porém, diferentemente do adulto, ressalta a professora, o jovem ainda 
está tentando se apropriar do mundo para que, assim, possa ocupar um lugar na 

sociedade dos adultos, onde quer que ele ocupe. 

"Todos nós, somos muitos... é... cobrados. A própria sociedade vai cobrando, né? Deles 
também. (Quando...) e eles também se cobram, né?" 

Para uma das professoras participante da pesquisa, nos jovens mais velhos é possível 
perceber um “amadurecimento”, se comparado com a forma de comportamento dos 
mais novos. Mesmo que pequena, a professora ressalta que essa diferença é notada. 

"Mas os meninos maiores – assim 16, 17 anos – já é mais tranquilo. Eles já têm mais 
consciência, já tem, assim, até um pouco de respeito pelo professor, já sabem um pouco 

mais de limites." 

 
NÚCLEO 2: PROCESSO EDUCACIONAL NA ADOLESCÊNCIA: ORGANIZAÇÃO 
ESCOLAR E APOIO FAMILIAR 

Este núcleo de significação constitui-se como síntese da articulação de três indicadores 
(classificação dos alunos em classes “especiais”: “até as letras ‘C’, os alunos estão em 
faixa”; sucesso escolar: “um dia eles só vão ser alguém na vida se estudar”; processo 
de escolarização: “o incentivo da família é importante”) que nos levam interpretação de 
que, para as professoras participantes deste estudo, a educação do adolescente é um 
fenômeno que só pode ser entendido a partir da compreensão de como a escola e a 
família se organizam para apoiá-la. 

No início da entrevista, bem como no decorrer dela, a organização escolar é um assunto 
recorrente na fala das professoras. Mas, como se configura pedagogicamente essa 
organização? Uma professora ressalta que os estudantes são separados em classes, 
de modo que os estudantes mais velhos ficam em turmas separadas daqueles que estão 
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na fixa etária esperada para a série. Ademais, segundo a professora, é em virtude dessa 
classificação que as turmas que estão na chamada idade correta apresentam-se mais 

motivadas a realização das atividades de estudo propostas pelos professores. 

"Primeiro ano A, B, C, D e E. E nesses anos que eu estou aqui na escola é sempre 
assim. Até as primeiras... até as letras “C”, os alunos estão em faixa, os alunos estão 
na faixa. Então, eles estão... são bem mais dinâmicos... O que a gente propõe, eles 

fazem." 

Segundo a professora, enquanto a separação dos estudantes em classes por idade 
implica entusiasmo naqueles que estão matriculados no ano escolar correspondente à 
idade, os estudantes que estão fora da faixa de idade recomendada já chegam na sala 
de aula desestimulados. Por entender que o desestímulo em relação a escola tem 
origem no próprio estudante, o fato de estar fora da faixa etária escola constitui-se, 
segundo a professora, uma barreira no progresso educacional desses estudantes, de 
forma que, para atingi-los como educadores, os professores sentem muitas dificuldades. 
Assim, diferentemente dos estudantes que estão dentro da faixa esperada, a tendência 
daqueles que estão fora da faixa é apresentar menos entusiasmo em relação às 
atividades escolares propostas pelos professores. 

A divisão de classes por faixa etária cria uma identidade de uniformização entre esses 
jovens, de forma que aqueles que estão fora da faixa etária esperada de sentem 
incluídos apenas na turma em que estão matriculados, onde as histórias de vida e as 
condições escolares e sociais dos adolescentes tendem a ser semelhantes. 

"Já quando chega nas (séries...) nas turmas D e E, e até F quando... – antes eu tinha 
seis turmas – os alunos já estão fora de faixa e isso parecia uma barreira, dá um... eles 
vêm tão desestimulados..." 

"Se você chegar numa turma de A, B, [e disser:] – “vamos fazer tal coisa?”, os meninos... 
quando você dá uma ideia, os meninos já vão aumentando, que querem mais, mais, 

mais..." 

"Eles [Os alunos de turma “D” e “E”] preferem mesmo, assim com aquele (grup...) 
totalmente... assim... desestimulados. Mas, assim eles parecem que estão ali todo 
mundo na mesma forma, é, na mesma forma então... é mais difícil pra gente como 
professor. Porque pra atingi-los é muito difícil. Você chega com uma proposta, aí eles 
acham bacana 'ai que bacana essa proposta, vamos fazer?' 'Ai, eu não sei... se eu 
quero...' sabe? é muito difícil..." 

Defendendo uma melhoria na qualidade do Ensino Fundamental e Médio, uma das 
professoras entrevistadas revela que a qualidade do ensino, bem como do próprio 
interesse do aluno, são alguns dos fatores que comprometem a formação escolar dos 
estudantes. Por isso, segundo justificativa da professora, muitos alunos só conseguem 
ingressar no Ensino Superior quando há oferta de vagas específicas para estudantes 

carentes. 

"Entra, mas aí entra um aluno meio que... diferenciado assim, um aluno que em 
determinados conceitos... é... esse aluno deixou de aprender por falta de interesse. O 
aluno conseguiu passar pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, mas ele não 
conseguiu adquirir tantos conceitos como deveria. E tá... consegue entrar na faculdade 
por causa das cotas. Então, eu acho que, se melhorasse o ensino fundamental e o 
ensino médio, esse aluno conseguiria entrar, sem necessidade de cotas." 
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Conforme pontuado pela professora, a dificuldade do professor no ensino de sua 
disciplina está pautada, sobretudo, na ausência de compromisso de alguns estudantes 
com as atividades escolares, o que os torna suscetíveis a baixa qualidade na 
aprendizagem dos conteúdos. Essa ausência de compromisso constitui-se, portanto, 
segundo a professora, como um dos principais fatores que incrementam a dificuldade 
da escolarização dos adolescentes. 

“Muitos não têm [compromisso com os estudos]... não tem isso. Se você perguntar pra 
um aluno: '- minha filha você tem que estudar, porque você tá tirando essas notas?' Aí 
ela diz: '- Ah, professora é porque é... eu não quero... o estudo não serve pra nada.' Aí 
você diz: '-Não, minha flor, é com esse estudo que você vai conseguir ter um emprego.'" 

"Eu acho que uma boa parte dos alunos vem pra escola porque precisa estudar... mas 
não tem, assim, aquele compromisso de buscar... de realmente aprender, de se 
aprofundar, vem pra escola, tem as aulas e ponto." 

Em contraste com a falta de interesse de alguns estudantes, a força de vontade de 
outros é vista como uma força motivadora para o contínuo processo de aprendizagem, 
bem como de preparação do estudante para um futuro que tem o aprendizado escolar 
como referência. Além de que, o vínculo existente entre os estudantes e a escola, 
especialmente o professor, é uma relação de troca mútua, uma relação em que um é 
implicado pelo outro. Por isso, segundo a professora, a falta de compromisso de alguns 
estudantes acaba desestimulando o professor. E desestimulado, deixa de dedicar uma 
atenção especial a esses alunos. 

"Eu percebo de um lado, é... alguns alunos querendo bastante... e talvez tenha... da 
escola – assim que eu digo, da instituição como um todo né? – as vezes alguma... algum 
entrave, né? E também há o outro lado, alguns alunos que vêm totalmente 
desestimulados, terminam até de certa forma desestimulando a gente também." 

"Meninos que veem que só com o estudo é que podem evoluir, você pode conseguir 
alguma coisa, são pessoas que entendem que a base de você vencer na vida é o 
estudo." 

"Os que querem alguma coisa, eles têm consciência que um dia eles só vão ser alguém 
na vida se estudar. Então, eles buscam isso, realmente eles buscam isso. Tem uma 
parte de alunos que ainda crê nisso, mas tem outros que têm os valores muito... muito 
errados, os conceitos são absurdos." 

 
NÚCLEO 3: PROCESSO EDUCACIONAL DE ADOLESCENTES E ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

As estratégias de ensino ocupam uma posição fundamental no desenvolvimento escolar 
dos adolescentes, de forma que, a efetividade de sua aplicação é capaz de tornar a sua 
aula mais atrativa ao estudante. Sem negar o caráter ativo e altivo dos estudantes, não 
podemos esquecer ou negligenciar que as estratégias de ensino têm implicações 
pedagógicas no processo de aprendizagem, podendo facilitá-las ou mesmo criar 
dificuldades. 

Considerando que no decorrer das entrevistas as professoras falam sobre estratégias 
de ensino utilizadas em sala de aula, este núcleo de significação pauta-se no assunto. 
Sua sistematização ocorreu a partir da articulação dos indicadores: estratégias de 
ensino e intervenção pedagógica: “ele vai ver a importância disso na prática”; e relação 
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professor-aluno: “eu gosto de dar conta das minhas obrigações como professora”; 
estrutura física: “a estrutura física da escola ainda é muito, muito precária...”; recursos 

humanos e pedagógicos: “é difícil, não tem recurso”. 

Tratando da importância do conhecimento escolar para o desenvolvimento do estudante 
na vida em sociedade, fora da escola, uma das professoras ressalta que há estudantes 
que vão ter uma dimensão maior da importância do conhecimento escolar quando 

estiverem na prática do dia a dia. 

"Ele vai ver a importância disso na prática, né?" 

"Meninos que veem que só com... com o estudo é que pode evoluir, você pode conseguir 
alguma coisa, são pessoas que entendem que a base de você vencer na vida é o 

estudo." 

De acordo com a professora, o aprendizado dos estudantes é um processo que está 
submetido a dificuldades presentes na educação pública brasileira. Entretanto, não se 
pode esquecer que a escolarização dos adolescentes, é um processo regulado por 
planos, metas e leis que são promulgadas pelo governo, sendo, em muitas vezes, 
realizado nas escolas públicas de forma exitosa. Um exemplo desse fato pode ser 
verificado na fala de uma das professoras entrevistadas. 

"E ele começou a melhorar muito na minha disciplina, começou a estudar começou a se 
interessar por biologia e os outros professores também dizem isso. Ele deixou de gazear 
aula, ele começou a se interessar mais, eu achei muito interessante isso." 

As implicações de uma boa estratégia de ensino podem ser constatadas na forma como 
os estudantes passam a se manifestar nas atividades de estudo. De acordo com a fala 
da professora acima, quando ela passou a utilizar uma estratégia de ensino 
diferenciada, os alunos também passaram a se diferenciar nas suas aulas. Por isso, 
referindo-se, especificamente a um estudante, ela diz: “Ele deixou de gazear aula, ele 
começou a se interessar mais, eu achei muito interessante isso”. 

A convivência entre professor e estudantes é uma relação sempre mediada por afetos, 
que implicam a qualidade do processo de ensino e aprendizagem na escola. A relação 
marcada pelos sentimentos de confiança e apoio aos estudantes é uma das realidades 
cultivadas por uma das professoras entrevistadas, conforme pode ser observado na fala 

abaixo: 

"Receber, acolher, é ter esse olhar atento a cada um deles. (se... quando...) Quando eu 
faço isso eles sentem que eu sou diferente, eles confiam em mim." 

"Eles gostam de mim, porque eu quando eu chego eu abraço. Eu procuro saber, quando 
eles demoram a vim, eu pergunto: “O que é que tá acontecendo que não veio?” Então 
eu acho que eles precisam também... desse olhar que a gente chama de... é... de estar 
perto." 

Uma das professoras comenta que além de cumprir com suas atividades como docente, 
ela também visa interagir com seus estudantes de forma afetuosa. Com isso, ela tenta 
compreender as significações dos estudantes ao seu redor. 

"Eu procuro não ser só aquela pessoa que tá ali pra (tra...) transmitir conteúdo. Eu gosto 
de transmitir meu conteúdo. Eu gosto de dar conta das minhas obrigações como 
professora. Mas eu gosto também de ver, saber quem é aquela pessoa que está ali 
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comigo todos os dias. Aquele aluno: 'porque é que ele se comporta desse jeito, e não 
daquele?'" 

A falta de estrutura física adequada das escolas ainda é um fator que assola a educação 
pública no Brasil. Ademais, a falta de investimentos necessários pela própria escola nas 
estruturas pedagógicas é uma realidade relatada por uma das professoras, que defende 
um maior incentivo aos professores frente à realidade distópica que tem a educação 

pública brasileira. 

"Às vezes a própria é... instituição não tem condições de... ou não, não investe na 
educação como deveria. No caso aqui a gente tem o... alguns setores aqui que poderiam 
funcionar bem melhor como o ginásio da escola, que tá a oito anos construído, mas 

fechado por conta de problemas estruturais." 

"A estrutura física da escola ainda é muito, muito precária... Muito precária." 

"Uma melhor estrutura da escola, incentivo aos professores..." 

Frente a falta de recursos primordiais ao desenvolvimento de estratégias pedagógicas 
eficazes, e a fim de permitir a elevação da qualidade do processo de ensino e 
aprendizagem na escola, as professoras colaboradoras enfatizam o baixo contingente 
de funcionários ostensivos além da ausência de incentivo aos professores, exemplos 
estes de carências existentes na escola que comprometem o desenvolvimento de 

processos educacionais exitosos. 

 
Conclusão 

 

As entrevistas realizadas com os professores participantes permitiram que as 
compreensões realizadas neste trabalho partissem da dimensão empírica para que 
apreendêssemos a reflexão metodológica das significações constituídas pelos 
professores. Dessa forma, buscamos a explicação do processo de constituição do 
objeto estudado através da descrição dos fatos. 

Ressaltamos, contudo, que a aproximação entre o fenômeno da realidade escolar e o 
processo de escolarização de adolescentes não ocorre de forma simples e direta, pois 
a realidade não é apenas uma construção empírica, isto é, reduzida a um campo de 
aparência que pode, por exemplo, ser observado e fotografado. Na sua concretude, ela 
é muito mais dinâmica e complexa do que parece. 

Assim sendo, essa é a base que nos leva ao pressuposto de que a realidade escolar 
vivida pelo professor não é um fenômeno natural. Trata-se de uma construção histórica 
e socialmente determinada pelo humano. Com isso, estamos concluindo que a vivência 
do professor no processo de escolarização de adolescentes é um fenômeno mediado 
não apenas pelo sujeito, mas pelas diversas forças objetivas e subjetivas, políticas e 
ideológicas, culturais e acadêmicas, que movimentam a realidade como produção social 
e histórica da humanidade. 

Com a sistematização e análise dos núcleos de significações (Concepção de 
adolescência e processo educacional, Processo educacional na adolescência: 
organização escolar e apoio familiar; e Processo educacional de adolescentes e 
estratégias pedagógicas) consideramos que são muitas as questões que configuram a 
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vivência escolar das professoras participantes deste estudo e, por extensão, de outros 
tantos professores que também são mediados por particularidades de um mundo 
material que se assemelha ao mundo vivido e internalizado pelas professoras que 
colaboraram com a presente pesquisa. Dentre essas questões, podemos destacar 
especialmente aquelas relacionadas a forma como muitos professores significam o seu 
papel no processo educacional dos estudantes, e ao poder de agir, nos casos de 
sucesso e fracasso de alunos, além do prazer, que as professoras têm, de tornar o 
processo educacional dos adolescentes uma prática exitosa. 
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TÍTULO: Estudo e construção dos dados, informações e interpretação do ethos da 

comunidade escolar e local da Escola Municipal Djalma Maranhão 

Resumo 

   

  O presente relatório têm como objetivo identificar o ethos que compõe a Escola 
Municipal Djalma Maranhão através da identificação dos alunos, relação de influências 
exercidas pela relação escola-comunidade e como a Pandemia do Covid-19 interferiu 
na dinâmica e relacionamento escolar em 2020. Fato que corrobora e vai ao encontro 
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da agenda 2030 da ONU 

(Organização das Nações Unidas). 

 

  Ethos pode ser caracterizado como o caráter moral e é usado para descrever hábitos, 
costumes e traços comportamentais de um povo, ou seja, o Ser e Viver. 

 

  Para construir este relatório levamos em consideração o que Freire afirma: 

 

  “Todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um objeto pensado, que mediatiza o 
primeiro sujeito do segundo, e a comunicação entre ambos, que se dá através desígnios 
linguísticos. O mundo humano é,desta forma, um mundo de comunicação.” 

 

  E para que esta comunicação seja eficaz é necessário o conhecimento dos agentes 
que participam do processo pedagógico, além da execução de políticas públicas sérias 
e aplicáveis ao contexto educacional. 

 

  Neste projeto a comunidade escolar citada e comunidade ao seu redor eram o ponto 
principal e inicial, no entanto o surgimento da pandemia do COVID-19 alterou o curso e 
percurso da pesquisa. 

 
 

Palavras-chave: Comunidade- Ethos – Pedagogia – Escola- Educação – Ensino-

Aprendizagem 
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TITLE: THE ETHOS OF THE SCHOOL AND LOCAL COMMUNITY OF THE 

MUNICIPAL SCHOOL DJALMA MARANHÃO 

Abstract 

This report aims to identify the ethos that makes up the Municipal School Djalma 
Maranhão through the identification of students, a list of influences exerted by the school-
community relationship and how the Covid-19 Pandemic interfered in school dynamics 
and relationships in 2020. Fact that corroborates and meets the Sustainable 
Development Goals (SDGs) of the UN 2030 (United Nations) agenda. 

 

Ethos can be characterized as the moral character and is used to describe habits, 

customs and behavioral traits of a people, that is, Being and Living. 

 

In order to build this report, we take into account what Freire says: 

 

“Every act of thinking requires a subject who thinks, a thought object, who mediates the 
first subject of the second, and the communication between both, which takes place 
through linguistic designs. The human world is, therefore, a world of communication. ” 

 

And for this communication to be effective, it is necessary to know the agents who 
participate in the pedagogical process, in addition to the implementation of serious public 
policies applicable to the educational context. 

 

In this project, the aforementioned school community and the surrounding community 
were the main and initial point, however the emergence of the COVID-19 pandemic 
changed the course and course of the research. 

 
  
 

  

 
Keywords: Community- Ethos - Pedagogy - School- Education - Teaching- Learning 

Introdução 

  A Escola Municipal Djalma Maranhão, localiza-se na Rua Nossa Sra. do Rosário - 
Felipe Camarão, Natal – RN. 

  Esta unidade de ensino serve a comunidade de Felipe Camarão há quase 40 anos, 
fato que nos leva a reconhecer e dar a devida importância à intensa e íntima relação 
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entre esta escola, os seus alunos matriculados e a comunidade ao seu entorno 
possuem. 

  Para tanto, conhecer os agentes participantes deste elo é de suma importância para 
que possamos contribuir positivamente com a gestão democrática exercida pelos 
gestores desta Escola, assim como corpo docente e colaboradores em geral. Levando-
os a identificar quem são as pessoas que constituem a comunidade local da Escola 
Municipal Djalma Maranhão e de qual forma pode-se articular um projeto de educação 
que seja compatível com a realidade e anseios do seu alunado, familiares, profissionais 
da escola e comunidade ao redor. Uma vez que no processo de ensino e aprendizagem 
a interligação de todos deve ser constante e de forma positiva, ainda mais em um 
momento no qual surge um agente negativo, além dos já existentes, a pandemia 
causada pelo COVID-19 que trouxe a tona algumas mazelas e medos para a 
comunidade mundial e escancarou o que nós que fazemos parte da educação já 
sabemos, a Escola é um agente transformador e em muitos casos o único lugar que traz 
sabedoria, alegria, paz e possibilidade de um futuro melhor. Portanto entender como 
tudo funciona é fator crucial para um trabalho de qualidade. 

  
 

Metodologia 

 

  

   Este projeto foi construído ao longo de 12 meses, durante o período de Agosto de 
2019 a Julho de 2020. 

  Para realização desta pesquisa foram realizadas leituras das obras Extensão ou 
Comunicação de Paulo Freire, escrito em 1969 e o capítulo do Método que está inserido 
na tese de Doutorado do professor Doutor Walter Pinheiro Barbosa Junior, defendida 
em 2002 e intitulada de: O Ethos humano e a práxis escolar: dimensões esquecidas em 
um projeto político-pedagógico. Estas leituras foram necessárias para aprofundarmos o 
conhecimento acerca do universo educacional, apreensões humanas assim como 
conhecer métodos, estratégias e técnicas de pesquisa que colaboraram para 
elaboração deste trabalho. Além disso, os encontros do Grupo de Pesquisa e Educação 
SERTANIA favoreceram o entendimento do objetivo a ser alcançado, uma vez que ao 
compreendermos Sertania como abordagem teórica e como método o Materialismo 
Histórico e Dialético, a pesquisa fluiu sem pré-conceitos e com bastante clareza sobre 
o objeto estudado, identificando a partir das observações dos movimentos próprios da 
comunidade escolar e dia a dia a identificação da Ethos da Comunidade Escolar da 

Escola Djalma Maranhão. 

  No período de Outubro de 2019 a Março de 2020, fizemos visitas in-loco duas vezes 
por semana a Escola Municipal Djalma Maranhão com o objetivo de mapear o objeto de 
estudo através das fichas dos alunos e funcionários para obter subsídios que 

contribuísse com a pesquisa. 

  Para tanto junto com o professor orientador desta pesquisa, Walter Barbosa Junior, 
solicitamos a direção da escola que perguntassem aos alunos quais estariam 
interessados em participar conosco da catalogação dos dados do alunado da escola, os 
únicos pré-requisitos eram: que fossem alfabetizados e tivesse interesse, pois para 
retirar os dados das fichas de matrículas esse ponto seria importante e envolve-los como 
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pesquisadores também poderia mostrar o quanto é interessante o trabalho de 
pesquisador, além que eles fariam parte do processo ativamente. 

  No total 6 alunos se interessaram e no contra turno da escola contribuíram com a 
catalogação dos dados. Este procedimento trouxe um grande interesse destes alunos 
em conhecer quem eram seus colegas e entender a comunidade que faziam parte, 
durante nossos encontros, além do trabalho especificadamente, como pesquisadora 
também observei o dia a dia da escola, conversando informalmente com os alunos, 
professores, diretores e funcionários, assistindo apresentações culturais, feira do livro, 
exposições de trabalhos e projetos do programa Mais Educação que corriam na escola, 
pois entender toda a engrenagem desta instituição era fundamental para o êxito da 

pesquisa. 

  Para esta catalogação elaboramos o formulário intitulado de perfil estudantil da Escola 
Municipal Djalma Maranhão (anexo 1) e perfil da escola (anexo2). Infelizmente por 
causa do inicio da Pandemia do COVID-19 não foi possível catalogar os dados dos 
funcionários como pretendíamos, porém construímos um diário acerca do que ocorria a 
cada visita e com pontos que chamaram atenção nas fichas dos alunos, fato que 
favoreceu a construção do entendimento do Ethos desta comunidade. 

  De Março a Julho de 2020, durante o período de distanciamento social causado pela 
Pandemia, demos continuidade aos trabalhos de forma remota com entrevistas a 
diretora e professora através do aplicativo Whatsapp no intuito de entendermos o que 
escola estava fazendo para minimizar os efeitos desta parada brusca do dia a dia 
escolar e quais impactos ocorriam na comunidade escolar. Além disso, participamos de 
encontros virtuais com temas sobre Educação, isolamento social, impactos sócios 
educacionais durante a pandemia e soluções encontradas para minimizar estes 
impactos contribuíram para que esta pesquisa, apesar dos contratempos, fosse ao 
encontro dos seus objetivos principais e também nos levou a compreender uma situação 

impensável na elaboração inicial da mesma. 

 
Resultados e Discussões 

 

   

1.0 A ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MARANHÃO 

 Em Agosto de 2019 iniciamos o estudo e a construção de dados através das 
informações que nos levasse a interpretação do Ethos da comunidade escolar e local 
da Escola Municipal Djalma Maranhão. 

 Esta escola fundada na década de 80 localiza-se no Bairro de Felipe Camarão em 
Natal, Rio Grande do Norte, possui 01 biblioteca, 01 sala multifuncional para 
atendimento as crianças com necessidades especiais, sala dos professores, secretaria, 
cozinha, banheiros feminino e masculino, quadra poliesportiva, sala de informática, pátio 
interno onde são realizadas as refeições com mesas e bancos grandes além das salas 

de aula convencionais. 

 Sua estrutura física atende ao básico para o dia a dia na escola, porém algumas 
melhorias precisam ser feitas, como incremento na área verde e questões estruturais. 
A biblioteca, por exemplo, possui um bom acervo, é limpa, têm mesas e cadeiras, no 
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entanto, a ventilação natural é comprometida pela aproximação das janelas ao muro e 
o ar condicionado estava quebrado durante toda a pesquisa, talvez este seja um fator 

relevante para a ausência de alunos em um momento de leitura. 

 Já a quadra poliesportiva é um espaço bastante utilizado durante vários momentos, 
como intervalo, aula aulas de educação física e ensaios das apresentações. 

 Estas questões estruturais contam bastante na dinâmica escolar, uma vez que como a 
maioria das escolas públicas localizadas na periferia do Brasil, a Escola Djalma 
Maranhão faz parte de um contexto social muito complexo que envolve pontos que vão 
além da função educacional propriamente dita. A escola é o local onde muitas crianças 
e adultos do EJA (Ensino a Jovens e Adultos) têm o que comer, direcionamento sobre 
higiene básica, cidadania e como não poderia deixar de ser, participam do processo de 
ensino e aprendizagem, diante disto o aspecto e funcionalidade da estrutura física deve 
ser a mais apropriada possível para que o aluno se sinta valorizado com ambientes 
limpos, arejados, coloridos contribuindo desta forma na sua aprendizagem e valorização 

humana. 

  Desta forma entender o que significa Ethos é fundamental para que se consiga 
mensurar a representatividade do ambiente escolar no bairro de Felipe Camarão assim 
como o inverso. 

 Segundo BARBOSA JUNIOR (2002) : 

   “Tomamos como pressuposto a existência de uma relação entre Ser-aí (humano) e o 
estar-aí (lugar), sem perdermos a singularidade e universalidade do Ser. Assim 
chegamos a conceber nessa tese o ethos como: O modo de ser e de viver do Ser no 

sendo.” 

 Ou seja, o modo de ser e viver do povo influência o lugar onde vive ou mantém relação. 

 Por isso, para entender e reconhecer a escola Djalma Maranhão, após o levantamento 
da estrutura física, foi iniciado a catalogação dos dados sobre os alunos de 1º ao 5º 
anos dos Anos Iniciais, assim como os alunos matriculados no EJA. Para este processo 
solicitamos a direção da escola que perguntassem aos alunos do 4º e 5º anos que 
fossem alfabetizados e principalmente tivessem interesse em participar, pois seria uma 
porta de entrada para o universo da pesquisa, eles seriam parte deste reconhecimento 
do ambiente escolar que estão inseridos, além de conhecerem sobre o processo 
científico na prática. 

 Iniciamos com 6 alunos que tinham como objetivo catalogar as fichas dos alunos afim 
de preencher os dados da ficha PERFIL ESTUDANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL 
DJALMA MARANHÃO (anexo 1), ao ser decretado o encerramento das atividades 
presenciais causadas pela Pandemia do Covid- 19,em Março de 2020, apenas dois 
continuavam no projeto, essa desistência segundo os alunos ocorreu por precisarem ir 
no contra turno da sua aula. 

 Por outro lado os que estavam participando demonstravam empolgação e até mesmo 
auto-valorização quando os colegas vinham até a mesa usada para saber que atividade 
tão importante era essa que demandava tempo e atenção dos mesmos, identificamos 
que já reconheciam a importância sobre entender o contexto no qual se inseriam. 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO ALUNADO 
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 Nesta catalogação identificamos os seguintes resultados: 

 Dos 565 alunos matriculados, 40 encontram-se com status de evadido, sendo 79% do 
EJA, 39 transferidos e 01 indefinido, portanto temos um quadro de 480 matriculados 
efetivamente divididos conforme tabela a seguir: 

1º ano: 67 alunos 

2º ano:86 alunos 

3º ano:63 alunos 

4º ano:121 alunos 

5º ano:84 alunos 

EJA NÍVEL I: 22 alunos 

EJA NÍVEL II: 37 alunos 

 Durante a pesquisa em conversa com as funcionárias da secretaria da escola foi bem 
enfatizado que é uma característica marcante das famílias dos alunos matriculados as 
constantes mudanças de endereço, por este motivo nos baseamos nas fichas de 
matriculas e nelas constam que 94% dos discentes moram em Felipe Camarão, com 
maior número na ruas e travessas no entorno da própria escola como por exemplo a 
Rua/Travessa de Todos os Santos onde residem 48 alunos, assim como a Rua/ 
Travessa Carlos Alexandre que conta com 23 alunos e a Rua/ Travessa Nossa Sra do 

Rosário. 

 Apenas 6% do alunado moram em outros bairros com destaque para Cidade Nova e 
Planalto. 

 Felipe Camarão é reconhecido como um bairro que recebe os “forasteiros”, apesar da 
grande maioria dos alunos estudarem desde o 1º ano na escola temos uma diversidade 
grande de discentes que são naturais de outras cidades como, por exemplo: Manaus-
AM, Touros-RN, Serra Caiada-RN, Parnamirim-RN, Araruna -PB, Baieux- PB, Rio de 
Janeiro- RJ, São Paulo-SP e tantas outras. 

 Este acolhimento também traz uma diversificação de culturas e costumes que 
influenciam o dia a dia escolar. O que nos faz refletir se o corpo docente e demais 
funcionários conhecem esta realidade, uma vez que o processo de ensino e 
aprendizagem vai muito além de repassar conteúdos programados, podemos confirmar 

isso através da orientação da BNCC que diz: 

 “Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão do conhecimento 
ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas 
de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto 
seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-
se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, 
o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações 
dos  sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias 

e com o ambiente.” 
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 Pode-se desta forma afirmar como é imprescindível a comunidade escolar conhecer 
quem integra o meio, para que possam conduzir esses alunos além das salas de aulas, 
ampliando seus horizontes muitas vezes tolhidos diante do contexto tão difícil que vivem 
em seu âmbito familiar, causado na grande maioria das vezes pelas desigualdades 
sociais, violência doméstica, que comprovamos ocorrer com alguns alunos, pois nas 
suas fichas contêm declarações do conselho tutelar sobre maus tratos e o tráfico de 

drogas. 

 Fato que faz com que os sonhos ou objetivos sejam deixados de lado ou nem se criem, 
uma vez que não se tem ideia do que é capaz e como a Educação pode ser uma mola 
propulsora de melhoria das condições de vida. Apenas vive. 

 Muitas destas crianças e jovens acabam repetindo as profissões e experiências de seus 
pais e familiares, fato muito preocupante no contexto da escola estudada visto que a 
grande maioria das profissões dos pais dos alunos e discentes do EJA descritas na ficha 
de matrícula se restringe a profissões como carroceiros, domésticas, diaristas, 
autônomos, profissões dignas, mas que podem ser delimitadoras do futuro e repetição 
de uma vida de muitas dificuldades econômicas e sociais. 

 Durante as observações in-loco percebemos a desvalorização do Ser e do lugar em 
que se vive ao analisarmos que são crianças de 8, 9 10 anos utilizando muitas palavras 
pejorativas até mesmo com os amigos, é algo que precisa de atenção, pois chamar um 
amigo por palavrão pode parecer algo comum e corriqueiro, até normal, mas são 
crianças... Já tão novas quando perguntamos sobre o futuro ou o que sonham, poucas 
responderam, a maioria abria um sorriso tímido e saia de perto, será que era timidez ou 
a falta de vislumbre do futuro? O mesmo ocorria com os jovens e adultos que frequentam 
o EJA na escola. 

 Ao analisar as fichas escolares percebemos um alto número de repetições no 4º ano, 
parece que neste ponto estar ali não faz mais sentido e é mediante este contexto escolar 
que acreditamos que é preciso incentivar a busca da melhoria de vida através dos 
estudos e isso só será possível se durante o processo pedagógico ocorrer à 
identificação deste perfil. 

 Procuramos então verificar o que ocorria na Escola Djalma Maranhão que pudesse 
encaminhar e resgatar estas crianças e jovens, observamos o incentivo as atividades 
extraclasse como, por exemplo, a ampla adesão ao Projeto Mais Educação, a 
participação na Capoeira, assim como o projeto de jovens escritores através da 37º feira 
do livro 2019, cujo tema era: A leitura: Caminho de descobertas, onde os alunos do 4º 
ano foram autores dos seus livros, com direito a noite de autógrafos e uma gama de 
atividades voltados ao incentivo a leitura e escrita com a valorização do aluno como 
protagonista do projeto. 

 Dentro deste evento ocorreram outros momentos para todos os turnos com palestras, 
apresentações culturais protagonizados pelos alunos, além das exposições dos 
trabalhos que foram produzidos durante o ano e diversas salas foram decoradas pelas 
professoras com muito esmero e incentivada a participação e visitas dos alunos e 
familiares, ou seja, a comunidade no entorno, imagens nos anexos. Esses momentos 
marcaram o encerramento do ano letivo, ficando para janeiro apenas as aulas e provas 
de recuperação. Sim o ano de 2019 terminou em janeiro de 2020. 

1.2 COMEÇO DO ANO LETIVO 2020 
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 Março de 2020 foi o começo do ano letivo para rede pública de ensino em Natal, porém 
com uma novidade nada agradável, a chegada do vírus COVID-19 trouxe uma nova 
realidade a sociedade brasileira, seu alto índice de propagação e contaminação fez com 
que os governos estaduais e municipais, suspendessem as aulas presenciais. A 
realidade da sociedade no Brasil, tal qual ocorreu em outros países, estava 
comprometida por um inimigo invisível que a cada vez mais expõe as mazelas causadas 

pela desigualdade social aqui existente. 

 Como já citado neste artigo, a escola é muito mais que um local onde se coloca em 
prática o ensino e aprendizagem, é o local para muitos alunos onde se tem o direito a 
comer, brincar e exercer cidadania desta forma como seriam seus dias sem a rotina 

diária da escola? 

 No dia 17 de Abril de 2020, fizemos uma entrevista de forma remota com a diretora 
pedagógica da Escola, a Sra Debora Oliveira, Pedagoga, Mestre em educação física, 
docente há 20 anos e destes 15 anos são dedicados a escola Djalma Maranhão sendo 
1 ano e meio como gestora, através do aplicativo digital Whatsapp, na oportunidade foi 
perguntado se naquele momento devido a paralisação das aulas no dia 17 de março 
causada pela pandemia, havia algum tipo de suporte ou aula a distância para tentar 
minimizar os impactos desta medida e nos foi informado que alguns professores 
mantém grupos de whatsapp com os alunos no intuito de manter o contato com o 
objetivo de elo afetivo, não seriam passados conteúdos programados, até porque não 
foram atingidos nem 50% do alunado segundo os professores. 

 Pelo whatsapp foram passadas orientações de links de jogos, livros de leitura e 
inclusive os livros que os alunos publicaram no ano passado, pois como uns não tiveram 
contato com os livros dos outros, este seria um excelente momento de aguçar a 
curiosidade e preencher o tempo ocioso causado pelo isolamento social, afinal quem 
não gostaria de conhecer as histórias criadas por seus amigos? A direção da escola 

aposta na construção a partir das memórias e significação dos momentos vividos. 

 Outra medida tomada para que este Elo escolar fosse mantido, foi criado um blog 
direcionado aos professores para que eles compartilhassem curiosidades, atividades 
lúdicas e pudessem utilizar estas atividades, assim foram mantidas reuniões virtuais. 

 Em um encontro remoto denominada Jornada Pedagógica 2020.2, promovido pela 15 
ªDIRED da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura e do Lazer do Estado do Rio 
Grande do Norte – SEEC/RN ocorrido no dia 21/07/2020, um dos convidados foi o 
professor DR. Walter Barbosa Junior cuja palestra tinha o título “O sentido educativo de 
uma gestão do público para afirmar a vida em tempos de pandemia”, trouxe em sua fala 
que a Internet é um instrumento de maior alcance, que por ser um espaço que 
desconhece os fenômenos da natureza, pois salvo exceções, faça chuva ou faça sol os 
encontros ocorrem da mesma forma, no entanto não substitui o abraço, o calor humano. 

 Para Vygotski: 

 “a aprendizagem sempre inclui relações entre as pessoas. A relação do individuo com 
o mundo esta sempre mediada pelo outro. Não há como aprender e apreender o mundo 
se não tivermos o outro, aquele que nos fornece os significados que permitem pensar o 

mundo a nossa volta.” 

 Uma carta manuscrita por uma aluna da escola direcionada a sua professora, retrata 
bem a falta que a escola faz e um pouco como está a vida, a discente relata como esta 
triste por não ir a escola encontrar a professora e os colegas, afirma ainda acompanhar 
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os noticiários pela televisão e como toda a situação gera medo, segundo ela muita 
coisas mudaram, a mãe perdeu o emprego em um bar que trabalhava, assim como a 
rua esta quase deserta, poucas pessoas passam por ela e quando fazem estão sempre 
com máscaras e álcool em gel. O medo de perder as pessoas que ama é latente, assim 
como a preocupação com as demais pessoas que perderam seus familiares para a 
doença. Não poder passear e ir as casas das amigas e familiares também é citado. 
Através desta carta podemos mensurar como deve estar os corações e cabeças dos 
alunos que compõe a Escola Municipal Djalma Maranhão. 

 Mediante a realidade em que estamos é importante considerarmos que não devemos 
unificar todas as questões e tratar todos da mesma forma, pois como diz o ditado 
popular: “estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco”. Ou seja, a 
escola, através de seus gestores e corpo docente, precisa ouvir a comunidade, seus 
alunos e familiares para que as práticas aplicadas alcancem o objetivo da Educação, 
mesmo em tempos remotos como estamos vivendo, que é garantir o direito a 

aprendizagem de todos, além do cuidado legitimo para com o SER HUMANO. 

 Para sabermos um pouco mais de como está o processo educacional na Escola estuda 
Djalma Maranhão, retomamos nosso dialogo com a diretora pedagógica já apresentada 
Débora Oliveira e perguntamos se algo havia mudado nos procedimentos da escola 

desde a nossa conversa em Abril. 

 Segundo Débora, a direção está junto aos seus colaboradores criando estratégias para 
que ELO não se quebre. 

 Também entrevistamos de forma remota através do aplicativo whatsapp a professora 
Miriam Silva que é especialista em Psicopedagogia Clínica e institucional, possui mais 
de 20 anos de docência, sendo 8 anos na Escola Djalma Maranhão. Elaboramos quatro 
perguntas as quais a professora respondeu como consta baixo: 

1-Como a Sra observa o impacto da pandemia e isolamento social na vida dos seus 

alunos? 

O engajamento dos alunos e pais nas atividades foi um dos principais desafios que já 
passei. 

2 - Como educadora a Sra acredita que está conseguindo alcançar os seus alunos de 

alguma forma? 

No início da pandemia, procurei organizar os contatos dos pais, depois organizei 
fizemos o planejamento do cronograma de atividades que seriam enviadas. No início 
não foi fácil porquê tudo era novo e percebia medo. Mas com muito dialogo e 
encorajamento, consegui organizar a turma e fazê-los se envolver na aprendizagem a 
distância. Tenho 26 alunos na turma, 20 alunos nos dão retorno outros alunos não tem 
comunicação e estamos buscando estratégias para incluir nas atividades. 

3 - Como profissional e pessoa, a situação de distanciamento social causado pela 

pandemia lhes traz quais sentimentos? 

O distanciamento social nos trouxe um sentimento de tristeza e também de 
solidariedade nos pequenos gestos que podem ter grandes resultados. 

Os impactos sociais, educacionais, econômicos, culturais e políticos também. 
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4- Em relação ao futuro quando as aulas recomeçarem, a Sra consegue mensurar o que 
esperar e quais objetivos a alcançar? 

O retorno nos preocupa muito. Temos que ter um olhar empático com todos que fazem 
parte da escola. 

A volta precisa ser gradual obedecendo a todos os protocolos. 

Não seremos os mesmos tudo mudou. Temos que mudar nossas práticas educativas. 

Preparar os estudantes e professores nas aéreas tecnológicas, no ensino híbrido. 

 O governo precisa investir na educação urgente criando projetos que envolva 
professores e alunos nas novas tecnologias com projetos e inovadores, com 
computadores, notebook e celulares nas mãos do educando e do educador. 

 Com estas palavras podemos observar pontos em comum entre os sentimentos que a 
aluna reportou em sua carta e os professores aqui representados pela professora Miriam 
como, por exemplo, a preocupação com o outro e o sentimento de tristeza. No entanto 
tanto a direção quanto a professora já nos mostram o poder de resiliência e procuram 
alternativas necessárias para que ocorra um engajamento de pais e alunos nas 
atividades propostas para que não se perca o Elo e continue a ocorrer o processo de 
ensino-aprendizagem mesmo em um momento adverso. Esse querer e poder de reação 
deveriam ser comuns em toda cadeia educacional, como diz o ditado popular: “Ninguém 

solta a mão de ninguém”. 

 Quando falamos em comum, é preciso lembrar dos alunos típicos, mas também 
aqueles que precisam de apoio individualizado seja por questões mentais, físicas ou de 
vulnerabilidade social. Além dos profissionais que se veem “obrigados” a ter internet 
com velocidade ideal, elaborar atividades que atendam a diversidade do alunado, serem 
criativos, cibernéticos e tantos outros conceitos da web 3.0, 4.0.... Além de atender as 
necessidades de resultado que são exigidos pelos órgãos responsáveis e isso tudo sem 
terem acesso, em sua grande maioria, a mecanismos que os introduzissem a esta 

realidade de forma efetiva anteriormente e não apenas nos relatórios. 

 
Conclusão 

 
   Diante do que já foi citado neste artigo, amplia-se a ideia e reforça a função social da 
Educação, pois revela ainda mais o papel do professor que vai muito além do ensinar a 
ler, escrever e contar, haja vista que há uma preocupação em manter a relação 
intrínseca com seus alunos e no caso da escola abordada, com a comunidade de Felipe 
Camarão. Contudo como relatado pela docente para que a relação continue existir e de 
forma eficaz, se faz necessário a existência de políticas públicas para que o “arranjado” 
que está sendo realizado neste cenário inesperado, se torne algo com diretrizes 
concretas. 
 A pandemia do COVID- 19 chegou de forma brusca, mas não irá se acabar da mesma 
forma, portanto apesar de estarmos em uma sociedade que tem a tecnologia no dia a 
dia nos deparamos, no Brasil, com inúmeras dificuldades em estabelecer de fato o 
ensino a distância utilizando os meios digitais, principalmente na rede de educação 
pública, como pondera o artigo  apresentado por ROSA et all na SEFIC 2015 que diz: “ 
construir salas e colocar computadores ou lousa digital não é suficiente para contemplar 
a complexidade de construir e reconstruir esse mundo em uma relação dialógica entre 
alunos, professores e demais participantes da sociedade...” 
 Esta situação causada pela pandemia reforça a necessidade de criar ou pelo menos 
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colocar a Política Pública como prioridade dos governos em todas as esferas, municipal, 
estadual e nacional nos âmbitos social, educacional, tecnológico e de saúde. SECCHI 
(2013) define uma política pública como diretriz elaborada para enfrentar um problema 
público. No caso da Escola Djalma Maranhão e a comunidade ao seu entorno, por mais 
esforço que a direção e corpo docente exerçam neste período como já citado, fica claro 
a necessidade de realmente criar programas que leve a tecnologia a toda comunidade 
de forma efetiva, além de criar formas de acesso aos equipamentos necessários para a 
verdadeira inclusão digital, para que momentos como o que estamos passando e que 
historicamente já ocorreram, por exemplo, a gripe espanhola, ou venham acontecer 
novamente, às desigualdades sejam diminuídas e de fato o direito ao conhecimento e 
relações sociais não sejam ceifadas, por ineficiência daqueles que deveriam se 
preocupar com a população em geral. 
 Desta forma podemos considerar que a partir das pesquisas pudemos conhecer e 
entender  um pouco mais sobre o Ethos da comunidade que constitui a Escola Djalma 
Maranhão, embora não na sua totalidade devido as restrições causadas pelo 
distanciamento social imposto pela pandemia do COVID-19, no entanto temos 
importantes dados que ajudam a reconhecer os discentes e como a escola é importante 
na construção dos mesmos como cidadãos, além que a pandemia aumentou a 
percepção da importância desta escola como meio de aprendizagem e interação social, 
fatores imprescindível na construção do SER, além que ficou claro a consciência 
profissional e social que possui o quadro funcional desta instituição de ensino.  
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TÍTULO: AS CRIANÇAS NO MOMENTO DA RODA INICIAL: SUJEITOS 

PARTICIPANTES? 

Resumo 

O presente estudo tem como objetivo refletir sobre as interações e participações das 
crianças que acontecem ou não no momento da roda inicial no Ensino Fundamental. 
Nesse sentido, tomamos como base as discussões teórico-metodológicas realizadas no 
projeto “Ser e Estar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental: o que dizem as 
crianças?”, em que buscamos refletir sobre os sentidos atribuídos pelas crianças sobre 
o NEI-CAp/UFRN, lócus dessa pesquisa. Para construção do nosso estudo, 
compreendemos que as crianças possuem voz, direitos, são históricas e plurais, mas 
que também possuem suas próprias singularidades, pois, cada uma, atribui sentidos 
próprios a tudo em sua volta. Defendemos, portanto, que elas precisam ser 
consideradas em sua integridade e ouvidas a todo momento. Com isso, essa pesquisa 
tem uma natureza qualitativa, pois buscamos considerar todo o processo de 
observações e estudos realizados, tendo como suporte nas observações, o registro em 
diário de campo. 
 

Palavras-chave: Crianças. Roda inicial. Ensino Fundamental. 

TITLE: THE CHILDREN IN THE INITIAL MOMENT: PARTICIPANTS SUBJECTS? 

Abstract 

The present study aims to reflect on the interactions and participation of children that 
happen or not at the time of the initial moment in Elementary Education. In this sense, 
we take as a basis the theoretical and methodological discussions carried in the project 
“Being and Being in Early Childhood Education and Elementary Education: what do 
children say?”, in which we seek to reflect on the meanings attributed by NEI-CAp/UFRN’ 
children, locus of this research. For the construction of our study, we understand that 
children have a voice, rights, are historical and plural, but they also have their own 
singularities, since each one attributes its own meanings to everything around them. We 
argue, therefore, that they always need to be considered in their entirety and heard. 
Thus, this research has a qualitative nature, as we seek to consider the entire process 
of observations and studies carried, based on observations and the record in a field diary. 
 
Keywords: Children. Initial moment. Elementary Education. 

Introdução 

Para iniciarmos o nosso trabalho, se faz necessário, primeiramente, entender que o 
conceito de criança e como ela é vista no contexto atual se modificou, passando por 
uma construção histórica, social e cultural. Assim, para essa compreensão em torno da 
criança, afirmamos que em nossa pesquisa, reconhecemos as crianças como sujeitos 
que possuem voz, direitos e que são – em seu contexto social – plurais, mas que 
também possuem suas próprias singularidades e, que por isso, devem ser consideradas 
em sua integridade e ouvidas a todo momento. De acordo com Kramer (2007, p. 15), as 
“Crianças são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, que produzem cultura e são nela 
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produzidas”. Portanto, reconhecer que existe um sujeito, que independente da sua 
idade, tem um histórico e que ele está inserido na sociedade é fundamental para tentar-
lo como um sujeito ativo e participante, reconhecendo, dessa maneira, os seus 
discursos e lugares sociais. As crianças além de inseridas em uma sociedade, elas 
estão a todo instante produzindo/construindo/ressignificando culturas. Nesse sentido, 
Oliveira (2002, p. 126), vem afirmar que “Ao mesmo tempo em que a criança modifica 
seu meio, é modificada por ele”, e ainda considerando o meio, ela afirmar que, “[...] a 
criança é por ele constituída, adota formas culturais de ação que transformam sua 
maneira de expressar-se, pensar, agir e sentir”. Com isso, buscamos, em meio as 
observações e estudos, enxergar os sentidos que as crianças atribuem ao seu espaço, 
às suas relações, aos seus aprendizados, tendo um olhar e escuta atenta para com as 
suas interações e participações. Assim, consideramos que o conceito de criança deve 
permanecer em concomitância com o de infância, pois um complementa as discussões 
do outro. Logo, assim como o conceito de criança defendido em nossa pesquisa, o 
conceito de infância se apresenta também como algo plural, pois, segundo Nascimento 
(2007, p. 27), existem “[...] infâncias e não infância, pelos aspectos sociais, culturais, 
políticos e econômicos que envolvem essa fase da vida [...]”. Desse modo, não podemos 
olhar para a criança sem tentarmos-nos às suas infâncias. Com base nessa discussão, 
destacamos que em nosso percurso de estudos e observações, buscamos de forma 
cuidadosa, enxergar o ser criança, entendendo-a a todo momento como um sujeito da 
rotina escolar e da nossa pesquisa, que precisava ser inserida e instigada a participar 
dessa rotina. Nesse sentido, evidenciaremos as suas expressões – principalmente, as 
suas vozes –, a organização das suas falas em meio à rotina da escola e as suas 
interações com o meio e com o outro, tendo como ponto de destaque os espaços-
tempos-falas vivenciadas durante o momento da roda inicial. Dessa forma, objetivamos 
neste estudo, refletir sobre as interações e participações das crianças que acontecem 
ou não no momento da roda inicial. Nesse sentido, nos guiaremos pelas seguintes 
questões norteadoras para a construção desse trabalho: o momento da roda inicial 
oportuniza a participação das crianças? Quais as interações que acontecem nesse 
momento? As vozes das crianças são ouvidas? As crianças participam desse momento? 
Nos propomos então, a realizar tais reflexões a partir das observações e estudos 
teórico-metodológicos realizados na pesquisa.  
 
Metodologia 

 
Para a realização do nosso estudo, tomamos como pontos de reflexões os estudos 
teórico-metodológicos e as observações realizadas durante o projeto de pesquisa 
intitulado “Ser e Estar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental: o que dizem as 
crianças?”. Esse projeto tem como Lócus o Núcleo de Educação da Infância, que é um 
Colégio de Aplicação de Educação Infantil e de Ensino Fundamental I da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), mais conhecido como NEI-CAp/UFRN. 
Evidenciamos que para a construção desse trabalho, observamos uma turma de Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais. Em estudos realizados durante o projeto, pesquisamos e 
refletimos em torno do ser criança, tendo como ênfase a escuta e os seus lugares 
sociais, bem como no contexto do Lócus dessa pesquisa. Nos atentamos a pesquisar, 
as oportunidades de fala e espaços dados à essas crianças, mais especificamente e de 
forma primordial, tomamos como pontos de referência saber e reconhecer quais os 
sentidos que as crianças que estudam no NEI-CAp/UFRN, atribuem ao ser e estar nessa 
instituição. Em todo nosso percurso teórico-metodológico, compreendemos que as 
crianças são os principais sujeitos da nossa pesquisa, assim, para construirmos ideias 
e possíveis respostas à essa pesquisa, observamos as interações, participações, os 
momentos de falas e de expressões das crianças, a mediação do adulto, dentre outras 
inquietações. Assim sendo, nos atentamos a refletir sobre as participações das crianças 
no momento da roda inicial. Por isso, a nossa pesquisa, adota a perspectiva de natureza 
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qualitativa, pois temos como cerne e como pontos indispensáveis, todo o processo de 
estudos, observações e de significações que ocorrem durante esse percurso. Freitas 
(2002, p. 25), defende que “Produzir um conhecimento a partir de uma pesquisa é, pois, 
assumir a perspectiva da aprendizagem como processo social compartilhado e gerador 
de desenvolvimento”, adotamos, dessa forma, o reconhecimento desse processo de 
investigação. Ainda, nos propomos a pesquisar com base nos princípios propostos por 
Vygotsky (2007), mais precisamente nas discussões em torno da abordagem histórico-
cultural, em que se é levado em consideração as interações que acontecem no meio 
social e, por Bakhtin (2003), em que se dá importância às pesquisas em ciências 
humanas. Com isso, para esse estudo, consideramos as crianças do Ensino 
Fundamental, mais especificamente, uma turma do 3º ano do nosso Lócus de pesquisa. 
Como procedimentos para a produção do nosso trabalho e projeto de pesquisa, 
efetuamos observações dos momentos oportunizados na rotina escolar das crianças, 
nas quais realizamos registros em diário de campo sobre esses momentos, interações 
e participações dos sujeitos da pesquisa e, também estudos teórico-metodológicos que 
tivessem discussões que se relacionassem ao objeto de estudo do projeto, para que 
pudéssemos refletir melhor sobre o que foi observado. As observações foram pensadas 
para trazer uma orientação dos momentos vivenciados pelas crianças no contexto 
escolar, buscando entender o que os aspectos e as interações delas nesse ambiente 
nos apontavam sobre o ser e estar delas no NEI-CAp/UFRN. Pensamos, portanto, em 
observar e entender os momentos lúdicos/de brincadeiras como primordiais nesse 
processo. Dessa forma, nos atentamos a observar em tempo e espaço: os momentos 
de interações, as linguagens e expressões utilizadas pelas crianças, os momentos de 
escolhas, tempos de falas, as brincadeiras, os momentos livres, entre outros aspectos 
norteadores. 
 

Resultados e Discussões 

 
As nossas observações aconteceram em uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental 
do NEI-CAp/UFRN; a turma possuía 20 crianças, com idades variando entre 8 e 9 anos 
e, 2 professores. Para a construção desse trabalho, buscamos resgatar as observações 
realizadas e focamos em uma perspectiva voltada a participação das crianças durante 
a rotina escolar, que se estrutura, em sua grande maioria, da seguinte forma: roda inicial, 
atividade, lanche/intervalo, hora da leitura, atividade, agenda e saída/casa. O momento 
que será discutido e aprofundado em nossa trabalho é o da roda inicial, pois foi um 
momento de destaque na rotina escolar dessa turma. A roda inicial acontece no início 
da rotina, assim que as crianças entram na sala de aula e leva cerca de 40 minutos para 
finalizar. É organizada no chão em forma de círculo e acontece como uma roda de 
conversa, que ora tem intenções pedagógicas mais explícitas, ora se faz mais livre. 
Nesse momento, é possibilitada a fala e a escuta das crianças e adultos presentes, bem 
como a reflexão acerca do discutido. Observamos que a roda inicial é um momento de 
aproximação entre criança-criança e criança-adultos, é um momento possibilitador de 
interações e é um espaço aberto. Por vezes a roda inicial levava mais do que o tempo 
planejado, pelo fato de ter muitas participações. No entanto, em alguns momentos, a 
roda inicial se tornava um espaço de muitas vozes, todas ao mesmo tempo, o que nos 
mostrava uma ausência de organização nas falas e escuta das crianças, que eram 
trabalhadas constantemente pelos professores com o recurso da “placa de fala”. Em 
concordância com o posto por Araújo (2017, p. 30), a roda inicial é um momento em que 
crianças e adultos “[...] têm possibilidades de conversar, dialogar, participar, falar sobre 
seus interesses, curiosidades e descobertas”, é ainda, um “[...] lugar de encontro e 
democracia, rompe com o adultocentrismo presente na fala monológica e nas práticas 
rotineiras e didatizadas”. Dessa maneira, se torna evidente a necessidade de se discutir 
esse momento da rotina, para que ideias como essas sejam propagadas e efetivadas 
no campo da educação. As participações das crianças acontecem, em grande parte, de 
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forma espontânea, mas tem alguns momentos que são direcionados/solicitados pelos 
professores. No início da roda, os professores solicitam devolutivas da atividade de casa 
e as crianças começam a compartilhar os seus feitos que, apesar de trazerem suas 
estratégias livremente, estavam apenas se centrando em responder uma solicitação 
feita pelos adultos. Nesse sentido, as medidas tomadas pelos professores – em se 
tornarem mediadores – se faz eficaz, pois eles passam a mediar a “[...] construção de 
novos conhecimentos, apontando caminhos e possibilidades, na tentativa de criar 
condições para que juntamente com os alunos, possa organizar os conhecimentos”, ou 
seja, a construção de conhecimentos se dá de forma coletiva, que ora acontece de 
forma simultânea e, ora de forma direcionada, tendo em vista que professores e alunos 
aprendem e ensinam em um mesmo contexto, mesmo que de formas diferentes 
(ABREU, FERREIRA e FREITAS, 2017, p. 5). Percebemos que a turma observada não 
tem nenhuma dificuldade em compartilhar suas ideias uns com os outros, mostrando 
que eles possuem autonomia e liberdade para falar, o que mostra uma intimidade entre 
os sujeitos desse contexto, bem como o compromisso que os professores têm em 
conhecer e valorizar cada um. Corsino nos mostra que [...] conhecer a criança implica 
observar suas ações-simbolizações, o que abre espaço para a valorização de falas, 
produções, conquistas e interesses infantis e faz da sala de aula um espaço de 
socialização de saberes e confronto de diferentes pontos de vista – das crianças, do 
professor, dos livros e de outras fontes – fazendo o trabalho se abrir ao novo, inédito, 
imprevisível e surpreendente” (CORSINO, 2007, p. 62). Nesse contexto, enquanto 
pesquisadoras, precisamos ficar atentas as falas, escutas, momentos de conflitos, 
curiosidades, compartilhamentos e inquietações, para que pudéssemos compreender 
cada sujeito participante da nossa pesquisa. Do mesmo modo, se deu o trabalho 
pedagógico que envolve e necessita, a todo instante, que os professores tenham 
olhares e escutas sensíveis. Em alguns momentos da roda inicial, as crianças trazem 
experiências e vivências do seu dia a dia para compartilhar com o restante do grupo, 
relatando o que fizeram no dia anterior ou em outro momento do seu cotidiano. Esse 
momento de compartilhamento de experiências é essencial para que as crianças sejam 
participantes, pois Nossa sensibilidade e nossos modos de ler o mundo se ampliam pelo 
conhecimento das obras e das vidas das pessoas que as elaboraram – 
redimensionamos a nossa condição humana e as nossas possibilidades de viver e agir 
no mundo, engrandecendo-as. (BORBA; GOULART, 2007, p. 48) Nesse sentido, o 
aprendizado é construído a partir das interações e participações que acontecem na sala 
de aula. As crianças, a partir das experiências sociais do outro, passa a construir, criar, 
recriar e ressignificar, atribuindo sentidos próprios a cada novo aprendizado. Com isso, 
percebemos que as crianças possuem vozes ativas e são ouvidas pela grande parte do 
grupo. É nessa troca coletiva, “[...] no diálogo e na valorização das diferentes vozes que 
circulam nos espaços de interação que a aprendizagem vai se dando” (CORSINO, 2007, 
p. 59). Entretanto, há momentos em que acontece uma desorganização nas falas, pelo 
fato de as crianças começarem a falar todas em um só momento. Assim como 
retratamos no registro realizado no diário de campo: “Falam todos ao mesmo tempo. Os 
professores pedem silêncio, designam os momentos de fala” (Registro do diário de 
campo). Apesar da participação e da voz ativa delas serem essenciais em toda a rotina, 
é necessário que se haja uma organização das ideias e dos tempos de falas, para que 
todas elas possam ser ouvidas e consideradas. Nesse instante, os professores, 
enquanto mediadores, solicitam atenção e o uso de uma “placa de fala”, utilizada pela 
turma, para que a organização retorne e todos possam ser ouvidos. Segue registro: “No 
momento da roda inicial, as crianças falam “uma por cima da outra”, tendo que ser 
retomado, pelos professores, a importância de escutar o outro” (Registro do diário de 
campo). Nessa perspectiva, percebemos que o momento da roda inicial é realizado de 
uma forma coletiva, não é um momento centrado nos professores, mas um momento 
em que toda a turma, incluindo os professores, participam e precisam ser ouvidos. Por 
isso, se torna fundamental que o docente [...] pense nas crianças como sujeitos ativos 
que participam e intervêm no que acontece ao seu redor porque suas ações são também 
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forma de reelaboração e de recriação do mundo. Nos seus processos interativos, a 
criança não apenas recebe, mas também cria e transforma – é constituída na cultura e 
também é produtora de cultura. As ações da criança são simultaneamente individuais e 
únicas porque são suas formas de ser e de estar no mundo, constituindo sua 
subjetividade, e coletivas na medida em que são contextua-lizadas e situadas histórica 
e socialmente. (CORSINO, 2007, p. 62). Desse modo, a escuta e olhar atento do 
professor faz toda a diferença no processo de desenvolvimento e reconhecimento 
dessas crianças. Apesar dos professores sempre incentivarem a participação, as 
crianças decidem se querem participar do momento ou não, sua escolha é respeitada e 
acolhida. Como podemos observar no registro a seguir: “A turma iniciou o dia com a 
roda inicial, conversando sobre o final de semana. Era designado às crianças um gênero 
de filme e elas deveriam contar como foi o seu final de semana de acordo com o gênero 
que foi dado a cada um. Exemplo: comédia, a criança contava coisas que aconteceram 
no seu final de semana de uma forma engraçada. Algumas crianças quiseram escolher 
outro gênero de filme, e outras não quiseram participar. Os professores compreenderam 
as duas situações” (Registro do diário de campo). É inegável que os momentos de 
interações que são oportunizados na roda inicial, auxiliam no desenvolvimento da 
criança. De acordo com Oliveira (2002, p. 142), as interações entre as crianças “[...] 
favorecem a manifestação de saberes já adquiridos e a construção de um conhecimento 
partilhado: símbolos coletivos e soluções comuns”, que são efetivados no 
compartilhamento de ideias, em que uma auxilia a outra, de forma recíproca. Em meio 
as interações que aconteceram durante a nossa observação, percebemos que elas 
utilizam das mais diversas formas de expressão para participar e se comunicar com os 
outros participantes desse momento. O uso de gestos é bastante utilizado por essa 
turma, eles contam suas experiências, na maioria dos tempos, por meio da fala, mas ao 
mesmo tempo utilizam do corpo para complementar e/ou demonstrar o que não é dito 
em palavras. É nesse momento, que precisamos ficar atentas, pois o não dito também 
nos ajuda a compreender as participações. Assim, percebemos, em meios as interações 
que aconteceram na roda inicial, que as crianças são participantes ativas desse 
momento. As trocas que acontecem auxiliam, de forma eficaz, na construção do 
conhecimento de cada participante; apesar das formas, ritmos e tempos serem 
diferentes, esses momentos de interação e trocas sempre provocam aprendizados, pois 
o “[...] outro ocupa um papel fundamental na construção do meu conhecimento” 
(BARBOSA; SILVA; KRAMER, 2008, p. 82). Sendo assim, consideramos que o 
momento de destaque na rotina dessa turma foi a roda inicial, pois nesse espaço, as 
crianças opinam, ressignificam, refletem de forma crítica e compartilham os seus 
saberes com o grupo, aprendendo, portanto, com/nas suas relações. Segundo Araújo 
(2017, p. 20), é necessário “[...] garantir a todas as crianças experiências significativas, 
nas quais tenham oportunidade de exercer sua voz, suas linguagens, suas expressões, 
o direito de serem ouvidas e se desenvolverem de forma integral, sem distinção”, por 
isso defendemos que o momento da roda inicial é um espaço-tempo necessário na 
rotina escolar das crianças.  
 
Conclusão 

 
Nas observações realizadas concluímos que a participação das crianças se fez de forma 
efetiva em toda a rotina, mas principalmente, no momento da roda inicial, sendo este, o 
espaço que mais se destacam as suas vozes e as suas expressões. A roda inicial é um 
espaço que proporciona a organização das ideias e a construção dos aprendizados e 
sentidos que são atribuídos e ressignificados constantemente pelas crianças. Acontece 
de forma fluída e, por vezes, passa do tempo planejado, justamente por ter muitas 
participações e interações. As crianças são presentes e ativas, retratam e resgatam o 
seu lugar de fala, a sua história e os seus direitos, se fazem participantes no contexto 
escolar. São instigadas e provocadas a refletir e falar, sendo respeitadas e ouvidas nas 
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suas singularidades. A todo momento estão em constante interação com o outro e com 
o meio, verbalizando e gesticulando, o que possibilita o desenvolvimento global dessas 
crianças. Nesse sentido, entendemos que a característica mais marcante do ser criança 
no Ensino Fundamental, são as suas falas – em modo verbalizado mesmo –,nas quais 
as crianças expressam suas escolhas, seus aprendizados, seus modos de sentir e 
enxergar as interações e acontecimentos ao seu redor, seu tempo e espaço para 
realização das coisas, entre outros aspectos. A criança do Ensino Fundamental ainda é 
criança, portanto, não podemos distanciá-la dos acontecimentos e aprendizados 
advindos da Educação Infantil e sim, propor mais experiências, vivências e interações 
no contexto escolar. A criança é um sujeito interativo, participante, ouvinte, capaz e, por 
isso, devemos considerá-la de forma integral. Então, com base em nossas observações 
e discussões, compreendemos que, nessa instituição, são proporcionados diversos 
espaços de fala e participação para as crianças – principais sujeitos da escola –, em 
que são ouvidas e consideradas, mas que também, possui combinados a serem 
seguidos (construídos com as crianças), intenções pedagógicas bem fundamentadas e 
planejadas e uma mediação dos professores bastante ativa e próxima das crianças. Por 
fim, destacamos que a participação no projeto de pesquisa “Ser e Estar na Educação 
Infantil e no Ensino Fundamental: o que dizem as crianças?”, proporcionou inquietações 
e aprendizados que aprofundam os conhecimentos já construídos. Por isso, 
destacamos que a Iniciação Científica traz aportes teórico-metodológicos e reflexões 
bastantes significativas para a nossa formação.  
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TÍTULO: Sentidos atribuídos pelas crianças sobre a transição da Educação Infantil para 

o Ensino Fundamental. 

Resumo 

A presente pesquisa tem como objetivo compreender os sentidos atribuídos pelas 
crianças da turma de 1º ano vespertino do ensino fundamental I do Núcleo de Educação 
da Infância (NEI) /Colégio de Aplicação (CAp) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), no processo de transição entre educação infantil e o ensino 
fundamental e suas demarcações. Realizamos observações em uma turma de crianças 
que vivenciou esse processo no ano de 2019, registrando sua rotina escolar, captando 
como esse momento é vivenciado por elas e de que maneira o espaço, não apenas 
físico influenciam nessa transição. Esse estudo é fruto do projeto de pesquisa “Ser e 
Estar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental: o que dizem as crianças? ”, que 
acontece no NEI – CAp/UFRN. Fizemos estudos teórico-metodológicos ancorados 
pelos pensamentos de autores como Kramer (2007), Rocha (2008) e Dias; Campos 
(2015) e observações com registros em diário de campo, para compreendermos a 
temática em questão. 
 

Palavras-chave: Criança, transição, educação infantil, ensino fundamental. 

TITLE: Meanings attributed by children about the transition from early childhood 

education to primary education 

Abstract 

This research aims to understand the meanings attributed by children in the 1st afternoon 
class of elementary school I at the Childhood Education Center (NEI) / College of 
Application (CAp) of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), in the 
transition process between early childhood education and basic education and its 
demarcations. We made observations in a class of children who experienced this 
process in 2019, recording their school routine, capturing how this moment is 
experienced by them and how space, not just physical, influences this transition. This 
study is the result of the research project “Being and Being in Early Childhood Education 
and Elementary Education: what do children say? ”, Which takes place at NEI - CAp / 
UFRN. We carried out theoretical and methodological studies anchored by the thoughts 
of authors such as Kramer (2007), Rocha (2008) and Dias; Campos (2015) and 
observations with field diary records, in order to understand the theme in question. 
 
Keywords: Child, transition, early childhood education, elementary school. 

Introdução 

A educação básica no Brasil, compreende as etapas de educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio. Segundo a Lei de Diretrizes e Base-LDB 9394/96 em seu 
artigo 22, “a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-
lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 
para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Reforçando esse pensamento os 
Parâmetros Curriculares Nacionais- PCN’S (1997, p.28) trazem que a educação básica 
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tem “[...] função de garantir condições para que o aluno construa instrumentos que o 
capacitem para um processo de educação permanente” A educação infantil se constitui 
como a primeira etapa da educação básica e englobam as crianças de até 5 (cinco) 
anos de idade, já o ensino fundamental , segunda etapa da educação básica e tem 
duração de 9 (nove) anos e abarcam as crianças a partir dos 6 (seis) anos de idade. 
Dentro desse contexto estão as crianças dessa pesquisa, na fase de transição de uma 
etapa para a outra. Estas são sujeitos que elaboram cultura própria da infância, 
produzindo e transformando, culturalmente, a partir das suas relações sociais. 
Acreditamos que essas etapas são essenciais e complementares, como nos afirma 
Kramer (2007, p.810) “ [...] educação infantil e ensino fundamental são indissociáveis: 
ambos envolvem conhecimentos e afetos; saberes e valores; cuidados e atenção; 
seriedade e riso”, e ainda, envolvem crianças que não deixam de ser crianças ao 
passarem de uma etapa para outra. Sob esse ponto de vista, entendemos que a criança 
elabora e concebe o mundo a partir de suas relações sociais. Nesse cenário, está a 
escola composta por outras crianças e adultos, agentes mediadores das interações 
vivenciadas por esses sujeitos. Buscamos com esse trabalho, compreender como as 
crianças vivenciam a transição da educação infantil para o ensino fundamental e os 
sentidos atribuídos por elas, a partir das suas vivencias nos espaços da instituição, no 
interior da rotina da uma turma de 1º ano do ensino fundamental, do Núcleo de 
Educação da Infância- Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte- NEI-CAp/UFRN, a partir de observações e do registro das falas das crianças em 
diário de campo. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular- BNCC (2017, p.53) 
a transição entre a educação infantil e o ensino fundamental deve possuir “[...] um 
equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das aprendizagens e o 
acolhimento afetivo”. Desse modo, o contexto da transição, envolve as práticas sociais 
e os seus agentes, visto que, nessa fase as crianças continuam o seu processo de 
construção de identidade e seus modos de ser e estar no mundo. Por fim, nesse 
contexto, a transição da criança da educação infantil para o ensino fundamental no NEI, 
acontece da turma 4, último ano da educação infantil na instituição, compreendem 
crianças de 5 (cinco) a 6 (seis) anos de idade, para o 1º ano do ensino fundamental, 
com crianças na faixa etária entre 6 (seis) e 7 (sete) anos de idade. Essa mudança é 
significativa para as crianças. No NEI, essa mudança começa pela troca do espaço 
físico, as crianças vão para um outro ambiente, caracterizado como o prédio do ensino 
fundamental. Esse processo de transição e suas demarcações serão o objeto de nossa 
análise. 
 
Metodologia 

 
O entusiasmo em pesquisar sobre a transição entre as duas etapas da educação básica, 
da educação infantil para o ensino fundamental, se deu a partir das discussões em 
estudos, viabilizadas através do projeto de pesquisa “Ser e Estar na Educação Infantil 
e no Ensino Fundamental: o que dizem as crianças?”, tendo como lócus da pesquisa o 
Núcleo de Educação da Infância, Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte o NEI - CAp/UFRN. A inserção na pesquisa, se deu através de um 
plano de trabalho que tem como objetivo compreender os sentidos atribuídos pelas 
crianças sobre a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. 
Percebemos as crianças em constante movimento, pois em sua essência elas são ativas 
e curiosas. Entendemos ainda que elas possuem conhecimentos/saberes que devem 
ser reconhecidos e explorados. Dessa maneira Santos, Anjos e Faria (2017, p.158) nos 
dizem para “[...]considerar a criança como sujeito da pesquisa, participante do processo 
investigativo, considerando suas criações e suas falas, como alguém que faz pesquisa”. 
As crianças possuem a capacidade e senso crítico de atribuir sentidos e significados as 
suas próprias experiências. As crianças são capazes de construir uma representação 
social de tudo que vivenciam, para tanto é imprescindível que suas visões e vozes 
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estejam evidentes na pesquisa, traduzindo-as. A fonte dessa pesquisa é o discurso da 
criança, pois, a instituição fomenta o processo de autoria delas, viabilizando a 
oportunidade de falar, ser ouvida e considerada em suas palavras. Dessa maneira, 
considera-se que “as crianças não só reproduzem, mas também produzem significações 
acerca de sua própria vida e das possibilidades de construção de sua 
existência”(ROCHA, 2008) Utilizamos como metodologia, a pesquisa qualitativa 
caracterizada por sua natureza descritiva e imersão no lócus da pesquisa. Há também, 
nesse processo, uma relação dialética. Conforme Minayo (1994, p.22) “a abordagem 
qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas [...]”. 
Nossos estudos estão norteados sob os princípios de Vygotsky (1991) que enxerga a 
pesquisa como uma relação entre sujeitos, relação essa que se torna promotora de 
desenvolvimento mediado por um outro. Assim como por Bahktin (1992), que afirma que 
a pesquisa não é a precisão do conhecimento, mas a profundidade da penetração. É 
importante destacar que nesse processo a participação ativa é tanto do investigador 
quanto do investigado (BRASIL,2007). Estabelecendo assim uma relação dialógica, 
uma relação entre os sujeitos envolvidos, onde o pesquisador e o sujeito pesquisado 
estão em constante interação. A pesquisa tem como lócus o NEI-CAp/UFRN. Os 
sujeitos são as crianças do 1º ano vespertino do ensino fundamental I. Como 
procedimento metodológicos, realizamos observações da rotina diária e realizamos 
registros em diário de campo, sobre o espaço, as interações, bem como as falas das 
crianças nas mais variadas situações da rotina diária. Nesse momento entendemos 
essas observações como um encontro de vozes, assim “[...]ouvir as crianças, envolve, 
considerar suas múltiplas possibilidades de expressão e comunicação, ela se expressa 
por meio de sua voz, corpo, gestos”. (SANTOS; ANJO; FARIA, 2017,p.168 ) 
 
Resultados e Discussões 

 
As crianças nas pesquisas, por muitos anos foram tratadas como um objeto a ser 
observado, medido, descrito, analisado e interpretado (CAMPOS, 2008 p.35), e essa 
análise esteve pautada em interpretações subjetivas dos pesquisadores, pois estes 
pesquisavam sobre as crianças e não com as crianças. Assim, as vozes delas não eram 
consideradas em sua integralidade, ficando a cargo dos pesquisadores realizarem 
interpretações que não traduziam fielmente as experiências sociais e culturais das 
crianças. Compreender as crianças como sujeitos que pensam (epistêmico) que 
produzem cultura, história, que participam e interferem política e economicamente na 
sociedade (SANTOS; ANJOS; FARIA, 2017,p.158) é entender a importância de suas 
vozes. Reconhecendo-as como detentoras de conhecimentos legítimos, protagonistas 
de sua história e dos processos culturais de sua infância. A observação nesta turma 
aconteceu em dois momentos ao longo do ano (2019) nos meses de Maio e Agosto. 
Acompanhamos a rotina diária da turma, que se estrutura da seguinte forma: roda 
inicial/novidades; atividade; lanche; parque; história; atividade; agenda; roda final e 
saída. Percebemos que a turma estava ambientando-se ao novo prédio, as novas 
demandas, ao processo de alfabetização, explorando os espaços tanto da sala quanto 
do prédio do ensino fundamental. Observamos a seguinte situação: [...] em roda inicial 
compartilhando o fim de semana, conversas paralelas até que uma criança diz: “Ah, 
meu pai disse que já sou adolescente!”, outra criança prontamente explica: “ Nós somos 
pré- adolescentes, porque ainda não temos 12(doze) anos.” (Diário de campo, 2019) As 
crianças demonstram relações de empoderamento, pertencimento a esse lugar e uma 
postura de amadurecimento nesse momento. O espaço aqui é entendido como: lugar 
físico, espaço de fala, espaço de liberdade, espaço de brincadeiras e espaço de 
aprendizagens e manifestações. Dias e Campos (2015, n.p) afirmam “elas interagem 
com o novo, com o inesperado, e experimentam as vivências mais variadas possíveis 
dentro do próprio grupo, com os adultos, os espaços e os objetos que constituem esses 
espaços”. Por terem espaço, momentos de fala respeitados e permitidos, as crianças 
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apresentam discursos elaborados, pensamentos críticos e sentem-se à vontade nessa 
instituição, como podemos observar na cena a seguir: [...] crianças estão em roda, após 
o intervalo, se organizando para ouvir a história, e em conversa paralela estão discutindo 
sobre tamanhos quem é maior ou menor, então, uma criança afirma categoricamente 
que o colega é médio, intrigado com isso, questiona a professora: “eu sou médio?”, a 
professora responde: “ Não, você é uma criança que já lê!”. (Diário de campo, 2019) A 
relação entre tamanho e grandeza é manifestada pelas crianças através do seu olhar 
ampliado. Algo que corrobora com essa fala é o novo prédio em que estão agora 
vivenciando o ensino fundamental. Diferente do prédio da educação infantil, a sala é 
maior, carteiras individuais, os espaços (leitura, artes, faz de conta e jogos) são 
definidos em conjunto com a turma, o prédio tem dois andares, a quadra é esportiva, o 
fardamento é composto por calça e camisa com mangas o olhar dessas crianças está 
ainda mais amplo com esse novo lugar. Além de todo esse equipamento, existe outro 
fator que demarca a transição entre educação infantil e o ensino fundamental, o 
processo de alfabetização. A BNCC (2017,p.89) traz que “desde que nasce e na 
educação infantil, a criança esteja cercada e participe de diferentes práticas letradas, é 
nos anos iniciais (1º e 2º anos) do ensino fundamental que se espera que ela se 
alfabetize.” Observamos que em vários momentos do dia as crianças são chamadas a 
protagonizar situações, por exemplo, escrita da rotina no quadro, resolução de 
atividades, leituras, etc. e esse lugar dado a elas colaboram no processo de aquisição 
da leitura e da escrita. As crianças possuem percepções e opiniões sobre as questões 
cotidianas e conseguem se expressar a respeito, demonstrando que percebem a si e ao 
outro. Notamos a situação: [...] na roda de música, a turma discutia sobre a 
apresentação do recital que havia acontecido dias antes na escola, então uma criança 
diz – “ No recital ouvimos e apreciamos a nossa música e a do colega, foi muito legal!”. 
(Diário de campo, 2019) Dias e Campos (2015,n.p) nos diz que: Elas trocam 
conhecimentos sobre os acontecimentos que as rodeiam e as percepções acerca dos 
fatos de seu cotidiano. Criam e recriam situações, trocam risos e afetos, curiosidades e 
medos, dúvidas e incertezas do desconhecido, bem como falam e agem com 
simplicidade. Esses momentos aconteceram e foram observados pois o universo que 
circundam essas crianças da turma do 1º ano vespertino do Ensino Fundamental, são 
regados em espaços que as vozes das crianças ecoam. Respeitá-las em suas 
diferenças, considerar o tempo particular de cada um, e nesse cenário de transição entre 
educação infantil e ensino fundamental I encontram-se essa multiplicidade de sujeitos 
que vivem diversas infâncias, produzindo cultura infantil. 
 
Conclusão 

 
Na educação infantil e no ensino fundamental, o objetivo é atuar com liberdade para 
assegurar a apropriação e a construção do conhecimento por todos. Percebemos essa 
mudança muito suave entre as crianças, ficando evidente a percepção das mesmas em 
relação ao seu novo lugar e a responsabilidade em ser agora crianças de primeiro ano, 
ou seja, crianças “grandes”. Notamos que os adultos mediadores desta turma possuem 
uma escuta sensível e um o olhar atencioso. Esteve muito presente a valorização e o 
respeito dado as crianças, pois eles dão conta de entender, discutir e expressar suas 
opiniões sobre os mais diversos assuntos e situações. Não há por parte de nenhum dos 
envolvidos uma fragmentação entre a educação infantil e o ensino fundamental, as 
crianças brincam livre e com mediação, estão a todo momento sendo consultadas sobre 
as ações que lhes dizem respeito, decidem no coletivo o que será bom para a turma. O 
processo de alfabetização foi vivenciado nos mais diferentes níveis de escrita e embora 
houvessem crianças já alfabetizadas em nenhum momento houve discrepância entre 
os demais, percebemos que cada um ia em seu ritmo e com as devidas orientações 
dadas pelos professores. Notamos também um companheirismo em meio a esse 
processo, as relações entre criança-criança ficavam muito evidentes na hora de ajudar 
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em atividades, fortalecendo as relações entre criança-criança e adulto-criança. As 
demarcações dessa transição estão presentes na estrutura física do prédio, da sala de 
aula, do fardamento, do compromisso que as crianças assumem em serem crianças 
grandes e que irão se alfabetizar, das escolhas cada vez mais autônomas e críticas e 
sobretudo em terem suas particularidades consideradas e respeitadas. Portanto, as 
crianças relatam sobre ser e estar no NEI e seus sentidos atribuídos e que nesse 
processo de transição, seus direitos e deveres estão preservados, a sua brincadeira é 
valorizada e entendida como aprendizagem, suas relações são mediadas, sua voz é 
ouvida e considerada. As crianças vivenciam a educação como uma prática social, que 
inclui a vida cotidiana, a arte e o conhecimento científico, articulando assim experiência 
e cultura. 
 
Referências 

 
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1992. BRASIL. 
Base Nacional Comum Curricular. Educação é a base. Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria da Educação Básica, 2017. _______. Ensino Fundamental de Nove Anos: 
orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. _______.Lei nº9394/96- Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em 
http//:www.planalto.gov.br/ccvil_03/leis/l9394.htm Acesso em: 17 mai.2020 
_______.Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares nacionais: 
ciências naturais/ Secretaria de Educação Fundamental.-Brasília:MEC/SEF, 1997. 
CAMPOS, Maria Malta. Por que é importante ouvir a criança? A participação das 
crianças pequenas na pesquisa científica In: A criança fala: a escuta de crianças em 
pesquisas/ Silvia Helena Vieira Cruz(org.). São Paulo: Cortez,2008. DIAS, Edilamar 
Borges; CAMPOS, Rosânia. Sob o olhar das crianças: o processo de transição escolar 
da educação infantil para o ensino fundamental na contemporaneidade. In Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos vol.96 no.244 Brasília Oct./Dec. 2015 KRAMER, 
Sônia. A infância e sua singularidade. In: Ensino Fundamental de nove anos; 
orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Básica. Departamento de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. Brasília: FNDE, Estação Gráfica, 2007. MYNAYO, Maria Cecília de Souza 
(Org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 21.ed. Petrópolis, RJ: Editora 
Vozes,2002. ROCHA, Eloisa Acires Candal. Diretrizes Educativas para a Educação 
Infantil. Palestra proferida no Simpósio sobre Formação de Professores: infância e 
linguagens em debate – I SIMFOP-UNISUL, Campus Regional Sul/Tubarão, jul. 2008. 
SANTOS, S. E; ANJOS, C.I; FARIA A.L.G. “A criança das pesquisas, a criança nas 
pesquisas...a criança faz pesquisa?” In: Revista Práxis Educacional, Vitória da 
Conquista, v. 13, n. 25, p. 158-175, maio/ago. 2017. VYGOTSKY, Lev. A formação social 
da mente. São Paulo: Martins Fontes, 4a. Edição, 1991. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2488 

 

CÓDIGO: HS0221 

AUTOR: CINTIA KARINA NASCIMENTO DAS CHAGAS RODRIGUES 

ORIENTADOR: MARIANNE DA CRUZ MOURA DANTAS DE REZENDE 
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CRIANÇAS DA TURMA 1 DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO NEI SOBRE O SER E ESTAR 
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Resumo 

O presente estudo tem como finalidade a compreensão dos modos como os espaços e 
tempos vivenciados pelas crianças da turma 1 da Educação Infantil do Núcleo de 
Educação da Infância (NEI), colégio de aplicação (CAp) vinculado à Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), são mediadores ou não de interações e 
desenvolvimento, a partir dos sentidos atribuídos por esses sujeitos sobre o ser e estar 
dentro dessa etapa de educação, por meio da escuta das falas, expressões, gestos e 
diferentes linguagens apresentadas pelas crianças na rotina escolar do NEI. A 
elaboração deste trabalho se ancora no projeto de pesquisa sob o título “Ser e estar na 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental: o que dizem as crianças?”, que tem como 
unidade de execução o NEI-CAp/UFRN, o qual se propõe a compreender os sentidos 
atribuídos pelas crianças sobre ser e estar nesses contextos educacionais. A reflexão e 
análise acerca do objeto de pesquisa se dará a partir da concepção de que as crianças, 
como seres histórico-sociais que são, capazes de produzirem sua própria cultura, 
possuem voz, conhecimento e capacidade de atribuição de sentidos, atributos esse que 
precisam ser ouvidos e respeitados, tornando-as co-participativas dos seus processos 
de desenvolvimento. A discussão da temática se dará com aporte em referenciais 
teóricos, como Vygotsky (1991), Craidy; Kaercher (2001), Pereira (2014), Kramer (2007) 
e Borba (2007) e em diários de observação de campo. 
 

Palavras-chave: Espaços e tempos. Sentidos. Educação Infantil. 

TITLE: SPACES AND TIMES IN CHILDHOOD EDUCATION: THE MEANING OF 

CHILDREN OF CLASS 1 OF NEI CHILDHOOD EDUCATION ABOUT BEING AND 

BEING IN THIS STAGE OF BASIC EDUCATION 

Abstract 

The purpose of this study is to understand the ways in which the spaces and times 
experienced by children in class 1 of Early Childhood Education at the Childhood 
Education Center (NEI-CAp / UFRN), an application college (CAp) linked to the Federal 
University of Rio Grande do Norte (UFRN), are mediators or not of interactions and 
development, from the meanings attributed by these subjects about being and being 
within this stage of education, through listening to the speeches, expressions, gestures 
and different languages presented by children in the NEI school routine. The elaboration 
of this work is anchored in the research project under the title “To be and to be in Early 
Childhood Education and Elementary Education: what do children say?”, Whose 
execution unit is the NEI-CAp / UFRN, which is proposed to understand the meanings 
attributed by children about being and being in these educational contexts. The reflection 
and analysis about the research object will be based on the conception that children, as 
historical-social beings who are capable of producing their own culture, have a voice, 
knowledge and the ability to attribute meanings, attributes that they need be heard and 
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respected, making them co-participative in their development processes. The discussion 
of the theme will be based on theoretical references, such as Vygotsky (1991), Craidy; 
Kaercher (2001), Pereira (2014), Kramer (2007) and Borba (2007) and field observation 
journals. 
 
Keywords: Spaces and times. Senses. Child education. 

Introdução 

Foi apenas no século XX que a criança foi reconhecida efetivamente como sujeito de 
direito e a educação destas foi incluída no sistema educacional, antes o foco das 
instituições infantis era mais no sentido do cuidar do que propriamente no de educar. A 
partir da pressão de movimentos nacionais e internacionais para um novo paradigma de 
atendimento à infância é que foi instituído no nosso país, através da Constituição 
Federal de 1988 (art. 227), a garantia do direito à educação para a criança, direito este 
a ser assegurado pela família, pela sociedade e pelo Estado, o qual possui o dever de 
efetivar esse direito mediante a garantia de Educação Infantil, em creche e pré-escola, 
para crianças até 5 (cinco) anos de idade (art. 208, caput e inciso IV, da CF/88). Em 
meados dos anos 90, ocorreu uma ampliação sobre a concepção de criança. Para 
Oliveira (2002, apud NEVES, 2014): Agora se procura entender a criança como um ser 
sócio-histórico, onde a aprendizagem se dá pelas interações entre a criança e seu 
entorno social. Essa perspectiva sócio-interacionista tem como principal teórico 
Vigotsky, que enfatiza a criança como sujeito social, que faz parte de uma cultura 
concreta. (OLIVEIRA, 2002, apud NEVES, 2014?, não paginado). Regulamentando a 
educação da criança, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
nº 9.394/96 (LDB), na qual a Educação Infantil passou a ocupar o lugar da primeira 
etapa da Educação Básica, com a finalidade de desenvolvimento integral da criança de 
até 5 (cinco) anos de idade, nos aspectos físico, intelectual, psicológico e social, sendo 
oferecida em creches e pré-escolas (art. 29 e 30, inciso I e II). Diante da crescente 
transformação de concepção de criança e infância, em 1998 foi elaborado o Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), composto por 3 volumes, o qual, 
além de buscar uma integração do cuidar com o educar, aponta “metas de qualidade 
que contribuam para que as crianças tenham um desenvolvimento integral de suas 
identidades, capazes de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são 
reconhecidos” (BRASIL, 1998, p. 7), visando, também, “contribuir para que possa 
realizar, nas instituições, o objetivo socializador dessa etapa educacional, em ambientes 
que propiciem o acesso e a ampliação, pelas crianças, dos conhecimentos da realidade 
social e cultural.” (Idem). Tal referencial aponta, dentre outras coisas, orientações 
didáticas gerais de organização do tempo e do espaço na Educação Infantil. Sobre a 
organização do tempo, o RCNEI afirma que a “rotina representa, também, a estrutura 
sobre a qual será organizado o tempo didático, ou seja, o tempo de trabalho educativo 
realizado com as crianças. A rotina deve envolver os cuidados, as brincadeiras e as 
situações de aprendizagens orientadas” (BRASIL, 1998, p. 54). Já quanto à organização 
do espaço, o mesmo documento assevera que essa organização “se constitui em um 
instrumento fundamental para a prática educativa com crianças pequenas. [...]. Além 
disso, a aprendizagem transcende o espaço da sala, toma conta da área externa e de 
outros espaços da instituição e fora dela.” (BRASIL, 1998, 58). Desse modo, no contexto 
de organização dos espaços e tempos na Educação Infantil, assim como partindo da 
concepção de criança como ser sócio-histórico que se desenvolve a partir da interação 
com o outro e com o mundo no qual está inserida, o presente trabalho objetiva 
compreender, a partir das observações realizadas na rotina da turma 1 da Educação 
Infantil do Núcleo de Educação da Infância (NEI-CAp/UFRN) e da escuta das falas e 
expressões apresentadas pelas crianças nesse ambiente, os sentidos de ser e estar 
dentro dessa etapa de educação, especialmente para a compreensão dos modos como 
os espaços e tempos vivenciados pelas crianças são mediadores ou não de interações 
e desenvolvimento. 
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Metodologia 

 
O empenho em discutir os sentidos apresentadas pelas crianças da turma 1, a partir de 
observação em campo, anotações em diário de campo e escuta de suas falas e demais 
linguagens, para a compreensão do ser e estar nessa etapa da educação básica, assim 
como dos modos como os espaços e tempos vivenciados por elas, nesse contexto, são 
ou não mediadores de interação e desenvolvimento, emergiu dos estudos teóricos e 
experiência em campo proporcionada pelo projeto de pesquisa sob o título “Ser e estar 
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental: o que dizem as crianças?”, que tem 
como unidade de execução o Núcleo de Educação da Infância, colégio de aplicação 
vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NEI-CAp/UFRN), o qual se 
propõe a compreender os sentidos atribuídos pelas crianças sobre ser e estar nesses 
contextos educacionais. A presente pesquisa se deterá na Educação Infantil, tendo em 
vista que apenas essa etapa de educação foi objeto de observações por parte desta 
pesquisadora, embora o referido projeto de pesquisa abranja, também, o Ensino 
Fundamental. O foco da discussão girará em torno do olhar apurado, da escuta e do 
respeito as diversas formas de expressão e linguagens apresentadas pelas crianças no 
contexto da rotina escolar em diferentes ambientes e momentos de interação, para, com 
base no observado, podermos compreender o que significa para as crianças ser e estar 
na Educação Infantil do NEI–CAp/UFRN, lócus da presente pesquisa. Os sujeitos 
participantes das observações em campo são crianças com idades de 2 (dois) a 3 (três) 
anos, que fazem parte da turma 1 do NEI. Os principais referenciais teóricos-
metodológicos utilizados para a compreensão do objeto de pesquisa são baseados na 
teoria sócio-histórica de Vygotsky (1991), numa perspectiva dialética, a qual aponta que 
o indivíduo desenvolve suas funções psicológicas através das interações sociais 
vivenciadas, situadas em um tempo e um espaço e num determinado contexto histórico, 
social e cultural. Portanto, as relações sociais são parte fundamental na construção e 
formação do sujeito. Quanto ao tipo de procedimento, para o processo de investigação, 
nossa pesquisa é do tipo bibliográfica, já que se fundamentará em aportes teóricos 
sobre o tema e etnográfica, “visto que visa compreender os processos do cotidiano suas 
diversas nuances e modalidades” (DEL-MASSO; COTTA; SANTOS, 2014, p. 8). Sobre 
a pesquisa etnográfica, Del-Masso, Cotta e Santos argumentam que “no caso do 
universo educativo, o fio condutor da pesquisa para analisar o processo social, cultural 
e histórico de uma comunidade estudantil se faz com os estudos sobre o cotidiano 
educacional (DEL-MASSO; COTTA; SANTOS, 2014, p. 8). Por fim, quanto à 
abordagem, nossa pesquisa é qualitativa, tendo em vista que, segundo Del-Masso, 
Cotta e Santos (2014, p. 12), “corresponde ao aprofundamento do conhecimento para 
interpretar, mediante análise de conteúdo, o contexto do objeto que está sendo 
pesquisado.”. Pretende-se, portanto, entender as vozes, falas e diversas linguagens e 
expressões das crianças da turma 1 da Educação Infantil do NEI num contexto de rotina 
escolar, seja no ambiente de sala de aula, seja nos demais espaços externos da escola, 
com base na observação, registro em diário de campo, estudo de bibliografia e reflexões 
teóricas-metodológicas sobre temas relativos ao nosso objeto de estudo. 
 
Resultados e Discussões 

 
Como já dito, no presente trabalho serão analisadas, dentro da rotina escolar de 
crianças da turma 1 da Educação Infantil do NEI, por meio de observações e registro 
em diário de campo, escuta de falas e demais linguagens e expressão, as marcas por 
elas apresentadas que nos deem pistas do ser e estar nessa etapa da educação básica, 
bem como dos modos como os espaços e tempos experimentados por elas nesse 
cenário são ou não mediadores de interação e desenvolvimento. As citadas 
observações com registro em diário de campo foram realizadas entre os meses de 
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agosto e setembro do ano de 2019, no período matutino, com crianças entre 2 (dois) e 
3 (três) anos de idade. Antes de adentramos na rotina escolar das crianças é preciso 
ressaltar que para o avanço do processo de desenvolvimento das crianças no NEI-
CAp/UFRN “ a ação pedagógica se dá via Tema de Pesquisa que articula três eixos: o 
contexto sociocultural, a estrutura dos conhecimentos de área e os processos de 
construção de conhecimentos nas crianças.” , existindo, portanto, em todos os níveis de 
ensino, o incentivo à exploração, à pesquisa, ao questionamento e discussão, ao diálogo 
e a experimentação. Nesse contexto, desde muito cedo as crianças são inseridas em 
um universo no qual se busca a autonomia e a reflexão crítica desses seres em 
desenvolvimento. São os alunos que fazem a escolha do que querem estudar, momento 
em que é delimitado um tema de pesquisa, partindo do interesse, da curiosidade e das 
experiências dos estudantes, proporcionando uma participação ativa da criança no 
processo de construção do conhecimento. Quanto à organização do tempo e espaço no 
NEI, existe uma rotina estabelecida, estruturada em uma sequência de momentos, 
iniciada sempre por uma roda inicial, passando por momentos de atividades, lanche, 
parque, visita a outros espaços da escola (como sala de música, biblioteca, 
brinquedoteca e outros espaços externos à sala de aula, integrantes da instituição 
educativa) e finalizada com a roda final. Além disso, na própria sala de referência os 
materiais são disponibilizados em locais acessíveis as crianças, existindo espaços 
disponíveis para leitura, faz de conta e registros coletivos, por exemplo. Sobre a 
organização dos espaços e tempos, Craidy e Kaercher defendem que: Organizar o 
cotidiano das crianças na Escola Infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de 
uma sequência básica de atividades diárias é o resultado da leitura do grupo de crianças 
a partir de suas necessidades. Este conhecimento é fundamental para que a 
estruturação espaço-temporal tenha significado. (CRAIDY; KAERCHER, 2001, p. 67) 
Inicialmente, no curso de todas as observações, ficou claro que crianças são 
extremamente adaptadas aos espaços e tempos organizados na escola e a rotina, 
assim como são atuantes em todo o processo de construção do conhecimento. Na roda 
inicial, que acontece sempre de maneira muito lúdica, com o uso de músicas infantis, a 
rotina diária é repassada com a ajuda das crianças e existe um espaço de fala dado as 
crianças, seja para contar as novidades da semana, seja para fazerem relatos sobre o 
final de semana, etc., tudo isso de uma forma muito organizada e fluida, havendo um 
respeito a escuta da criança na sua singularidade. Mas não é só nesse momento que 
existe o incentivo e respeito ao espaço de fala das crianças, podemos dizer que durante 
todo o tempo e em todos os espaços tal direito é garantido as crianças da turma 1. Há 
espaço para o registro, a partir das falas das crianças, sobre as atividades do dia, há, 
ainda, espaço para a expressão de sentimentos e emoções por parte das crianças, 
seguido de mediação efetuada pelo adulto, um ótimo exemplo disso é o seguinte 
diálogo: [...] dentro da sala de aula a criança 1 dá um empurrão na criança 2, momento 
em que esta diz ao colega: não gostei! A professora media a situação e pede que a 
criança 1 se desculpe, esta atende e as duas crianças se abraçam.” (registro de diário 
de campo, 2019). Existe, portanto, uma relação dialógica entre crianças-crianças e 
adultos-crianças. Outro ponto forte percebido foi como o espaço para a brincadeira, em 
sentido, amplo, está presente na rotina dessas crianças, seja no “cantinho” do faz de 
conta na sala de aula, seja na brinquedoteca, seja no parque ou em outros ambientes 
externos da escola, assim como percebeu-se o quanto as interações ocorridas nesses 
ambientes são capazes de promover o desenvolvimento infantil de uma forma integral. 
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL, 2010) 
definem criança como sendo um: Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, 
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 2010, 
p. 12). As DCNEIs (BRASIL, 2010), trazem ainda, as interações e brincadeiras como 
eixos norteadores das práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da 
Educação Infantil, o que, para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), “são 
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experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos 
por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita 
aprendizagens, desenvolvimento e socialização” (BRASIL, 2017, p.37). Sobre a 
promoção do desenvolvimento do faz de conta (jogo infantil simbólico) na Educação 
Infantil, Santos (2001, p. 89) define “o espaço do jogo como um espaço de experiência 
e liberdade de criação no qual as crianças expressam suas emoções, sensações e 
pensamentos sobre o mundo e também um espaço de interação consigo mesmo e com 
os outros.”, realizando imitações de ações que observam. Nesse ponto, trazemos à baila 
exemplos registrados durante as observações: [...] duas crianças brincam no espaço do 
faz de conta na sala de aula e fingem que estão comendo e bebendo, uma delas diz: 
saúde!, na hora em que leva um copo até a boca; na brinquedoteca uma criança pega 
um estetoscópio e finge escutar o coração da observadora (registros de diário de campo, 
2019). Ainda durante as observações, ficou claramente estabelecido como marca das 
crianças que a brincadeira é a linguagem primordial dessas crianças. Ressalta-se que 
tanto na rotina do NEI-CAp/UFRN quanto nos momentos de brincadeira, nada é 
imposto, existe participação e construção coletiva e é dado espaço para que as crianças 
façam a escolha de onde, como e com quem irão brincar, assim como existe espaço 
para tomada de decisões por parte das crianças, que fazem entre si suas próprias 
negociações e criações de regras, o que, ao nosso ver, contribui para construção de um 
sujeito crítico e reflexivo, capaz de aprender, interagir e se apropriar de elementos da 
cultura na qual estão inseridos, a partir de uma perspectiva ativa de ser, estar e agir no 
mundo e sobre ele, apresentando um potencial incrível de interação e desenvolvimento. 
Segundo a BNCC (BRASIL, 2017, p. 37), “a interação durante o brincar caracteriza o 
cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o 
desenvolvimento integral das crianças.”. Pereira (2014, p. 10) aponta que atualmente “a 
criança é concebida como um sujeito ativo na construção de conhecimentos, sendo 
capaz de refletir e agir sobre a sua realidade. (...) A brincadeira não é, apenas, a 
linguagem da infância, mas a sua essência.”. Mendonça (APUD PEREIRA, 2014) revela 
que: A criança brinca não só para se divertir, mas também para representar a realidade 
vivida e exercitar a sua imaginação. Ao brincar, a criança aprende a conviver no grupo, 
a vivenciar e a elaborar regras, a ouvir opiniões diferentes das suas, a experimentar 
diferentes papéis sociais e a posicionar-se enquanto indivíduo e enquanto parte de um 
grupo (MENDONÇA 2006 apud PEREIRA 2014, p. 16). Ainda sobre o tema, Ângela 
Borba, afirma, acerca da experiência do brincar, que: A criança pelo fato de se situar 
em um contexto histórico e social, ou seja, em um ambiente estruturado a partir de 
valores, significados, atividades e artefatos construídos e partilhados pelos sujeitos que 
ali vivem, incorpora a experiência social e cultural do brincar por meio das relações que 
estabelece com os outros – adultos e crianças. Mas essa experiência não é 
simplesmente reproduzida, e sim recriada a partir do que a criança traz de novo, com o 
seu poder de imaginar, criar, reinventar e produzir cultura. (BORBA, 2007, p. 33/34) 
Assim, podemos encarar a brincadeira como forma de aprendizagem, de interação e de 
apropriação de elementos culturais da nossa sociedade. Brincando as crianças 
elaboram formas mais complexas de se relacionar com o mundo no qual estão inseridas, 
fazendo a leitura deste, compreendendo criticamente o seu funcionamento. Por fim, com 
base em todo o exposto, as crianças da turma 1 da Educação Infantil do NEI-CAp/UFRN 
exprimem suas formas de ser e estar nesta instituição através de diversas formas de 
linguagens, como a fala, os gestos, as expressões e as brincadeiras, a qual figura como 
atividade primordial desenvolvedora dessas crianças. 
 
Conclusão 

 
Por meio das nossas observações, reflexões e discussões compreendemos, a partir das 
falas, gestos, expressões e diferentes linguagens, os sentidos atribuídos pelas crianças 
da turma 1 da Educação Infantil do NEI-CAp/UFRN no contexto da rotina, sobretudo no 
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que se refere aos modos como os espaços e tempos vivenciados por essas crianças 
são mediadores de interações e desenvolvimento. Ser e estar no NEI, como crianças 
da turma 1 da Educação Infantil, é ter autonomia, ter direito de escolha, é ser respeitado 
no seu direito de brincar, é ser constituído, desde cedo, como sujeito pesquisador, 
explorador, crítico e reflexivo, é ser ouvido em todos os momentos e especificidades, é 
compreender criticamente o mundo no qual está inserido. Nesse cenário, a presença da 
brincadeira é forte na rotina desses estudantes. Tal espaço (da brincadeira) permite que 
as crianças se desenvolvam, construam habilidades, e se socializem, desenvolvendo 
suas funções psicológicas no contexto sócio-histórico na qual estão inseridas. Dessa 
forma, foi possível constatar que a organização do espaço e do tempo na Educação 
Infantil do NEI, assim como as interações que são proporcionadas para as crianças nos 
diversos ambientes escolares reflete o tipo de metodologia e ação pedagógica adotada 
na instituição, cumprindo efetivamente a missão de ser mediadora de interações e 
desenvolvimento, a partir da construção ativa e participativa do conhecimento. Por fim, 
como pedagoga em formação e bolsista de iniciação científica, destaco que a 
participação no projeto de pesquisa “Ser e estar na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental: o que dizem as crianças?” foi extremamente rica, no sentido de que 
oportunizou o conhecimento sobre o dia a dia de uma instituição educativa, assim como 
proporcionou uma visão ampla das interações que ocorrem dentro do ambiente escolar, 
no campo de trabalho em que posso atuar, qual seja a Educação Infantil, 
desencadeando uma apropriação de conhecimentos teóricos sobre o objeto estudado, 
colaborando para a feitura de reflexões acerca de práticas pedagógicas que contribuam 
para a formação integral do sujeito, de uma forma crítica, autônoma e responsável, 
visando a transformação social. 
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TÍTULO: O Trabalho Pedagógico com a Linguagem Escrita no Âmbito do Atendimento 

Educacional Hospitalar de Crianças 

Resumo 

A presente pesquisa acerca do desenvolvimento da linguagem escrita em crianças de 
0 a 5 anos de idade que estão inseridas na Classe Hospitalar do Hospital Universitário 
Onofre Lopes/HUOL – UFRN – EBSERH. O mesmo fica localizado na cidade de 
Natal/RN. O hospital atende crianças em diversas situações de enfermidade, tais como: 
“Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES)”; crianças que possuem algum tipo de transplante; 
crianças com enfermidades recém descobertas para a realização de diagnóstico; dentre 
outras. A Classe Hospitalar encontra-se inserida no setor da pediatria, para crianças em 
situação de internação, tanto para aquelas que ficarão por um curto período, como 
também por um longo período. O foco da pesquisa desenvolvida tem o intuito de 
observar e analisar a ocorrência do trabalhar e desenvolvimento da linguagem escrita 
da criança internada, colhendo informações úteis, desde a inserção da criança na classe 
hospitalar até a sua saída. Através da observação e análise, torna-se possível associar 
as teorias existentes acerca do processo de escrita e das novas formas de ensino e 
aprendizagem com a realidade. Além disso, podemos ver que por meio da escola no 
hospital as crianças que estão em situação de enfermidade tenham acesso à educação. 
 
Palavras-chave: Classe Hospitalar; Educação; Infância; Linguagem Escrita 

TITLE: Pedagogical work with written language in the context of educational hospital 

care for children 

Abstract 

The present research about the development of written language in children from 0 to 5 
years old who are inserted in the Hospital Class of Hospital Universitário Onofre Lopes 
/ HUOL - UFRN - EBSERH. It is located in the city of Natal / RN. The hospital assists 
children in various illness situations, such as: “Systemic Lupus Erythematosus (SLE)”; 
children who have some type of transplant; children with newly discovered illnesses for 
diagnosis; among others. The Hospital Class is inserted in the pediatrics sector, for 
children in a situation of hospitalization, both for those who will be for a short period, as 
well as for a long period. The focus of the developed research has the intention of 
observing and analyzing the occurrence of the work and development of the written 
language of the hospitalized child, collecting useful information, since the child's insertion 
in the hospital class until his departure. Through observation and analysis, it becomes 
possible to associate existing theories about the writing process and new forms of 
teaching and learning with reality. In addition, we can see that through school in the 
hospital, children who are in a situation of illness have access to education. 
 
Keywords: Hospital Class; Education; Childhood; Written language 

Introdução 

O projeto de pesquisa busca conhecer como ocorre o trabalho desenvolvido pelas 
pedagogas com foco no desenvolvimento da escrita em crianças de 0 a 5 anos que se 
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encontram na etapa da educação infantil e que estão internadas no HUOL. É importante 
destacar que nem todas as crianças que se encontram nessa faixa etária tiveram 
contato com a escola regular e outras que devido a situação de enfermidade acabam 
se ausentando da escola. Além disso, essas crianças estão inseridas em diferentes 
contextos socioeconômicos, o que acaba tornando as experiências e contatos com o 
mundo da escrita diversificados; os indivíduos infantes que desde cedo estão inseridos 
em um ambiente onde é disponibilizado recursos, comunicação ampla e acesso à escola 
regular, são mais estimulados para o desenvolvimento da escrita do que outros que 
ainda não adentraram a escola e, que por outros motivos também não recebem em seu 
ambiente de convívio familiar os estímulos necessários para o desenvolvimento de 
habilidades com a escrita. As pedagogas por meio do contato com os responsáveis pela 
criança e a escola (caso a criança esteja matriculada) procuram conhecer o contexto 
dessas crianças para nortear os exercícios de atividade de escrita. Segundo Brandão e 
Leal (2010, p.21), é fundamental que as crianças pequenas tenham a oportunidade de 
experimentar as diversas formas de escrita. Nessa perspectiva, as pedagogas que 
trabalham no HUOL desenvolvem diversas atividades com o intuito de trabalhar a escrita 
com as crianças pequenas, por meio de atividades comunicativas estabelecida com as 
crianças, como também por meio dos recursos disponíveis no ambiente. As pedagogas 
procuram trabalhar a escrita por meio dos nomes das crianças e do conhecimento dos 
espaços de convivência, além de atuarem como “escribas” em algumas atividades onde 
as crianças falam o que gostariam de escrever e as professoras redigem. Também é 
trabalhada a escrita por meio da aproximação com os diferentes gêneros textuais que, 
de acordo com Albuquerque (2005, p.18) para que ocorra o desenvolvimento de leitores 
e escritores com habilidades, é fundamental que o aluno tenha contato com os 
diferentes gêneros textuais, por diversos meios de comunicação. Na classe hospitalar 
do HUOL, são desenvolvidas atividades de corte e colagem, produção do desenho das 
letras e alfabeto móvel; são utilizados suportes digitais que também contribuem para o 
desenvolvimento da escrita. Para Albuquerque (2005, p.19), a escola é um meio 
fundamental para que o aluno tenha o contato com a escrita e possa realizar a criação 
de atividades de leitura e produção de textos. Assim, todos esses meios utilizados na 
classe hospitalar, são fatores positivos para que a criança desde cedo e, mesmo 
hospitalizada tenha a oportunidade de desenvolver a escrita com o auxílio das 
professoras. 
 

Metodologia 

 
A pesquisa utiliza a abordagem qualitativa que, de acordo com Bogdan e Bliken (1982), 
conforme citado por Ludke e André (1986, p.13), “envolve a obtenção de dados 
descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza 
mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos 
participantes”. O que faz com que a abordagem qualitativa tenha a prevalência da 
descrição em palavras e não em números ou dados estatísticos. Para isso, foi realizada 
a observação participativa nos períodos de aulas na classe hospitalar, ajudando na 
realização das atividades, o que contribuiu para o contato direto com as crianças. 
Também ocorreram encontros semanais com a orientadora do projeto e leituras de 
alguns dos referenciais bibliográficos. 
 
Resultados e Discussões 

 
Por meios das observações e diálogos, foi possível o conhecimento de que grande parte 
das crianças que se encontram na faixa etária de 0 a 5 anos não haviam tido o contato 
com a escola regular. Isso ocorre pelo fato de as crianças serem muito novas, por motivo 
de enfermidade e até mesmo por questões que envolvem o contexto social. Porém, ao 
adentrar o ambiente da classe hospitalar e pelo diálogo com as professoras, muitos pais 
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já compreenderam a importância da aprendizagem infantil e manifestaram o interesse 
em inserir essas crianças no ensino regular. Da mesma forma, foi observado o interesse 
e desenvolvimento das crianças em relação as atividades desenvolvidas para a 
produção da escrita, no qual as crianças demonstram boa interação com a atividade e 
na comunicação com as pedagogas; de acordo com Brandão e Rosa (2012, p.40), “o 
desafio para os educadores de crianças pequenas é desenvolver um olhar sensível para 
os sinais de interação que elas nos dão, mesmo quando ainda são pouco fluentes na 
comunicação oral”. Nessa perspectiva as pedagogas procuram dialogar com as 
crianças e envolve-las com a escrita. Segundo Morais (1996), como cita Brandão e Rosa 
(2012, p.40), “não se pode ter desejo por algo que é desconhecido”. Assim, o trabalhar 
da escrita desde cedo, estimula o interesse da criança e a curiosidade por seu 
conhecimento. Igualmente, o trabalhar das leituras orais são o pontapé inicial para o 
processo de aprendizagem da escrita; segundo Brandão e Rosa (2012, p40), “na 
educação infantil, a leitura de histórias em voz alta, pela professora, mostra, assim, que 
as marcas gráficas no papel (que são diferentes do desenho) também comunicam 
alguma coisa”. Essas marcas gráficas que a criança é capaz de desenvolver na infância 
nem sempre vai se dar como uma “escrita ordenada no sentido lógico”, mas por meio 
da aproximação com as histórias que tem o poder de envolver e chamar a atenção das 
crianças, será possibilitado os conhecimentos iniciais para o domínio da escrita e que 
de acordo com Brandão e Rosa (2012, p. 41) “num plano mais especificamente 
linguístico, ler histórias para crianças também amplia seu repertório de palavras, 
inclusive aquelas usadas para falar sobre livros como ‘capa’, ‘autor’ e ‘ilustrador’, 
‘capítulo’ ou ‘índice’, bem como foca sua atenção não apenas no conteúdo da 
mensagem, mas também nas formas de dizer”. Portanto, constatamos que a criança 
tem como elemento norteador do processo de escrita a aproximação com as histórias 
textuais e orais e que segundo Brandão e Rosa (2012, p. 42), “a leitura de histórias 
permite ainda que as crianças aprendam sobre a direção da escrita, sobre a existência 
de outros sinais gráficos diferentes das letras, como os sinais de pontuação, podendo 
também localizar letras e palavras já conhecidas ou perceber rimas e a presença de 
palavras “dentro” de outras, conhecimentos importantes no processo de alfabetização”. 
 
Conclusão 

 
Por meio do período de realização das observações participativas, foi possível 
compreender a importância que a classe hospitalar tem para as crianças de 0 a 5 anos 
que se encontram em situação de enfermidade. O primeiro contato com a escola, para 
muitas crianças, ocorreu na classe hospitalar que através das atividades e da interação 
com as crianças e seus familiares, despertou o interesse, dos últimos, para a inserção 
dos primeiros na escola e o trabalhar da escrita desde cedo. Por fim, conforme o 
documento Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar (BRASIL, 2002, 
p.13), é indispensável a existência da classe hospitalar para a continuidade de aquisição 
do ensino pedagógico para as crianças hospitalizadas. 
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TÍTULO: "Marchando com garbo e muita correcção”: a disciplinarização dos corpos nas 

Escolas de Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do Norte e da Paraíba 

Resumo 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar as práticas escolares e 
particularidades da Escola de Aprendizes Marinheiro do Rio Grande do Norte e da 
Paraíba no período que corresponde à segunda metade do século XIX ao início do 
século XX. Ambas, como parte de uma rede mais ampla, tinham por finalidade educar 
crianças desvalidas e em situações de vulnerabilidade, para disciplinar seus corpos 
formando-os marinheiros, prontos para ingressarem no corpo da Marinha do Brasil. É 
possível observar como a Escola sofreu também influência do discurso médico sobre 
Higiene vigente na época. A saúde e o condicionamento físico eram critérios importantes 
para o processo de seleção dos menores que pretendiam fazer parte dessa instituição. 
Estimou-se, assim, uma padronização em todas as esferas para com seus alunos. Fez-
se uso fundamental do conceito de disciplina postulado por Michel Foucault (2014), bem 
como, o conceito de arquivo a partir de Arlete Farge (2016), responsável por atribuir, às 
fontes, sabores. Metodologicamente, analisamos os documentos correspondentes ao 
período de seu funcionamento, os quais estão disponíveis no Arquivo da Marinha do 
Brasil, localizada na Ilha das Cobras, na cidade do Rio de Janeiro-RJ. Esses 
documentos foram transcritos como uma das etapas da pesquisa sobre a 
Companhia/Escola de Aprendizes Marinheiro do Rio Grande do Norte. Para tanto, nos 
debruçamos sobre esses documentos a fim de analisar o funcionamento e as práticas 
escolares desta instituição. 
 
Palavras-chave: Educação. Disciplina. Escola de Aprendizes Marinheiros. 

TITLE: "Marching with a lot of energy and correction": the disciplining of bodies at the 

Escola de Aprendizes Marinheiros in Rio Grande do Norte and Paraíba 

Abstract 

This research project aims to analize school practices and the particularities of the 
Escola Aprendizes Marinheiros Rio Grande do Norte and Paraíba in the period that 
corresponds to the second half of the 19th century to the beginning of the 20th century. 
Both were designed to educate underprivileged and vulnerable children, to discipline 
their bodies by forming sailors, ready to join the Brazilian Navy corps. It is possible to 
observe how the School was also influenced by the current medical discourse on 
Hygiene at the time. Health and fitness were important criteria for the selection process 
of minors who intended to be part of this institution. Thus stimulating a standardization 
in all areas towards its students. Fundamental use was made of the concept of discipline 
postulated by Michel Foucault (2014), as well as the concept of archive from Arlete Farge 
(2016), responsible for attributing flavors to sources. Methodologically, we analyzed the 
documents corresponding to the period of its operation, which are available in the 
Archive of the Navy of Brazil, located in Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. These 
documents were transcribed as one of the stages of the research on the Company / 
School of Apprentices Mariner of Rio Grande do Norte. For this purpose, we look at these 
documents in order to analize the operation and school practices of this institution. It is 
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concluded, therefore, that this military institution, to train sailors, adopted body training 
measures - Foucault. 
 
Keywords: Education. Discipline. School of Sailor Apprentices. 

Introdução 

O presente relatório é parte integrante dos resultados do Projeto de iniciação científica 
"Marchando com garbo e muita correcção": a disciplinarização dos corpos nas Escolas 
de Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do Norte e da Paraíba, financiado pelo CNPq, 
do qual debruça-se sobre o universo da infância "desvalida" de diversos jovens rapazes 
que eram recolhidos por estas instituições escolares e "docilizados" na forma e conduta 
militar dos séculos XIX e XX. Por meio de uma extensa pesquisa, que permanece em 
andamento, e se valendo de inúmeras fontes históricas e investimentos teórico-
metodológicos, está sendo possível não só compreender melhor as formas de controle 
que, aos jovens aprendizes, eram impostas, mas também muitos aspectos da cultura 
escolar, infância e discursos de um passado não tão longínquo, nos permitindo, assim, 
além de tornar mais robusta uma historiografia de suma importância, emergir, do ponto 
de vista científico, novas perspectivas relativas ao ensino militar, assunto que vem 
ganhado cada vez mais espaço, sobretudo em nosso país, nos últimos tempos. A seguir, 
busca-se apresentar esta discussão e os passos que trilhamos para chegar as 
considerações obtidas. 
 

Metodologia 

 
Metodologiamente, a pesquisa se deu em três etapas. A primeira, compreendeu a 
efetiva transcrição da documentação da Escola de Aprendizes do Rio Grande do Norte 
e também da Paraíba. Disponíveis no Arquivo da Marinha do Brasil, localizada na Ilha 
das Cobras, Rio de Janeiro, foram, de forma lícita, concedidas ao coordenador da 
pesquisa, o Prof. Dr. Azemar dos Santos Soares Júnior. E agora disponíveis 
digitalizadas com o grupo de pesquisa no Centro de Educação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Simultaneamente a este processo, foram realizadas 
discussões teóricas-metodológicas acerca da História da educação e cultura escolar, 
dialogadas com as instituições já referidas, bem como com conceitos e metodologias 
privilegiadas, tais como Disciplina e Análise do discurso, propostas pelo filósofo francês 
Michel Foucault. Por fim, houve a análise da documentação e investimentos reflexivos, 
o que nos proporcionou a produção de artigos científicos e submissão a apresentações 
em eventos e revistas relacionadas ao assunto. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os livros transcritos, mostram dados muito variados e específicos sobre o 
funcionamento da escola e sua prática educacional, juntamente com o contexto 
histórico, ao decorrer das décadas de funcionamento da Escola Aprendizes dos estados 
do Rio Grande do Norte e da Paraíba. A discussão documental gira em torno de 
estratégias para moldar crianças desvalidas em marinheiros aptos para servir a Pátria. 
No entanto, também é possível notar o cotidiano dessa instituição, com livros 
específicos para a parte burocrática. Nesses livros, são mencionadas uma infinidade de 
assuntos relacionados ao cotidiano das instituições, tais como orientação de verbas 
para as Escolas, as despesas, alunos alistados, castigados, expulsos,fugitivos, falta de 
professores e de outros profissionais, além de robustos diálogos burocráticos dos 
setores administrativos das instituições, só para citar alguns temas recorrentes. 
Também é possível analisar a Rede de contatos que a Escola possuía a âmbito local, 
regional e nacional. Mantinha contato com delegados de cidades, juízes de Órfãos, 
Superiores no Rio de Janeiro e com outras Escolas de Aprendizes Marinheiros pelo 
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Brasil. A saúde e a Higiene pareciam ser um dos assuntos principais da instituição. 
Nesses termos, um documento que chama a atenção é o livro de Termo de Acidentes 
da Escola De Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do Norte, que contém informações 
médicas extremamente detalhadas. Já na Paraíba, o livro de “Inspeções de Saúde” 
contém informações sobre as características físicas para os menores que queriam 
seguir carreira como Marinheiros, revelando, assim, um padrão corpóreo específico 
para fazer parte da Escola e a perseguição por este tipo ideal. Todos os documentos 
referenciados até aqui testificam, em suma, uma cultura escolar extremamente 
preocupada com sua rigidez e austeridade institucional, bem como a preocupação, até 
mesmo no currículo básico, de se formar marinheiros. O restante da documentação - 
Livro de Contractos, Livros de Copiador de Ofício, Livro de Termos Especiais, Livro de 
Termos e Concessão de Terrenos, dentre outros - apresentam um vasto acervo material 
do qual a escola dispunha, que, por vezes, revela muito de um passado ainda pouco 
conhecido no que diz respeito a história das instituições escolares nessa parte do país. 
A experiência nos proporcionou, no fim dos casos, a produção de dois artigos científicos 
dos quais trabalhamos algumas problemáticas eleitas sobre o tema. O resultado do 
primeiro artigo produzido, do qual demos o título “A arte de educar para controlar: cultura 
escolar e disciplina na Escola de Aprendizes Marinheiros da Paraíba na primeira metade 
do século XX”, refletimos sobre como a referida instituição tratava dos casos de 
indisciplina presentes no ambiente escolar. Como alguns resultados, obtivemos que 
além de estruturar diversas regras a serem obedecidas, o comando da escola 
organizava conselhos para julgar os casos de desobediência dos subordinados, fazendo 
com que aqueles que não se enquadrarem nas diretrizes impostas fossem expulsos 
com a justificativa de serem “incorrigíveis”, revelando às nuances de um espaço 
altamente normatizador e intolerante ao que se considera indisciplina. No que se refere 
ao segundo artigo “O alistamento de menores e a disciplina de corpos na Escola de 
Aprendizes Marinheiros da Paraíba nas primeiras décadas do século XX”, buscamos 
discutir às questões relacionadas ao recrutamento de menores para a instituição. 
Obtemos como resultado que nem sempre havia uma total conivência dos populares 
para com a concepção higiênica da Instituição, fazendo com que, se por um lado, 
houvesse certa resistência e pressão para entrega dos menores, por outro, se 
impusesse critérios cada vez mais rigorosos para a incorporação daqueles jovens. 
 
Conclusão 

 
A análise documental de ambas as instituições, proporcionaram uma visão bem diversa 
e robusta de como funcionavam às unidades da Escola Aprendizes de Marinheiros. 
Comparando as duas instituições através do que está disponível, juntamente com o 
trabalho historiográfico de outros historiadores sobre outra Escolas Aprendizes 
Marinheiros, foi possível observar como sua estrutura estava ligada a uma cultura 
escolar do qual o principal objetivo era docilizar corpos desvalidos, incluindo-os na lógica 
adotada pelo contexto político-social de cada época. Percebeu-se, no caso da Escola 
do Rio Grande do Norte, que se manteve ativa até ser integrada a da Paraíba em 1885, 
uma preocupação em resistir aos inúmeros obstáculos, dentre eles talvez os principais 
tenham sido de investimento e recrutamento, na tentativa de manter-se em 
funcionamento até quando fosse possível. Este momento parece está muito claramente 
ligado ao cenário de crise do Império brasileiro na segunda metade do século XIX. Por 
outro lado, a Escola de Aprendizes da Paraíba, que resistiu por muito mais tempo e 
adentrou ao novo século, experimentou a forte presença de uma cultura higienista que 
ganhara força desde meados do Oitocentos e se tornou hegemônica nas primeiras 
décadas da República, o que denuncia um aparelhamento das instituições às ideologias 
sociais que entram em curso a cada “novo tempo” de nossa história. Dessa forma, foi 
nítido como o conceito de Disciplina de Michel Foucault nos ajudou a refletir sobre como 
às instituições respondem às formas de modelagem social que lhes são impostas de 
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tempos em tempos, criando mecanismos de controle contínuos e perpétuos, e, 
principalmente, como os corpos tendem a assimilar ou resistir a esta lógica maniqueísta. 
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TÍTULO: Construção de um Formulário para Avaliação de Acessibilidade 

Resumo 

As barreiras de acessibilidade estão presentes em todos os contextos. Umas dessas 
barreiras é a acessibilidade tecnológica, como por exemplo, a falta de disponibilidade 
de conteúdo para todos, independente de possuir ou não alguma deficiência. Este artigo 
objetiva relatar a produção de um formulário de avaliação de acessibilidade, visando 
apontar os elementos de acessibilidade que permitam a promoção da inclusão 
informacional digital. O formulário foi criado a partir do checklist de acessibilidade 
manual para o desenvolvedor (eMAG) com base nas Diretrizes de Acessibilidade para 
Conteúdo Web (WCAG) 2.0 
 
Palavras-chave: Acessibilidade, formulário, inclusão 

TITLE: Construction of an Accessibility Assessment Form 

Abstract 

Accessibility barriers are present in all contexts. One of these barriers is technological 
accessibility, such as the lack of availability of content for everyone, regardless of 
whether or not they have a disability. This research aims to report the production of an 
accessibility assessment form, aiming to point out the elements of accessibility that allow 
the promotion of digital informational inclusion. The form was created from the developer 
manual accessibility checklist (eMAG) based on the Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.0 
 

Keywords: Accessibility, form, inclusion 

Introdução 

É essencial que a web seja acessível para promover igualdade de oportunidades a 
pessoas com deficiência e condições diversas. A questão de ser acessível para todos 
deve ser implementado em todas as áreas, porque os seres humanos são diversos e 
todos têm o desejo, a necessidade e o direito de serem independentes e escolher o 
próprio estilo de vida sem enfrentar barreiras físicas, comunicacionais e sociais. Para 
isso é preciso ter um produto ou um ambiente para ser usável por todas as pessoas, 
respeitando a diversidade humana e promovendo a inclusão de todas as pessoas em 
todas as atividades da vida. 
Considerando a natureza aberta, livre, da web, a sua importância na comunicação e o 
acesso a uma vasta quantidade de informações, é preciso expandir o acesso a pessoas 
que possuem algum tipo de deficiência e evidenciar a necessidade de considerar a 
acessibilidade como um elemento essencial na web, mas infelizmente, a maioria das 
páginas da Web apresenta barreiras de acessibilidade. A extensão do problema da 
acessibilidade pode ser confirmada pelo World Wide Web Consortium (W3C) que estima 
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que mais de 90% dos sites são inacessíveis para os usuários com algum tipo de 
necessidade especial (BOLDYREFF, 2002). 
Desenvolver conteúdo web com acessibilidade deveria ser uma prerrogativa de todos 
os desenvolvedores de web sites, tendo em vista ser um direito de todo cidadão com ou 
sem deficiência o acesso a informações. A importância da aplicação de acessibilidade 
em um site também reflete no cumprimento legal da lei. Conforme o Decreto nº 5.296/04 
(BRASIL, 2004), a acessibilidade está relacionada em fornecer condição para utilização, 
com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, 
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência 
ou com mobilidade reduzida. 
Behar (2008), salienta a acessibilidade na web se refere à permissão ao acesso por 
todos, independente do tipo de usuário, situação ou ferramenta. Portanto é preciso criar 
ou tornar ferramentas e páginas acessíveis para quem as utiliza, sejam pessoas com 
deficiência ou não, pois muitas pessoas podem, total ou parcialmente, não ver, ouvir, 
mover ou mesmo processar com dificuldade algum tipo de informação. As pessoas com 
deficiência são usuárias de web sites, utilizados para estudar, trabalhar e serem úteis 
na sociedade. Dessa forma, a tecnologia deve ser um facilitador e não um complicador. 
De acordo com o Censo 2010, quase 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da 
população, declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades 
investigadas (enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus), ou possuir deficiência 
mental/intelectual. 
Apesar de muito úteis, essas ferramentas sozinhas não são capazes de detectar todos 
os problemas de acessibilidade de um site. Para tal, utiliza-se análise manual, que pode 
ser realizada por usuários reais, utilizando diferentes tipos de tecnologia e por 
especialistas na área de acessibilidade Web. 
As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0 definem a forma de 
como tornar o conteúdo da Web mais acessível para pessoas com deficiência. A 
acessibilidade abrange uma vasta gama de deficiências, incluindo visual, auditiva, física, 
de fala, intelectual, de linguagem, de aprendizagem e neurológica. Embora estas 
diretrizes cobrem uma ampla diversidade de situações, elas não são capazes de 
abordar as necessidades das pessoas com todos os tipos, graus e combinações de 
deficiências. Estas diretrizes tornam também o conteúdo da Web mais acessível por 
pessoas idosas, cujas habilidades estão em constante mudança devido ao 

envelhecimento, e muitas vezes melhoram a usabilidade para usuários em geral. 

Dessa forma, este artigo objetiva relatar a produção de um formulário de avaliação de 
acessibilidade, visando apontar os elementos de acessibilidade que permitam a 
promoção da inclusão informacional digital. 
 
Metodologia 

 

O aporte metodológico desta pesquisa repousa na abordagem qualitativa de paradigma 
descritivo, uma vez que ela se destina a explorar uma realidade a partir das suas 
características, seus problemas, relatando com exatidão seus fatos e fenômenos 

(ROESCH, 1999). 

Quanto a abordagem qualitativa, Ricchardson (1999) destaca como sendo aquela que 
permite ao pesquisador maior interação com o fenômeno em estudo, já que, nela, este 
ator participa, compreende e interpreta as informações coletadas, visando a descrever 
a complexidade de determinado problema e, portanto, entender as particularidades do 
fenômeno em um maior grau de profundidade. 
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A seguir informaremos sobre os ciclos de estudos e elaboração do formulário de 
avaliação de acessibilidade web, relatando as dificuldades e soluções encontradas no 

decorrer da pesquisa. 

Para criação de um formulário para avaliação de acessibilidade web, expressão que 
refere-se a prática inclusiva de fazer websites que possam ser utilizados por todas as 
pessoas que tenham deficiência ou não. Usamos como parâmetro duas ferramentas de 
avaliação de acessibilidade, a primeira foi O Avaliador e Simulador de Acessibilidade 
em Sítios (ASES), esse software totalmente gratuito é uma ferramenta que permite 
avaliar automaticamente sítios e portais. O segundo software usado foi o AccessMonitor, 
um avaliador português que permite avaliar automaticamente a acessibilidade de um 
site. Após a verificação de acessibilidade com uso de desses softwares, será fornecido 
um relatório com listas de erros e avisos que devem ser verificados para melhorar o 
nível de acessibilidade do ambiente. Nenhum desses avaliadores de acessibilidade web 
fazem alterações nos sites avaliado sendo necessário que o usuário faça as mesmas 

de acordo com os resultados fornecidos. 

A primeira etapa da construção do formulário do GT XYZ - CARE foi a pesquisa sobre 
as diretrizes de acessibilidade de conteúdo da web, que são recomendações para tornar 
o conteúdo da Web mais acessível. As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web 
(WCAG) 2.0 foram estudadas e discutidas. Posteriormente, usamos como base o 
checklist de acessibilidade manual para o desenvolvedor (eMAG), que são um conjunto 
de recomendações a ser considerado para que o processo de acessibilidade dos sítios 
e portais do governo brasileiro seja conduzido de forma padronizada e de fácil 

implementação disponibilizado pelo Departamento de Governo Digital. 

Para construção do formulário, usamos o Google Forms, aplicativo de formulários 
incluso no Google Drive. O formulário foi dividido em três páginas, uma para cada nível, 
existem apenas dois campos de preenchimento em texto, onde a pessoa que vai avaliar, 
preenche seu nome e o que está avaliando, logo abaixo já se inicia a avaliação, as 
recomendações tem sua diretriz acima em negrito, e abaixo três opção de marcação: 
sim (quando o que está avaliando cumpri a recomendação), não ( quando o que está 
avaliando não cumpri as recomendações) e não se aplica (quando as recomendações 

não se aplicam ao que está sendo avaliado). 

Cada página corresponde a um nível de conformidade. A sessão 1 corresponde ao Nível 
de acessibilidade A, relacionadas as barreiras mais significativas de acessibilidade; a 
sessão 2, corresponde ao Nível de acessibilidade AA, que identifica que o sítio será 
acessível para a maioria dos usuários; e a sessão 3, corresponde ao Nível de 
acessibilidade AAA, que confere um nível otimizado de acessibilidade ao sítio avaliado. 

Com a finalização da organização do protótipo do formulário, foi possível perceber a 
dificuldade no uso, pois várias recomendações tinham um vocabulário técnico, e o 
formulário é destinado a todos os públicos, não apenas pessoas com conhecimento 
técnicos e específicos. Com isso, editamos o vocabulário técnico para um informal, mais 
fácil de ser entendido, aplicando exemplos em algumas recomendações para facilitar o 
entendimento de quem está avaliando, foram no total 62 exemplos implementados no 

formulário. No quadro 1 a seguir trazemos alguns exemplos das modificações: 

Quadro 1 - Exemplo da comparação de textos das recomendações do W3C 

Para implementação do formulário na plataforma XYZ e para ter um formulário 
independente, decidimos não usar o Google Forms como base, a partir disso, 
começamos a criação do formulário em HTML (HyperText Markup Language), CSS 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2507 

 

(Cascading Style Sheets) e JavaScript. O HTML é uma linguagem básica para 
construção de websites, essa linguagem se baseia em marcação com tags, que são 
usadas para classificar e organizar arquivos, páginas e outro conteúdos. Utilizamos o 
HTML para toda parte textual, para organização e marcação de elementos importantes 
como o título. 

O CSS é um mecanismo para adicionar estilo a um documento web, com ele foi feito 
toda a parte visual, com ajuda do materialize para o design do botões de opção. O 
criação do formulário ainda está em andamento, por esse motivo, a parte em JavaScript 
que é uma linguagem de programação usada principalmente em páginas web, em que 
você pode mostrar mensagens e outras informações interessantes, fazer verificações 
ou mudar dinamicamente a apresentação visual das páginas, conforme o 
comportamento que você deseja que sua página (ou aplicação) possua, ainda não está 
pronta, mesmo assim é possível a visualização do formulário em http://gg.gg/kq8vf. 

 

Resultados e Discussões 

 

Como relatado anteriormente, existem quatro princípios que constituem a fundação da 
acessibilidade da Web: perceptível, operável, compreensível e robusto. Para cada um 
deles existem uma série de recomendações com objetivos básicos que os autores 
devem atingir para produzir conteúdo mais acessível a utilizadores com diferentes 
incapacidades. Para satisfazer as necessidades dos diferentes grupos e situações 
foram definidos três níveis de conformidade: A (o mais baixo), AA e AAA (o mais 
elevado). Para definir o que estamos avaliando como nível A, é preciso cumprir todas 
as recomendações de nível A, só assim podendo passar para avaliação de nível AA e 

assim por diante. 

Al-Khalifa et al. (2011) consideram quatro ferramentas para validar a acessibilidade na 
web: i) AChecker, ferramenta baseada na plataforma Web desenvolvida pelo Adaptive 
Technology Resource Centre da Universidade de Toronto. Apesar de apresentar seus 
resultados em três categorias: problemas conhecidos, problemas prováveis e potenciais 
problema e validar os níveis A, AA e AAA, esses resultados são apresentados somente 
nas línguas inglesa, italiana ou alemã; ii) a TAW Standalone, que faz uma análise 
automática de sites web baseada nas pautas de acessibilidade para o Conteúdo Web 
1.0 (WCAG 1.0), estando dessa forma desatualizada, não validando em conformidade 
com WCAG 2.0; iii) a Worldspace FireEyes, que não é uma ferramenta totalmente 
gratuita e que valida somente os níveis A e AA; e iv) a Web Accessibility Assessment 
Tool (WAAT), conjunto de ferramentas de avaliação que ajuda os desenvolvedores a 
tornar seu conteúdo da Web mais acessível para pessoas com deficiência. Entretanto, 
não é uma ferramenta de fácil entendimento e instruções e resultados são apresentados 
na língua inglesa. 

Dessa forma, durante o estudo sobre As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo 
Web, percebemos que existia um vocabulário extenso e técnico, decidimos fazer uma 
redução de um vocabulário difícil, deixando ele mais informal, com objetivo de expandir 
ao máximo o número de pessoas que possam fazer uso do formulário para avaliação, 
pois nem todos temos o conhecimento técnico para avaliar. 

Com intuito de facilitar o entendimento, optamos por acrescentar a quase todas as 
recomendações um exemplo de como cumprir os requisitos. Em seguida, para uma 
melhor organização, separamos as recomendações por nível de conformidade, pois é 
interessante para o avaliador saber se o que avaliando cumpre os requisitos de nível A, 
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sem precisar ler os de nível AA e AAA antes ou durante a avaliação de nível A. Tornando 
mais prático a avaliação. 

Ao final de cada página poderão ser feitas duas ações, a de finalizar a avaliação e 
passar para próxima página, onde iniciará a avaliação de nível posterior e a de finalizar. 
Após o término da avaliação, os dados serão salvos em uma planilha, onde poderão ser 
consultados apenas pelos desenvolvedores para uma validação final. 

 
Conclusão 

 

A acessibilidade do conteúdo não é algo trivial, uma vez que existem pessoas com 
diversas expectativas e necessidades diferentes. Para orientar os desenvolvedores 
sobre a criação de um conteúdo acessível, existem recomendações e diretrizes com 
orientações sobre como os sistemas acessíveis devem ser projetados. No caso do 
conteúdo web existente e acessível, é necessário que as interfaces tenham sua 
acessibilidade verificada. Para isso, foi desenvolvido um formulário de avaliação de 
acessibilidade com uma linguagem menos técnica para avaliar, de forma manual, o nível 
de acessibilidade do conteúdo. 

Essa avaliação viabiliza o alinhamento dos requisitos de usabilidade com as diretrizes 
de acessibilidade de forma a tornar a interação harmoniosa e, ao mesmo tempo, garantir 

conteúdo compreensível e navegável. 

Os trabalhos futuros consistirão no uso do formulário para avaliar um Objeto de 
Aprendizagem (OA) CONTA KG adaptado para pessoas surdas pelo GT XYZ - CARE e 
na aprimoração dos resultados do formulário com uma melhor metodologia de avaliação 
para o resultado mais conciso, pois o formulário apenas indica o nível de acessibilidade, 
e a ideia para a aprimoração é que ele consiga não apenas identificar o nível de 
acessibilidade, mas também informar para qual deficiência o conteúdo que foi avaliado 
está totalmente acessível como, por exemplo, um site que não cumpre todos os 
requisitos de nível A, porém o site está totalmente acessível para pessoas surdas. 
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TÍTULO: “PARA FORMAR O VIVEIRO DE BONS MARINHEIROS”: A COMPANHIA DE 

APRENDIZES MARINHEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE (1872 – 1942) 

Resumo 

: Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar as práticas escolares e as 
particularidades da Escola de Aprendizes Marinheiro do Rio Grande do Norte e da 
Paraíba no período que corresponde à segunda metade do século XIX ao início do 
século XX. Ambas tinham por finalidade educar crianças desvalidas e em situações de 
vulnerabilidade, para disciplinar seus corpos formando-os marinheiros, prontos para 
ingressarem no corpo da Marinha do Brasil. É possível observar como a Escola sofria 
também influência do discurso médico sobre Higiene vigente na época. A saúde e o 
condicionamento físico eram critérios importantes para o processo de seleção dos 
menores que pretendiam fazer parte dessa instituição. Estimulando assim uma 
padronização em todas as esferas para com seus alunos. Fez-se uso fundamental do 
conceito de disciplina postulado por Michel Foucault (2014), bem como, o conceito de 
arquivo a partir de Arlete Farge (2016), responsável por atribuir, às fontes, sabores. 
Metodologicamente, analisamos os documentos correspondentes ao período de seu 
funcionamento, os quais estão disponíveis no Arquivo da Marinha do Brasil, localizada 
na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. Esses documentos foram transcritos como uma das 
etapas da pesquisa sobre a Companhia/Escola de Aprendizes Marinheiro do Rio Grande 
do Norte. Para tanto, nos debruçamos sobre esses documentos a fim de analisar o 
funcionamento e as práticas escolares desta instituição. Conclui-se, pois, que essa 
instituição militar, 
 
Palavras-chave: Escola Aprendizes Marinheiros, práticas educacionais, História 

Educaçã 

TITLE: FOR THE "TRAIN OF GOOD SAILORS AND USEFUL EDUCATION TO 

CHILDREN EXPOSED TO ADDICTIONS AND MISERY": THE SAILOR 

APPRENTICES' COMPANY OF RIO GRANDE DO NORTE. 

Abstract 

This research project aims to analize school practices and the particularities of the 
Escola Aprendizes Marinheiros Rio Grande do Norte and Paraíba in the period that 
corresponds to the second half of the 19th century to the beginning of the 20th century. 
Both were designed to educate underprivileged and vulnerable children, to discipline 
their bodies by forming sailors, ready to join the Brazilian Navy corps. It is possible to 
observe how the School was also influenced by the current medical discourse on 
Hygiene at the time. Health and fitness were important criteria for the selection process 
of minors who intended to be part of this institution. Thus stimulating a standardization 
in all areas towards its students. Fundamental use was made of the concept of discipline 
postulated by Michel Foucault (2014), as well as the concept of archive from Arlete Farge 
(2016), responsible for attributing flavors to sources. Methodologically, we analyzed the 
documents corresponding to the period of its operation, which are available in the 
Archive of the Navy of Brazil, located in Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. These 
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documents were transcribed as one of the stages of the research on the Company / 
School of Apprentices Mariner of Rio Grande do Norte. For this purpose, we look at these 
documents in order to analize the operation and school practices of this institution. It is 
concluded, therefore, that this military institution, to train sailors, adopted body training 
measures - Foucault' 
 

Keywords: Escola de Aprendizes Marinheiros, Educational practices, education his 

Introdução 

Surgidas na segunda metade dos séculos XIX, as Companhias/Escolas de Aprendizes 
Marinheiros, tinham como função educacional e pedagógica, a formação de crianças 
desvalidas- como - órfãos, moradores de ruas, pobres, e em situação de vulnerabilidade. 
Em Natal, essa instituição funciona até o ano de 1942, sendo então transferida numa 
junção com a Escola da Paraíba. Com a analise documental das duas escolas, é 
possível observar que elas, funcionavam em forma de internato, e forneciam aos seus 
alunos as disciplinas fundamentais como Gramática, Aritmética, Geografia. Como 
também, a doutrina cristã e disciplinas específicas para as práticas Navais. É possível 
observar também, a grande dificuldade que a Escola da Paraíba tinha para se manter. 
Atrelado aos discursos higiênicos da época, que já haviam presenciados algumas 
epidemias - que geraram morte até mesmo dentro da escola - vê-se que, se tinha uma 
grande preocupação em ter condições apropriadas no prédio em que os alunos 
moravam e estudavam. Nos documentos, é referido que condições precárias da 
estrutura do prédio onde se encontrava, dificultavam a disciplina. Assim, a disciplina é 
o conceito que rege as Escolas de Aprendizes de Marinheiros do Rio Grande do Norte 
e da Paraíba. 
 

Metodologia 

 
Metodologicamente, a pesquisa se deu em três etapas. A primeira, compreendeu a 
efetiva transcrição da documentação da Escola de Aprendizes do Rio Grande do Norte 
e também da Paraíba. Disponíveis no Arquivo da Marinha do Brasil, localizada na Ilha 
das Cobras, Rio de Janeiro, foram, de forma lícita, concedidas ao coordenador da 
pesquisa, o Prof. Dr. Azemar dos Santos Soares Júnior. E agora disponíveis 
digitalizadas com o grupo de pesquisa no Centro de Educação da UFRN. 
Simultaneamente a este processo, foram realizadas discussões teóricas- metodológicas 
acerca da História da educação e cultura escolar, dialogadas com as instituições já 
referidas. Bem como, os conceitos de Disciplina de Michel Foucault. Por fim, houve a 
análise da documentação, proporcionando confecções de artigos e apresentações em 
eventos. 
 

Resultados e Discussões 

 
; Dos livros transcritos, os dados coletados mostram dados muito variados e específicos 
sobre o funcionamento da escola, e sua prática educacional, juntamente com o contexto 
histórico ao decorrer das décadas de funcionamento da Escola Aprendizes dos estados 
do Rio Grande do Norte e da Paraíba. A discussão documental gira em torno de 
estratégias para moldar crianças desvalidas em marinheiros aptos para servir a Pátria. 
No entanto, também é possível notar o cotidiano dessa instituição, com livros 
específicos para a parte burocrática. Nesses livros, são mencionadas as verbas da 
Escola, as despesas, alunos expulsos, alunos que fogem, falta de professores e de 
outros profissionais para trabalharem na escola. Também é possível analisar a Rede de 
contatos que a Escola possuía. Mantinha contato com delegados de cidades, juízes de 
Órfãos, Superiores no Rio de Janeiro e alguns contatos com outras Escolas de 
Aprendizes Marinheiros pelo Brasil. A saúde e a Higiene pareciam ser um dos assuntos 
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principais da instituição. Em termos de saúde, um documento que chama a atenção é o 
livro de Termo de Accidentes da Escola De Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do 
Norte, que contém informações médicas extremamente detalhadas. Já na Paraíba, o 
livro de “Inspeções de Saúde” contém informações sobre as características físicas para 
os menores que queriam seguir carreira como Marinheiros. Revelando assim, um 
padrão de corpo específico para fazer parte da Escola. Todos os documentos 
referenciados até aqui testificam, em suma, uma cultura escolar extremamente 
preocupada com sua rigidez e austeridade institucional, bem como a preocupação, até 
mesmo no currículo básico, de se formar marinheiros. O restante da documentação - 
Livro de Contractos, Livro de Termos Especiaes, Livro de Termos e Concessão de 
Terrenos, dentre outros -, apresenta um vasto acervo material do qual a escola 
dispunha, e por vezes livrou-se, que vão desde coisas mais simples, como bandeiras, 
até substâncias utilizadas na enfermaria. 
 

Conclusão 

 
A análise documental de ambas as instituições, proporcionaram uma visão mais ampla 
de como funcionava a Escola Aprendizes de Marinheiros. Comparando as duas 
instituições através da documentação disponível, juntamente com o trabalho 
historiográfico de outros historiadores sobre outra Escolas Aprendizes Marinheiros, foi 
possível observar como sua estrutura estava ligada para docilizar corpos desvalidos. 
Assim, foi nítido como o conceito de Foucault sobre disciplina estava presente na 
instituição que moldava e estabelecia padrões não apenas comportamentais, como 
também físicos. 
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TÍTULO: O Laboratório de Imagens (LABIM) e o Repositório de História e Memória da 

Educação (RHISME) como fontes para pesquisa em História da Educação no Rio 

Grande do Norte 

Resumo 

Os repositórios digitais são ferramentas de pesquisas em nossa sociedade cibernética, 
onde a cada dia se faz necessário a ampliação dos acervos para o mundo digital, desse 
modo possibilitando o fácil, amplo e livre. Assim, este artigo apresenta dois Repositórios 
Digitais, sendo eles o Repositório de História e Memória da Educação (RHISME) e 
Laboratório de Imagens (LABIM), como fontes para preservação da memória e pesquisa 
no campo da História da Educação, principalmente voltada a história da educação do 
Rio Grande do Norte. Para a realização da pesquisa, foi necessário o levantamento 
destes repositórios através de suas caracterizações e usabilidade dos acervos nas 
pesquisas em História da Educação no estado do RN. 

 
Palavras-chave: Fontes.Repositórios digitais.História da Educação.Rio Grande do Norte 

TITLE: The Image Laboratory (LABIM) and the History and Memory of Education 

Repository (RHISME) as sources for research in the History of Education in Rio Grande 

do Norte 

Abstract 

Digital repositories are research tools in our cyber society, where every day it is 
necessary to expand the collections to the digital world, thus enabling the easy, wide and 
free access. Thus, this article presents two Digital Repositories, being them the History 
and Memory of Education Repository (RHISME) and Laboratory of Images (LABIM), as 
sources for the preservation of memory and research in the field of the History of 
Education, mainly focused on the history of education in Rio Grande do Norte. In order 
to carry out the research, it was necessary to survey these repositories through their 
characterizations and usability of collections in research on the History of Education in 
the state of Rio Grande do Norte. 
 
Keywords: Sources.Digital repositories.History of Education.Rio Grande do Norte 

Introdução 

O desenvolvimento desta pesquisa sucedeu a partir do projeto de iniciação científica 
intitulado “A educação na UFRN e no RN: história e preservação da memória”, vinculado 
ao Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação e em colaboração com o 
Laboratório de História e Memória da Educação (LAHMED) e o Repositório de História 
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da Educação (RHISME), no Centro de Educação na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). 

 

Visto a necessidade de pesquisa voltado para essas novas ferramentas que são 
subsídios de diversas fontes, os Repositórios Digitais são meios para o acesso a 
documentos que tornam-se fontes para pesquisas, mas como cita Almeida (2011, p. 11), 
“a quantidade de pesquisas em História que utilizam as fontes digitais ainda está muito 
aquém do potencial oferecido por este suporte documental”. Uma explicação para o 
pouco acesso a essas fontes diz “respeito à ausência de uma ampla discussão teórico-
metodológica acerca do assunto”, explica o autor. 

 

Sendo assim, percebemos com esta pesquisa a oportunidade para ampliar as 
discussões nesse campo, trazendo apontamentos do Laboratório de Imagens (LABIM) 
e o Repositório de História e Memória (RHISME) como grandes suportes documentais, 
que através dos documentos disponibilizamos nestes repositórios pode-se ter acesso a 
fatos passados e assim usá-los em pesquisas na área da História da Educação. A 
seguir, apresentamos a metodologia do trabalho, apontando os repositórios analisados 
e suas potencialidades para a pesquisa em história da educação no Rio Grande do 

Norte. 

 
Metodologia 

 

Para o levantamento desta pesquisa, foram destacados dois principais Repositórios 
Digitais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que contribuem para as 
pesquisas no campo da História da Educação, são eles: o Laboratório de Imagens 
(LABIM), situado no sítio http://repositoriolabim.cchla.ufrn.br/, e o Repositório de História 
e Memória da Educação (RHISME), disponível em http://lahmed.ce.ufrn.br/jspui/. 

 

O LABIM é o Repositório do Laboratório de Imagens da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, coordenado pela professora Iris Alvares, o repositório desenvolve 
suas atividades desde o ano de 2011, a partir da sua criação já contabiliza com diversos 
documentos disponíveis online e gratuitamente para estudantes, pesquisadores e 
público em geral que tenha interesse pelo tema, entre os acervos pode-se encontrar as 
Revistas do Instituto HIstórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN) de 1903 
a 1950, os Termos de Vereações (1672-1823), Livros de Registro do Senado da Câmara 
1659-1754, além de correspondências imperiais, provinciais do senado da câmara, 
Álbum do Departamento de Educação de 1927, jornal A República (1889 a 1903), ao 
todo está disponível livros, artigos, fotografias, jornais, teses, dissertações, monografias 
e diversos outros. 

 

O Repositório LABIM foi criado com o objetivo de divulgar seu acervo digital, assim como 
o acervo digital do Departamento de História da UFRN, com isso difundira ciência e a 
história da educação do estado do Rio Grande do Norte, como cita Iris Alvares (2017) 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2517 

 

em uma entrevista para o IHGRN, “falar do Instituto é falar da essência dos 
pesquisadores, sobretudo de História. É a alma da nossa cidade. [...] Divulgar a ciência, 

o conhecimento, nos estimula a seguir adiante.” 

 

Além do LABIM, apresentamos o Repositório de História e Memória da Educação, o 
RHISME, também da Universidade Federal do Rio Grande. Tendo suas instalações no 
Centro de Educação/CE/UFRN, e vinculado ao Laboratório de História e Memória da 
Educação (LAHMED), o RHISME possui o objetivo de armazenar, preservar e 
disponibilizar na internet diversos documentos sobre a história da educação do Brasil, 
principalmente nos estudos do Rio Grande do Norte, com isso contribuindo para mais 
pesquisas e conhecimentos no campo da História da Educação. Entre os acervos 
disponíveis neste repositório, pode-se encontrar: Atas, Plano de curso, relatórios do 
Centro de Educação/UFRN, Legislação escolar da província do Rio Grande do Norte 
durante o Império, Regime interno dos Grupos Escolares, das Escolas Isoladas e 
Rudimentares, além da Revista de Ensino produzida pelo Grupo Escolar Frei Miguelinho 
no ano de 1917 e Revistas Pedagogium de Natal. 

 
Resultados e Discussões 

 

As dimensões das ferramentas digitais estão a cada dia ampliando os acessos às 
fontes, possibilidades de pesquisas e difusão dos conhecimentos, um exemplo disso 
são os Repositórios Digitais aos quais são bases de dados online que agrupam, de 
forma organizada, documentos de diversos formatos, sejam arquivos em áudio, 
imagens, vídeos, PDF (Portable Document Format) entre outros, como cita o Instituto 

Brasileiro: 

 

Os repositórios digitais (RDs) são bases de dados online que reúnem de maneira 
organizada a produção científica de uma instituição ou área temática. Os RDs 
armazenam arquivos de diversos formatos. Ainda, resultam em uma série de benefícios 
tanto para os pesquisadores quanto às instituições ou sociedades científicas, 
proporcionam maior visibilidade aos resultados de pesquisas e possibilitam a 
preservação da memória científica de sua instituição. Os RDs podem ser institucionais 
ou temáticos. Os repositórios institucionais lidam com a produção científica de uma 
determinada instituição. Os repositórios temáticos com a produção científica de uma 
determinada área, sem limites institucionais. (INSTITUTO BRASILEIRO). 

  

Assim, os Repositórios Digitais configuram-se como uma grande alternativa para o 
acesso a diversos acervos sobre os inúmeros acontecimentos da nossa sociedade, aos 
quais o historiador pode usufruir como fontes e construí-los para sua pesquisa, conforme 
corrobora Ragazzini (2001, p. 14) ao afirmar que “a fonte é uma construção do 
pesquisador, isto é, um reconhecimento que se constitui em uma denominação e em 
uma atribuição de sentido; é uma parte da operação historiográfica”. As pesquisas e 
manuseio nos arquivos digitais não são tão distintos das pesquisas com os arquivos 
físicos, o pesquisador deve atentar a veracidade e confiabilidade dos repositórios 

pesquisados, assim escrevem Eric e Leonardo (2020): 
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O trabalho do historiador diante do arquivo digital, portanto, não é tão diferente do 
trabalho diante do arquivo físico, pois exige tanto rigor metodológico no tratamento da 
fonte quanto o tratamento de uma fonte não digital. Entretanto, esse cuidado muitas 
vezes é escamoteado ante a profusão de fontes, a agilidade da busca, a velocidade do 
acesso e a facilidade do armazenamento. (BRASIL, Eric; NASCIMENTO, Leonardo 

Fernandes., 2020, p. 203). 

 

Analisando o Laboratório de Imagens (LABIM), ressaltamos que este oferece um banco 
de imagens com mais de mil e quinhentas registros, são imagens em ótima qualidade 
de momentos eternizados na história e que são fontes que podem vir a ser explorado 
exploradas por pesquisadores, como Livros, artigos e jornais que tratam de pedagogia 
e do próprio Nestor Lima nas décadas de 1910 e 1920. Além disso, acervos do Instituto 
Tavares de Lyra, o qual faz a divulgação do patrimônio cultural de Augusto Tavares de 
Lyra, professor e escritor potiguar. Nesta sessão podemos encontrar revistas da Escola 
Doméstica de Natal (1925-1926); Revista do Centro Polymathico do Rio Grande do 
Norte (sem data definida); Várzeas e Ariscos (1938); A Escola (1925); A Educação 
(1922); O Caixeiro (1892-1894); Pátria (1922), A Reforma do Ensino do estado do Rio 
Grande do Norte (1917). No LABIM também temos o acesso ao Diário de Natal (1939-
2012), jornal Diário de Natal foi fundado por Aderbal de França, Djalma Maranhão, 
Waldemar Araújo e Rivaldo Pinheiro, sob a título de “O Diário”. 

 

No Repositório de História e Memória da Educação (RHISME) podemos ter acesso a 
muitos documentos da história da educação no estado do Rio Grande do Norte, damos 
destaques a Revistas Pedagogium que foi uma produção da Associação dos 
Professores do Estado do Rio Grande do Norte que teve sua publicação no estado na 
década de 1920 e hoje pode ser base de pesquisa e análise sobre as concepções, o 
ensino, e ideias educacionais da época, como considera Le Goff (1990, p. 470) que “só 
a análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo 
e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa.”, e 

assim diversos autores o fazem. 

 

Há possibilidades de pesquisas em outros arquivos, todos disponíveis tornam-se fontes 
que podem vir a ser questionadas, como, por exemplo, quem escreveu? qual o intuito 
de tal documento? Qual era a época o impacto de tais escritas para sua sociedade, 
quais concepções mudaram desde as suas escritas até os dias de hoje? são registros 
de décadas que estão agora disponíveis em fácil, gratuito e livre acesso, e pode ser 
acessados na palma da mão. 

 

As memórias e histórias tendo a possibilidade de serem preservadas, e também 
divulgadas para que todos possam ter conhecimento dos fatos, Almeida et. al (2019, p. 
127) já cita que os repositórios digitais “promovem a valorização, reconstrução e 
divulgação da memória”, além disso, “a cada dia essas ferramentas se integram no 
cotidiano dos ambientes acadêmicos, contribuindo para a construção do conhecimento 
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e satisfação das necessidades informacionais dos usuários”. (ALMEIDA et al. 2019, p. 
127). 

 
Conclusão 

 

Este artigo objetivou discutir a relevância do Laboratório de Imagem (LABIM) e 
Repositório de História e Memória (RHISME). Evidenciamos a importância das fontes 
disponibilizadas nestes Repositórios Digitais para as pesquisas no campo da História 
da Educação do Rio Grande do Norte, visto que cada vez mais é notado a necessidade 
de expandir os documentos e acervos para a o mundo digital, uma vez que, não só 
neste momento delicado que estamos vivenciando, mas por falta de políticas públicas 
que valorizem os cuidados com esses escritos, eles estão cada vez mais sendo 
deteriorados em espaços que por vezes não são adequados. 

 

Além disso, a ida até bibliotecas, museus, e outros espaços que guardam as memórias, 
são impossibilitado pela distância ou acessibilidade, dessa forma os documentos sendo 
disponibilizados nos repositórios digitais torna possível o acesso por pessoas em 
qualquer lugar do mundo. Por fim, mostramos muitos documentos disponíveis nos 
repositórios que podem sim ser utilizados como fonte, com isso, esperamos contribuir 
para expansão e divulgação para mais acesso e popularização desses repositórios, não 
só para os pesquisadores da área da história da educação, como também para a 
comunidade ao todo. 
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TÍTULO: A classificação e tipificação de fontes relacionadas ao ensino de Ciências 

Humanas no contexto da Ditadura Militar (1964-1985) presentes no Arquivo da Escola 

Técnica Federal do Rio Grande do Norte 

Resumo 

 

Ao trabalhar com fontes oriundas de arquivos, o pesquisador se depara com desafios 
ao longo do desenvolvimento da sua pesquisa. À sua disposição pode existir uma 
grande quantidade de documentos que, a priori, sem ter definido os objetivos e as 
hipóteses que lhes serão úteis, ele não conseguirá selecionar e identificar quais as 
fontes mais adequadas para o seu trabalho; sem mencionar nos percalços que podem 
impossibilitar sua visita ao Arquivo com periodicidade. Este trabalho se propõe a 
demonstrar os procedimentos metodológicos que foram utilizados para selecionar, 
classificar e identificar tipos de fontes pesquisadas no Arquivo da antiga Escola Técnica 
Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN) relacionados ao ensino das Ciências 
Humanas nessa instituição no contexto da Ditadura Militar (1964-1985), utilizando como 
referência teórica as técnicas e métodos propostos pelo historiador Julio Aróstegui. A 
metodologia foi demarcada por pesquisa bibliográfica, documental e visitas realizadas 
ao Arquivo no período de outubro de 2019 a janeiro de 2020. Os resultados obtidos 
apresentaram a seguinte classificação: documentos administrativos, documentos 
pedagógicos, diários de classe e fotografias. Outras pesquisas e categorizações podem 
ser realizadas com esse material, estimulando novas problematizações às fontes 
encontradas. 

 
 
Palavras-chave: Classificação de Fontes. Pesquisa histórica. Ciências Humanas 

TITLE: The classification and typification of sources related to the teaching of Human 

Sciences in the context of the Military Dictatorship (1964-1985) present in the Archive of 

the Federal Technical School 

Abstract 

 

When working with sources from archives, the researcher is faced with challenges that 
need to be overcome during the development of his research. At his disposal there may 
be a large number of documents that, a priori, without having defined the objectives and 
hypotheses that will be useful to him, he will not be able to select and identify which 
sources are most suitable for his work; not to mention the mishaps that may make it 
impossible for you to visit the Archive periodically. This work aims to demonstrate the 
methodological procedures that were used to select, classify and identify types of 
sources that were researched in the Archive of the former Federal Technical School of 
Rio Grande do Norte (ETFRN) related to the Teaching of Human Sciences in this 
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institution in the context of Military dictatorship, using as a theoretical reference the 
techniques and methods of the historian Julio Aróstegui. The methodology was 
demarcated by bibliographic, documentary research and visits to the Archive from 
October 2019 to January 2020. The results obtained presented the following 
classification: administrative documents, pedagogical documents, class diaries and 
photographs. Further research and categorization can be carried out with this material, 

stimulating new problems to the sources found. 

 
 
Keywords: Classification of Sources. Historical research. Human Sciences 

Introdução 

Pesquisadores como Aróstegui (2006) realizaram estudos sobre a pesquisa histórica 
com a preocupação em detalhar técnicas necessárias para se construir trabalhos de 
forma analítica. Em sua obra “A pesquisa histórica: teoria e método” apresentou de 
forma objetiva uma reflexão sobre o significado consistente da historiografia, assim 
como teve o propósito de evidenciar que para a realização de uma pesquisa histórica 
se faz necessário a adesão a um caminho racional e sistemático, na busca de um 
conhecimento inscrito no tempo, onde o pesquisador/historiador tem a possibilidade de 
“construir” suas fontes, dentro de uma perspectiva de que as realidades são sempre 
globais e que as sociedades se constroem historicamente no mundo, dessa forma tendo 
como consequência, a concepção de que a História é sempre global, sendo 

caracterizada como uma ciência-síntese. (ARÓSTEGUI, 2006). 

O trabalho em um arquivo traduz o sentido que Aróstegui demonstrou ao exprimir a ideia 
“da busca de um conhecimento inscrito no tempo”, para tanto, “resgatar” documentos 
de épocas anteriores não é uma tarefa fácil, requer, como já mencionado, um caminho 

racional, sistemático, e, pode ser acrescentado ainda, contextualizado. 

Esta pesquisa está vinculada ao Projeto de Pesquisa “A Doutrina de Segurança 
Nacional e a cultura escolar na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (1968-
1985)” vinculado ao Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tal projeto parte do princípio de 
que as práticas escolares sofrem constante influência do cenário político social vigente, 
entre 1964 a 1985 houve, porém, uma ênfase maior em função da ideia de regulação 
dos corpos e das mentes por meio da Doutrina de Segurança Nacional. 

Dessa forma, sob a conjuntura da Ditadura Militar brasileira, verifica-se que as Ciências 
Humanas foram prejudicadas, por estimularem o pensamento crítico, sendo suprimidas 
em estudos sociais recebendo um espaço irrisório no currículo, disciplinas voltadas para 
a difusão dos ideais da ditadura como Organização Social Política Brasileira (OSPB) e 

Educação Moral e Cívica (EMC) foram criadas. 

A ida ao Arquivo da antiga Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte teve como 
propósito mergulhar “na busca do conhecimento inscrito no tempo” baseando-se na 
seguinte problemática: Como era desenvolvido o Ensino das Ciências Humanas dentro 
de uma instituição voltada para a Educação Profissional perante o contexto da Ditadura 
Militar? A partir da referência do Decreto-Lei nº 869/69, legislação que torna obrigatória 
as disciplinas de EMC e OSPB em todas as redes de ensino do país, obteve-se a 
construção do desenvolvimento da problemática, ocasionando o direcionamento para a 
escolha de fontes relacionadas tanto aos instrumentos pedagógicos utilizados pelo 
professor, dentre eles, os diários de classe (OSPB, EMC e História), como também as 
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relacionadas à organização pedagógica (estrutura curricular do curso de Edificações de 
1981). 

Ao todo foram digitalizados 112 fontes que variavam entre normativas legais que 
condicionavam o trabalho administrativo e pedagógico da escola, fotografias, diários de 
classe, plano geral de atividades, relatórios quantitativos, currículos dos cursos técnicos, 
programas de disciplina, caracterização socioeconômica, planejamento educacional, 
folders para a divulgação da escola; ressaltando que os anos de publicação desses 
documentos estão entre 1967 a 1985. 

Diante disso, ações como: observar, classificar, sistematizar, analisar os objetos de 
estudo pertencentes às Ciências Humanas, sobretudo, elementos históricos, se 
mostraram pertinentes para aplicação de métodos de pesquisa mais específicos, 
atendendo assim as particularidades presentes da área referente à pesquisa histórica, 
proporcionando a garantia de que o caráter científico seja contemplado em todas as 
fases de efetivação deste trabalho. 

 
Metodologia 

 
No primeiro momento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, da qual foram analisados 
vários textos escritos em artigos, teses, livros de autores que estudaram acerca do 
Ensino Profissional no Brasil e no Rio Grande do Norte dentro do contexto histórico da 
Ditadura Militar enfatizando o ensino voltado para a área das Ciências Humanas. 
 
O segundo momento foi a pesquisa documental, realizada na sala de Arquivo da antiga 
Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN) – atual Instituto Federal do 

Rio Grande do Norte (IFRN), localizada na Av. Hermes da Fonseca, s/n, Natal-RN ⸻ 
com a devida autorização da bibliotecária e com o apoio de estagiárias que foram as 
principais responsáveis pela digitalização dos documentos selecionados. As visitas 
foram realizadas durante o período de outubro/2019 a janeiro/2020, uma vez por 
semana com duração média de 2 horas/por dia. Por ser de caráter documental, foi 
pertinente a utilização do método histórico uma vez que ele apresenta técnicas 
adequadas para proporcionar uma análise mais detalhada e eficiente das fontes que 
foram utilizadas para a realização do trabalho. 
 
Um fator relevante aplicado a essa pesquisa documental, dando destaque na área da 
historiografia, é a aplicação de operações técnicas que sejam capazes de dar 
prosseguimento à metodologia da observação. Aróstegui (2006) enfatiza que faz-se 
necessário a depuração dos dados, nesse aspecto se aplica a nomenclatura fiabilidade 
das fontes, entretanto, não basta apenas que as fontes apresentem credibilidade, a 
reflexão acerca das fontes adequadas à pesquisa é essencial, o pesquisador tem que 
efetuar frequentemente perguntas elaboradas a partir de hipóteses claras, tais como: “ 
‘qual o caráter de uma determinada pesquisa?’, ‘que tipo de fonte seria necessário 
utilizar?’, ‘o que se pode fazer com as que forem encontradas?’” (ARÓSTEGUI, 2006, 
p. 507). Executando esses questionamentos, obteve-se a verificação se as fontes 
selecionadas de fato foram pertinentes para que pudessem alcançar os objetivos 
propostos pela pesquisa, pois estes condicionam a adequação das fontes. 
 
Observar, classificar, sistematizar, analisar os objetos de estudo pertencentes às 
Ciências Humanas, sobretudo, elementos históricos, percebe-se que requer do 
pesquisador métodos de pesquisa mais específicos, atendendo assim as 
particularidades presentes em cada área a ser estudada, proporcionando a garantia de 
que o caráter científico seja contemplado em todas as fases de efetuação do trabalho. 
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O processo de organização e sistematização dos dados empíricos coletados consistiu 
na construção de quadros, gráficos e seleções de imagens dos diários e da estrutura 
curricular de 1981, estes dois últimos foram utilizados com pertinência no Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) “O Ensino das Ciências Humanas na Escola Técnica Federal 
do Rio Grande do Norte (ETFRN) no contexto da Ditadura Militar (1964-1985)”. Fez-se 
necessário destacar que a compreensão e a interpretação das informações 
evidenciaram o papel executado por essas Ciências Humanas no âmbito da Educação 
Profissional, e tem como finalidade trazer reflexões acerca dos seguintes 
questionamentos: Como estavam distribuídas as disciplinas de OSPB, EMC e História 
na estrutura curricular da referente à Educação Geral?  Quais eram as disciplinas que 
possuíam o maior número de horas? Quais eram os conteúdos trabalhados pelos 
professores das áreas de Ciências Humanas?[1] Quais as principais atividades e 
observações registradas pelos professores nos diários de classe das supracitadas 
disciplinas? A estrutura curricular estava condizente com as políticas educacionais 
vigentes da época (Decreto-Lei nº 869/69 e a Lei nº 5.692/71, por exemplo)? Existia 
alguma distinção de disciplinas e número de horas na estrutura curricular referente à 
Educação Geral entre os Cursos técnicos da ETFRN? 
 
A pesquisa no Arquivo não se restringiu ao fato de apresentar, descrever a 
documentação selecionada e inseri-la dentro do contexto sócio-histórico na época em 
que foi produzida, nesse aspecto, estar-se-ia reproduzindo uma prática que foi bastante 
comum no século XIX, direcionada a uma historiografia “cronista” focada na recolha dos 
fatos seguida da construção de um relato. Nessa situação, as contribuições acadêmicas 
do historiador Julio Aróstegui acerca dos procedimentos metodológicos desse trabalho 
foram úteis para a compreensão do processo de observação e classificação das fontes, 
não reproduzindo o mesmo tipo de prática citado, que nos dias de hoje, pode parecer 
fácil, mas não é, o pesquisador deve efetivar seu planejamento tendo a necessidade de 
deixar, conforme Aróstegui (2006): 
 
  
[...] sempre explícitos seus procedimentos de trabalho de forma que procure, como 
procura qualquer prática científica, apresentar uma imagem exaustiva dos elementos da 
argumentação e das fontes – de suas “evidências” – que o conduzem a determinadas 
conclusões. (ARÓSTEGUI, 2006, p. 469). 
 
  
 Para que fosse feita a classificação das fontes pesquisadas, o primeiro passo foi 
praticar o exercício da observação, leitura perceptiva das fontes, a partir da 
aplicabilidade das hipóteses que foram desenvolvidas para a realização da pesquisa 
documental no Arquivo, a saber: O Ensino das Ciências Humanas na ETFRN estava 
centrado em datas comemorativas, na organização política do Estado brasileiro e em 
eventos políticos nacionais?; O currículo referente ao ensino das Ciências Humanas 
estava alinhado à proposta de formação de um cidadão “útil” ao contexto?. E , partindo 
dessas hipóteses, elaboradas para servirem de orientação na coleta dos dados 
empíricos, sendo determinadas por meio de questionamentos, problematizações, 
ocorre-se dessa forma, a “exaustiva dos elementos da argumentação e das 
fontes”,  com a finalidade de provocar a oportunidade que os documentos fossem 
confrontados com os dados e sistematicamente postos à prova (ARÓSTEGUI, 2006). 
 
[1] Área de saberes composta por disciplinas que possuem objetivos específicos. 
 
Resultados e Discussões 
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 As Ciências Humanas antes de se constituírem como ciências no século XIX, já se 
consolidavam como campo do ensino e do saber através do estudo das Humanidades. 
Este termo foi criado no século XVI durante a Idade Moderna[1], mais precisamente na 
Universidade de Paris dado pelos jesuítas (CHERVEL, 1999 apud MATOS, 2016). Os 
ensinamentos estavam voltados, primeiramente, para a gramática e retórica, aos alunos 
eram apresentados textos clássicos que possuíam conhecimentos de várias áreas, tais 
como: filologia, geografia, história, etnologia, botânicos, zoológicos; constituindo um 
ensino de humanidades que “tinha a pretensão de integrar vários saberes específicos 
com as capacidades políticas dos sujeitos, assim, os discentes deveriam desenvolver 
primordialmente a arte de ler os textos clássicos, assim como de saber falar bem em 

público.” (MATOS, 2016, p. 119). 

A perspectiva do ensino humanístico nessa época não tinha como centralidade a 
transmissão de conteúdos, mas sim a construção de um aluno voltado para a vida 
pública, podendo desempenhar uma boa fala, um bom discurso, isso porque a educação 
clássica tinha o propósito de “desenvolver um certo número de qualidades, ou seja, a 
clareza do pensamento e da expressão; o rigor no encadeamento das ideias e de 
proposições; o cuidado com a medida e o equilíbrio; a adequação mais justa possível 
da língua à ideia” (CHERVEL, 1999, p. 155 apud MATOS, 2016, p. 120), também eram 
estabelecidas atividades que a partir dos textos clássicos estudados os alunos fossem 
capazes de realizarem uma organização cronológica de todos os fatos históricos 
relatados com a finalidade de aprender os conteúdos militar-políticos. 

Dentro do contexto da Ditadura Militar brasileira não foi diferente, além da criação de 
disciplinas voltadas para a difusão dos ideais da ditadura com OSPB e EMC, as 
disciplinas humanísticas foram suprimidas em estudos sociais e receberam um espaço 
subalterno no currículo. A construção dessa abordagem, tendo como referência o ensino 
de História, enfatiza a associação que o ensino de História estava relacionado não só 
ao “entendimento do estágio de desenvolvimento capitalista dentro dos projetos de 
modernização do País” (BITTENCOURT, 2009, p.82), como a favor dos ideias do 
governo, demonstrando a necessidade de formar os alunos em cidadãos políticos, 
ressaltando que o caráter “político” não estaria condizente em proporcionar 
democraticamente a participação de todos, mas sim com o intuito de permanecer a 
predominância de uma História eurocêntrica, do exercício da legitimação do poder de 
uma elite branca, onde a Europa seria a referência para os demais países, nesse 
aspecto, demonstrou Bittencourt (2009): 

Prevalecia a ideia de que a identidade nacional deveria sempre estar calcada na Europa 
— ‘o berço da Nação’ — e de que a história nacional havia surgido naquele espaço. 
Esse ideário explica a razão de os estudos da História do Brasil começarem fora do 
espaço nacional. O Brasil nasce em Portugal e é fruto de sua expansão marítima. 

(BITTENCOURT, 2009, p. 81). 

A História do Brasil, dessa forma, como evidenciada nas palavras da autora, está 
inserida dentro do contexto da expansão marítima portuguesa; representada em seus 
vários ciclos econômicos: Pau-Brasil; Cana-de-açúcar; Mineração, Café, etc.; tendo a 
história e a participação dos verdadeiros sujeitos formadores do povo brasileiro sendo 
omitida. É partir dessa constatação que ficam as reflexões: Qual o papel do ensino das 
Ciências Humanas em uma instituição voltada para a Educação Profissional dentro do 
contexto da Ditadura Militar? Foi, então, permitir uma educação restrita ao formar 
técnicos como uma mão-de-obra obediente às exigências do mercado de trabalho, 
assim como foi subserviente a construção dos conteúdos ensinados em História do 
Brasil? 
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A partir dessa situação, tentando responder a esses questionamentos, é que foram 
pesquisadas maneiras mais adequadas para pesquisar, classificar e tipificar as fontes 
adquiridas no Arquivo, com a finalidades de obter caminhos para o desenvolvimento da 
pesquisa. Para que seja compreendido como foi realizado esse processo de 
classificação e tipificação, importa ressaltar qual a concepção de fonte histórica foi 
utilizada neste trabalho: 

seria, em princípio, todo aquele material, instrumento ou ferramenta, símbolo ou 
discurso intelectual, que procede da criatividade humana, através do qual se pode inferir 
algo acerca de uma determinada situação social no tempo. (ARÓSTEGUI, 2006, p. 491). 

Por mais que possa, a princípio, parecer um conceito amplo e heterogêneo, o pretexto 
foi esse, pois está inserido dentro do contexto das ampliações no universo de 
possibilidades das fontes textuais trabalhadas pelos historiadores desde os princípios 
do século XX. (BARROS, 2010). 

Para amparar a organização das fontes bem como sua sistematização, critérios de 
classificação foram definidos de acordo com os objetivos e hipóteses construídos 
também com a finalidade de iniciar o trabalho de análise dos dados para poder criar 
explicações consistentes para a classificação, “é preciso encontrar critérios de 
classificação que permitam referir-se globalmente a todas as fontes possíveis, [...] sejam 
úteis para algo que resulta ser imprescindível em todo tratamento das fontes [...]: sua 
avaliação.” (ARÓSTEGUI, 2006, p. 492). 

Dessa forma, a pesquisa foi construída a partir de questionamentos direcionados às 
fontes, “se ocupa primariamente da realidade das experiências, nas quais o passado se 
manifesta perceptivelmente, ou seja: de ‘fontes’” (RÜSEN, 2010, p. 104). Dispondo do 
material empírico, teve-se a responsabilidade de verificar as teorias pertinentes para 
analisá-lo, que nesse caso, foram relacionadas com a temática do ensino técnico, 
realizando mais uma etapa dessa pesquisa histórica, pois, conforme Rüsen (2010, p. 

105): 

O processo da pesquisa vai também além do mero procedimento de apreender as 
informações das fontes sob a égide de teorias. Ele continua até a conformação 
historiográfica dos resultados das pesquisas, porque é nela que, em última análise, se 
decide que interpretação lhe cabe em relação a outros resultados e como pode ser 
integrada no saber histórico disponível até então. 

É então, nessa relação teórico-metodológica que o processo da pesquisa vai se 
consolidando, estabelecendo etapas, como: apresentação das fontes pesquisadas, 
determinando os seus tipos, realizando suas descrições, questionamentos e 
analisando-as tendo como cenário as políticas educacionais presentes durante a 
Ditadura Militar no Brasil, tendo em vista o período da existência da ETFRN (1968-1985) 
e a conjuntura econômica desse tempo que influencia as perspectivas da Educação 
Profissional que estavam inteiramente voltadas para atender as necessidades do 
mercado de trabalho, proporcionando a formação de técnicos e a qualificação da mão-
de-obra. 

Executando o prosseguimento do trabalho com os dados referidos da pesquisa, os 
critérios utilizados para a escolha das fontes foram divididos em três etapas: a seleção, 
a classificação e a tipificação. A primeira foi demarcada pela seleção de documentos 
que pudessem auxiliar no desenvolvimento da problemática exposta da pesquisa, 
dentre eles, foram selecionados: relatórios, diários de classe, organização didática, 

estrutura curricular, legislações e fotografias. 
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A segunda diz respeito à classificação dos documentos a partir da categoria “assunto”, 
as fontes foram separadas através de assuntos em comum. Nesta etapa, procurou-se 
responder as seguintes perguntas: Quais foram os materiais empíricos pesquisados no 
Arquivo do IFRN? Quantos foram? Se referiram a quais assuntos? Quais foram 
pesquisados em maior quantidade? 

E, em relação à terceira etapa, foram tipificados todos 112 documentos selecionados do 
Arquivo de acordo com os critérios estabelecidos por Aróstegui (2006). Deve-se 
ressaltar que toda documentação representa um conjunto de possibilidades e 
potencialidades que podem ser utilizadas para demais pesquisas no âmbito da História 
de Educação do Rio Grande do Norte. 

Diante dessa situação, foram encontradas fontes com a finalidade de responder ao 
objetivo geral do TCC que se fundamentou em relacionar o ensino das Ciências 
Humanas na ETFRN com as legislações educacionais vigentes durante o período de 
(1968-1985), a saber, o Decreto-Lei nº869/69 e a Lei nº5692/71; constatando que não 
basta apenas descrever as fontes, mas sim interrogá-las. Se fez necessário que os 
procedimentos metodológicos estivessem planejados e estruturados de forma que as 
pudessem se articular com a proposta da problemática e como os objetivos indicados 
na pesquisa. 

Na etapa de classificação das fontes, percebeu-se a necessidade de organizá-las 
através da construção de quadros dividindo-os por assuntos para que depois fossem 
feitas as devidas análises. A separação por assuntos foi estabelecida a partir da 
quantidade, assim sendo, os documentos foram divididos da seguinte forma: 

administrativos; pedagógicos; diários de classe e fotografias. 

  

Quadro 1 – Fontes Pesquisadas (Em anexo) 

  

Observando o Quadro 1, destaca-se a quantidade de Diários de Classe se sobressaindo 
em relação às demais fontes, 41, representando assim os conteúdos, a quantidade dos 
discentes por turma, o planejamento diário das aulas dos docentes, nos fornecendo 
dessa maneira, uma espécie de registro pedagógico relevante para a análise e 
compreensão do desenvolvimento do ensino das Ciências Humanas dentro da ETFRN. 
Esta fonte não está inserida dentro dos documentos pedagógicos porque ela se 
encontra em lugar de destaque na pesquisa, sendo uma das principais fontes 
pesquisadas no Arquivo, estes Diários de Classe, no que se refere à pesquisa do TCC, 
foram problematizados dentro do contexto das normativas: Lei nº 5.696/71 e o Decreto 
nº869/1968; realizando um trabalho de como essas normativas foram materializadas, 
postas em prática dentro do planejamento diário dos professores que lecionavam as 
disciplinas de História, OSPB e EMC. 

As demais categorias foram selecionadas como forma de subsídios fundamentais para 
se compreender o contexto que perpassava o ensino dessas disciplinas, tendo em vista 
que o conhecimento da estrutura administrativa da escola, saber sobre seu Plano de 
Ação, Plano geral de Atividades, obter informações sobre as estruturas curriculares dos 
cursos, materiais de formação docente, obter registros iconográficos de eventos 
comemorativos, ou seja, conhecer um pouco da cultura escolar da instituição permitiu 
uma análise contextualizada referente aos Diários. 
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Feita a apresentação das fontes, caracterizada como uma parte importante para a 
classificação e organização dos dados empíricos adquiridos no Arquivo, fez-se 
necessário, assim como destaca Rüsen (2010, p. 105): “ O fluxo das informações e a 
produção do saber pela pesquisa são, por princípio, definidos pelas perspectivas 
determinantes da atribuição de sentido”; ressaltar que a busca por estas informações 
foram atribuídas de significados, sentidos, que foram correspondidos por investigações, 
observações, indagações formuladas pelo meio de hipóteses. E, tendo como foco essa 
pesquisa, considerou-se como foi desenvolvido o ensino das Ciências Humanas durante 
a Ditadura Militar (1964-1985) na ETFRN realizando assim uma inferência ao contexto 
educacional no período histórico destacado. 

Dessa forma, o próximo passo foi relacionar ao estabelecimento de critérios de 
tipificação que, de acordo com Arostégui (2006, p. 492), “sejam úteis para algo que 
resulta ser imprescindível em todo tratamento das fontes históricas: sua avaliação.” O 
autor também ressalta a ideia de que devem ser globais como a finalidade de abranger 
todas as fontes assim como apresentar variabilidade. Como forma de identificar as 
fontes pesquisadas e estabelecer suas classificações quanto ao tipo, foi elaborada o 
quadro abaixo: 

  

Quadro 2 – Classificação das fontes quanto ao tipo (Em anexo) 

  

Dito isso, a definição da classificação das fontes pesquisadas foi realizada a partir dos 
critérios sugeridos por Arostégui (2006), caracterizados nos seguintes critérios: 
posicional; intencional; qualitativo e quantitativo. No primeiro, o posicional, as fontes 
podem ser diretas ou indiretas: 

[...] hoje a categorização direta/indireta, sem abandonar de todo essa noção referente 
ao grau de “originalidade” – informação, diríamos, de primeira mão ou não -, deve 
atender à funcionalidade ou idoneidade da uma fonte em relação ao tipo de estudo que 
se pretende. Desloca-se assim o critério de classificação da natureza da informação 
para o tipo de pesquisa que se pretende. Dessa forma, fontes podem ser diretas para 
um determinado assunto e indiretas para outro (AROSTÉGUI, 2006, p. 495). 

Tendo como referências a definição do critério posicional e as fontes pesquisadas, os 
documentos administrativos, pedagógicos e as fotografias são caracterizados de fontes 
indiretas, tendo em vista apresentam a função de auxílio para compreensão/análise em 
relação às fontes diretas que são os Diários de Classe. 

No critério intencional, as fontes podem ser: testemunhais, que se subdividem em 
materiais (construções, estátuas comemorativas, artes fúnebres) e culturais (crônicas, 
memórias, fontes orais, etc); e não testemunhais, também se subdividem em materiais 
(utensílios, mobiliários, arquitetura civil e militar) e culturais (documentos jurídicos, 

econômicos e administrativos). 

[...] chamamos aqui testemunhais as fontes que procedem de um ato intencional e não 
testemunhais as fontes involuntárias (AROSTÉGUI, 2006, p. 496) 

[...] A fonte voluntária é a que constituiu a memória oficial das sociedades. É o reflexo 
do imaginário que os componentes de um grupo constroem, de sua mentalidade e 
ideologia. [...] As mais perfeitas e objetivas inferências que podem ser feitas da vida das 
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coletividades humanas, ao contrário, o são através de seus produtos objetivados, de 
seus vestígios não intencionais, não voluntários, não testemunhais (AROSTÉGUI, 2006, 

p. 498). 

A partir deste critério, das definições expostas acima, pode-se destacar que os 
documentos administrativos, pedagógicos e os diários de classe são fontes não 
testemunhais-culturais e as fotografias são fontes testemunhais culturais. 

No critério qualitativo, encontram-se as fontes materiais e culturais; fontes verbais e 
fontes não verbais; as fontes verbais podem se dividir em fontes narrativas e não-
narrativas, conforme Arostégui (2006) pode-se destacar que: 

Os documentos culturais são, sem dúvida, um amplo tipo de fontes onde se incluem 
todas aquelas nas quais é possível separar um “suporte” de um “conteúdo” da 
informação. Fontes culturais são, portanto, praticamente todas as existentes que não 
são fontes arqueológicas, todas aquelas, escritas, faladas, simbólicas ou audiovisuais 
que transmitem uma mensagem em linguagem mais ou menos formalizada 

(AROSTÉGUI, 2006, p. 500). 

Através desta característica, percebe-se que as fontes pesquisadas para este trabalho 
no arquivo do IFRN são escritas, audiovisuais, sendo classificadas como culturais. Em 
relação às fontes materiais, são os vestígios arqueológicos, monumentos 
arquitetônicos, esculturas, mobiliários, elas são “documentos históricos cujo valor 
informativo reside, em primeiro lugar, em sua própria materialidade” (AROSTÉGUI, 
2006, p. 500), na referida pesquisa não houve a seleção de fontes materiais. 

As fontes das quais selecionei são definidas também como verbais e não narrativas, 
tendo em vista que oferecem o conteúdo escrito como principal objeto de estudo e sua 
forma não está estrutura em: crônicas, memórias, reportagens, relatos da maneira como 
se apresentam as fontes narrativas. 

E, no critério quantitativo, as fontes podem ser seriadas e não seriadas. A fonte seriada 
é “aquela, material ou cultural, que é composta de muitas unidades de elementos 
homogêneos, suscetíveis de serem ordenados, numericamente ou não” (AROSTÉGUI, 
2006, p. 502), são exemplos de fontes seriadas: livro de protocolos, discursos políticos, 
conjunto de testamentos. Já as fontes não seriadas “são as tradicionais fontes 
qualitativas geralmente escritas: crônicas e memórias, documentos diplomáticos, 
vestígios arqueológicos em determinadas circunstâncias, etc.” (AROSTÉGUI, 2006, p. 
503). 

Dessa forma, as fontes que foram trabalhadas são também seriadas, tendo em vista 
que a partir do seu conteúdo foram realizadas sistematizações, observações acerca de 
identificar a recorrência, a repetição de conteúdo (destaque para o trabalho realizado 
pela fonte Diário de Classe), a seriação presente nas fontes selecionadas são 
relacionadas ao conteúdo. 

Para aplicação das técnicas de fiabilidade e adequação das fontes, tendo como 
referencial o objetivo geral do meu TCC que corresponde a analisar a relação entre as 
diretrizes educacionais nacionais (Lei nº 5.692/1971 e o Decreto nº 869/1969) com o 
ensino das Ciências Humanas na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte 
(ETFRN) durante o período 1968 a 1985; a depuração dos fatos seguiu critérios que 
não podem estar dissociados de uma contextualização prévia e, para isso, os objetivos 
específicos foram elementos norteadores a fim de organizar e situar o objeto de 
conhecimento, compreendendo as normativas que regem a Educação Profissional 
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referente ao Período da Ditadura e identificar nos diários de classe os conteúdos que 
eram ensinados nas disciplinas de EMC, OSPB e História. 

Nesse sentido, convém acrescentar que, para Aróstegui não existe um “esgotamento” 
das fontes, tanto na pesquisa histórica quanto em outra não há uma dependência 
exclusiva do surgimento delas, mas sim de questões-problemas mais aprofundadas, 
após terem sido adequadas à problemática da pesquisa. É a partir dessa adequação 
das fontes ocasionada pela sua classificação e tipificação que se ratifica a proposta do 
seu não “esgotamento”, pois esses critérios são estabelecidos de acordo com os 
objetivos determinados pelo pesquisador. 

[1] Classificação da História do Ocidente pelo período linear referente ao final do século 

XV até a Idade das Revoluções no século XVIII. 

 
Conclusão 

 

Esse trabalho foi desenvolvido com a finalidade de realizar o relatório referente à 
pesquisa de iniciação científica interligada ao plano de trabalho “A legislação da 
Educação Profissional no contexto da Ditadura Militar no Brasil” do qual participei como 
bolsista voluntária, durante o período de 01.03.2020 a 31.07.2020; a sistematização dos 
quadros contendo a classificação e tipificação das fontes também serviram para fazerem 
parte dos procedimentos metodológicos do meu Trabalho de Conclusão de Curso, 
realizado na área de História da Educação no Curso de Pedagogia presencial, 
apresentado em julho de 2020. 

A seleção das fontes existentes no Arquivo da Escola Técnica Federal do Rio Grande 
do Norte, que se orientou na problematização sobre o desenvolvimento do ensino das 
Ciências Humanas na ETFRN durante a Ditadura Militar, teve como resultado a 
classificação das fontes em quatro assuntos: administrativos, pedagógicos, diários de 
classe e fotografias. E, tipificadas, de acordo com os critérios de Aróstegui (2006), em: 
indireta/não testemunhal/ cultural/ verbal/ não narrativa/seriada (documentos 
administrativos e pedagógicos); direta/não testemunhal/cultural/verbal/não 
narrativa/seriada (diários de classe); e, indireta/não testemunhal/não verbal/não 
narrativa/seriada (fotografias). 

A pesquisa não apresenta caráter conclusivo, mesmo constatando que seu objetivo de 
demonstrar como as fontes do Arquivo da antiga ETFRN foram selecionadas, 
classificadas e tipificadas foi realizado com êxito; existe ainda muitas possibilidades, 
questionamentos e problematizações que podem ser obtidos por esses documentos 
como também eles podem ser confrontados com outras fontes, tais como entrevistas, 
documentários, expandindo a diversidade de fontes trabalhadas ampliam-se os pontos 
de vistas, interpretações acerca do objeto estudado atribuindo assim diferentes sentidos 
em relação a uma mesma temática. 

Destaca-se a importância deste trabalho para o prosseguimento de pesquisas sendo 
realizadas no campo da História da Educação, sobretudo pesquisas envolvendo 
metodologia histórica a fim de estimular outros pesquisadores, discentes de graduação, 
de pós-graduação, porque esse campo de pesquisa nos dias atuais está sendo 
prejudicado dentro da educação superior, tendo sua carga horária reduzida em 
disciplinas fundamentais para o curso de graduação em Pedagogia, como por exemplo, 
Fundamentos Históricos Filosóficos da Educação. 
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Dessa forma, a futura graduada em pedagogia que realizou esse trabalho deseja 
continuar sua pesquisa dentro da área de História da Educação Profissional no Rio 
Grande do Norte, com o intuito de explorar os demais documentos selecionados no 
Arquivo do IFRN realizando associações e ampliando os objetivos propostos dessa 
pesquisa inicial, bem como utilizar outros tipos de fonte, dentre elas, a fonte oral para 
proporcionar uma maior problematização acerca da temática estudada. 
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Quadro 1 - Fontes Pesquisadas 
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Quadro 2 - Classificação das fontes quanto ao tipo 
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Resumo 

 

Essa pesquisa foi desenvolvida em um Projeto de Pesquisa no qual busca observar e 
analisar a prática docente em sala de aula sob à luz da abordagem walloniana na Escola 
Municipal Djalma Maranhão, localizada no bairro de Felipe Camarão, zona oeste de 
Natal/RN. Apresentando como objetivo interpretar as abordagens observadas em sala 
de aula, entender através de relatos como se dá a construção da criança enquanto 

pessoa naquela escola e produzir reflexões sobre os estudos wallonianos e decoloniais. 
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TITLE: What person do we seek to build? The organization of pedagogical work at the 

Djalma Maranhão Municipal School 

Abstract 

 

This research was developed in a Research Project in which it seeks to observe and 
analyze the teaching practice in the classroom in the light of the Wallonian approach at 
the Djalma Maranhão Municipal School, located in the Felipe Camarão neighborhood, 
west zone of Natal / RN. Presenting the objective of interpreting the approaches 
observed in the classroom, understanding through reports how the construction of the 
child occurs as a person in that school and producing reflections on Wallonian and 

decolonial studies. 

 
 
Keywords: Teaching practice. Pedagogical work. Wallonian approach. 

Introdução 

Este artigo objetiva expor e detalhar o trabalho realizado pela discente Beatriz Marques 
Ferreira como pesquisadora de iniciação científica, a partir do Plano de Trabalho Um 
olhar walloniano sobre o trabalho pedagógico da Escola Municipal Djalma Maranhão, 
dentro do projeto coordenado pela professora, realizado entre o segundo semestre de 
2019 e a primeira metade de 2020. Aborda, também, as atividades de grupos de estudos 
previstos no citado Plano de Trabalho: o Grupo de Estudos Wallonianos, coordenado 
pela professora Rossana Pinheiro, e os estudos desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa 
Sertania e Educação, coordenado pelo professor Walter Pinheiro e pela professora 
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Rossana Pinheiro, com a finalidade de contribuir para um melhor desenvolvimento e 
construção da pesquisa, contando assim, com perspectivas agregadoras para esse 

processo. 

O projeto de pesquisa ao qual nos referimos e intitulado Que pessoa buscamos 
construir? A organização do trabalho pedagógico na Escola municipal Djalma Maranhão 
tem como objetivo central observar e identificar as abordagens da prática docente na 
escola, não só em sala de aula, mas em todo ambiente escolar analisando as práticas 
adotadas no pátio, biblioteca e em sala de aula a partir de uma abordagem walloniana. 

Nesse sentido, a pesquisa buscou analisar e interpretar a realidade vivenciada na 
Escola Municipal Djalma Maranhão a partir da abordagem do materialismo dialético, 
tendo em vista a ideia de que nenhum acontecimento pode ser entendido de forma 
isolada, sem uma ligação com outros fatores que também os rodeiam (STÁLIN,1938). 
Também fundamentado nos pensamentos de Wallon a pesquisa se conduziu a partir de 
um olhar no qual percebe a criança em suas dimensões afetivas, motoras e cognitivas 
no entendimento de uma teoria do desenvolvimento que compreende a aprendizagem 
como um processo de construção do conhecimento. 

Compreender o processo da construção do indivíduo enquanto pessoa foi um fator 
fundante para o procedimento dessa pesquisa, tendo em vista que esse estudo busca 
o observar os processos e abordagens estabelecidos na escola, e para isso foi 
necessário utilizar das obras wallonianas para subsidiar as questões observadas no 
campo empírico. 

 

Metodologia 

 

Wallon em suas obras traz uma discussão sobre as abordagens escolhidas por ele para 
a construção de seus dados, nelas apresenta o método de análise no qual segundo ele 
é a “única abordagem que permite a superação das antinomias que entravam a objetiva 
compreensão da realidade” (GALVÃO, 2014, p. 30). Com base nesse pensamento essa 
pesquisa foi também construída a partir do método de análise do materialismo dialético, 
visando construir os dados do estudo através de uma observação da realidade vivida 
na comunidade em que se localiza o campo empírico.Após as orientações 
metodológicas feitas pela professora Rossana Pinheiro em reuniões, iniciou-se o 
período de campo na Escola Municipal Djalma Maranhão, localizada no bairro de Felipe 
Camarão, zona oeste de Natal/RN. O primeiro contato com a escola foi mediado pela 
professora, de forma que apresentasse aos discentes o ambiente e a comunidade 
escolar, assim os mostrando a equipe gestora e a uma parte do corpo docente.No dia 
seguinte, foram a escola sem a presença da orientadora, no intuito dos discentes 
criarem suas próprias impressões sobre a escola e também para se integrarem à rotina 
daquele ambiente escolar em especial, para que posteriormente pudessem se organizar 
para entrar em campo. A princípio, ficou estabelecido assim como previsto no Plano de 
Trabalho que se realizariam algumas semanas de observações para que pudessem 
construir dados com o objetivo de decidirem o seu objeto de pesquisa. A partir dessa 
ideia, decidiu-se que a discente Beatriz Marques Ferreira iria observar a turma do 1º ano 
do Ensino Fundamental I matutino até o fim do semestre.Com isso, as visitas ao campo 
empírico aconteceram duas vezes por semana, conforme acordado, indo ao local nas 
segundas e quartas feiras dos meses de novembro e dezembro de 2019, o que 
possibilitou a construção de alguns dados da turma em questão e, por conseguinte, a 
elaboração do seu objeto de estudo na pesquisa, devido a inquietações surgidas em 
sala de aula. Com as idas à escola foi possível observar aspectos como a rotina escolar, 
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atividades desenvolvidas, prática docente pela titular da turma e as pessoas que 
compõem aquela turma.A construção de dados no campo empírico se deu através de 
uma boa receptividade por parte dos professores, coordenadores e da direção, de modo 
que contribuiu para a elaboração e desenvolvimento da pesquisa. A observação e a 
interpretação dos dados foram os instrumentos centrais utilizados em toda a pesquisa, 
tendo em vista que seriam os métodos de maior utilização e também devido ao atraso 
e dificuldades enfrentadas no desenvolvimento da pesquisa no ano de 2020. Essas 
dificuldades se deram pelo fato de ocorrido uma pandemia do Coronavírus desde março, 
fazendo com que fossemos obrigados a deixar o locus da pesquisa como uma medida 
sanitária. 

Concomitante às pesquisas de campo, aconteciam os encontros dos grupos de estudo, 
com apresentação de teóricos, conceitos, vertentes e teorias, com o intuito de ampliar 
o repertório dos alunos da pesquisa, de modo que os discentes pudessem utilizar tais 
conhecimentos para a elaboração de seu objeto de estudo. Assim, o que foi trabalhado 
nestes grupos foram leituras, seguidas de rodas de conversa sobre obras referentes aos 
assuntos de decolonialidade e as produções do teórico Henri Wallon. 

Em meio as reuniões realizadas pelo grupo de iniciação científica, ficou decidido que se 
terminaria o ano letivo de 2019.2 com as observações feitas na escola e encontros dos 
grupos de estudos e que daria continuidade aos trabalhos no próximo semestre 
(2020.1), mais especificamente em março de 2020.O trabalho de campo acabou por ser 
interrompido pelo fechamento da escola em razão da pandemia causada pelo novo 
Corona vírus. Nosso trabalho, então, voltou-se para pensar as práticas que pudemos 

observar a partir dos estudos que continuamos a fazer. 

 
Resultados e Discussões 

 

Que pessoa buscamos construir? É com esse questionamento que esta pesquisa deu 
o seu andamento, ou seja, em cada momento de observação no campo empírico essa 
pergunta era essencial para a construção desse estudo tendo sempre como base os 
estudos wallonianos. A partir desse questionamento buscamos analisar as teorias de 
Henri Wallon para construir reflexões que pudessem responder esse questionamento, 
com isso levamos em consideração a teoria do desenvolvimento da pessoa completa, 
isto é, Wallon considera que o desenvolvimento de uma criança se dá através do meio 
social conectada aos campos funcionais: afetividade, motricidade, inteligência e pessoa. 

Com suporte desse conceito ao chegar no locus da pesquisa se fez necessário 
organizar elementos que expressassem a realidade da comunidade escolar para que 
pudéssemos entender de forma mais completa a dinâmica e as concepções daquela 
escola. Através da receptividade das professoras pôde-se criar uma noção da tal 
realidade em que a escola está situada, no qual se mostrou uma vivência com diversas 
dificuldades econômicas, sociais e políticas, em que de certa forma influenciam o 
processo de aprendizagem dos alunos e também na construção da criança em sua 
totalidade. 

Após as primeiras observações realizadas referentes a realidade iniciou-se um período 
em que foi observado durante os meses de novembro e dezembro, a organização do 
trabalho pedagógico da turma do 1ºano do Ensino Fundamental I no turno matutino. No 
primeiro dia de análise direta com objeto estudado, pôde-se perceber que se tinha a 
construção da criança como uma pessoa que compõe um meio social, tendo em vista 
que o assunto abordado naquele momento em sala de aula se referia ao bairro em que 
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esses alunos moravam, discutindo questões sociais, econômicas, históricas e culturais. 
Tal abordagem é fundamental para o desenvolvimento da criança, tendo em vista que 
um fator essencial para a formação de sua personalidade é o meio humano, no qual a 
criança irá dar início as suas práticas sociais. (AMARAL; SUELY, 2012, p. 51). 

Para Wallon (1975), citado por Suely Amaral “ Os meios onde a criança vive e os que 
ambiciona são o molde que dá cunho a sua pessoa”(AMARAL; SUELY, 2012, p. 53). 
Por meio dessa ideia e da abordagem realizada em sala foi possível perceber um dos 
pontos do processo de construção da criança na Escola Municipal Djalma Maranhão, 
deste modo, os dias seguintes foram fundantes para refletir sobre outras práticas 
adotadas pela professora daquela turma. 

Na segunda semana de observação no campo empírico foi notado ao longo das aulas 
atividades em que envolviam as questões motoras dos alunos, por meio tarefas mais 
expressivas como a pintura, desenho, corte e colagem. Com base no que foi estudado, 
foi possível estabelecer uma relação do que foi visto em campo com as concepções 
wallonianas, assim, entendemos que a motricidade possui um papel essencial para o 
desenvolvimento da criança no mundo concreto, mas também se entende que o 
movimento é fundante na afetividade e na cognição do indivíduo. (GALVÃO; IZABEL, 
2014, p. 69). As observações realizadas se estenderam a todo ambiente escolar de 
modo que as práticas desenvolvidas pelas crianças e docentes também fossem notadas 
e interpretadas a luz das concepções wallonianas. A partir disso, percebeu-se que o ato 
do brincar era uma prática que predominava nos momentos vividos fora da sala de aula, 
no qual foi observado que estava restringido ao período do intervalo, sendo assim, algo 
que não estava integrado a sala de aula. Desta forma, os alunos desfrutavam desse 
momento em outros ambientes, como a quadra e o pátio, exercendo os mais diversos 
tipos de brincadeiras e jogos. Com base nas ideias de Wallon, o brincar é fundamental 
para o desenvolvimento funcional da criança e o por meio dessa prática ela irá 
aperfeiçoando este processo, com isso se torna fundamental, baseando nesse 
pensamento, que o momento do brincar seja estimulado pelos docentes, de modo que 
seja inserido no cotidiano o ato do brincar como forma de auxiliar o processo de 
desenvolvimento da criança. Além disso, o brincar segundo Wallon, remete a um 
momento de descanso das atividades formais em que a criança é posta, de modo que 
ela não nega nem renuncia tais práticas, mas procura por um momento de alento 
referente a suas atividades próprias. 

O brincar é sem dúvida uma infração às disciplinas ou às tarefas que impõe a todo 
homem as necessidades práticas de sua existência […] É em relação a elas que é 
saboreado como um descanso e também como um novo alento, pois longe de suas 
exigências, é o livre inventário e o aperfeiçoamento destas ou daquelas disponibilidades 
funcionais (WALLON, 2007, p. 59) 

Outra prática bastante importante observada no campo empírico no período de 
construção de dados foi o processo de alfabetização e letramento da turma do 1º ano 
do ensino fundamental I, tendo em vista que buscamos a construção da pessoa 
completa, tal prática se torna essencial para a continuidade desta pesquisa. Assim, foi 
notado alguns padrões ao longo das aulas, como a destreza para a escrita na maioria 
das atividades propostas e em alguns momentos foi percebido um ritmo diferente em 
outras tarefas sugeridas aos alunos. Tais ações foram percebidas através das 
atividades postas as crianças, como tarefas no livro didático, produções textuais, escrita 
do nome e também por meio de leituras realizadas na sala pela professora. Durante a 
produção das atividades foi notado que os alunos dependiam da professora para 
desenvolver a atividade proposta a eles, mas sendo observado posteriormente que tal 
dependência era no intuito de uma confirmação e uma confusão do que eles tinham 
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produzido. Com base nas ideias de Wallon esse movimento é natural do 
desenvolvimento da criança, se assemelhando ao movimento de um pêndulo que, oscila 
entre os polos opostos, no qual ela passa por frequentes retrocessos para que tal 
processo se firme. ‘’ Esses retrocessos, entendidos como reaparecimento de formas 
mais arcaicas de atividade são facilmente observáveis na relação da criança com tarefas 
escolares’’ (GALVÃO, IZABEL, 2014, p. 47). 

Em meio as reuniões realizadas pelo grupo de iniciação científica, ficou decidido que se 
terminaria o ano letivo de 2019.2 com as observações feitas na escola e encontros dos 
grupos de estudos e que daria continuidade aos trabalhos no próximo semestre 
(2020.1), mais especificamente em março de 2020. Com o início do novo semestre, a 
coordenadora do projeto estabeleceu o cronograma de reinício dos trabalhos para a 
segunda quinzena de março; uma reunião para planejar a continuidade do Plano de 
Trabalho e as ações da pesquisa na escola e nos grupos de estudo. Dentre essas ações, 
estavam a (re)organização do Plano de Trabalho, a escolha do objeto de pesquisa, 
construção de dados na escola, elaboração do artigo e apresentação do trabalho em 
eventos acadêmicos no porvir. Entretanto, o que sucedeu à esta proposta de 
organização foi uma pandemia, que teve início na cidade de Wuhan, na China, no final 
de 2019, chegou no Brasil no dia 26 de fevereiro de 2020 e fechou a UFRN desde 17 
de março de 2020, provocando efeitos avassaladores, os quais resultaram no 
afastamento de toda e qualquer atividade não essencial por tempo indeterminado, 
incluindo o fechamento de escolas e universidades, de maneira que não foi possível dar 
andamento à pesquisa, nem mesmo aos encontros dos grupos de estudos, dado o efeito 
emocional que o distanciamento social causou a todos. As atividades do Grupo de 
Estudos Wallon & Sertania reiniciaram no dia 01 de maio de 2020. As atividades do 
Grupo de Pesquisa Sertania e Educação estão previstas para reiniciar em 18 de 
setembro de 2020. 

Vivendo em um tempo de incertezas, sem saber se era possível voltar em breve, 
inicialmente, teve-se uma paralisação de todas as atividades acadêmicas, visando uma 
volta nos próximos meses, mas com o número crescente de infectados e mortes por 
covid-19 fez com que se iniciasse um período remoto, no qual era o único meio possível 
para a continuação dos trabalhos deixados pela pandemia. Com a utilização deste 
artifício, a orientadora Rossana sugeriu a volta dos estudos, os quais puderam retomar 
por meio de reuniões remotas pela plataforma do Google Meet apenas os encontros do 
grupo de estudos wallonianos, ocorrendo uma vez por mês, com a duração de 2h cada 

encontro. 

Após a adesão das atividades remotas, ficou estabelecido que iriam se iniciar leituras e 
debates sobre o teórico em questão e com isso foram indicadas pela professora as 
obras de Henri Wallon (2008) e Izabel Galvão (1995). Posteriormente, o grupo sentiu a 
necessidade da ampliação do repertório para uma compreensão mais efetiva das obras 
de Henri Wallon e foram incluídos interlocutores para adensar a discussão, vindos de 
áreas da sociologia, filosofia e literatura, como Edgar Allan Poe (1978) e Nietzsche 
(1987). As referidas atividades foram as que consideramos possíveis de ocorrer neste 
período de 2020.1 e que terão continuidade no próximo semestre, também na forma 
remota. 

 
Conclusão 

 

O plano de trabalho não pôde ser completamente viabilizado dada a crise sanitária que 
nos impôs limites não previstos. Mesmo que não finalizado, devido à pandemia, diversos 
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objetivos foram alcançados, tendo em vista que experiências na Escola Municipal 
Djalma Maranhão foram de extrema importância para um início de uma carreira de 
pesquisadora, devido a boa relação entre a escola e a comunidade acadêmica, na qual 
propiciava um bom ambiente para o aprendizado do pesquisador. O grupo com os 
estudos wallonianos teve um papel fundante para a ampliação do repertório no âmbito 
da psicologia educacional, possibilitando novas visões para as análises em sala de aula 
para com os alunos e professores. Ademais, o grupo de estudos do grupo de pesquisa 
Sertania proporcionou uma nova linha de pensamentos sobre o mundo e também sobre 
o ambiente escolar que agrega em toda e qualquer produção acadêmica. 

Com isto, conclui-se que o Plano posto em execução no ano de 2019 não pôde ser 
levado à termo, mas tanto contribuiu para a renovação do projeto no qual se insere, 
como promoveu a construção de outros dois outros Planos de Trabalho, na expectativa 
de que dias melhores virão e poderemos contribuir com outros olhares para a pessoa 
que se pretende construir na comunidade escolar investigada. 
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TÍTULO: O ensino de Psicologia Educacional na formação de professores: impactos nas 

concepções de ensino, aprendizagem e ciclos de vida dos licenciandos 

Resumo 

 

O presente estudo é fruto do projeto de pesquisa intitulado “Ensino, aprendizagem e 
ciclos de vida: concepções de estudantes dos cursos de formação de professores da 
UFRN e suas implicações para a prática pedagógica”, em execução desde 2016, cujo 
objetivo foi analisar as concepções dos estudantes de licenciatura da UFRN acerca dos 
processos de ensino e aprendizagem e dos ciclos de vida. Desse modo, com intuito de 
aprofundar a compreensão de como os licenciandos constroem suas concepções, foi 
realizado um estudo com os docentes que atuam ou atuaram em componentes de 
Psicologia Educacional nos cursos de formação inicial de professores, na referida 
instituição, no período de 2019, com o objetivo estabelecer conexões ou contrapontos 
com as concepções dos licenciandos. Para obtenção dos dados da pesquisa foram 
realizadas entrevistas individuais semiestruturas com oito professores da área e uma 
roda de conversa com cinco professores, destes, três já haviam participado da etapa de 
entrevistas. Os resultados demonstraram que as concepções teórico-metodológicas dos 
professores refletem suas experiências e trajetória docente, as quais influenciam na 
prática pedagógica e metodologias por eles adotadas, consequentemente, impactando 
na aprendizagem, construção e/ou reconstrução das concepções dos estudantes de 
licenciatura acerca dos processos de ensino, aprendizagem e ciclos de vida. 

 
 
Palavras-chave: Psicologia Educacional. Ensino-aprendizagem. Ciclos de vida. 

TITLE: The teaching of Educational Psychology in teacher formation: impacts on the 

conceptions of teaching, learning and life cycles of graduates 

Abstract 

 

This study is the result of the research project entitled "Teaching, learning and life cycles: 
conceptions of students of the teacher training courses at UFRN and their implications 
for pedagogical practice", which has been in execution since 2016, whose objective was 
to analyze the conceptions of UFRN undergraduate students about teaching and 
learning processes and life cycles. Thus, in order to deepen the understanding of how 
undergraduates construct their conceptions, a study was conducted with teachers who 
work or acted in educational psychology components in the initial teacher training 
courses at the institution in the period of 2019, with the objective of establishing 
connections or counterpoints with the conceptions of the undergraduates. To obtain the 
research data, individual semi-structures interviews were conducted with eight teachers 
in the area and a round of conversation with five teachers, three of which had already 
participated in the interview stage. The results showed that the theoretical and 
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methodological conceptions of teachers reflect their experiences and teaching trajectory, 
which influence the teaching practice and methodologies adopted by them, 
consequently, impacting on the learning, construction and/or reconstruction of the 
conceptions of undergraduate students about the teaching, learning and life cycles 
processes. 

 
 
Keywords: Educational Psychology. Teaching-learning. Life cycles. 

Introdução 

O presente estudo investiga o ensino de Psicologia Educacional na formação inicial de 
professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), compreendo que 
esta instância possui um aporte teórico-metodológico basilar para orientar e subsidiar a 
prática educativa, além de contribuir com as ferramentas necessárias para se pensar, 
refletir e fazer a prática pedagógica (BZUNECK, 1999). Nesse sentido, a Psicologia 
Educacional não se restringe a um componente teórico e reprodutor de conhecimentos 
e procedimentos, mas sim, atua como um instrumento no locus da ação educativa 
(ALMEIDA et al., 2003), contribuindo na compreensão dos processos de ensino e 
aprendizagem nos diferentes ciclos de vida, bem como ajuda a entender o 
desenvolvimento psicológico humano e a analisar as dimensões históricas, sociais e 
culturais dos sujeitos (PAINI, 2006). 
 
No entanto, a literatura disponível revela um ensino de Psicologia Educacional 
problemático que enfrenta diversos desafios e reproduz as dificuldades encontradas na 
formação de professores, como é o caso da ênfase nos conteúdos específicos, 
desarticulação com o contexto escolar e a dicotomia entre teoria e prática (COSTA, 
2015), além disso, existem dificuldades relacionadas à fragmentação das abordagens 
psicológicas, reprodução do modelo formativo racional-técnico, falta de diálogo com as 
demais disciplinas pedagógicas, insuficiência na carga horária e a influência do 
psicologismo no processo educacional (CHECCHIA, 2015; LAROCCA, 2007; PAINI, 
2006; ALMEIDA et al., 2003). Diante destas questões, são feitas algumas reflexões 
sobre o ensino de Psicologia Educacional na formação de professores, como, “quais 
são os impactos que os componentes trazem nas aprendizagens dos estudantes de 
licenciatura?” e “quais são os impactos das concepções dos professores na 
compreensão de conceitos de psicologia educacional por parte dos licenciandos?”. 
Estas questões trazem inquietações sobre a área, merecendo, assim, ser retomada, 
investigada, discutida e ampliada.    
 
Com base nisso, o presente estudo descreve as ações e resultados de um projeto de 
pesquisa nomeado “Ensino, aprendizagem e ciclos de vida: concepções de estudantes 
dos cursos de formação de professores da UFRN e suas implicações para a prática 
pedagógica”, em execução desde 2016, cujo objetivo é analisar as concepções dos 
estudantes de licenciatura da UFRN acerca dos processos de ensino e aprendizagem 
e dos ciclos de vida. Os resultados desta pesquisa apontaram que o ensino de 
Psicologia Educacional é substancial na formação docente e traz impactos significativos 
na compreensão de tais processos, no entanto, esses impactos tem sido insuficientes 
para reconfigurarem ou reestruturarem as concepções dos licenciandos que estão 
relacionadas ao campo das experiências pessoais, assim como, possuem dificuldades 
de diferenciarem os ciclos de vida e definir recursos e estratégias pedagógicas para a 
infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice, baseando-se, muitas vezes, em 
estereótipos provenientes do senso comum (PINTO, 2018). 
 
Tais resultados demonstraram a necessidade de aprofundar o estudo e conhecer as 
concepções dos professores de Psicologia Educacional dos cursos de licenciatura da 
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UFRN, na busca de fazer correlações ou contrapontos com as concepções dos 
licenciandos. Diante disso, a última etapa da pesquisa, objetiva compreender as 
repercussões das concepções teóricas e das metodologias adotadas por docentes de 
Psicologia Educacional que atuam ou atuaram na formação de professores, na referida 
universidade, sobre as crenças dos licenciandos acerca dos processos de ensino e 
aprendizagem e dos ciclos de vida. 
 
Assim, a pesquisa traz como relevância ampliar as discussões sobre o ensino de 
Psicologia Educacional na formação docente, contribuindo para repensar ações de 
ensino que considerem a articulação entre teoria e prática e sejam vinculadas ao 
contexto escolar, permitindo a superação dos desa 
 
Metodologia 

 

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa foram adotadas metodologias que permeiam 
o uso de métodos mistos de análise, possibilitando o levantamento de dados qualitativos 
e quantitativos em um único estudo (CRESWELL, 2007). Diante disso, a última etapa 
da pesquisa, que aqui será relatada, os procedimentos utilizados foram as entrevistas 
individuais semiestruturadas realizadas com oito professores que lecionam/lecionaram 
componentes de Psicologia Educacional na UFRN, no período de 2017 a 2018, sendo 
o mesmo período que foi efetuada a pesquisa com os estudantes de licenciatura; e uma 
roda de conversa realizada com cinco professores, no período de 2019, os quais fazem 
parte do atual grupo de docentes da área. 

Nesse sentido, as entrevistas semiestruturadas tiveram como objetivo investigar e 
conhecer as concepções teórico-metodológicas dos docentes de Psicologia 
Educacional, bem como suas repercussões sobre as crenças e valores dos licenciandos 
sobre os processos de ensino e aprendizagem e dos ciclos de vida, e, assim, conseguir 
estabelecer relações entre as concepções dos licenciandos e as concepções docentes, 
compreendendo que não serão encontradas correlações lineares, no entanto, faz-se 
necessário analisar as relações possíveis e complexas existentes entre tais 
concepções. Desse modo, a etapa de entrevista foi realizada entre maio e setembro de 
2019 e seguiu um roteiro com oito perguntas previamente formuladas, orientando a 
coleta de dados (GIL, 2010; CRESWELL, 2007). Tais perguntas traziam aspectos, 
como: tempo na docência e na UFRN; dificuldades na atuação docente; principais 
metodologias adotadas; e perguntas com base nos resultados da pesquisa anterior com 
os licenciandos. Quanto aos termos éticos de privacidade dos participantes foram 
atribuídos nomes fictícios de identificação aos entrevistados, sendo eles: Camélia, 
Chanana, Dália, Hortênsia, Íris, Jacinto, Nardo e Rosa. 

Com base nisso, as análises das entrevistas foram feitas de forma minuciosa, 
interpretando e compreendendo cada concepção docente de maneira crítica e sensível 
e, para isso, foi adotado a metodologia de criação e classificação de categorias 
coerentes de análise (BARDIN, 1995) construídas a posteriori. Desse modo, em relação 
às concepções docentes referentes aos processos de ensino e aprendizagem foram 
construídas três categorias: Concepção que estabelece indissociabilidade entre 
ensino e aprendizagem; Concepção que apresenta separação entre ensino e 
aprendizagem e Concepção que apresenta ambiguidades no modo de 
compreender as relações entre ensino e aprendizagem. Quanto às concepções 
relacionadas aos ciclos de vida foram elaboradas duas categorias: Compreende o 
modo como crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem a partir das 
concepções teóricas sobre ensino e aprendizagem e Compreende o modo como 
crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem a partir das fases do 
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desenvolvimento. Para as concepções sobre o papel da Psicologia Educacional na 
formação inicial de professores foram criadas cinco categorias: Considera 
fundamental pois os conhecimentos psicológicos subsidiam e orientam a prática 
docente; Considera fundamental pois ajuda a compreender os processos de 
ensino-aprendizagem e como se dá o desenvolvimento humano; Considera 
fundamental pois ajuda a compreender os processos de humanização; Considera 
fundamental pois ajuda a compreender as questões individuais dos sujeitos nos 
processos de ensino e aprendizagem; e Considera fundamental, porém sem 
especificar precisamente qual seria o papel da Psicologia Educacional. 

Quanto às concepções sobre as principais dificuldades encontradas na área foram 
construídas seis categorias de análise: Dificuldades relacionadas à carga horária 
dos componentes curriculares; Dificuldades relacionadas à fragmentação da 
disciplina; Dificuldades relacionadas aos recursos e materiais didáticos; 
Dificuldades relacionadas à experiência na área docente; Dificuldades 
relacionadas ao lugar da psicologia na educação; e Dificuldades relacionadas às 
expectativas dos estudantes. E foram elaboradas duas categorias sobre a relação 
teoria e prática na prática docente, sendo: Considera importante e trabalha a relação 
teórico-prática e Considera importante a relação teórico-prática, todavia, enfatiza 
os aspectos teóricos. Para as metodologias aplicadas no ensino de Psicologia 
Educacional foram criadas duas categorias: Metodologias de ensino-aprendizagem 
com ênfase teórico-prática e Metodologias de ensino-aprendizagem com ênfase 
conceitual. 

Após a constatação dos resultados das entrevistas foi realizada uma roda de conversa 
com cinco docentes da área, destes, três já haviam participado da etapa anterior, 
objetivando aprofundar os resultados das entrevistas e compreender como as 
concepções individuais se manifestavam e/ou reformulavam no contexto do grupo de 
docentes. A conversa teve uma duração de mais ou menos uma hora e foi realizada em 
novembro de 2019, sendo guiada por um roteiro com três perguntas norteadoras, 
contudo, apenas uma pergunta foi feita, deixando a conversa mais livre. Para análise 
dos dados foram construídas categorias a posteriori com base nas repercussões dos 
professores. Assim, seis categorias foram elaboradas referentes às principais 
dificuldades encontradas no ensino de Psicologia Educacional, que são: Estrutura 
curricular dos cursos de licenciatura; Carga horária dos componentes 
curriculares; Psicologização exacerbada da Psicologia Educacional; 
Distanciamento entre teoria e prática; Falta de preparo dos licenciandos e 
Desinteresse dos licenciandos pelos conteúdos abordados. E duas categorias 
sobre as metodologias adotadas: Metodologias teórico-práticas e Metodologias de 
ensino-aprendizagem com base em estados motivacionais. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os resultados da pesquisa foram obtidos a partir das respostas dos docentes que 
participaram das entrevistas individuais semiestruturadas e de uma roda de conversa 
realizada com aqueles que se dispuseram a participar. Nesse sentido, antes de adentrar 
nos dados provenientes da investigação, faz-se necessário compreender o perfil dos 
sujeitos da pesquisa, os quais fazem parte do corpo docente da UFRN que ministra ou 
já ministrou componentes de Psicologia Educacional. Desse modo, dos oito professores 
entrevistados, quatro possuem experiência docente superior a 20 anos, um possui 
experiência superior a 10 anos e três apresentaram entre 2 a 7 anos de experiência 
docente. Vale ressaltar, que a maioria dos participantes atua/atuaram como docentes 
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na UFRN no período de 2 a 3 anos, enquanto dois destes apresentaram tempo superior. 
Assim, formando um corpo docente experiente quanto à atuação pedagógica apesar de 

a maioria ter ingressado há pouco tempo na instituição. 

O grupo é composto por 6 mulheres e 2 homens, que possuem uma faixa etária entre 
30 a 65 anos, percebendo-se, assim, uma variação nas idades dos participantes, 
possibilitando a análise de diferentes perspectivas em um mesmo estudo. Também há 
uma variação quanto à formação acadêmica dos professores, no qual é evidenciado no 
Quadro 01 (APÊNDICE A) que demonstra um grupo diverso academicamente. 

À vista disso, pretende-se agora analisar as concepções teórico-metodológicas dos 
docentes de Psicologia Educacional e compreender as relações complexas existentes 
com as concepções dos estudantes de licenciatura. Neste estudo serão destacadas, 
especificamente, as categorias referentes às concepções de ensino e aprendizagem e 
concepções sobre ciclos de vida e suas relações com as metodologias adotadas em 
sala de aula pelos professores. 

As primeiras categorias de análise construídas a posteriori referem-se às concepções 
dos docentes formadores que estão relacionadas aos conceitos de ensino e 
aprendizagem, em que, foram elaboradas três categorias com base nas respostas 
referentes aos questionamentos sobre como os processos de ensino-aprendizagem 
deveriam ser trabalhados na disciplina de Psicologia Educacional nas licenciaturas e 
como compreendiam o fato de 33,5% dos licenciandos apresentarem concepções de 
ensino e aprendizagem centradas no professor e 48,5% incoerência entre as 
concepções de ensino e aprendizagem (PINTO; RIBEIRO; FONSECA, 2018). 

Diante disso, a primeira categoria refere-se às Concepções que estabelecem 
indissociabilidade entre ensino e aprendizagem, em que, dos oito entrevistados, seis 
apresentaram respostas provenientes das teorias psicogenéticas, mais precisamente, a 
teoria sócio-histórica de Vygotsky, que é fundamentada na interação entre o sujeito e 
conhecimento, sendo mediada pelos produtos culturais (instrumentos e signos) 
(SCHWARZ; CAMARGO, 2019). Essa teoria também afirma que aprendizagem e 
desenvolvimento são conceitos que se retroalimentam, ou seja, um impulsiona o outro. 
Assim, as respostas agrupadas nesta categoria evidenciaram concepções que 
compreendem os processos de ensino e aprendizagem de forma relacional, 
estabelecidos por uma troca entre pares, entre professor e aluno. Desta amostra de 
concepções docentes também surgiram algumas repercussões a respeito das crenças 
dos licenciandos sobre os processos de ensino-aprendizagem, afirmando que os 
mesmos possuem incoerência ao compreender tais processos devido a sua trajetória 
escolar que corrobora para uma formação tecnicistas e bancária, em que, o professor é 
o detentor do conhecimento e o aluno assume uma posição passiva no processo 
educacional. 

A próxima categoria está relacionada a Concepção que apresenta separação entre 
ensino e aprendizagem, formulada a partir da resposta de uma das docentes ao ser 
questionada sobre como os processos de ensino e aprendizagem deveriam ser 
trabalhados na disciplina nos cursos de licenciatura. Na resposta, a docente afirma que 
estes processos deveriam ser trabalhados de maneira “articuladas, conectadas”, 
contudo, ao refletir sobre sua prática assume trabalhar apenas as abordagens de 
aprendizagem e não de ensino, compreendendo que existe uma separação entre tais 
processos. Esta concepção corrobora para uma perspectiva teórica da Psicologia 
Educacional, reduzindo o componente a procedimentos técnicos, que implica na 
compressão dos estudantes a uma ideia desvinculada de teoria e prática e de ensino e 
aprendizagem, não considerando que o componente subsidia a prática pedagógica e 
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possui total relação com a didática e metodologias em sala de aula (CHECCHIA, 2015; 
BZUNECK, 1999). 

Esta concepção se correlaciona com as concepções dos estudantes de licenciatura que 
apresentaram respostas referentes aos processos de ensino e aprendizagem 
incoerentes entre si, como por exemplo, concepções em que o ensino está centrado no 
professor e a aprendizagem é responsabilidade do aluno, havendo uma compreensão 
que tais processos ocorrem de maneira separada. Esse dado representou uma parcela 
significativa na pesquisa com os estudantes, visto que 48,5% dos licenciandos 
apresentaram concepções de ensino a aprendizagem incoerentes entre si mesmo após 
terem cursado componentes de Psicologia Educacional. 

A próxima categoria refere-se à Concepção que apresenta ambiguidades no modo 
de compreender as relações entre ensino e aprendizagem, formulada a partir da 
resposta de um dos entrevistados ao ser questionado sobre os dados da pesquisa 
anterior, o qual relata que sua concepção e técnicas de ensino-aprendizagem são 
embasadas na abordagem behaviorista, abordagem esta, que superdimensiona o papel 
do professor e o aluno tem uma postura passiva no processo de educacional 
(FONTANA; CRUZ, 1997). Em sua resposta, o docente apresenta uma incoerência 
teórica, já que, compreende tais processos de forma relacional, mas explica essa 
relação ancorado no behaviorismo, sendo uma teoria divergente do interacionismo. 
Nesse sentido, essa concepção também se relaciona com as concepções dos 
licenciandos que apresentaram incoerências entre si, as quais traziam sincretismos nas 
respostas. Também é possível notar uma relação com as concepções dos estudantes 
que apresentaram respostas referentes aos processos de ensino e aprendizagens 
centradas no professor, as quais refletiram concepções provenientes da abordagem 
behaviorista, trazendo aspectos de um ensino transmissivo e aprendizagem como 
absorção do conhecimento, representando, assim, 33,5% dos estudantes que já haviam 

cursado componentes de Psicologia Educacional. 

Diante desses dados, nota-se que são estas concepções docentes e formas de pensar 
os conceitos de ensino e aprendizagem que estarão implícitas nas metodologias em 
sala de aula e estratégias de ensino dos professores, as quais também irão refletir nas 
aprendizagens dos estudantes de licenciatura acerca dos processos de ensino e 
aprendizagem, já que para haver compreensão por partes dos licenciandos sobre tais 
processos é necessário ter uma consonância entre teoria e prática pedagógica. 

Em relação às concepções sobre os ciclos de vida foram construídas duas categorias 
de análise referentes aos questionamentos sobre como os ciclos de vida deveriam ser 
trabalhados na formação docente ou respostas referentes à pesquisa anterior com os 
licenciandos, que mostrou uma lacuna formativa no ensino sobre a periodização do 
desenvolvimento psicológico humano. Assim, a primeira categoria refere-se à 
concepção que Compreende o modo como crianças, adolescentes, jovens e 
adultos aprendem a partir das concepções teóricas sobre ensino e aprendizagem, 
a qual apenas uma professora evidenciou, em sua resposta, uma concepção 
relacionada à periodização do desenvolvimento psicológico humano com base na 
psicologia histórico-cultural, apresentando o conceito de atividade principal proposta por 
Leontiev, que considera como central no desenvolvimento humano as atividades sociais 
dominantes em cada período, essa atividade é a que impulsiona a aprendizagem e o 
desenvolvimento do sujeito (TULESKI; EIDT, 2016). No entanto, também afirmou que 
trabalhou tal conceito em apenas uma aula com uma de suas turmas de licenciatura, 
mas que normalmente não trabalha na perspectiva dos ciclos de vida nos componentes. 
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A próxima categoria está relacionada com as concepções que Compreendem o modo 
como crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem como fases do 
desenvolvimento. Nesta categoria, sete dos oito professores entrevistados 
apresentaram concepções que traziam expressões como “fases do desenvolvimento”, 
“estágios do desenvolvimento” e “psicologia do desenvolvimento” associadas aos ciclos 
de vida, havendo, assim, uma diversidade de compreensões quanto aos ciclos de vida, 
em que, muitas vezes, eram compreendidos como grandes categorias etárias, 
reduzindo-os a características fixas e biológicas, não relacionando-os a totalidade do 
desenvolvimento do sujeito em seus aspectos sociais, históricos e culturais. Estas 
concepções, bem como o fato de os professores afirmarem não trabalhar 
especificamente os ciclos de vida nos componentes pode justificar a existência de uma 
lacuna formativa quanto ao ensino da periodização do desenvolvimento psicológico 
humano, e, por conseguinte, vincula-se ao fato de 64,1% dos estudantes de licenciatura 
que já cursaram componentes de Psicologia Educacional não terem diferenciado os 
ciclos de vida e 34% ter diferenciado com base em estereótipos ou no senso comum. 
Desse modo, estas concepções e formas de pensar como os ciclos de vidas devem ser 
trabalhados nas licenciaturas repercutem na atuação docente e refletem na maneira 
como os licenciandos compreendem tais ciclos. 

Com relação as metodologias adotadas em sala de aula foram estabelecidas duas 
categorias, a primeira refere-se às Metodologias de ensino-aprendizagem com 
ênfase teórico-prática, que seis professores apontaram utilizar estratégias de ensino 
que tem como princípio a interface entre teoria e prática e adotam métodos que 
consideram o estudante como sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem, e a 
segunda categoria está relacionada com às Metodologias de ensino-aprendizagem 
com ênfase conceitual, em que dois participantes demonstraram adotar métodos 
laboratoriais e teóricos, expressando utilizar procedimentos técnicos que enfatizam os 
aspectos teóricos da Psicologia Educacional, como, por exemplo, muitas atividades 
individuais, muitas provas e apresentações. Diante disso, são estas metodologias que 
norteiam a atuação em sala de aula e forma de ensinar os conteúdos programáticos da 
Psicologia Educacional, e tais métodos são cruciais para uma aprendizagem 
significativa por parte dos licenciandos, em que, na formação inicial de professores é 
necessário haver uma relação entre teoria e prática pedagógica para que consolide as 
aprendizagens e enxergue na atuação docente os conteúdos teóricos estudados. 
Assim, é esta relação entre teoria e prática nas metodologias adotadas em sala de aula 
que irá trazer implicações e impactos na formação docente (CHECCHIA, 2015; COSTA, 
2015; LAROCCA, 2006; PAINI, 2006). 

 
Conclusão 

 

O estudo buscou compreender as concepções teórico-metodológicas dos docentes que 
atuam/atuaram em componentes de Psicologia Educacional, na UFRN, e suas 
repercussões sobre as crenças dos licenciandos acerca dos processos de ensino e 
aprendizagem e dos ciclos de vida. As análises dos resultados evidenciaram que as 
experiências e trajetória docente, assim como as influências teóricas e construções 
subjetivas refletem nas concepções dos professores formadores, e tais concepções 
expressam as formas que eles compreendem os processos de ensino-aprendizagem e 
ciclos de vida, e como pensam que deveriam ser trabalhados no ensino de Psicologia 
Educacional nos cursos de licenciatura. 

Desse modo, o estudo reflete sobre as influências e correlações que as concepções 
docentes possuem nas concepções dos licenciandos, o qual é notado mediante a 
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pesquisa anterior, que os licenciandos mesmo após terem cursado componentes de 
Psicologia Educacional apresentaram concepções de ensino e aprendizagem 
incoerentes entre si, ou concepções centradas no professor, fator preocupante visto que 
são tais concepções que irão nortear a atuação docente. Já as concepções dos 
professores, em sua maioria, demonstraram estarem fundamentadas por abordagens 
interacionistas, compreendendo que os processos de ensino e aprendizagem se 
retroalimentam e somente uma pequena parcela dos entrevistados pensa de maneira 
diferente e apresenta relações com as concepções dos licenciandos. Assim, é possível 
notar, no estudo, que as concepções docentes refletem diretamente em sua prática 
pedagógica, podendo repercutir na construção e/ou reconstrução das concepções dos 

licenciandos. 

Quanto aos ciclos de vida, os resultados da pesquisa anterior evidenciaram que os 
estudantes tiveram dificuldades em diferenciá-los, bem como definir estratégias 
pedagógicas para estes períodos, as quais foram baseadas em estereótipos ou no 
senso comum. Já nas concepções docentes nota-se a existência de uma diversidade 
de compreensões quanto aos ciclos de vida, em que a maioria dos professores os 
relacionaram com termos referentes a “fases do desenvolvimento” e “estágios do 
desenvolvimento”, assim como ressaltaram não trabalhar especificamente com estes 
ciclos. Tais resultados comprovam que existe uma lacuna formativa quanto ao ensino 
da periodização do desenvolvimento psicológico humano nas licenciaturas. 

Também é notado que as metodologias podem interferir na compreensão de tais 
processos, as quais devem abordar a relação teórico-prática em sala de aula. Desse 
modo, é necessário ampliar as discussões referentes aos impactos que as concepções 
docentes podem causar nas aprendizagens e concepções dos estudantes de 
licenciatura, visto que são estas concepções que irão nortear a atuação docente. Assim, 
a pesquisa traz contribuições significativas para os estudos no âmbito da Psicologia 

Educacional, mas também pode estender-se a outras áreas do campo acadêmico. 
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Apêndice A: Quadro 01 
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TÍTULO: Expansão e Internacionalização da Pós-Graduação no Brasil e sua articulação 

com o Plano Nacional de Educação (2014-2024) 

Resumo 

 

O presente relatório objetiva apresentar os resultados do Projeto de Pesquisa intitulado 
“Expansão e internacionalização da pós-graduação no Brasil no período de 2014 a 
2024” e sua articulação com O Plano Nacional de Educação (2014-2024). Para tanto 
tomou-se como como referência a distribuição das bolsas de mobilidade acadêmica 
(discentes e docentes) articuladas ao Plano Nacional de Educação (PNE -2014-2024). 
Como metodologia utilizou-se a análise documental, estudo bibliográfico e a elaboração 
de séries estatísticas a partir dos dados disponibilizados pelo GEOCAPES (Sistema de 
Informações - Georreferenciadas), como também do observatório do PNE (OPNE). Os 
dados mostram que no período estudado houve um crescimento significativo de bolsas 
de estudo para o exterior proveniente de programas adotados pelo governo brasileiro 
como uma estratégia de se inserir no mundo globalizado, dentre elas está à utilização 
das metas e objetivos do Plano Nacional de Educação. 

 
 
Palavras-chave: Internacionalização, PNE, Pós-Graduação 

TITLE: Expansion and Internationalization of Graduate Studies in Brazil and its 

articulation with the National Education Plan (2014-2024) 

Abstract 

 

This report aims to present the results of the Research Project entitled “Expansion and 
internationalization of graduate studies in Brazil in the period from 2014 to 2024” and its 
articulation with The National Education Plan (2014-2024). To this end, the distribution 
of academic mobility grants (students and teachers) linked to the National Education 
Plan (PNE -2014-2024) was taken as a reference. The methodology used was 
documentary analysis, bibliographic study and the elaboration of statistical series based 
on data provided by GEOCAPES (Information System - Georeferenced), as well as from 
the PNE observatory (OPNE). The data show that in the period studied there was a 
significant growth of scholarships abroad from programs adopted by the Brazilian 
government as a strategy to enter the globalized world, among them is the use of the 
goals and objectives of the National Education Plan. 

 
 
Keywords: Internationalization, PNE, Post-Graduation 
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A reestruturação produtiva e o processo de globalização econômica que caracterizam o 
mundo atual vêm contribuindo para as novas exigências e demandas que trouxeram 
profundas modificações para os sistemas de educação superior, no que se refere à 
diversificação institucional, ao tipo de financiamento e à privatização da educação. 

A grande demanda por educação superior na atualidade tem respaldo em diretrizes dos 
organismos internacionais, bem como também em novas exigências de formação 
exigidas pela atual sociedade chamada de “sociedade do conhecimento” que conforme 
apontam Dziekaniak e Rover (2011) possui requisitos e demandas próprias que a 
caracterizam, dentre dessas especificidades da sociedade do conhecimento está à 
presença direta da utilização das diferentes tecnologias da informação sejam elas 
usadas pelas pessoas ou pelos diferentes governos, “as tecnologias da informação e 
comunicação permeiam toda a sociedade do conhecimento” Dziekaniak e Rover (2011, 
p.1). Além disso, outro aspecto presente é a grande valorização da informação e do 
conhecimento sendo eles responsáveis pelo desenvolvimento pessoal, social e 

econômico das nações. 

Dessa forma o surgimento da Sociedade do Conhecimento que para Dziekaniak e Rover 
(2011) ainda está em desenvolvimento é impulsionada principalmente pelas demandas 
de um mundo globalizado, em que se exige cada vez mais o conhecimento, como fator 
chave para o desenvolvimento das sociedades. Para Barbalho (2007) esse 
desenvolvimento só estará completo quando os governos promoverem o acesso a toda 
a população dos seus países as tecnologias da informação e comunicação permitindo 
com que as desigualdades econômicas e sociais sejam interrompidas. 

Nesse cenário, no qual melhores qualificações são exigidas para uma inserção mais 
significativa do indivíduo no mercado de trabalho e para que os países possam se 
sobressair por sua capacidade de produção de uma tecnologia informacional cada vez 
mais dinâmica, a educação superior, especialmente em seu nível de pós-graduação, 
destaca-se, pois é nesse espaço onde a maior parte das produções científicas ocorre 
como aponta Morosini (2011, p. 93) “a produção do conhecimento cientifico no país está 
sediada prioritariamente na pós-graduação”, embora haja outros espaços em que se 
desenvolve pesquisa, inclusive dentro das grandes empresas. 

Deste modo a educação superior mundial inserida nesse contexto de mudanças 
impostas pelo processo de globalização econômica, como afirma Gamboa (2001, p.79) 
“é pressionada a assumir novos papéis” sendo um desses papéis a capacitação das 
pessoas para a inserção no mundo globalizado. Para Brum e Skolaude (2019, p. 2) a 
globalização seria “um processo de integração global, econômica, política e cultural, 
podendo ser chamada de um processo internacional, que afeta todos os aspectos da 
sociedade moderna” que nos últimos anos teve o seu processo acelerado devido às 
revoluções cientificas e tecnológicas ocorridas nas últimas décadas, dentro dessas 

pressões da globalização está a internacionalização da educação superior. 

Existem várias formas de internacionalização, no entanto, a mobilidade estudantil é uma 
das formas de ensino superior transfronteiriço mais utilizado pelas universidades, e 
estados pode-se dizer que é uma das mais importantes e significativas estratégias 
adotadas pelos países para se inserirem no mundo globalizado, como afirma Oliveira 
(2013, p. 134). Para a autora os países veem na mobilidade estudantil uma forma de 
intercambiar a produção de conhecimentos, contribuindo assim para que os países em 
desenvolvimento se insiram no mercado globalizado, pois a globalização impõe, 
portanto, a exigência de graus mais elevados de qualificação e de flexibilização da 
formação do trabalhador em todos os níveis de atuação. 
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Metodologia 

 

Qualquer pesquisa para ser desenvolvida necessita que o pesquisador faça uma opção 
teórica-metodológica por um referencial que lhe permita construir um caminho para a 
consecução dos objetivos pretendidos com a pesquisa. Nesse sentido, fizemos a opção 
pelo método o materialismo histórico-dialético usado como orientação do percurso 
teórico e metodológico da investigação. Para PIRES (1997, p. 83) a dialética marxista 
seria uma das abordagens possíveis de interpretação da realidade e em especial da 
realidade educacional. PIRES (1997, p.84) acrescenta ainda que a dialética seria uma 
possibilidade de compreensão da realidade como essencialmente contraditória e em 
permanente transformação, ou seja, esse método não objetiva apenas a descrição da 
realidade, todavia além da descrição possibilita a compreensão dos fenômenos sem 
dissociar a teoria da prática. 

Portanto o materialismo histórico-dialético contribui para o entendimento do fenômeno 
da expansão da educação superior e de seus processos de internacionalização, pois 
analisa esse processo o observando em sua totalidade analisando os diferentes fatores 
da sua ocorrência no cenário nacional e mundial. 

Essa pesquisa quanto à sua natureza pode ser considerada básica, pois tem como um 
dos objetivos gerar conhecimentos que seja de relevância para academia e para os 
estudos do processo de internacionalização no Brasil nos últimos anos. Como 
procedimentos metodológicos foi utilizada a revisão bibliográfica e utilizamos para isso 
o estudo de cinco dissertações, duas monografias todas elas publicadas nos últimos 
dez anos, além de mais de trinta artigos científicos produzidos nas duas últimas 
décadas, como utilizando-se de plataformas virtuais como a Scielo e o Portal de 
Periódicos Capes, como também o repositório de teses e dissertações da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que são plataformas de grande respaldo 
cientifico estando nelas importantes trabalhos que discutem a temática 

internacionalização da educação superior e o PNE (2014-2024). 

A pesquisa utilizou as categorias do método como contradição e mediação pois teve 
como principal finalidade a busca por um maior aprofundamento do tema do processo 
de internacionalização no âmbito brasileiro, estabelecendo suas relações com o 
contexto socioeconômico e político no qual foi aprovado o PNE (2014-2024). As leituras 
realizadas permitiu o aprofundamento na literatura de temáticas relativas às mudanças 
sociais, políticas e econômicas que aconteceram nas últimas décadas que trouxeram 
impactos a realidade educacional brasileira, principalmente para a educação superior. 

No que se refere à análise documental foram analisados documentos nacionais como o 
Plano Nacional de Educação (2014-2024), o Plano Nacional da Pós-Graduação (2011-
2020) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/1996), no âmbito 
internacional foram examinados a Declaração Mundial sobre Educação Superior no 
Século XXI: Visão e Ação (1998) e a As Novas Dinâmicas do Ensino Superior e 
Pesquisas para a Mudança e o Desenvolvimento Social (2009) todas duas elaboradas 
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), além da La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la experiência 
(1994) documento este elaborado pelo Banco Mundial (BM) esses documentos foram 
os aportes da pesquisa possibilitando identificar os marcos fundamentais para as 
mudanças ocorridas no período estudado, como por exemplo, a importância dada 
mundialmente ao nível de ensino superior globalizado, e a necessidade imposta de 

expansão proclamada por organismos multilaterais. 
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A partir da escolha de tais procedimentos metodológicos é que nos foi possível ter uma 
visão mais ampliada do nosso objeto de estudo, estabelecer suas mediações e 
contradições, entendendo o fenômeno da internacionalização no contexto brasileiro, 
como também estabelecendo outros questionamentos que estão presentes na realidade 
da educação superior brasileira. 

 

Resultados e Discussões 

 

No Brasil a consolidação dos processos de internacionalização estão associados com 
o início da pós-graduação no país, pois não havia professores qualificados para manter 
os Programas de Pós-graduação e promover o desenvolvimento do país. Dessa forma 
o governo viu a necessidade da implantação de uma política de estado que impulsiona-
se a contratação de professores visitantes e estrangeiros, que estimulasse também 
ações que possibilitassem o intercâmbio e a cooperação entre instituições de nível de 
ensino superior, concedendo também bolsas de estudo e apoio a atividades científicas. 
Uma primeira iniciativa foi a aprovação do Decreto n° 29.741 de 1951 que instituiu uma 
Comissão Especializada para promover a criação de uma Campanha Nacional de 
Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior no Brasil (Brasil, 1951), esse Decreto 
tinha como objetivo assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e 
qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e 
privados que visam o desenvolvimento econômico e social do país e oferecer os 
indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, acesso a todas as oportunidades de 
aperfeiçoamentos. Assim, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), deveria garantir a existência de pessoal especializado “em 
quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos 
públicos e privados”, em prol do desenvolvimento do país. Estava previsto ainda 
“oferecer aos indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, acesso a todas as 
oportunidades de aperfeiçoamento”. 

Posteriormente em 1965 foi aprovado o Parecer nº 977/65 do Conselho Federal de 
Educação, emitido por Newton Lins Buarque Sucupira. Esse Parecer foi aprovado 
considerando a necessidade de implantar e desenvolver o regime de cursos-pós-
graduação no país e regulamentar os cursos de pós-graduação. A CAPES foi e é 
importante para o desenvolvimento da internacionalização no país atuando a mais de 
62 anos no Brasil, tendo como principal objetivo expandir e consolidar a pós-graduação 
stricto sensu (Mestrado e Doutorado) em todos os estados da federação. Nesse 
contexto a internacionalização vem sendo mencionada constantemente nos Planos 
Nacionais de Pós-Graduação (PNPG) e desenvolvido uma política de financiamento de 
bolsas para o exterior, o PNPG 2011-2020 que é o plano mais recente e que está em 
vigor, assim como os de anos anteriores destaca como política o avanço da 
internacionalização nas universidades brasileiras. “A exemplo dos Planos anteriores, 
também neste a busca da internacionalização continuará sendo uma das metas maiores 
do sistema”, PNPG (2011, p. 21). O plano dedica uma sessão do documento somente 
para as metas, e estratégias para o estabelecimento e o desenvolvimento da 
internacionalização no Brasil, sobre a internacionalização o PNPG (2011-2020) mostra 

que 

Ampliação dos cursos e atividades da pós-graduação deve ser levada em Na ampliação 
dos cursos e atividades da pós-graduação deve ser levada em consideração a busca 
da excelência e de conhecimentos novos e deve ser evitada a endogenia. Uma forma 
para atingir tais objetivos é a interação mais intensa entre instituições brasileiras e 
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internacionais. Essa interação, além de promover o crescimento da ciência, aumentará 
o e internacionais. protagonismo do país no cenário internacional. 

Sugere-se então: Sugere-se então: 

• o envio de mais estudantes ao exterior para fazerem doutorado, em vista da 
dinamização do sistema e da captação do conhecimento novo; 

• o estímulo à atração de mais alunos e pesquisadores visitantes estrangeiros; 

• o aumento do número de publicações com instituições estrangeiras. 

No que se refere ao crescimento da internacionalização na educação superior brasileira, 
merece destaque o programa Ciências sem Fronteiras criado em 26 de julho de 2011 
pelo governo Dilma Rousseff que visava o incentivo a formação acadêmica fora do país 
através de bolsas de iniciação científica e potencializando projetos científicos em 
universidades de outros países, ou seja, objetivava buscar a consolidação e expansão 
e internacionalização da ciência e da tecnologia da inovação e da competitividade no 
Brasil, possibilitando intercâmbio e mobilidade internacional. 

No âmbito do planejamento, foi aprovado o Plano Nacional de Educação (2014-2024) 
aprovado e instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 estabelece sobre a 
internacionalização da educação superior brasileira que evidencia estratégias de 
internacionalização como forma de melhorar a qualidade da educação superior. O Plano 
contém 20 metas que englobam a ampliação do acesso com qualidade com o intuito de 
assegurar o direito à educação para setores mais amplos da sociedade. A temática da 
educação superior aparece no PNE detalhada nas Metas 12, 13 e 14. Dessa forma as 
estratégias dessas metas apontam para a internacionalização como fator importante no 

estabelecimento da melhoria da qualidade da educação superior. 

A meta 12 do PNE intitulada Educação Superior tem como principal objetivo “Elevar a 
taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da 
população de 18 a 24 anos, assegurada à qualidade da oferta e expansão para, pelo 
menos, 40% das novas matrículas, no segmento público”. E dentro das estratégias do 
Plano Nacional está à utilização da internacionalização como uma maneira de se 
alcançar a meta. Nas estratégia da Meta 12 do PNE é apresentando a forma como isso 
deve ocorrer, ou seja, “Consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à 
mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito 
nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível 
superior”. 

Já a meta 13 Titulação de professores da educação superior discorre sobre a 
necessidade do Brasil “elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da 
proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 
sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores”. E 
novamente é possível observar a presença da internacionalização como uma maneira 
de fomentar o alcance da meta, esse aspecto é evidenciado na estratégia 7 da meta 13 
do plano para que ocorra a titulação de professores da educação superior é preciso o 
investimento em consórcios entre instituições públicas de Educação Superior, com 
vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de plano de 
desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibilidade nacional e 
internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
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Por fim a meta 14 do PNE que também é direcionada a Educação Superior, mas 
especificamente a pós-graduação apresenta como objetivo “elevar gradualmente o 
número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação 
anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores”. A meta 14 apresenta duas estratégias para 
que ela possa ser alcançada em consonância ao processo de internacionalização da 
educação superior que seria a estratégia 9 internacionalização da pesquisa através da 
“consolidação de programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da 
pesquisa e da pós-graduação brasileira, incentivando a atuação em rede e 
fortalecimento de grupos de pesquisa” e a estratégia 10 que a “promoção do intercâmbio 
científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as instituições de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Para analisar como as metas e estratégias do PNE referentes à internacionalização 
foram consideradas pelas políticas públicas de educação, foram analisados os dados 
do Sistema de Informações – Georreferenciadas (GEOCAPES) referentes ao número 
de bolsas internacionais concedidas e os países de origem para os quais os estudantes 
beneficiários escolheram para realizar as suas pesquisas. 

Para analisar o número de bolsas concedidas foi elaborado a tabela 1 considerando o 
ano de 2014, em que entra em vigor o atual PNE até o ano de 2018 que é a data limite 
até o momento de dados colhidos e armazenados da GEOCAPES. Registra-se que o 
Brasil desde a implementação do atual plano educacional já passou por dois mandatos 
de governos diferentes sendo eles o da presidente Dilma Vana Rousseff (2010-2015) 
que saiu logo após o impeachment assumindo o seu vice presidente Michel Miguel Elias 

Temer Lulia (2016-2018). 

Na Tabela 1 (Anexo) foram levadas em consideração o número de bolsas ofertadas 
para doutorado pleno; doutorado sanduiche; mestrado; mestrado sanduíche; pós-
doutorado e professor pesquisados visitante. No período em estudo foram ofertadas 
36.852 para mobilidade acadêmica. O maior número de bolsas foi na modalidade de 
doutorado sanduiche com 21.760 bolsas seguida de doutorado pleno no exterior com 
10.251 bolsas, o que demonstra que a política do MEC foi priorizar o doutorado parcial 
no exterior por ser um investimento menor. 

Comparando-se o período de tempo analisado (2014 a 2018) observam-se certas 
disparidades em um período curto com relação à distribuição de bolsas nos diferentes 
governos. Constata-se que nos anos de 2014 e 2015, no qual o país ainda estava sendo 
governado pela presidente Dilma Vana Rousseff do partido dos trabalhadores (PT) 
houve um total de 17.851 bolsas distribuídas em 2 anos, em contra partida no ano de 
2016 houve uma queda drástica para 5.127 bolsas, tendo essa queda provavelmente 
ligada a instabilidade política em que o país vivia em um processo de impeachment que 
ocorre dando lugar a um novo presidente, assumindo Michel Miguel Elias Temer Lulia 
(2016-2018) que muda todos os ministérios e planos políticos dentre eles estava a 
política para concessão de bolsas para o exterior. Nos anos seguintes 2017 e 2018 
houve melhora significativa dos números de 5.127 bolsas o Brasil registra a distribuição 
de 7.437, esse aumento pode ser relacionado a uma certa estabilidade governamental, 
no que diz respeito ao tempo para que o governo em vigor executasse planos e medidas 
voltadas para a educação superior, porém esses números não se comparam as dos 
dois anos anteriores. O ano de 2018 apresenta uma nova queda instaurada por ser o 
ano das eleições presidenciais em que o país se divide em duas grandes polaridades a 

esquerda e a direita chegando ao poder Jair Messias Bolsonaro (2019-2022). 

A tabela 2 (Anexo) apresenta os principais países de destino dos brasileiros para o 
exterior sendo eles Alemanha; Estados Unidos, Inglaterra, França, Portugal e Espanha. 
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Foram distribuídas 88.671, dessas só para os Estados Unidos foram distribuídas 44.981 
bolsas, fato explicado pelas condições do país possuir as universidades classificadas 
nos melhore rankings do mundo com universidades de tecnologia de ponta. Em segundo 
lugar está a França com 16.075 e em terceiro lugar a Alemanha com 12.192 bolsas, a 
Europa também se constitui um pólo de desenvolvimento econômico e social com boas 
universidades o que se constitui um grande atrativo para os estudantes brasileiros. 

No que se refere ao total de bolsas ofertas em todo o período pesquisado, é possível 
evidenciar as diferenças das políticas educacionais e a prioridade dadas pelos 
diferentes governos à pesquisa nacional. Considerando os dois governos que estiveram 
a frente do Brasil nos anos de vigência do PNE, observamos que nos anos de 2014 e 
2015 no governo da presidente Dilma Rousseff foram concedidas um total de 61.646 
somente para esses países, porém em 3 anos do governo Michel Temer houve a 
concessão de apenas 27.025, o que mostra uma retração muito grande do investimento 
na internacionalização nos Programas de pós-graduação. O que implica que as metas 

do PNE estão cada vez mais longe de serem atingidas. 

 
Conclusão 

 

A internacionalização é de extrema importância para as exigências de um mundo 
globalizado, embora ela traga grandes impactos positivos e negativos para a educação 
superior e a sociedade. Os impactos positivos poderiam ser considerados quando a 
internacionalização prioriza a cooperação solidária entre os países, a troca de 
conhecimento e o desenvolvimento das condições sociais da sociedade como um todo. 
À medida que a educação se torna uma mercadoria apenas para atender a interesses 
comerciais, usando como suporte a globalização e a internacionalização, e não 
priorizando as questões culturais, sociais e científicas, esses fenômenos acabam que 
se tornando prejudiciais, pois contribuem para a perpetuação das desigualdades 
mundiais, nas esferas sociais e econômicas, inclusive entre países gerando uma relação 
de subordinação e dependência entre as nações. Em que deveria contribuir para 
sustentabilidade institucional e desenvolvimento científico - tecnológico com resultados 
sociais relevantes (Costa, 2015). 

No contexto brasileiro mais precisamente no período estudado de 2014 a 2018 são 
notórios os investimentos por parte do governo federal, mas eles são diferenciados entre 
os anos. Por exemplo, em 2014 e 2015 ainda no governo do Partido dos Trabalhadores 
houve uma melhoria e evolução da concessão de bolsas para o exterior numa clara 
articulação com as estratégias do Plano Nacional de Educação. Houve uma maior oferta 
no número de bolsas para a formação de graduandos e pós-graduandos do país, 
investindo na internacionalização como cooperação, visando principalmente à evolução 
tecnológica e econômica da nação. Todavia o que foi possível observar nos anos 
posteriores foi uma queda no número de bolsas e investimentos na internacionalização 
da pós-graduação tornando cada vez mais distante alcançar as metas previstas no PNE. 
Por outro lado observa-se uma política de valorização das políticas educacionais com 
viés neoliberal, voltada para o lado mercadológico, e a educação principalmente do nível 
superior tem sido entendida como um negócio bastante lucrativo para grandes 
conglomerados empresariais que não visam à melhoria da qualidade de vida da 
população, ou seja, o desenvolvimento social do país, entretanto só objetivam o lucro. 

Deste modo para além de uma política governamental que esteja inteiramente ligada ao 
mercado e aos interesses econômicos a internacionalização antes de tudo precisa se 
voltar aos interesses da população principalmente dos países com índice de 
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desenvolvimento social e econômico baixos, possibilitando a transformação social e a 
melhoria da qualidade de vida. 

Essa pesquisa procurou desvelar o fenômeno da internacionalização e mostrar a sua 
articulação com o PNE (2014-2024), ao mesmo tempo procurou mostra como a mesma 
é um fenômeno mundial e tem sido utilizada como uma estratégia de expansão da 
educação superior.  
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Distribuição de bolsas da pós-graduação no exterior por modalidade (2014-2018) 

 

 

Número de pós-graduandos brasileiros por países de destino (2014-2018) 
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TÍTULO: Percepção de gestores escolares sobre educação e diversidade 

Resumo 

A Educação para a diversidade é um exercício fundamental de uma sociedade 
democrática e plural. Diante disso, o presente trabalho, que tem caráter qualitativo, tem 
como temática principal a relação entre educação e diversidade e a percepção de 
gestores escolares da rede básica de ensino sobre a temática. Desse modo, nos 
dedicamos a conhecer diferentes aspectos da diversidade na escola como: educação 
ambiental, pluralidade cultural, educação inclusiva, bullying, sexualidade na escola, 
drogas e violência no contexto escolar. Em vista disso entrevistamos vinte gestores de 
diferentes escolas públicas do município de Natal/RN. A luz da literatura e análise de 
conteúdo de Bardin (1977) analisamos os dados construídos. Identificamos que as 
discussões sobre a temática possuem complexidades e riquezas e em meio aos 
desafios há espaços para novas metodologias e intervenções criativas. 
 
Palavras-chave: Educação. Diversidade. Inclusão. Gestão Escolar. 

TITLE: Perception of school managers on education and diversity 

Abstract 

Education for diversity is a fundamental exercise in a democratic and plural society. In 
view of this, the present work, which has a qualitative character, has as main theme the 
relationship between education and diversity and the perception of school administrators 
of the basic education network on the theme. In this way, we are dedicated to learning 
about different aspects of diversity at school, such as: environmental education, cultural 
plurality, inclusive education, bullying, sexuality at school, drugs and violence in the 
school context. In view of this, we interviewed twenty managers from different public 
schools in the city of Natal / RN. In the light of Bardin's literature and content analysis 
(1977), we analyzed the constructed data. We identified that the discussions on the 
theme have complexities and riches and amid the challenges there are spaces for new 
methodologies and creative interventions. 
 
Keywords: Education. Diversity. Inclusion. School management 

Introdução 

   A sociedade brasileira é por essência diversa, carrega a marca da miscigenação e da 
pluralidade cultural. Mas ainda assim sabemos que o considerado “diferente”, ou seja, 
fora do padrão estabelecido como normal enfrenta preconceitos e exclusões. Desse 
modo, a proposição de uma educação para a diversidade torna-se fundamental, tendo 
em vista que o processo educativo deve ser exercício de liberdade, construção, respeito 
e combate a qualquer tipo de intolerância e tentativas de padronização do sujeito. 
 
 Cabe a nós destacarmos que encontramos nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) de 1997, pautados na Constituição Federal de 1988, princípios basilares para a 
orientação da educação cidadã: a dignidade da pessoa humana, igualdade de direitos, 
participação e a co-responsabilidade pela vida social. Todos voltados ao entendimento 
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da democracia não apenas como um regime político mas como forma de sociabilidade 
(BRASIL, 1997).  
 
   Assim, a escola como campo sociocultural e político tem a função fundamental de 
proporcionar a efetivação da cidadania, ser propulsora da autonomia e reflexão dos 
sujeitos que não são iguais, que trazem suas histórias de vida, suas culturas, suas 
identidades para o espaço escolar. Nesse sentido, a prática educativa é um processo 
de interação entre o sujeito de direitos e a instituição que resulta em um encontro que 
nem sempre será considerado harmônico mas que sempre poderá ser visto como fonte 
de aprendizado e transformação.  
 
   Ao partirmos dessa perspectiva, reconhecemos aqui a complexidade das relações que 
permeiam o contexto escolar como também da atuação daqueles que estão inseridos 
nesta dinâmica. Portanto, não nos baseamos em concepções que reduzem a 
problemática da educação há um eterno caso sem solução. Mesmo em meio a todos os 
desafios contemporâneos há espaços para novas políticas, novas metodologias e 
intervenções criativas.  
 
   Dessa forma, em exercício de reflexão, nos dedicamos neste trabalho ao 
conhecimento da percepção dos que estão à frente da gestão escolar nas instituições 
de ensino e que constituem parte importante na organização do trabalho pedagógico e 
administrativo. Ao escutarmos suas experiências e visões sobre a relação entre 
educação e diversidade tocamos nos realidade atual das escolas brasileiras.  
 
    À vista de uma compreensão aprofundada no que se refere a diversidade nos 
debruçamos sobre diferentes aspectos que a compõe como: educação ambiental, 
pluralidade cultural, educação inclusiva, bullying, sexualidade na escola, drogas e 
violência no contexto escolar. Cada um destes aspectos nos mostram que a temática 
da diversidade é por essência ampla e que as as discussões, proposições e reflexões 
não se esgotam. 
 
Metodologia 

 
   A pesquisa em questão caracteriza-se como um estudo de abordagem qualitativa em 
educação que subsidia a interpretação de informações importantes sobre a realidade 
educacional. Nesse caso, a temática principal de estudo é educação e diversidade e 
tem como objetivo investigar quais as percepções de gestores escolares sobre a 
temática e identificar quais os desafios enfrentados por esses profissionais e como 
podemos contribuir cientificamente para a valorização da escola pública e democrática. 
Na abordagem qualitativa, o processo da pesquisa é considerado mais importante que 
o produto final e o significado que os pesquisados dão às coisas são de extrema atenção 
para o pesquisador (LUDKE E ANDRÉ, 1986). 
 
    Desse modo, a construção, análise e sistematização dos dados foram pautadas por 
estas premissas. A construção dos dados deu-se no período de dezembro de 2018 à 
outubro de 2019 e a escolha das vinte escolas seguiu-se o critério de pertencerem à 
rede pública de ensino e por aceite ao convite de participação da pesquisa através do 
contato previamente estabelecido. À nível de caracterização dos pesquisados, os vinte 
gestores participantes possuem formação acadêmica com o grau de licenciatura 
(Pedagogia, Letras, Matemática, Geografia, História, entre outras). Quanto ao tempo de 
atuação na gestão escolar, o mínima de 2 meses e tempo máximo, até o momento da 
entrevista, de oito anos. A identidade dos gestores entrevistados como também a de 
suas escolas foi mantida em sigilo representadas pela palavra “gestor” e por 
enumeração (gestor 1, gestor 2,etc). 
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    Sobre as escolas nas quais os gestores atuam, dezessete pertencem a rede estadual 
e três escolas a rede municipal de ensino. Quanto a oferta de ensino, seis atendem 
apenas o Ensino Fundamental - Anos Iniciais que corresponde ao 1º ao 5 º ano, uma o 
Ensino Fundamental - Anos Finais (6º ao 9 º ano), cinco atendem as duas etapas de 
ensino e seis atendem o Ensino Médio (1º ao 3º ano) duas o Ensino Médio Técnico 
Integrado (ensino profissionalizante).  
 
   Ao considerarmos que tratamos de uma investigação qualitativa se faz necessário 
entender o papel da interação entre pesquisador e pesquisado e assim as técnicas de 
pesquisa para esta finalidade .Neste caso, a entrevista, que “é utilizada para recolher 
dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 
desenvolver intuitivamente uma ideia como os sujeitos interpretam aspectos do mundo 
(BOGDAN, 1994, p. 134). Ressaltando que, “se forem bem realizadas, elas permitirão 
ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios 
dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade.” 
(DUARTE, 2004, p.215). 
 
    Utilizamos a entrevista estruturada, com oito questões previamente elaboradas que 
a todo tempo ressaltaram a importância do entrevistado expressar livremente a sua 
opinião. Iniciamos com o questionamento sobre a temática de forma geral , a opinião à 
respeito da diversidade na escola e continuamos nas questões seguintes os 
questionamentos sobre aspectos específicos da temática. Na realização das entrevistas 
entendemos que, "quando realizamos uma entrevista, atuamos como mediadores para 
o sujeito apreender sua própria situação de outro ângulo, conduzimos o outro a se voltar 
sobre si próprio; incitamo-lo a procurar relações e a organizá-las (DUARTE,2004, 
p.220). 
 
    O estar em campo para a realização das entrevistas possibilitou intensas reflexões e 
aprendizados visto que proporcionou a visitação de bairros distintos na mesma cidade, 
o contato com o ambiente escolar e com diversas leituras e olhares dos entrevistados 
que comunicaram a concretude da diversidade a partir da realidade. No que se refere 
aos desafios encontrados, os mais significativos foram a busca por um tempo disponível 
em meio a rotina de trabalho e compromissos dos gestores e o confronto com a 
complexidade dos problemas enfrentados na educação brasileira.  
 
   Para melhor compreendermos a temática recorremos a literatura na área, tendo em 
vista o aprofundamento e análise dos dados construídos, realizamos a pesquisa 
bibliográfica que se caracteriza por buscar reunir os principais trabalhos existentes sobre 
o tema escolhido e que são importantes por socializarem informações de relevância. 
(BONI e QUARESMA, 2005). 
 
   Como ressalta PIZZANI et al ( 2012, p.54),  
 
Entende-se por pesquisa bibliográfica a revisão da literatura sobre as principais teorias 
que norteiam o trabalho científico. Essa revisão é o que chamamos de levantamento 
bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual pode ser realizada em livros, periódicos, 
artigo de jornais, sites da Internet entre outras fontes.  
 
 
   O levantamento bibliográfico, as leituras, fichamentos e resumos proporcionam o 
conhecimento sobre cada um dos aspectos que integram a pesquisa como: educação 
ambiental, pluralidade cultural, educação inclusiva, bullying, sexualidade na escola, 
drogas e violência no contexto escolar. Como referencial teórico para análise dos dados 
construídos escolhemos Bardin (1977) e o método de análise de conteúdo caracterizado 
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como o “conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante 
aperfeiçoamento que se aplica a discursos (conteúdos e continentes) extremamente 
diversificados.” (BARDIN, 1977, p. 9) 
 
    A análise de conteúdo pode apresentar duas funções, a heurística que tem um caráter 
exploratório e de descoberta e a função de administração da prova que tem como as 
hipóteses que tenderão para a análise sistemática para servir de uma espécie de prova. 
(BARDIN, 1977) Falar de análise de conteúdo é falar de comunicações, por também ser 
considerada como o conjunto delas. Entretanto, a intenção da análise de conteúdo vai 
além, por se tratar da inferência que se caracteriza por “ deduzir de maneira lógica 
conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre o meio.” (BARDIN, 1977, p 38). 
 
Resultados e Discussões 

 
   Ao escutarmos o outro nos apropriamos das experiências socializadas e também 
entramos em um processo de reflexão sobre cada um dos aspectos apontados nos 
relatos.Assim, nesse processo nos dedicamos a conhecer as percepções dos vinte 
gestores escolares participantes da pesquisa, que inicialmente expressaram suas 
opiniões de forma geral sobre o seu papel no respeito à diversidade na escola e o que 
havia sido feito a respeito no espaço escolar como também as pretensões de ações e 
atitudes. Nos relatos dos gestores predominam a definição de seus papéis como: 
“aquele mediador, orientador, organizador de todo esse papel que envolve a 
diversidade.” (Gestor 2, 2019) ou como o responsável por “ disseminar e multiplicar boas 
práticas “ (Gestor 8, 2019). Mas ainda assim, aparece o papel do gestor como 
responsável por cumprir a legislação também como de regulador como coloca o gestor 
6, “gestor é poder policiar, não é bem policiar, é poder orientar essas pessoas pra a real 
diversidade e não pra a diversidade arraigada em único grupo.”(Gestor 6, 2020).  
 
   Desse modo, percebemos que o gestor mediador, “carro-chefe” da gestão participativa 
coexiste nas escolas com o gestor disciplinador, o responsável por manter a ordem e 
que precisa consertar tudo aquilo que nos foge do considerado padrão. A partir do 
entendimento da diversidade como uma temática ampla reconhecemos a importância 
do aprofundamento de seus aspectos específicos que são multifacetados, transversais 
e possuem características próprias mas que estão entrelaçadas. Desse modo 
apresentaremos em sequência discussões sobre educação inclusiva, sexualidade na 
escola, bullying, drogas e violência no contexto escolar, pluralidade cultural e educação 
ambiental. A transversalidade dessas temáticas está expressa nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) que evidencia que os critérios para esta consideração 
sao: urgência social, abrangência Nacional, possibilidade de Ensino e aprendizagem no 
ensino fundamental, favorecer a compreensão da realidade e participação social. 
    
   Desse modo, pela sua complexidade os temas transversais não podem ser 
trabalhados de maneira isolada pois permeiam várias áreas e as relações entre os 
membros da comunidade escolar. Inicialmente sobre inclusão pedimos que 
estabelecessem uma definição de suas escolas como inclusivas ou não e justificassem 
seus posicionamentos. Destacamos, o entendimento de que a escola inclusiva é a que 
está em consonância com os direitos humanos e que:  
 
Respeita e valoriza todos(as) os(as) alunos(as), cada um(a) com a sua característica 
individual e é a base da Sociedade para Todos, que acolhe os sujeitos e se modifica 
para garantir que os direitos de todos(as) sejam respeitados. (DINIZ, 2015, p. 186)  
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    Pelo previsto na lei a escola obrigatoriamente deve aceitar a matrícula de todos os 
alunos e por vezes isso é suficiente para ser considerada inclusiva. No relato dos 
gestores, o quesito legislação aparece com frequência para justificar o porquê são 
inclusivas. Como podemos representar pelo relato seguinte: “Certo, olhe, a questão da 
inclusão, eu acredito que de certa forma, sim! A gente não pode omitir a entrada, a 
matrícula de um aluno com uma necessidade especial, né?” (Gestor 3, 2018)  
 
     Outro aspecto importante é a predominância da concepção de Educação Inclusiva 
como o trabalho com o “diferente”, portanto a diferença como anormalidade. 
Ressaltando que pensar inclusão de uma maneira ampliada, inclui o trabalho com 
Educação Especial mas que sua atuação não deve ser restrita. Consideramos isso, ao 
entendermos que “não são só diferentes os alunos com uma condição de deficiência: 
muitos outros alunos sem condição de deficiência identificada não aprendem se não 
tiverem uma atenção particular ao seu processo de aprendizagem. (RODRIGUES, 
2006, p.5)  
 
   Desse modo, a Educação inclusiva também não é espécie de filosofia ou ideal da 
escola sem aparatos para que de fato ocorra (RODRIGUES, 2006). Essa reflexão 
também parte dos gestores ao se referirem ao desafio de incluir e não apenas integrar 
em um sistema que não oferece os subsídios necessários.  
 
  Então, eu me questiono, isso é incluir? Guardar uma cadeira pra que ele possa sentar, 
é incluir? Não é incluir, claro que é o primeiro passo, é trazê-lo, é você ver de perto o 
problema. Mas se você não correr atrás, se você não for tentar encaminhar as situações 
pra que elas sejam resolvidas, não vai ser nunca inclusão. (Gestor 15, 2019) 
 
 
 Portanto como nos fala Gusmão (2000), nem a igualdade absoluta nem a diferença 
relativa são suficientes para dar conta da diversidade e isto seria o grande desafio das 
nossas práticas educativas. Portanto o nosso olhar deveria se voltar para alteridade, ou 
seja, o espaço de confronto, enfrentamento e complementaridade. Assim, a escola mais 
que um espaço se torna um lugar de encontros como também de perdas na mútua 
interação entre os sujeitos.  
 
É frequente se ouvir que naquela escola são “todos iguais” e que aos olhos do educador 
não há diferença. No entanto, todos sabemos que essa igualdade não é real. Os alunos 
que estão ali têm as mais diferentes origens, são portadores de diferentes histórias de 
vida, as quais informam seu modo de ser e suas possibilidades de aprender (GUSMÃO, 
2000, p.17)  
 
   Ao considerarmos a importância das temáticas relacionadas à diversidade 
questionamos os gestores quanto a presença destas, no Projeto Político Pedagógico 
(PPP), que é um elemento importante de organização do trabalho pedagógico e por sua 
natureza se caracteriza como um das bases da escola. Como nos fala Veiga (1998, p. 
1-2),  
 
O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido 
explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto 
pedagógico da escola é, também, um projeto por estar intimamente articulado ao 
compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da população majoritária. 
É político no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de 
sociedade. 
 
   Essas características estão expressas no relato que o Gestor 20 (2019), faz sobre a 
experiência na escola em que atua, no qual o caracteriza como um documento dinâmico 
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e que “[...] Porque o PPP ele tem que ter a cara da escola, o que acontece no chão da 
escola. Ele é o documento que norteia, mas ele também o que está presente no dia a 
dia da escola, é um reflexo do dia a dia da escola.” Entretanto essa não é uma 
unanimidade nas escolas, ao se referirem ao Projeto Político Pedagógico os gestores 
relataram que a construção do documento ainda é um dos desafios existentes nas 
escolas. Entendemos que é uma problemática que merece atenção e um olhar que 
apresente possibilidades para cada realidade, pelo seu caráter dinâmico. Os principais 
desafios relatados são a dificuldade de atualizar o projeto ou concluí-lo, o trabalho em 
equipe e o suporte da Secretária de Educação.  
 
   Consequentemente isso acarreta na defasagem temporal com relação às questões 
atuais da escola como a diversidade e inclusão. Como nos ilustra o gestor 5 (2019), “ 
[...] PPP é de 2015 e necessita de atualização, estamos com um problema de 
coordenação geral. Sendo bem sincera eu não lembro como estão no PPP essas 
questões.” e o gestor 15 (2019)” [...] Nós estamos com um atraso de aproximadamente 
quinze anos no regimento escolar e do PPP. E não foi feito ainda um estudo sobre essas 
mudanças, há muita polêmica em relação à isso.” A complexidade da realidade escolar 
nos faz perceber que o PPP precisa ser construído de maneira horizontal para que de 
fato toda a comunidade escolar se enxergue no documento.  
 
    Como nos fala Veiga (1998) sobre a necessidade de ser a necessidade ser uma 
construção coletiva, não fragmentada, de dentro para fora que respeite o tempo e 
características, de forma democrática e autônoma e sinal de luta por parte de todos que 
desejam avanços e melhorias. Para que haja avanços desse desconhecimento relato 
pelas escolas e que podemos ilustrar com o discurso do gestor 13, [...] Então, assim, 
fica até estranho, eu mesmo defendo a construção de um Projeto Político numa escola, 
mas na hora de fazer não acontece como a gente defende, da participação dos setores 
da escola. Tem funcionário aqui que não sabe nem o que é PPP, se você perguntar, por 
exemplo, a senhora da cozinha: a senhora já viu o PPP da escola? Ela vai dizer: “o que? 
Eu não sei o que é!” (Gestor 13, 2019)  
 
   No que se refere a entender a sexualidade como parte da diversidade na escola é 
partir da premissa que é “algo inerente à vida e à saúde, que se expressa no ser 
humano, do nascimento até a morte” (BRASIL, 1997, p. 287). No entanto, em meios aos 
desafios existentes no ambiente escolar “é necessário que que pais, professores e 
educadores se aprofundem na compreensão da sexualidade, para que façam uma 
intervenção qualitativa, subjetiva,ética e informativa, capaz de dar às novas gerações 
alguma segurança (SIQUEIRA e TRABUCO 2013, p. 297). No relato dos gestores 
percebemos que existem duas concepções predominantes, o modelo centrado-
biológico e o modelo biopsicossocial (VIEIRA e MATSUKURA, 2017).  
 
   O primeiro centrado em aspectos no trabalho com as ciências naturais - ciências e 
biologia- mesmo com os avanços existentes nos remete às práticas higienistas e 
epidemiológicas do início do século XX. Podemos representá-lo através do discurso do 
gestor, ”é isso, é trabalhado principalmente dentro da aula de Ciências, com a 
professora de Ciências e ela faz trabalhos, já fez várias exposições e também, quando 
possível com palestras, a gente traz, inclusive, palestra e a última que teve foi o ano 
passado.” (Gestor 14, 2019). 
 
    O modelo biopsicossocial, corresponde a consideração de aspectos subjetivos do ser 
e da realidade, que vistos de forma global, constitui-se de aspectos biológicos, 
psíquicos, culturais e sociais. Esse modelo está alinhado à valorização da diversidade 
como percebemos no relato do gestor, “nós trabalhamos essa temática dentro vamos 
dizer assim dos interesses, das questões pertinentes a eles, dentro do que concerne à 
dar significado a realidade deles. Porque nós consideramos o contexto social que esse 
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aluno vive.”(Gestor 20, 2019). Ainda assim, o modelo modelo centrado-biológico é 
predominante, e volta a nossa atenção para mais um aspecto da diversidade na escola 
que ainda é marcado por preconceitos tabus e inconsistências em suas práticas e 
formações. Reconhecemos que a escolarização na vida do sujeito é parte importante 
do seu desenvolvimento humano e assim crescimento e amadurecimento.  
 
   Desse modo, “O impacto da escolarização, entretanto, não pode ser analisado sem a 
inclusão do contexto sociocultural mais amplo em que o sujeito se insere, sobretudo as 
diferentes práticas culturais e vivências familiares.” (TORO et. al , 2010, p.124). 
 
 A qualidade dos relacionamentos que ocorrem na escola determina muito do que os 
estudantes serão quando adultos, do ponto de vista da aquisição de valores, visão de 
mundo, práticas sociais significativas e transformadoras. (BRASIL, 2005, p.10)  
 
    Dentro dessa perspectiva, a escola tem como papel buscar meios para a 
compreensão dos desafios de lidar com fenômenos sociais, como o Bullying , que “ não 
pode ser compreendido fora da dinâmica da sociedade, uma vez que esse fenômeno 
está atrelado a fatores políticos, econômicos e culturais.” (SALMIVALLI et al., 1998; 
SILVA; PEREIRA, 2008 apud ZEQUINAO,2016). De acordo com Toro et al. (2010, p. 
125), o Bullying se refere a posturas violentas, físicas ou verbais, entre os estudantes, 
sem que exista uma motivação aparente. 
 
    Quanto a esse aspecto questionamos os gestores sobre casos registrados e como 
esses casos são ou deveriam ser tratados. Como resposta nos relataram que há a 
ocorrência de casos e percebemos que o procedimento frequente é o perceber a 
situação, chamar o agressor e/ ou a vítima para conversar e se não for solucionado, 
chamar os pais e posteriormente adotar outras medidas como acionar o conselho 
escolar ou até mesmo decidir pela suspensão. Também apontam a realização de 
palestras e momentos com profissionais, como psicólogos.  
 
    Um relato em específico de um gestor, chama a nossa atenção para uma discussão 
importante quando se trata de bullying que é negar a sua existência como também a 
sua naturalização, o que dificulta a identificação e possíveis intervenções. No seu 
discurso ele nos diz que, “Esse é um tema bem polêmico, por quê? Hoje é um modismo. 
Hoje a gente chama de bullying. Mas, antigamente, no meu tempo, era apelido. ” (Gestor 
4, 2019). Em continuidade o gestor afirma buscar pessoas capacitadas mas que muitas 
vezes os casos não são solucionados. A atuação perante os desafios dentro da escola, 
como os casos de violência é de natureza complexa e que portanto não existem 
respostas prontas. Percebemos que é necessário o aprofundamento da temática para 
que ações que já apontam caminhos como a realização de projetos e a busca de 
intervenções interdisciplinares, sejam potencializadas e que cada vez mais o 
silenciamento e a falta de atuação sistemática sejam superados.  
 
   A questão da violência especificamente sobre a ótica da relação entre drogas e escola 
tem ainda mais evidência como um dos grandes desafios sociais enfrentando pela 
escola enquanto instituição. Os gestores ao falarem sobre a temática, ressaltam em 
frequência que é um assunto difícil por envolver vários fatores como: relações familiares, 
vulnerabilidade social criminalidade e risco à vida. E ainda percebemos a constância de 
opiniões que entendem o papel da escola como orientadora, conscientizadora mas 
também como responsável por controlar qualquer utilização de drogas ou tráfico na 
escola. 
 
   Entendemos que realidade das drogas é unanimemente considerada comum por 
todas escolas e que os fatores específicos de cada uma influenciam em suas posturas 
e atuações, como por exemplo, a faixa etária dos alunos. Por sua complexidade a 
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temática não pode ser vista de maneira simplificada e superficial mas ainda assim, a 
escola pode exercer grande papel de transformação aliada a outras instituições. 
 
 Como nos fala Moreira; Vóvio; Micheli (2014, p.122), 
 
Nesse sentido, para pensarmos a prevenção/promoção de saúde no ambiente escolar, 
é preciso perceber a educação para além de um processo de socialização e integração 
somente, mas concomitante a um caminho a partir do qual se constroem sistemas 
normativos e valores para a vida, marcando assim sua dimensão política.  
 
   A necessidade de acreditar no potencial transformador da educação mesmo em meio 
à realidade complexa e desafiante, é fundamental no tratamento da pluralidade cultural 
e do preconceito racial na escola. A escola como parte da sociedade civil tem seu papel 
na formação dos sujeitos no combate ao racismo e os seus derivados (ROMÃO, 2001). 
Sabemos que sociedade brasileira é por natureza plural, marcada pela diversidade com 
também por raízes escravocratas e grandes desigualdades. Pela voz dos gestores, 
conhecemos suas opiniões sobre o tratamento da pluralidade cultural e do preconceito 
racial na escola. Em seus relatos encontramos principalmente a percepção de combate 
aos preconceitos em vista de proibir qualquer manifestação que se tome conhecimento 
mas ainda assim aparece também a percepção de gestores que afirmam que em sua 
escola não existe esse tipo de preconceito, o que nos remete a camuflagem do 
preconceito que inviabiliza a quebra de suas estruturas. 
 
    Como percebemos no relato de um dos gestores, “Agora se eu no meu dia a dia só 
foco nas pessoas que sofrem preconceitos porque são negros eu acabo gerando um 
preconceito embutido porque aquela pessoa que é negra já vai levar a discriminação 
dentro dela” (Gestor 6, 2019). Entre equívocos, desconhecimentos e visões de 
superfície encontramos caminhos para avanços e melhorias. Na fala dos gestores, 
também aparece promissoras tentativas- realização de projetos, disciplinas eletivas, 
valorização da cultura, o reconhecimentos de suas falhas e das responsabilidades de 
lidar com questões estruturais e que nos remetem a grandes desequilíbrios sociais. 
Portanto, a luta contra o preconceito não pode ser vista como perdida já que, “As 
mudanças a que assistimos nas práticas escolares podem ainda não ser do tamanho 
que a superação do racismo na educação escolar exige, mas é certo que algum 
movimento afirmativo está acontecendo.” (GOMES, 2012, p. 32).  
 
    Por fim, falaremos sobre educação ambiental, que se caracteriza por ser uma prática 
social transformadora, comprometida com a justiça ambiental e com o respeito às 
diferenças culturais e biológicas” (TRISTÃO, 2019 p. 233). Falar de educação ambiental 
como diversidade é entender que a sustentabilidade para além de aspectos físicos 
compreende as relações sociais, a dimensão econômica, cultural e espiritual e que 
reside no cuidado a sua essência. “ (BRASIL, 2005, p. 10).  
 
    Nos relatos dos gestores identificamos duas perspectivas a de a educação ambiental 
técnico-naturalista e a perspetiva de educação ambiental crítica- emancipatória ambas 
baseadas na tipologia de Silva (2007), que também com base em estudos anteriores 
traz uma interessante proposta de classificação: EA conservadora, EA Pragmática e EA 
Crítica . A primeira perspectiva se caracteriza por se concentrar na preservação pela 
preservação e no imediatismo pragmático, suas práticas estão concentradas em 
atividades de cuidado com ambiente físico sem uma reflexão aprofundada. Assim, aos 
invés do exercício da transdisciplinaridade atribui a área das ciências naturais a 
responsabilidade trabalhar a temática. Como podemos representar no discurso 
seguinte, “A educação ambiental a gente tem com a equipe de Biologia e Geografia e 
matemática tem projetos de sustentabilidade,tem o projeto da horta e dos canteiros e 
estamos com um projeto de reciclagem.” (Gestor 5, 2019). 
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     A perspetiva de Educação ambiental crítica-emancipatória está centrada no sujeito 
e reflexão crítica que o faz se perceber como participante da sociedade. Desse modo, 
as práticas fazem com que os alunos a reflitam sobre os problemas que os envolvem 
tendo como base uma aprendizagem significativa que favoreça o estabelecimento de 
relações com o que se aprende e o cotidiano vivido (BRASIL,1998). Como nos 
exemplifica o gestor, “É um tema que ele é trabalhado no dia a dia da escola, o lixo que 
eu jogo no chão, eu posso fazer diferença no lugar onde eu estou. E esse cada um 
diferença no lugar em que está o mundo é alcançado.” (Gestor 11, 20).  
  
   Em todos esses aspectos, percebemos a “escola como um lugar de reflexão, de 
prática social como parte da vida cotidiana, de vida como conhecimento e de 
conhecimento como vida.” (TRISTÃO, 2014, p. 241). Ainda que quisermos não 
poderíamos esgotar as discussões que envolvem tudo que se configura como 
diversidade. Cada uma das especificidades da temática nos revelam a riqueza da 
heterogeneidade e consequentemente os danos que as tentativas de usar a 
universalidade da escola para estabelecer um padrão ideal de sujeito podem trazer a 
nossa própria identidade. 
 
Conclusão 

 
   Entendemos que frente aos desafios educacionais existentes na sociedade brasileira 
a necessidade de atuação resistente e constante e a validação dos princípios 
democráticos de liberdade mais do que nunca se tornaram questões essenciais em vista 
do combate de intolerâncias e silenciamentos. Através dos relatos dos gestores 
escolares percebemos que o entendimento da temática da diversidade de forma ampla 
ainda possui lacunas pois esbarra em tabus sociais e estereótipos que associam a 
diferença à anormalidade. Desse modo, essas lacunas comprometem a compreensão 
da função social da escola como transformadora da realidade e de propulsora da 
reflexão crítica.  
 
   No que se refere aos aspectos específicos que integram a diversidade percebemos 
que predominantemente: a educação inclusiva é associada ao público da educação 
especial; a educação sexual é relacionada a vida sexual ativa e reprodutiva; o bullying 
não é naturalizado - ainda que as intervenções nem sempre sejam satisfatórias -; a 
educação ambiental é atrelada à preservação pela preservação e ao imediatismo 
pragmático; a pluralidade cultural é considerada mas é pouco valorizada e há tentativas 
de combater o preconceito racial ; a violência escolar e as drogas ainda são apontadas 
como um dos grandes desafios enfrentados na escola. 
 
 Desse modo, é importante ressaltarmos que ter um espaço para pensar sobre 
diversidade já é uma grande conquista ao nos considerarmos imersos em estruturas 
sociais muita vezes enrijecidas por desigualdades profundas. Portanto, ao olharmos 
para os problemas e desafios que em primeiro momento podem nos levar a uma visão 
negativista - que não há mais a fazer- devemos estar conscientes que as contradições, 
conflitos fazem parte de um processo que não conta com fórmulas imediatas e 
perfeitas.  
 
    O processo de pesquisa foi de grandes descobertas, no contato estreito com a 
realidade das escolas e as diferentes visões e leituras sobre diversidade foi possível 
compreender que a reflexão crítica e a educação problematizadora fazem a diferença e 
que por isso vale a pena lutar por elas. A cada ida a campo, a cada escuta e a cada 
leitura realizada as construções e desconstruções se fizerem presentes como também 
a compreensão de que ainda há muito a aprender, conhecer e pesquisar. 
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    Para concluirmos, o entendimento do outro como lugar de encontro será sempre 
essencial para sairmos do “piloto automático” das nossas atividade cotidianas e 
estarmos em constante reflexão sobre o nosso papel, nosso lugar no mundo e sobre as 
nossas próprias práticas. Desse modo, é imprescindível que se continue a investir em 
políticas públicas, pesquisas, formações na área de educação que se comprometam 
com o outro em sua totalidade e que assim busquem contribuir para criativas 
intervenções. 
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TÍTULO: Saí do NEI...E agora? Uma reflexão sobre as crianças egressas do NEI em 

outros espaços educativos 

Resumo 

A saída das crianças do NEI é cercada por uma série de dúvidas, expectativas e mitos, 
gerados principalmente pelos princípios filosóficos e a metodologia desenvolvida pela 
instituição, cujos encaminhamentos diferem em parte de outras escolas da cidade. Essa 
discussão é pauta constante nas reuniões de professores e, também, em rodas de 
conversa com as famílias, que demonstram insegurança quanto ao trabalho pedagógico 
de caráter inovador empreendido, principalmente na esfera do Ensino Fundamental. Por 
esta razão, compreender o que ocorre com as crianças egressas do NEI se tornou 
essencial, para que possamos avaliar a eficácia do projeto educativo desenvolvido, 
assim como para tranquilizar as famílias sobre o modo como pensamos a educação da 
Infância. Dessa forma, foi aplicado um questionário online com as famílias e as crianças 
egressas das turmas selecionadas, resultando em vários pontos de discussão. 
Entretanto, devido ao espaço limitado, nesse relatório apenas serão explorados 
elementos referentes a adaptação, concepção metodológica, convivência e inclusão. 
Apesar de iniciais, os resultados obtidos já desenpenham um papel importante nas 
discussões propostas pela instituição. 
 
Palavras-chave: Tema de Pesquisa; Ensino Fundamental; Prática pedagógica. 

TITLE: I LEFT THE NEI... WHAT'S NEXT? A REFLECTION ON CHILDREN 

DISCHARGED FROM THE NEI IN OTHER EDUCATIONAL SPACES 

Abstract 

The children's departure from the NIS is surrounded by a series of doubts, expectations 
and myths, generated mainly by philosophical principles and the methodology developed 
by the institution, whose referrals differ in part from other schools in the city. This 
discussion is a constant agenda in teacher meetings and also in conversation with 
families,that demonstrate insecurity about the pedagogical work of an innovative 
character undertaken, especially in the sphere of Elementary School. For this reason, 
understanding what happens to children discharged from the NIS has become 
essential,so that we can evaluate the effectiveness of the educational project developed, 
as well as to reassure families about how we think about childhood education. Thus, an 
online questionnaire was applied with the families and children discharged from the 
selected classes,resulting in talking points. However, due to the limited space, in this 
report only elements related to adaptation, methodological conception, coexistence and 
inclusion will be explored.Although initial, the results obtained already play an important 
role in the discussions proposed by the institution. 
 
Keywords: Research Theme; Elementary School; Pedagogical practice. 

Introdução 

Fundado em 1979, o Núcleo de Educação da Infância (NEI), funcionava como pré-
escola e tinha como seu público alvo inicial os filhos de alunos e funcionários da 
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universidade, abrindo-se a comunidade externa somente no ano de 2008, quando a 
seleção de alunos passou a ser realizada por meio do sorteio das inscrições recebidas. 
Atualmente o NEI é um órgão suplementar vinculado ao Centro de Educação - CE, 
passando a ser um Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte - CAp/ UFRN. Essa mudança implica não somente em mudanças administrativas, 
mas se assume como um campo de experiências para os cursos de licenciatura e 
graduação, possibilitando a aplicação de conhecimentos e técnicas adquiridas ao longo 
da formação acadêmica, na realidade escolar. Tendo como um dos seus objetivos a 
prática indissociável dos três pilares da universidade: ensino, pesquisa e extensão. 
(MARQUES et al., 2011) Desde a sua origem, o NEI teve a preocupação com o 
desenvolvimento de ensino inovador, desenvolvendo uma perspectiva metodologia 
própria – Tema de Pesquisa – ancorada no princípio da interdisciplinaridade, por meio 
de uma abordagem temática de currículo. Esse modo particular de trabalho transformou 
o NEI em centro de referência no Brasil, sobretudo na Educação da Infância. Por meio 
de uma proposta metodológica inovadora sistematizada pelos docentes da escola, 
personificada nas ideias do Tema de Pesquisa, as crianças são levadas a construção 
do próprio conhecimento, tendo a oportunidade de escolherem seus objetos de estudo 
e, assim, desbravar novos saberes organizados a partir das suas curiosidades imediatas 
(REGO, 1999). Essa metodologia é utilizada desde a Turma 1 da educação infantil, até 
o 5º ano do ensino fundamental. Como já dito anteriormente, a escola só ofertava o 
período referente a pré-escola, ocorrendo uma expansão da instituição, que passou a 
oferecer também o 3º ano em 2013 e depois até o 5º ano, em 2017. Essa amplificação 
gerou uma necessidade de reflexão e construção coletiva, tendo como fio condutor a 
reestruturação da proposta pedagógica do NEI. Por meio da instauração de grupos de 
estudo, a equipe se envolveu na produção do referido documento tecido a várias mãos, 
representando as concepções teórico-práticas dos professores, que se mantiveram em 
constante interlocução com os professores especialistas de áreas. Essa amplificação 
trouxe consigo a indagação a respeito do trabalho desenvolvido na instituição e suas 
possibilidades no ensino fundamental, gerando um questionamento por parte dos 
responsáveis a respeito de como o tema de pesquisa pode ou não ser adequado quando 
aplicado a crianças maiores, por conta de um distanciamento das outras práticas 
educativas. Esse projeto teve, então, como objetivo investigar a situação das crianças 
egressas do NEI em outras instituições, verificando o que os ex-alunos e seus familiares 
consideraram ou não enquanto possibilidades e dificuldades formativas. 
 
Metodologia 

 
Em termos metodológicos, a pesquisa ancora-se nos procedimentos teórico-
metodológicos embasados em abordagens qualitativas, considerando que seus 
enunciados enfatizam mais o processo do que o produto, ocupando-se em retratar a 
perspectiva dos participantes. Tais procedimentos qualitativos estão a serviço de uma 
causa de promoção de mudanças sociais, uma vez que diz respeito a um “tipo de 
investigação aplicada no qual o pesquisador se envolve ativamente” (BOGDAN, 
BIKLEN, 1994, p. 292). Desta feita, o projeto contempla algumas etapas a serem 
consideradas. - Realização de levantamento das crianças/famílias que saíram do NEI, 
elegendo um recorte temporal e uma quantidade de sujeitos por período; - Construção 
de um roteiro de entrevistas para aplicar junto às crianças/famílias/coordenadores 
pedagógicos participantes da pesquisa; - Contato com as crianças/famílias (via e-mail 
ou telefone), solicitando a adesão à pesquisa e o agendamento para possíveis 
entrevistas; - Realização de entrevistas individuais com os sujeitos envolvidos no 
processo educativo dos egressos, o que também convoca as famílias como sujeitos 
relevantes, do ponto de vista da avaliação dessa nova experiência escolar; - Análise dos 
dados construídos e construção de texto com os achados da investigação. As 
entrevistas serão semi estruturadas, com blocos temáticos pré definidos e flexíveis 
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conforme o desenrolar da entrevista. Assim, foram realizadas na perspectiva de Gaskell 
(2002), com vistas a compreender o mundo do entrevistado, que “pode fornecer 
informação contextual valiosa para ajudar a explicar achados específicos” (GASKELL, 
2002, p. 66). Desta feita, com vistas a construir os dados da pesquisa, recorremos a 
sistemática de trabalho a seguir: - Coleta e estudo sistemático de materiais teóricos 
relacionados ao tema dos egressos em instituições de ensino (estado da arte); - 
Organização do questionário, a ser aplicado com as crianças e famílias participantes da 
pesquisa; - Pesquisa nos arquivos do NEI, em busca de telefones de contato e e-mail 
dos ex-alunos, a partir do recorte temporal adotado pela pesquisa; - Envio do 
questionário para as crianças e famílias do NEI;; - Seleção de algumas famílias para a 
realização das entrevistas presenciais; - Organização dos materiais oriundos das 
entrevistas (transcrição do áudio para o escrito); - Estudo da obra de Bardin (2006) – 
Análise de conteúdo - a fim de contribuir com a construção das categorias de análise; - 
Separação/sistematização dos dados construídos, elegendo categorias de análise, 
recorrendo-se a alguns princípios da Análise de conteúdo, especificados por Laurence 
Bardin (2011) e por Maria Laura Franco (2005). - - Realização das análises dos 
questionários, a partir da categorização construída, registrando por escrito as reflexões 
surgidas; - Organização do relatório descritivo-analítico, contendo as reflexões geradas 
por meio da pesquisa realizada; - Divulgação das conclusões/contribuições da pesquisa 
para a comunidade acadêmica de demais públicos interessados. Entendemos que esse 
procedimento de análise favoreceram uma compreensão crítica e aprofundada dos 
dados construídos, considerando o contexto e a complexidade da situação de ensino 
investigada. Vale salientar que as entrevistas foram transcritas, mas nesse primeiro 
momento, analisamos apenas os questionários. Este material será alvo de análise na 
etapa posterior da pesquisa. É importante retomar, ainda, o procedimento adotado para 
a construção do “estado da arte”. Realizamos uma busca por artigos resultantes de 
investigações similares a que pretendemos desenvolver. Essa pesquisa inicial mostrou 
a escassez de trabalhos dedicados em desvendar a saída das crianças em turmas do 
Ensino Fundamental. Na maioria dos casos, os estudos voltaram-se para o público do 
Ensino Médio e Superior, como é o caso dos trabalhos de Berbel (1998) e Bernardim 
(2013). Nesse sentido, os resultados gerados pela pesquisa ajudaram a 
empreender/alicerçar novas investigações sobre a saída das crianças no Ensino 
Fundamental, analisando as contribuições/dificuldades enfrentadas por instituições que 
apresentem propostas educativas diferenciadas. No que tange ao questionário, 
estabelecemos dois blocos: o primeiro, voltado para as percepções das famílias; o 
segundo, direcionado a visão das crianças. Para as famílias, as questões vinculavam-
se às motivações para a escolha da nova escola, ao processo de adaptação vivido pelos 
filhos, assim como um comparativo entre o NEI e a recente instituição. Já para as 
crianças, as perguntas buscavam investigar a respeito das expectativas iniciais diante 
da instituição escolhida, ao processo de adaptação, ao desempenho acadêmico, as 
possíveis contribuições do Tema de Pesquisa para a sua vida escolar, dentre outros 
pormenores. Depois de conseguirmos as listas contendo os endereços eletrônicos das 
famílias, assim como os telefones de contato, procedemos com o envio dos 
questionários. O período de espera dos retornos ocorreu entre março e novembro de 
2019. Vale salientar que durante o período supracitado, precisamos atualizar os e-mails, 
uma vez que grande parte deles estava retornando a nossa caixa de entrada. Para tanto, 
recorremos às ligações telefônicas. Também recorremos com frequência ao telefone 
para convidar/lembrar as famílias para responder aos questionários. Ao todo, obtivemos 
35 respostas, de um contingente de 114 famílias/crianças. Das perguntas realizadas, 
aliadas as respostas obtidas, elegemos as categorias de análise, as quais podemos 
mencionar: adaptação, espaços escolares, interdisciplinaridade/organização 
curricular/componentes curriculares, rotina, afetividade, avaliação, inclusão escolar e 
abordagem metodológica. Devido a quantidade de dados construídos, optamos, nessa 
primeira etapa de análise, discutir sobre os cinco primeiros eixos, deixando para outra 
oportunidade trabalhar com os demais dados obtidos. 
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Resultados e Discussões 

 
Ao estruturarmos as questões para a entrevista e, posteriormente, a proposição das 
categorias de análise, havia um elemento latente a ser desvelado: o processo de 
adaptação escolar vivenciado pelos alunos egressos do NEI. Sabemos que a referida 
instituição possui concepções próprias relativas a Educação da Infância, refletida em 
sua metodologia, rotinas, formas de relacionamento com os atores envolvidos, dentre 
outros aspectos. Essas particularidades podem diferir, em parte, das propostas 
encontradas em outras instituições de ensino, nas quais os discentes precisam se 
deparar quando saem da escola. De maneira geral, tínhamos dois discursos 
antagônicos obtidos por meio de conversas informais com as famílias: as crianças 
sentiram dificuldades ao sair do NEI; as crianças não sentiram dificuldades. Tais 
preleções, de maneira ampla, focavam no aspecto metodológico, apesar de apresentar 
outros elementos que aparentemente impediam uma convivência harmônica/tranquila 
no novo ambiente escolar. Nesse sentido, interessava-nos compreender, por meio de 
investigação e contato com diferentes vozes, o que ocorre com os estudantes quando 
se deparam com um contexto educacional diferente daquele vivenciado em nossa 
instituição, dotados de outras práticas e concepções. Antes de tratarmos 
especificamente sobre a categoria de análise em evidência, colocamos algumas 
questões que ajudaram a compreender o modo como as instituições educativas 
receptoras encaram o processo educativo, especialmente sobre a forma de ingresso e 
a eficácia dos exames de admissão. No que tange a participação em processo de 
admissão para ingresso na nova instituição, 68,% participaram de provas/atividades. 
Desse universo, 75% tinham como objetivo realizar uma sondagem (verificação do nível 
de desenvolvimento dos alunos), sendo que 16,7% condicionaram o ingresso na escola 
mediante o êxito no exame. Quando questionados sobre a eficácia dos exames de 
admissão, obtivemos alguns retornos (essa não foi uma pergunta obrigatória). 
Aproximadamente 20 famílias enxergaram como positiva a estratégia. Apenas 8 
expressaram descontentamento, alegando ser desnecessária a medida, encarada como 
excludente e classificatória. Essas questões iniciais nos ajudam a compreender o 
contexto em que as crianças encontram-se imersas. Grande parte dos alunos egressos 
foram matriculados em instituições privadas de ensino (94%), na qual boa parte exige a 
realização desses exames. No que concerne à questão central – categoria de análise 
“adaptação” – obtivemos diferentes respostas ligadas ao ponto em destaque, mas a 
maioria (23 depoentes) sinalizou relativa tranquilidade no processo transicional de 
mudança de escola. As falas abaixo exemplificam tal assertiva: - “Adaptação foi muito 
boa e não teve nenhuma dificuldade”; - “Ocorreu de forma natural, visto a boa formação 
do NEI”; - “Foi melhor do que a família esperava. Se adaptou com muita facilidade. - “O 
processo de adaptação foi bem tranquilo, visto que X participou da escolha da escola. 
Conversávamos sempre com ela e a levamos em visita a várias escolas. Na X não foi 
diferente, ela visitou a escola conosco, participou da conversa/entrevista com a 
coordenadora e conheceu a turma que seria dela”. Das respostas obtidas, gostaríamos 
de destacar a última, por considerarmos exemplar o modo como a família conduziu a 
adaptação, não esperando somente pela ação das instituições envolvidas para pacificar 
esse processo. A própria família pensou em estratégias que favoreceram o sucesso da 
adaptação escolar, fazendo-a participar da escolha da instituição, apresentando 
previamente a instituição e conversando com profissionais da escola. Um fator 
preocupante revelado é que 51,4% das escolas receptoras não possuíam atividades de 
adaptação voltadas para os novatos, representando pouco mais da metade dos 
entrevistados, despreocupando-se com o acolhimento necessário para esse momento. 
Esse dado talvez explique porque algumas sentem dificuldades e levam certo tempo 
para se familiarizar ao ambiente escolar. O fato de não terem atividades de adaptação, 
significa dizer que as crianças/adolescentes chegam nas escolas e são lançadas nas 
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salas de aula, sem prepará-las para as novas demandas que virão. Isso dificulta, de 
fato, o processo de inserção escolar. Pode gerar angústia e dificuldades para 
permanecer nesse ambiente com segurança, conforto e bem estar. Algumas famílias 
(número pequeno, vale dizer), atribuem tais dificuldades ao NEI, responsabilizando a 
instituição por não preparar as crianças no momento da saída, esquecendo-se de que 
as escolas receptoras, em muitos casos, não demonstram preocupações com o 
resguardo dos seus filhos. Convém conceituar o que entendemos por “atividades de 
adaptação”: proposições que auxiliam os estudantes na sua conexão ao espaço escolar, 
que pode aparecer por meio de dinâmicas envolvendo o diálogo, a ludicidade, o 
envolvimento das famílias, tendo como principal intenção o estabelecimento de vínculos 
afetivos e de identificação com o novo ambiente. Outra questão que também levantamos 
relaciona-se a utilização de estratégias por parte das famílias para minimizar tais 
problemas, geralmente situando-se no diálogo e no acompanhamento sistemático da 
vida escolar. - “Muito diálogo e apoio nos momentos de tensão”; - “Diálogo, participação 
nas atividades da escola sempre que possível”; - “Teve um estreito diálogo com a 
escola, tentando locar o aluno em uma turma específica em que já existiam amigos do 
NEI”. Quando nos debruçamos sobre o tema da “adaptação”, a maioria dos referenciais 
teóricos situam-se no âmbito da Educação Infantil. Todavia, esse processo pode ocorrer 
em todas as etapas da vida escolar, não restringindo-se somente as crianças pequenas. 
Os alunos do Ensino Fundamental, Médio e superior, quando precisam mudar de 
instituição, passam por processos de adaptação, uma vez que se deparam com um local 
diferente, seja em termos estruturais, metodológicos e nas relações humanas. Ao 
problematizar o termo “adaptação”, encontramos autores como Seabra e Souza (2010), 
acreditando que o entendimento da terminologia mostra-se inadequado ao contexto 
educativo. Nesse entendimento, a palavra remete uma submissão a determinada 
situação, que pode ser ou não favorável e transparecer sensação de conformismo. Por 
essa razão, apesar de ser corrente no contexto escolar a palavra já mencionada, 
sugere-se a substituição para “inserção” ou “acolhimento”, por simbolizar o que, de fato, 
a situação representa: momento de incertezas, de necessidades e, ao mesmo tempo, 
de descobertas. Para Ladwig, Goi e Souza (2013), a inserção escolar refere-se ao 
processo de integração a um novo espaço social, cuja constituição mostra-se diversa 
dos espaços frequentados anteriormente. É um novo prédio, novos professores, novos 
colegas, novas metodologias de trabalho. Muitas vezes, os alunos se sentem perdidos 
diante da necessidade de empreender novos vínculos. Trata-se do contato com um 
ambiente repleto de convenções/regras próprias, que podem (ou não) entrar em choque 
com os pensamento/ideais daqueles que coabitam esse ambiente. Por esses 
condicionantes, as experiências iniciais em uma instituição de ensino podem ser 
tranquilas, sem apresentar demandas aos envolvidos, ou podem ser turbulentas, 
gerando dor, ansiedade e medo. Como as crianças do NEI estavam imersas em um 
grupo desde a Educação Infantil (no caso dos alunos que saem do 5º ano, permanecem 
na escola por aproximadamente 9 anos), sentem-se acostumadas ao contato com os 
colegas, os professores e a metodologia do Tema de Pesquisa, de base construtivista 
sócio interacionista. É natural que sintam dificuldades iniciais para se inserir, depois de 
tantos anos acostumados com uma rotina diferente. Destacaria, agora, o fator 
metodológico, mencionado pelas famílias como elemento que dificulta o ingresso em 
outra instituição. A rotina de trabalho no NEI tem como premissa o respeito aos ritmos 
das crianças, aos seus itinerários de aprendizagem, sem perder de vista as suas 
necessidades formativas. Utiliza uma metodologia de trabalho que considera a fala dos 
sujeitos e a sua curiosidade em descobrir o mundo, transformando seus dizeres em 
objetivos, conteúdos e estratégias didático-pedagógicas. Alguns questionários 
mencionaram aspectos como o volume de atividades e as provas (instrumento 
avaliativo) como diferenciais das outras escolas, cuja existência gera entraves que 
dificultam o seu pleno desenvolvimento. Mas esse pensamento não é unanime e 
tampouco representa a maioria dos discursos dos depoentes, conforme já 
mencionamos numericamente em outra oportunidade. O modo como as crianças 
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constroem seu próprio conhecimento, a partir de uma perspectiva não linear, rompendo 
com a ordem hierárquica dos conteúdos, ocasiona um “desconforto inicial”, quando se 
deparam com contextos educativos baseados em práticas conteudistas. Mas isso não 
quer dizer que tal cenário não será modificado com o tempo. Os alunos se adaptam 
quando começam a entender o modo de funcionamento dessa nova “engrenagem”. 
Devido às estratégias utilizadas, vinculadas a autonomia da criança na busca pelo 
conhecimento, a densidade com que as temáticas são abordadas em decorrência do 
Tema de Pesquisa, contribuem para que o aluno se sinta à vontade com outras 
metodologias, uma vez que estão preparados/aparelhados para a busca de 
informações, encaminhamento necessário para construir novos conhecimentos, 
independente da proposta metodológica a que esteja submetido. Para concluir, diríamos 
que as respostas revelaram um dado importante: de modo geral, algumas crianças 
apresentam, sim, dificuldades iniciais, mas superadas posteriormente quando 
ambientados na nova instituição. Essa dificuldade pode ser gerada, em parte, pelo 
choque entre as metodologias das duas instituições, bem como pela mudança de 
rotina/ambiente/colegas, comum em qualquer situação em que exija a saída da nossa 
“zona de conforto”. O fato é que as respostas que mostraram “dificuldade” são de alunos 
que já apresentavam problemas de aprendizagem antes mesmo da saída do NEI, 
decorrentes de fatores de variadas ordens, mas vale destacar que esse público 
representa uma pequena parcela da amostra coletada. Outra categoria a ser explorada 
diz respeito aos elementos que concernem a concepção de criança da escola e sua 
interferência na metodologia aplicada, bem como no convívio diário das crianças. 
Quando questionamos a respeito da avaliação dos anos em que as crianças estudaram 
no NEI, a maioria dos responsáveis descreveu como “Anos de grandes experiências, 
vivências e aprendizados” (31,4%) ou considera um período de imensa relevância na 
contribuição para o “excelente desenvolvimento da criança” (22,8%). Em relação esse 
último aspecto se faz necessária a reflexão a respeito do que é levado em consideração 
quando nos referimos ao desenvolvimento infantil, tanto por parte da instituição de 
ensino, quanto ao que se referem os responsáveis. De acordo com Wallon (1995) é 
comum entre os adultos a tentativa de analisar as crianças nos moldes de suas 
experiências pessoais, sem perceber a criança em si, na sua própria fase e existência, 
o que leva a uma comparação, quase inevitável, entre os comportamentos das crianças 
e os seus próprios. Nesse quesito, é necessário que haja uma reflexão a respeito do 
papel atribuído às escolas frequentadas por esses responsáveis e os objetivos que 
norteiam a prática pedagógica proposta pelo NEI. A tendência liberal tradicional possui 
grande expressividade no que concerne às metodologias de ensino. Esse viés concebe 
a escola como lugar de preparação intelectual e moral, que apresenta a mesma 
formação a todos os estudantes, com o pressuposto de ofertar a todos as mesmas 
oportunidades, colocando assim, o esforço dos alunos como único fator diferencial entre 
eles. (LIB NEO, 1992) “Eis a concepção ‘Bancária’ da educação, em que a única 
margem de ação que se oferece aos educandos é de receberem os depósitos, guardá-
los e arquivá-los. [...] na visão ‘bancária’ da educação, o ‘saber’ é uma doação dos que 
se julgam sábios, aos que julgam nada saber” (FREIRE, 2017, p. 80-81) Neste sentido, 
aspectos relativos à afetividade e motricidade não são contemplados na prática 
pedagógica, uma vez que seu foco se baliza a “passar o conhecimento” do ser que ‘tudo 
sabe’ ao que ‘nada sabe’. Entretanto, por apresentar uma metodologia diferenciada, um 
dos pressupostos básicos do NEI é que professores e crianças têm papéis importantes 
na definição das experiências de aprendizagem, que tem sua ênfase na iniciativa e 
aprendizagem ativa. Ou seja, ambos participam do processo. Partindo da premissa 
Walloniana que enquadra a afetividade, o ato motor e a inteligência nos campos 
funcionais entre os quais se distribui a atividade infantil, a pessoa é, portanto, o todo 
que integra esses vários campos e ela própria é outro campo funcional. O que torna 
necessário o estudo da criança contextualizada, em suas relações com o meio, para 
compreender os aspectos presentes na pessoa completa. (GALVÃO, 2011) Esse fato 
implica compreender que, durante o tempo de permanência na escola a criança continua 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2578 

 

sendo essa pessoa completa e seus campos funcionais permanecem em plena 
atividade, sendo essenciais para o pleno desenvolvimento. Em sua última versão, o 
projeto político pedagógico da escola, que se encontra em revisão, assume que “O nível 
de desenvolvimento das crianças toma como referência as características próprias do 
desenvolvimento socioafetivo, cognitivo e motor, procurando potencializá-lo, para 
formação da criança no seu desenvolvimento integral.” (PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO, 2017, p.31) “Eles [da nova escola] procuram respeitar cada aluno de 
forma única. Porém é diferente do NEI o qual observa a criança como um todo em todas 
suas linguagens.” Esses aspectos se fazem presentes também durante a explanação 
discursiva de alguns responsáveis quando solicitados a avaliar as habilidades e 
competências construídas durante os anos em que as crianças permaneceram na 
instituição. Para analisar os dados, agrupamos as respostas de acordo com as palavras 
chaves que se referenciam as respostas obtidas, e como cada pessoa poderia 
descrever mais de uma habilidade/competência, a soma dos valores é superior ao total 
de 35 formulários obtidos, apesar de haver uma abstenção. Pudemos perceber uma 
maior menção aos aspectos referentes a: Criticidade e Desenvolvimento cognitivo ( 
27,9%), de Convivência (23,2%) e Leitura e escrita (16,2%). Enquanto outras menções 
como a Construção do conhecimento (11,6%), Criatividade e arte (7%), Autonomia (7%) 
e Aspectos emocionais (7%), foram observados com uma menor frequência. Como já 
dito anteriormente, é normal que haja um maior direcionamento dos responsáveis ao 
perceber o desenvolvimento cognitivo quando se trás a alusão a escola como referência. 
Entretanto, existe uma expressividade também em relação a outras formas do saber - 
um saber mais pessoal, que se desenvolve no aspecto pessoal individual, que se as 
juntarmos podemos observar uma ultrapassagem de elementos que já são tidos como 
escolares (no caso do desenvolvimento cognitivo e de alfabetização) “Consideramos 
que o tempo de permanência de X no NEI contribuiu de forma positiva para o 
desenvolvimento cognitivo, emocional e social.” Em outro momento, ao serem 
convidados a refletir a respeito do que a trajetória no NEI possibilitou ou dificultou na 
transição para outro modelo escolar, apesar de 10,7% de abstenções, pudemos 
perceber uma maior consideração em relação às possibilidades (53,6%) do que em 
relação às dificuldades (35,7%). Esse último se refere a pontos já destacados, como a 
mudança metodológica, de rotina e avaliação. Já dentre as possibilidades, destacamos 
três aspectos: “Boa base para uma transição tranquila”; “Postura crítica e ativa na 
formação de opinião própria” e “Respeito e relações interpessoais não discriminatórias”. 
Os dois primeiros se referem a metodologia de ensino da instituição, já a última adentra 
um espaço que se constitui no dia a dia. No NEI, preconizamos o direito à igualdade na 
diferença, na crença de que todas as crianças aprendam a conviver, a cooperar e a 
respeitar. Para atender a igualdade e a diversidade, assumimos o compromisso de 
oferecer uma educação que envolva as crianças da instituição, com suas peculiaridades 
e singularidades, cuja preocupação diz respeito ao direito de acesso à permanência na 
instituição. (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2017, p.14) Sendo esta um dos 
princípios da prática pedagógica da instituição e tendo em vista que “princípio” significa 
“Conjunto de proposições fundamentais e diretivas que servem de base e das quais 
todo desenvolvimento posterior deve ser subordinado” (DICIONÁRIO MICHAELIS, 
2020). Ele deve e se faz presente em todos os momentos e instâncias do cotidiano 
escolar. “No Nei o respeito é fundamental para o crescimento” Essa resposta foi obtida 
durante a avaliação dos pais a respeito de como ocorrem as relações entre as crianças, 
no NEI e na nova escola. Todas as respostas, fora as abstenções, indicam que as 
relações ocorreram de maneira harmoniosa no NEI, em que o respeito é um fator 
primordial. Já em relação a nova escola, até pela idade das crianças e a mudança para 
um novo e desconhecido ambiente, foram indicadas a formação de grupos mais 
fechados entre os alunos. Outro fator que merece ser destacado é a percepção dos pais 
em relação às políticas de inclusão presente no NEI e sua importância no processo 
formativo, não apenas das crianças com necessidades educacionais especiais (NEE), 
como também dos outros alunos. - “X conseguiu desenvolver além dos conhecimentos 
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cognitivos, também o lado humano, devido a inclusão de um colega de sala aprenderam 
libras para poder se comunicar com o amiguinho.” “Ela sente falta da dedicação entre 
eles [alunos], para com as crianças portadores de deficiência [na nova escola].” Sobre 
isso, Martins (2011) destaca que para a existência de um processo de inclusão efetivo 
- que não só insira a o aluno com NEE na escola, mas verdadeiramente o inclua no 
processo educativo, é necessário o envolvimento de toda a comunidade escolar, não 
somente dos professores e gestores da instituição, mas também dos alunos e 
responsáveis. Assim sendo, o PPP do NEI destaca que “A educação inclusiva somente 
se efetiva se as situações de aprendizagem puderem atender as demandas individuais 
e coletivas, por meio de ações/estratégias adequadas a cada situação não só da 
criança, do grupo, como também da família” (p.14) 
 
Conclusão 

 
Diante dos primeiros resultados encontrados, percebemos que o NEI tem trilhado um 
caminho frutífero no trabalho com o Tema de Pesquisa e as concepções adotadas. Os 
resultados indicam um desempenho de excelência por grande parte dos estudantes 
egressos, o que pressupõe a eficácia da metodologia e demais procedimentos adotados 
pela instituição. Contudo, o NEI vem adotando uma postura de (re)avaliação constante 
do seu fazer, em função da busca constante pela qualidade do ensino. Nesse sentido, 
é preciso discutir algumas questões trazidas pela pesquisa com o coletivo de 
professores, no sentido de sanar e atender algumas reivindicações trazidas por 
familiares e ex-alunos, mesmo que não representem a voz da maioria. Certamente, a 
pesquisa contribuirá de forma significativa para a edificação de novas práticas para o 
NEI, contribuindo para o estabelecimento de relações amistosas entre todos os atores 
envolvidos no processo, mas principalmente com os estudantes, nosso principal público 
atendido e que merece atenção e cuidado. 
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TÍTULO: EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PELA VIA DA PRIVATIZAÇÃO 

MERCANTIL: UM ESTUDO DO PERÍODO DE 2010 A 2020 

Resumo 

O presente relatório tem por objetivo apresentar os resultados parciais do Projeto de 
Pesquisa intitulado “Expansão da educação superior pela via da privatização mercantil: 
um estudo do período de 2010 a 2020. Como recorte da pesquisa focaremos as análises 
no Programa Universidade para Todos (ProUni) programa criado pelo Ministério da 
Educação em 2004 que oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino 
superior procurando evidenciar as suas contribuições para a expansão privada da 
educação superior. O trabalho se fundamentou nas bases epistemológicas do 
materialismo dialético e utilizou como procedimentos técnicos, a revisão de literatura e 
análise documental. Foram elaboradas séries estatísticas para mostrar o crescimento 
do setor privado no período analisado. O estudo mostra de 2010 a 2020 um aumento 
da privatização da educação superior no país induzida por programas governamentais 
como o ProUni que permitiu a transferência de recursos públicos para o financiamento 
de instituições privadas por meio de bolsas aos estudantes. 
 

Palavras-chave: Educação Superior. Expansão. Privatização. Mercantil 

TITLE: EXPANSION OF HIGHER EDUCATION THROUGH MERCANTIL 

PRIVATIZATION: A STUDY OF THE PERIOD FROM 2010 TO 2020 

Abstract 

 

The purpose of this report is to present the partial results of the Research Project entitled 
“Expansion of higher education through mercantile privatization: a study from 2010 to 
2020. As part of the research, we will focus on the analyzes in the University for All 
Program (ProUni) program created by the Ministry of Education in 2004 that offers 
scholarships in private institutions of higher education seeking to highlight their 
contributions to the private expansion of higher education. The work was based on the 
epistemological bases of dialectical materialism and used as technical procedures, 
literature review and document analysis. Statistical series were prepared to show the 
growth of the private sector in the analyzed period. The study shows from 2010 to 2020 
an increase in the privatization of higher education in the country induced by government 
programs such as ProUni that allowed the transfer of public resources to finance private 
institutions through scholarships to students. 

 
 
Keywords: College education. Expansion. Privatization. Mercantil 

Introdução 

O processo de globalização ocorrida nas últimas décadas teve papel preponderante 
para as mudanças de fatores econômicos, políticos e sociais que os países deveriam 
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exercer para que obtivessem satisfatório desenvolvimento econômico. As mudanças 
globais tiveram grandes impactos nas relações do mundo do trabalho, exigindo um novo 
perfil de profissional, exigindo maior eficiência, produtividade e qualificação dos 
trabalhadores. Essa exigência por um maior conhecimento está relacionada também à 
busca pelas titulações acadêmicas, visto que se tornaram importantes artifícios para a 
inserção neste novo mercado de trabalho, crescendo a demanda pela educação 
superior seja ela graduada ou pós-graduada. 
  
O processo de globalização foi intensificado com o advento da Terceira Revolução 
Industrial, que tem como importante marco em seu interior o desenvolvimento 
tecnológico. Segundo Enders (2004), a globalização resulta em uma maior 
interdependência entre os Estados e na disseminação da cultura globalizada. O 
desenvolvimento tecnológico supracitado repercutiu fortemente na criação e avanço das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), fundamentais na disseminação da 
cultura globalizada citada por Enders (2004) e na reestruturação do desenvolvimento do 
capital. A globalização é um fenômeno que possui diversos impactos e nenhum 
consenso sobre seu real significado, Alvarez (1999) afirma que a globalização se trata 
de um processo que envolve diversos outros fenômenos de caráter político, social, 
econômico e cultural que resulta no processo de modernização da sociedade ocidental. 
 
A educação superior, como todas as políticas voltadas para a área educacional, foi 
reconfigurada nas últimas décadas tomando como referência a influência da reforma do 
Estado orientada pelas ideias neoliberais. A Educação, seguindo os preceitos do 
neoliberalismo difundidos pelos organismos internacionais, passou por modificações em 
todos os setores, merecendo destaque: o currículo, a avaliação, a gestão, o 
financiamento e as formas de organização. 
As diretrizes educacionais propostas pelos organismos internacionais formam parte 
importante desses ajustes, e, de um modo geral, têm como objetivo difundir uma 
proposta para esse nível de ensino que seja mais flexível, mais rápida e realizada fora 
do âmbito das universidades. 
 
O fenômeno da globalização, apesar de ter sua gênese em tempos mais distantes foi 
capaz de produzir grandes tensões no campo da Educação Superior, em especial nas 
últimas décadas do século anterior que tiveram marcos fundamentais para a 
configuração da Educação Superior que conhecemos atualmente. É perceptível que o 
advento da globalização é concomitante ao crescimento do neoliberalismo, para Leher 
(1998) a globalização é o principal fio condutor do atrelamento da educação às lógicas 
empresariais, dessa forma, as diretrizes da Educação Superior passam a estarem cada 
vez mais fundamentadas pelas demandas do mercado e da competitividade econômica, 
em demérito das necessidades sociais. 
 
É neste cenário que setor privado cresce, sabendo que o Estado por si só não estaria 
apto a cumprir com as novas demandas e amparado pelas leis que formalizam seus 
avanços. A iniciativa privada assume protagonismo na oferta deste nível de ensino, 
contando com investimentos do capital global e também com subsídios do Estado, 
dessa forma, podemos concluir que o interesse do setor privado no Ensino Superior 
transcende a estratégia de desenvolvimento econômico e científico, abarcando também 
uma prática que pode ser extremamente lucrativa aos seus fiadores. 
 
Metodologia 

 
A compreensão do fenômeno da expansão do ensino superior brasileiro é um processo 
que exige a análise de múltiplos fatores circundantes, dedicando atenção ao cenário 
político e as transformações acerca das configurações políticas e econômicas mundiais 
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proferidas pelo avanço tecnológico e do capital globalizado. Para estudar esse 
fenômeno precisamos ir além da aparência e desvelar todas as mediações nos quais o 
objeto de estudo está envolto. 

Dessa forma optou-se pelo referencial histórico-dialético, dado que o mesmo 
proporciona diversas contribuições enquanto teoria e lógica social, permitindo a 
descoberta de fatores determinantes para a interpretação dos fenômenos ao decompor 
o objeto de estudo e permitindo perceber os movimentos e mediações no percurso 
histórico, visto que este método transcende os procedimentos que visam apenas 
descrever o objeto em sua aparência. Nessa perspectiva, para analisar um objeto de 
estudo através desta abordagem, é necessário partir de sua aparência tendo como 
objetivo a sua devida essência, no entanto, isso só é possível se analisarmos o 
fenômeno em suas articulações sociais e em sua totalidade histórica, sendo um 
processo de constante movimentação entre a aparência e essência do objeto. Ou seja, 
este método nos permite investigar o objeto a partir de suas raízes históricas, sendo a 
essência do objeto um domínio de sua totalidade social (KOSIK, 2002), caracterizando 
o nosso objeto como um fenômeno social e não isolado. 

Como procedimentos metodológicos adotados para a execução da pesquisa possuem 
caráter bibliográfico e documental. A revisão bibliográfica permite uma eficiente análise 
dos documentos e literatura concernentes à educação superior e como as 
transformações políticas, econômicas e sociais repercutiram em suas transformações, 
dessa forma, a revisão bibliográfica nos auxiliará a compreender historicamente como 
o fenômeno da expansão do ensino superior se configura e manifesta no cenário 

brasileiro. 

Em âmbito nacional foram analisados a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9.394/96, os Decretos nº 2.207, de 5/04/1997 que estruturou a educação superior e 
o Decreto nº 3.860, do dia 9 de julho de 2001 que faz a sua alteração, a Lei que cria o 
Programa Universidade para Todos (ProUni), formalizado pela Lei n° 11.096, de 13 de 
janeiro de 2005, o programa visa conceder bolsas de estudos parciais e/ou integrais 
para alunos em condições socioeconômicas vulneráveis em Instituições Privadas de 
Ensino Superior (com ou sem fins lucrativos) em troca de isenções fiscais para as 

instituições que aderissem o programa. 

 
Resultados e Discussões 

 

A educação superior no Brasil sempre teve um caráter majoritariamente privado e 
elitista. No entanto, essa condição se agrava no contexto da reforma do Estado quando 
a educação passou a ser parte dos serviços não exclusivo do Estado. No que se refere 
à educação superior o Plano Diretor da Reforma do Estado indicava que as 
Universidades deveriam ser transformadas em Organizações Sociais, referindo-se a 
essa transformação Carvalho (2006, p. 127-128) afirma que a interação entre o Estado 
e essas organizações sociais se daria por meio de um contrato de gestão, no qual 
estariam previstos os serviços que seriam prestados, as metas a serem atingidas e os 
recursos financeiros que deveriam ser transferidos, a cada ano, do governo para a 
organização social, aumentando a transferência dos fundos públicos para as 

organizações não governamentais. 

Ao analisarmos tal proposta, é possível observar a lógica privatista que permeou o 
governo de Fernando Henrique Cardoso, essas modificações no Ensino Superior 
Brasileiro foram planejadas fora do âmbito nacional, sendo um reflexo das orientações 
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propostas pelos organismos internacionais segundo Lima (2006, p.34),“Segundo os 
organismos internacionais do capital, os países periféricos devem concentrar o 
financiamento público na educação fundamental. Em relação à educação superior, 
defendem o financiamento público em parceria com o privado e a implementação de 
cursos de curta duração ou pós-médios”. 

Com as mudanças da conjuntura nacional, as políticas educacionais para o Ensino 
Superior trouxeram algumas particularidades, entre elas o crescimento do setor privado, 
estimulado pela priorização da educação básica, pela insuficiência de recursos federais 
e até mesmo pela flexibilização da legislação tangente ao Ensino Superior. O governo 
FHC teve marcos importantes para a expansão do Ensino Superior Brasileiro, entre 
esses marcos, é necessário destacar a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB) n° 9.394 em 20 de dezembro de 1996. Além disso, é 
importante ressaltar que a LDB é composta por diretrizes que possuem uma matriz 
conceitual embasada nas orientações do Banco Mundial, logo, está contemplando a 

ascensão dos ideais neoliberais expostos na agenda global. 

Entre os artigos da LDB merecem destaque os artigos 44 e 45 que se referem ao ensino 
superior. O Art. 44 da LDB define o grau de abrangência ou de especialização, 
determinando que o ensino superior seja oferecido por meio de: I) cursos sequenciais 
por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que 
atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino; II) de graduação, 
abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham 
sido classificados em processo seletivo; III) de pós-graduação, compreendendo 
programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e 
outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às 
exigências das instituições de ensino; IV) de extensão, abertos a candidatos que 
atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino 

(BRASIL, 1996). 

Esse artigo possibilitou uma grande modificação no ensino superior e foi fundamental 
para a expansão e a criação de novos cursos, aumentando, dessa forma, o número de 
alunos matriculados tanto na rede pública quanto na particular. Esse artigo ressalta os 
princípios da flexibilidade e da diversificação que permitiram a criação de novos cursos, 
entre eles, os sequenciais por campo do saber, normatizados pelo Conselho Nacional 
de Educação – CNE. 

O Art. 45, muito embora tenha dado vasão a uma orientação mercantilista da educação 
no Brasil, quando determina que o oferecimento da educação superior seja suprido em 
instituições públicas e/ou privadas em diversos níveis de abrangência, cabendo aqui o 
entendimento da oferta de ensino em nível tecnológico, bacharelados e pela modalidade 
à distância. Esse artigo, ao tempo em que possibilita a expansão, também consolidada 
o ensino superior nas instituições privadas, subsidiadas em parte por verbas públicas a 
exemplo do FIES e PROUNI, programas de financiamento ao aluno e as IES, 
oportunizou a expansão expressiva das matrículas nessa rede de ensino. 

Com as diversas estratégias criadas pela LDB nº 9.394/96, pode-se dizer que a década 
de 1990 foi uma época de significativa ampliação do acesso via crescimento do número 
de matrículas, do aumento e diversificação de cursos, do aumento da contratação de 
docentes, que serviram para compor um novo cenário para a educação superior no 
Brasil. 

Dois Decretos foram importantes na regulamentação da LDB o Decreto nº 2.207, de 
5/04/1997 que estruturou a educação superior e o Decreto nº 3.860, do dia 9 de julho 
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de 2001, que alterou as regras de organização do ensino superior e da avaliação de 
cursos e instituições, definindo nova mudança na diversificação das instituições de 
ensino superior. Uma das mudanças mais significativas desse Decreto foi transformar 
os cinco tipos de instituições em três: I - Universidades; II – Centros Universitários; III – 
Faculdades Integradas; Faculdades; Institutos Superiores e/ou Escolas Superiores. 
Observa-se, no entanto, que, de fato, não foi alterada a natureza das IES existentes, 

sendo apenas reagrupadas diferentemente. 

Para Leher (2001), a diversificação do sistema foi uma estratégia amplamente 
defendida, visto que abarca novos provedores privados, adequando as Instituições de 
Ensino Superior às normativas do mercado. Além disso, o autor ressalta que a 
diversificação do sistema também contribuiu para a disparidade entre as classes. Dessa 
forma, a expansão ocorrida nesse período é estruturada principalmente com a ascensão 
do setor privado, que conta com a flexibilização da legislação e com a 
desresponsabilização financeira do Estado, um fato fundamental para o crescimento do 

setor privado. 

A mudança de governo ocorrida em 2003 com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva 
para o cargo de presidente da república proporcionou esperança, pois se entendia que 
um candidato do partido dos Trabalhadores com ideias sociais mais avançadas 
implementaria de um processo de reformas sociais mais amplas que beneficiasse o 
campo da educação superior. Entretanto, em um estágio inicial, as medidas 
apresentadas pelo novo governo apontavam para um cenário de continuidades das 
políticas estabelecidas anteriormente, em especial no que se refere o crescimento do 

setor privado. 

No que se refere à educação superior, a equipe de transição criada pelo governo para 
analisar a situação do Brasil, apontava que, no que se refere à educação superior, dois 
terços das vagas do segmento estavam na iniciativa privada e que existia 35% (trinta e 
cinco por cento) de inadimplência no setor. As universidades públicas federais também 
apresentaram problemas e reclamavam para si a contratação de 7.000 (sete mil) 
docentes no prazo de dois anos. Essa situação levaria a uma mudança de rumo para o 
campo da educação superior no segundo mandato do governo Lula. 

O segundo governo Lula, dessa forma é marcado pela ascensão de um novo modelo 
desenvolvimentista em nosso Estado, para Sallum Jr. (2010), o período destacado sob 
o mandato do presidente Lula da Silva representa a instauração desse modelo intitulado 
“neodesenvolvimentismo”, entendido como um conjunto de ideias econômicas que 
prima pela relação entre Estado e mercado, regulando a economia e amenizando as 
incertezas do capital globalizado. Para os defensores desse modelo, o Estado deve 
expandir o mercado interno, sendo preponderante na identificação dos setores 
estratégicos e também no planejamento de bases que possam facilitar a ação do setor 
privado na economia, dessa forma o Estado seria um complemento ao mercado e 
também promotor do bem-estar universal. 

No campo da Educação superior o governo de Luiz Inácio da Silva buscou aliar as 
questões sociais e políticas do Ensino Superior no Brasil, são nesses quesitos que o 
governo Lula se distingue do anterior, promovendo políticas de acesso e equidade que 
trouxeram avanços pontuais, principalmente com os programas ProUni e FIES, que 
contribuíram na mesma proporção para o avanço da iniciativa privada. 

Segundo os autores Pereira e Silva (2010), não devemos ler as políticas adotadas neste 
governo apenas como estratégias para reduzir a necessidade de reduzir a desigualdade 
de oportunidades e aumentar a inclusão social nesse nível de ensino, contando que 
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seria uma ótica reducionista de uma problemática que se relaciona dialeticamente com 
diversos fatores, entre eles, o desenvolvimento científico e econômico. Dessa forma, 
não podemos afirmar que as políticas implementadas no governo Lula estejam distantes 
da lógica mercadológica que circunda o Ensino Superior no mundo globalizado, como 
aborda Maués (2008, p.12), esse nível de ensino não consegue se distanciar de uma 
pressão social que almeja um sistema educacional “performático”. 

Esse caráter performático e dependente de resultados se torna notório com a criação 
das leis de Inovação Tecnológica e das Parcerias Público-Privadas, instituídas 
respectivamente pelas leis n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004 e lei n° 11.079, de 30 
de dezembro de 2004. A primeira lei supracitada permite a aproximação entre o 
desenvolvimento do conhecimento e o mercado, consequentemente, aproximando a 
universidade e o setor privado e a subordinação das pesquisas científicas às exigências 
do setor produtivo. E a Lei das parcerias Público-Privada visou introduzir normas gerais 
para a contratação de parcerias público-privadas para o âmbito da administração 
pública, para Sguissardi (2006), essa lei sugere efeitos colaterais, pois, além do 
fortalecimento do setor privado no interior do Estado, amplia-se o uso dos recursos 
públicos pelas entidades privadas, sejam elas de fins lucrativos ou não. 

 Nesse mesmo período, foi criado o Programa Universidade para Todos (ProUni), 
formalizado pela Lei n° 11.096, de 13 de janeiro de 2005, o programa visava conceder 
bolsas de estudos parciais e/ou integrais para alunos em condições socioeconômicas 
vulneráveis em Instituições Privadas de Ensino Superior (com ou sem fins lucrativos) 
em troca de isenções fiscais para as instituições que aderissem o programa. 

Para Aguiar (2013), o programa foi uma medida extremamente polêmica que objetivava 
enfrentar dois problemas estruturais do Ensino Superior Brasileiro, o primeiro seria a 
barreira socioeconômica que sempre foi um obstáculo para o acesso a esse nível de 
ensino por parte das classes de menor poder aquisitivo, um problema nítido na análise 
de Carvalho (2006, p.992) que destaca que a faixa de renda familiar até três salários 
mínimos, apenas 1,5% da população entre 18 e 24 anos estava matriculada em cursos 
de graduação, enquanto o segundo seria referente ao enquadramento fiscal das 
instituições privadas. 

O programa exerceu importante papel para o processo de expansão do Ensino Superior 
Brasileiro, sobretudo, impulsionando as matrículas na esfera privada, entretanto, é lícito 
afirmar que ampliar o acesso sem devidas estratégias de permanência que possibilitem 
a conclusão do ciclo de graduação não é o suficiente para alcançar a correção do 
problema estrutural de acesso, bem como o desenvolvimento social almejado pela 
agenda expansionista, ao discutir a eficiência do programa, Carvalho (2006) aponta que: 

“[...] o programa pode trazer o benefício simbólico do diploma àqueles que conseguirem 
permanecer no sistema e, talvez, uma chance real de ascensão social para poucos que 
estudaram no seleto grupo de instituições privadas de qualidade. Mas, para a maioria, 
cuja porta de entrada encontra-se em estabelecimentos lucrativos e com pouca tradição 
no setor educacional, o programa pode ser apenas uma ilusão e/ou uma promessa não 
cumprida”. (CARVALHO, 2006, p. 995-996) 

 

É fundamental ressaltar que o ProUni não foi a única política de financiamento estudantil 
realizada no governo Lula, uma outra medida adotada nesse governo que buscou 
incentivar o crescimento das matrículas no Ensino Superior foi a reformulação do 
programa Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). O programa nasceu ainda no 
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governo FHC com o objetivo de substituir, com as mesmas fontes de recurso, o 
Programa de Crédito Educativo para Estudantes Carentes (CREDUC), formulado pela 
Medida Provisória n° 1.827, de 27 de maio de 1999 e formalizado oficialmente pela Lei 
n° 10.260, de 12 de julho de 2001. 

A reformulação do programa promoveu uma maior flexibilização em suas normas, bem 
como o acesso à adesão ao programa por parte das instituições e dos alunos, 
permitindo que os alunos realizassem o financiamento em qualquer período do curso, 
bem como adiando a carência de pagamento e seu prazo de quitação, além disso, os 
estudantes pertencentes aos cursos de licenciatura e medicina poderiam ter leves 
amortizações em suas dívidas mediante prestação de trabalho nas redes públicas de 

ensino e saúde. 

Seria imprudente afirmar que o FIES, assim como o ProUni, não exerceu papel 
significativo no processo de expansão do Ensino Superior Brasileiro, principalmente por 
se caracterizar como uma medida urgente para promover o acesso dos alunos 
pertencentes às classes menos favorecidas em um nível de ensino ainda tão restrito e 
elitista, nesse sentido, pode-se concordar que os programas, 

 

surgem com o discurso de justiça social, tendo como público-alvo os estudantes 
carentes, cujos critérios de elegibilidade são a renda per capita familiar e o estudo em 
escolas públicas ou privadas na condição de bolsistas. Além disso, o programa 
estabelece, obrigatoriamente, que parte das bolsas deverá ser direcionada a ações 
afirmativas aos portadores de deficiência e aos negros e indígenas. A formação de 
professores de ensino básico da rede pública também consta como prioridade. 
(CARVALHO, 2006, p. 985) 

 

Entretanto, apesar do crescimento quantitativo promovido pela ascensão dos 
programas de financiamento, uma outra problemática é revelada, sendo essa inerente 
às divisões de classes, segundo Mancebo (2004, p.86) 

“[...] longe de resolver ou de corrigir a distribuição desigual dos bens educacionais, a 
privatização promovida pelo programa tende a aprofundar as condições históricas de 
discriminação e de negação do direito à educação superior a que são submetidos os 
setores populares. A alocação dos estudantes pobres nas instituições particulares 
cristalizará mais ainda a dinâmica de segmentação e diferenciação no sistema escolar, 
destinando escolas academicamente superiores para os que passarem nos vestibulares 

das instituições públicas”. 

 

No governo de Dilma Rousseff como uma continuidade do Governo Lula da Silva, se na 
questão política o cenário foi de pequenas mudanças, no que se refere ao Ensino 
Superior, foi um cenário de continuidades, principalmente pelo governo Dilma que deu 
continuidade às políticas educacionais que já vinha desenvolvida no governo anterior, 
dessa forma, as Instituições, Universidades e Campi criadas ou transformadas durante 
o governo Lula são utilizadas como ponto de partida para um novo ciclo de expansão. 
Para Ferreira (2012), essas instituições são inseridas em um novo modelo de acordo 
com a formatação de Campus Temáticos e Multicampus, sendo influenciados 
principalmente pelos parâmetros internacionais de qualidade e pelo financiamento 
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sendo regido pelo critério de eficiência, dessa maneira, tais modificações influenciaram 
a organização e gestão das instituições. 

Para se ter uma melhor compreensão de como foi se organizando a privatização no país 
consideramos uma série mais ampla de 2002 a 2018 pois envolveu todo o período do 
Partido dos Trabalhadores no poder. Na Tabela 1 (Anexa) pode-se evidenciar que no 
ano de 2002 havia no país 1.637 instituições de educação superior e dessas 1.442 
instituições na rede privada o que correspondia a 88% do total geral das instituições. Na 
série histórica elaborada até o ano de 2018 verifica-se que o número dessas instituições 
chegam a 2.537 um crescimento de 55% no número geral das instituições e o mesmo 
aumento de 55% ocorre nas instituições privadas que somavam então 2.238. O que 
demonstra que no período analisado o grau de privatização da educação superior se 
consolidou cada vez mais. O maior crescimento vai se verificar no ano de 2008 quando 
as instituições privadas chegaram a representar 90% de todas as instituições desse 
nível no país. A partir do ano de 2008 nota-se um redução da relação público x privado 
o que pode ser atribuído a políticas implementadas nos governos petistas que 
privilegiaram tanto o setor privado com a criação do PROUNI e ampliação do FIES 
quanto o setor público com a criação do REUNI criação de instituições da rede 
Tecnológica e profissional. Com essas políticas houve um crescimento do setor público 

embora os números do setor privado ainda continuem bastante significativos. 

Quanto às matrículas pode-se observar na tabela nº 2 (Anexo) a grande privatização 
que ocorre na educação superior brasileira com mais de 70% dos alunos matriculados 
na rede privada em todos os anos da série histórica. Em 2002 havia 3.479.913 alunos 
matriculados na educação superior no Brasil e destes 2.428.258 estavam na rede 
privada o que correspondia a 70%, pode-se observar que houve durante o período 
percentuais alternados do número de matrícula, mas o percentual nunca foi inferior a 
70% e em 2018 essas matrículas chegaram a 6.373.274 matrículas com um percentual 

de 75%. 

Várias iniciativas governamentais foram importantes para manter esses números entre 
eles a ampliação do financiamento via Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e a 
criação do Programa Universidade para Todos (PROUNI), criado Ministério da 
Educação pela Lei nº 11.096/2005, e que tem como finalidade a concessão de bolsas 
de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e de cursos 
sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior. 

 

Conclusão 

 
As políticas educacionais implementadas ao longo do período de 2010 a 2018 foram 
frutos das mudanças ocorridas no País com a implantação das políticas neoliberais que 
priorizaram os cortes do campo social com séries implicações para a educação superior 
que viu a sua privatização aumentando a cada ano. Os dados apresentados nesse 
relatório de pesquisa mostram um nítido crescimento no setor que pode ser observado 
no aumento do número de instituições e no aumento do número de matrículas. O setor 
privado chegou,no período,a ser responsável por 88% das instituições de ensino e 75% 
de todas as matrículas da educação superior no país o que demonstra o seu alto grau 
de privatização. 
 
Percebe-se que ao mesmo tempo em que o estado induz o crescimento do setor privado 
ele reduz a sua participação do setor reduzindo com isso o financiamento para as 
instituições públicas, contrapondo-se ao que está na Constituição Federal de 
1988  determinando a educação como um direito a todos. Esse fenômeno tem levado a 
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educação superior a um novo arranjo com uma diversificação institucional muito grande 
e com a formação de grandes oligopólios educacionais o que tem contribuído para a 
desnacionalização desse nível de ensino. 
 
O protagonismo exercido pelo setor privado revela uma tendência de 
desresponsabilização Estatal no que tange a Educação, acentuando ainda mais o 
processo de mercantilização dessas práticas, transformando-as em serviço e 
mercadoria de consumo para usufruto pessoal, para Chaves (2003, p.48) “a privatização 
vem sendo utilizada com a finalidade de reduzir a presença do Estado tanto na área 
produtiva, quanto na área social”. 
 
As políticas desenvolvidas nesse período, em especial as de financiamento estudantil 
ou alocação dos recursos públicos para o segmento privado, são vistas como um 
adensamento da lógica mercantilista que passou a circundar a educação superior, 
nesse sentido pode-se dizer que há uma mudança ideológica nesse nível de ensino, 
transformando-o em bem público de consumo, o que permite a alocação dos recursos 
públicos para as IES privadas, visto que esse grupo de instituições passam a exercer 
uma função social de “interesse público”. 
 
As políticas realizadas durante os governos Lula e Dilma, ambos representando o 
mesmo partido político demonstraram importantes avanços sociais por permitir maior 
inclusão de populações mais carentes na educação superior,gerando maiores 
condições de acessibilidade e gerando,principalmente,a ampliação do acesso com o 
crescimento do número de vagas e campi em regiões menos favorecidas. Por outro 
lado, esse conjunto de políticas também marcou o crescimento e o fortalecimento do 
segmento privado, principalmente com a ausência de regulamentação e de controle 
para com a abertura de capital das mantenedoras das IES privadas, isso permitiu que o 
Ensino Superior passasse a ser gerido por grupos de capital nacional e estrangeiro que 
exploram esse nível de ensino como um mercado lucrativo visando uma Educação de 
mercado. 
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Tabela 1 – Evolução do número de instituições privadas de ensino superior no Brasil no 
período entre 2002 e 2018 

 

 

Tabela 2 – Evolução do número de matrículas na educação superior privada no Brasil 
entre os anos de 2002 e 2018 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2594 

 

CÓDIGO: HS0781 

AUTOR: CAROLAINE MARIA DOS SANTOS 

COAUTOR: OLIVIA MORAIS DE MEDEIROS NETA 

ORIENTADOR: MARLUCIA MENEZES DE PAIVA 

 

 

TÍTULO: POSSIBILIDADES DE PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO A PARTIR 

DOS MUSEUS VIRTUAIS 

Resumo 

O presente trabalho tem como foco principal inventariar possibilidades de pesquisas 
para a área da história da educação tendo como fonte os museus virtuais. 
Apresentamos ao longo do texto dois museus digitais e suas contribuições para a 
preservação e reflexão da cultura escolar, compreendendo que são espaços, que 
podem ser utilizadas na construção de novas pesquisas. A metodologia de análise 
utilizada no mapeamento dos museus online se deu por meio de pesquisa no Google 
Acadêmico com o descritor: "museu virtual da educação". Nos indagamos: Quais 
possibilidades de pesquisas em história da educação podem ser produzidas a partir do 
estudo nos museus virtuais? Quais temáticas podem ser identificadas? A pesquisa é de 
revisão bibliográfica e análise documental, tendo os museus virtuais como fontes 
primárias. Resultados parciais indicam a existência nos anos de 2010 a 2020, sobre a 
temática, 40 trabalhos produzidos, mas apenas 5 trabalhos, apresentam museus do 
campo da história da educação que se encontram acessíveis na internet, apresentando 
dentre eles o Museu Nacional da Educação na França (MUNAÉ) e o Museu Virtual da 
Educação (MUVE). Percebemos a importância na investigação em virtude das 
temáticas possíveis diagnosticadas nos acervos dos museus como: a análise da 
importância do patrimônio histórico, a inclusão das tecnologias nas metodologias, a 
abordagem da cultura escolar, resgate das memórias educativas, a análise da literatura 
escolar local e as fontes de arquivos digitais. 
 
Palavras-chave: Museus virtuais. Pesquisa. Memórias educativas. História da 

educação. 

TITLE: RESEARCH POSSIBILITIES IN HISTORY OF EDUCATION IN VIRTUAL 

MUSEUMS 

Abstract 

 

The present work has as main focus to inventory research possibilities for the area of 
the history of education using virtual museums as a source. Throughout the text we 
present two digital museums and their contributions to the preservation and reflection of 
school culture, understanding that they are spaces that can be used in the construction 
of new research. The analysis methodology used in the mapping of online museums took 
place through a search on Google Scholar with the descriptor: "virtual museum of 
education". We ask ourselves: What research possibilities in the history of education can 
be produced from the study in virtual museums? Which themes can be identified? The 
research is for bibliographic review and document analysis, with virtual museums as 
primary sources. Partial results indicate the existence in the years 2010 to 2020, on the 
theme, 40 works produced, but only 5 works, present museums in the field of the history 
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of education that are accessible on the internet, presenting among them the National 
Museum of Education in France (MUNAÉ) and the Virtual Education Museum (MUVE). 
We perceive the importance of research due to the possible themes diagnosed in the 
collections of museums, such as: the analysis of the importance of historical heritage, 
the inclusion of technologies in methodologies, the approach of school culture, the 
recovery of educational memories, the analysis of local school literature and digital file 

sources. 

 
 
Keywords: Virtual museums. Search. Educational memories. History of education. 

Introdução 

         Os museus servem à sociedade na exibição ao público dos patrimônios da 
humanidade, tangíveis e intangíveis, visando a educação, o estudo e o lazer. Esse 
espaço de tamanha amplitude e complexidade, é o espaço social do saber e do fazer, 
locus de conhecimento, histórias e de identidades. Os museus virtuais diante da 
diversidade e tamanho dos seus acervos, são espaços que podem possibilitar inúmeras 
atividades para além do entretenimento, estudos e educação. Partindo desse 
pressuposto, o presente trabalho tem como objetivo inventariar possibilidades de 
pesquisas para a área da história da educação tendo como fonte os museus virtuais. 

     Para tanto, apresentamos ao longo do texto um recorte resultante de um estudo 
anterior, partindo do projeto de iniciação científica: Práticas escolares e não escolares 
no Rio Grande do Norte, em uma junção do Repositório de História e Memória da 
Educação (RHISME) e do Laboratório de História e Memória da Educação (LAHMED), 
tendo em vista os museus virtuais, suas contribuições para a preservação e reflexão da 
cultura escolar, compreendendo que esses são espaços de guarda de memórias e da 

história, dos quais podemos fazer uso para construir novas pesquisas. 

      Trabalho este pensado em meio a pandemia do Novo Coronavírus, momento no 
qual, houve e ainda há fechamento de diversas instituições em todo mundo, dentre 
essas alguns museus físicos e bibliotecas onde boa parte deles, estão impedidos de 
receber visitações para contenção da doença. Neste sentido, inferimos que o uso das 
novas tecnologias e a funcionalidade do acesso remoto possibilitado pelos museus 
virtuais são um importante meio para a pesquisa neste contexto de isolamento social. 

    Segundo Kulesza (2019), o uso das novas tecnologias na extensão da prática de 
pesquisa no Brasil transformou os pressupostos teóricos e metodológicos. Assim, 
conforme o autor, as novas tecnologias enquanto ferramentas de produção, ampliação 
e apropriação de textos têm sido responsáveis por inovações que impressionam na 
historiografia da educação no Brasil. 

       A metodologia de análise utilizada no processo de mapeamento dos museus onlines 
da história da educação, ocorreu por meio de pesquisa refinada através de artigos 
existentes no Google Acadêmico sobre a temática, com o uso do descritor: "museu 
virtual da educação", a pesquisa foi realizada somente em Português, foram 
encontrados 5 artigos sobre museus virtuais, o que possibilitou a partir deles localizar 
os museus enunciados. 

      Acerca da questão norteadoras deste estudo, nos indagamos: quais possibilidades 
de pesquisas em história da educação podem ser produzidas a partir do estudo nos 
museus virtuais? Ou ainda, que temáticas podem ser identificadas? Esta pesquisa é de 
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revisão bibliográfica e análise documental, tendo os museus virtuais como fontes 
primárias. 

      Para fundamentar nossa análise, utilizamos autores como Kulesza (2019) 
analisando os museus virtuais como fontes para a história da educação, Petry e Silva 
(2013) que abordam a cultura material escolar; Possamai (2015) analisado a construção 
da memória e a influência que os museus exercem sobre essa anamnese; Magaldi e 
Scheiner (2010) e Pierre Lévy (1996) com a conceituação do que é o museu virtual; 
dentre outros. 

 
Metodologia 

 

     O levantamento de dados deste artigo se deu na plataforma Google Acadêmico entre 
os dias 10 e 15 de Julho. Na busca, utilizamos o filtro de tempo, delimitando os 
resultados da pesquisa entre os anos de 2010 a 2020. O descritor usado foi "museu 
virtual da educação" fazendo a utilização de aspas, conforme descrito. Ao fazer o 
emprego do descritor, o resultado apresentou um total de 40 trabalhos. Diante desse 
montante de resultados, selecionamos pelos títulos todos os arquivos que apresentaram 
a palavra museus. Concluída essa etapa, restaram 7 trabalhos. A partir de então, 
passamos a ler o resumo e a introdução de todos, restando 5 artigos. Na leitura dos 
resumos e introdução buscamos identificar quais eram o objetivo de cada um e quais 
deles poderiam sugerir museus virtuais da área da educação para que pudéssemos 
levantar os nomes dos museus e buscar seus endereços na internet. 

      Os artigos selecionados foram: o “Inventário e digitalização do património 
museológico da educação – um projecto de preservação e valorização do património 
educativo” do ano de 2010 com autoria de Maria João Mogarro, Fernanda Gonçalves, 
Jorge Casimiro e Inês Oliveira; o trabalho intitulado “Comunicação e informação de 
museus na internet e o visitante virtual” de 2012, autoria de Rosane Maria Rocha de 
Carvalho; o texto de Vânia Maria Siqueira Alves e Maria Amélia Gomes de Souza Reis, 
de 2012 , denominado “Museus escolares: concepções e evolução de uma identidade 
no Brasil”; o artigo “Museus: sistemas de informação para uma realidade virtual”, 
também de 2012, dos autores Cátia Rodrigues Barbosa, Renata Maria Abrantes 
Baracho Porto e Cesar Eugenio Macedo de Almeida Martins; por fim, o escrito de Maria 
João Mogarro e Maria Adriana Carvalho do ano de 2015, intitulado “Museus virtuais da 
educação: processos de construção de patrimónios digitais e inovações pedagógicas 
em Portugal e Cabo Verde” 

      Ao finalizarmos esse processo, fizemos a leitura completa dos trabalhos e utilizamos 
a ferramenta de busca nos arquivos selecionados, utilizando mais dois descritores: 
educação e virtual. Após terminadas todas essas etapas identificamos 6 (seis) museus 
que estão ativos e com acesso livre à internet. (Ver Anexo 1) 

     Dentre eles, o Museu Nacional da Educação na França ou Musée National de 
l'éducation (MUNAÉ) e o Museu Virtual da Educação (MUVE). O MUNAÉ é localizado 
no coração de Rouen, é classificado como monumento histórico e rotulado "Museu da 
França", popularmente conhecido como o MUNAÉ. Fundado em Paris no ano de 1980, 
é resultado do Museu Pedagógico criado por Jules Ferry, em 1879, este último é um 
elemento da política posto em prática em favor da educação popular. Responsável tanto 
por uma exposição permanente, quanto por exposições temporárias, aborda temáticas 
de desenvolvimento científico, patrimonial e documental de fundos vinculados à 
educação, escola e família. Essas mostras acontecem ao longo do ano, em um local 
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duplo: Rouen em seu Centro de Exposições e no Centro de Recursos. O Centro de 
Exposições mantém cerca de 950.000 obras e objetos sobre a história da educação e 
infância na França desde o Renascimento, sendo detentor da maior coleção de 
patrimônio educacional da Europa. 

    Suas coleções incluem: pinturas, gravuras, imagens populares, material didático, 
móveis escolares, obras de alunos e professores, jogos e brinquedos, documentos de 
autógrafos de pessoas famosas e mais de 900.000 documentos relacionados à história 
da educação na França desde o século XVI até os dias atuais e uma exposições abertas 
a todos os públicos concentrada no Centro de Recursos. 

       O MUNAÉ oferece variadas escolhas de visitas e atividades temáticas, workshops 
para alunos da educação infantil ao ensino médio, possibilitando a apropriação do 
acervo e a busca por uma dimensão lúdica aos conhecimentos aprendidos em sala de 
aula. Dentre as exposições, disponíveis no site (seções "Exposições" e "Escola"), essa 
última que abarca o período de meados do século XIX até os dias atuais. Evocando os 
elementos que influenciaram a mudança de design e práticas educacionais, e o papel 
de atores da educação, em momentos diferentes e de diferentes questões e temática. 

      O Museu Virtual da Educação (MUVE) foi desenvolvido, em sua primeira fase, entre 
2011 e 2013, no projecto “Educação e Património Cultural: Escolas, objetos e práticas”, 
no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.Remonta a memória e a história de 
um sistema educativo com a disponibilização de materiais, objetos contextualizados em 
sua utilização pedagógica, utilizados ao longo do tempo por pedagogos, professores, 
alunos e outros atores educativos. Essa coleção se originou de materiais das escolas 
públicas e privadas localizadas em Portugal, abarcando os diversos níveis de ensino 
com temáticas distintas. 

      Seu acervo é organizado através de visitas temáticas, como espaços e edifícios 
escolares, material científico e pedagógico, móveis e utensílios, biblioteca e a sala de 
exposições. O MUVE também disponibiliza a seu público, a possibilidade de visitas 
virtuais, exposições temporárias e a documentação. 

 
Resultados e Discussões 

 

    Petry e Silva (2013) identificam na literatura do campo educacional nesse período, a 
existência de diferentes formatos de museus, porém, que apresentam certas 
semelhanças entre si, como o museu da escola, constituindo-se com um espaço 
localizado no interior da instituição. Apresenta ao docente e o discente um processo de 
aprendizagem através do concreto. Já o museu pedagógico, focado na inovação e 
produção de conhecimentos ligados à prática docente, como elemento formativo de 
professores, além de mobiliários escolares e materiais didáticos. 

      Dessa forma, é importante ressaltar que, os museus virtuais da educação, assim 
como os físicos, têm o papel fundamental na organização de uma memória coletiva 
escolar e incentivam um resgate das recordações por parte de cada 
observador/visitante. 

     Os museus são espaços fundamentais para compreensão das transformações 
ocorridas historicamente que se manifestaram na materialidade e imaterialidade do 
patrimônio educativo e o aparelho simbólico se construiu e se constrói com base nesta 
relação mútua entre a cultura social e a cultura escolar. 
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      Pierre Lévy (1996) acrescenta que os museus virtuais são algo complexo e em 
constante transformação, um constante “vir-a-ser”. Revelando assim, novos campos do 
conhecimento, corroborando com o meio tecnológico utilizado para a produção de 
recursos configuradas as novas tipologias dos museus. 

     Contextualizando as novas tecnologias, as inovações e manifestações no campo 
museológico e o seu desdobramento em outros conceitos, dentre eles, a percepção da 
importância de estudos acerca da terminologia da palavra museu, sua atuação e 
influência, há um movimento com relação ao contínuo desenvolvimento e inserção dos 
novos métodos tecnológicos no campo de estudo dos museus virtuais. Encontramos 
nas redes de comunicações alguns novos termos: Museu Eletrônico, Webmuseus, 
Cibermuseus, Museus Digitais e Hipermuseu, conforme explica Magaldi e Scheiner 
(2010). 

   Os museus no ciberespaço se caracterizam pela imaterialidade, onipresença, 
efêmero, instabilidade, não é necessariamente institucional, hipertextualidade, estímulo 
à interatividade e tendência à comunicação bi ou multidirecional. Carvalho (2008) aponta 
que a imersão na criação de museus virtuais revelam alguns desafios pertinentes à sua 
organização e configuração, sendo um espaço integralmente visual e mais interativo 
que os museus físicos. 

      Para viabilizar esse acesso aos museus, incentivar e ampliar essa cultura, em janeiro 
de 2009, o Brasil editou a Lei nº 11.904, que instituiu o estatuto dos museus, bem como 
a política pública de museus e fomento a essas instituições. De acordo com Art. 29: 

     Os museus deverão promover ações educativas, fundamentadas no respeito à 
diversidade cultural e na participação comunitária, contribuindo para ampliar o acesso 
da sociedade às manifestações culturais e ao patrimônio material e imaterial da Nação. 
(BRASIL, 2009). 

     Diante do exposto, podemos constatar a importância dessas instituições para a 
construção e preservação de uma memória, cultura e do patrimônio material e imaterial 
da nação. Logo, os museus virtuais que abordam a temática educação tem relevância 
dentro desta constituição histórica que guardam esses instrumentos utilizados ao longo 
dos séculos. 

    Neste processo cabe destaque para os museus, que em seu papel principal, 
remontam e trazem consigo as memórias das vivências, as heranças patrimoniais e 
culturais no decorrer dos séculos. Almeida (1996, p. 102) ressalta que: “Nesta 
perspectiva o museu deixa de ser considerado um fim, para passar a ser um meio, em 
que existe uma interação profunda entre ele e o mundo em transformação. O museu é, 
pois um instrumento cultural a serviço da população.” 

   A educação, sua historicidade e modificações vêm tendo um papel fundamental no 
processo educativo do homem e no desenvolvimento das sociedades, que através do 
conhecimento e das experiências passadas se tornam essenciais para os caminhos da 
educação, evocando e reforçando a importância nas possibilidades de pesquisas para 
o campo da história da educação como estímulo para produções nessa área de estudo. 

     Disponibilizada pelo acervo do MUNAÉ, encontramos uma réplica de uma sala de 
aula da terceira república, um aspecto importante que encontramos em todos os museus 
pesquisados, a questão da sala de aula e do mobiliário escolar, averiguando, podemos 
constatar que existe uma recorrência na forma de dispor os objetos e as carteiras 
escolares. Ao analisarmos países diversos, culturas distintas, pois cada museu pertence 
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a um local diferente, mas no que concerne à educação existem elementos em comum: 
as carteiras estão dispostas enfileiradas, o professor, neste ambiente, sempre terá um 
papel de protagonista e os discentes, em posição ereta e olhando para frente, terão um 
papel secundário. (Ver Anexo 2) 

     Esses elementos possibilitam uma investigação sobre a cultura escolar, e as 
mudanças que a educação e o espaço escolar veio sofrendo ao longo do tempo. Assim, 
podem ser levantadas questões como: esse patrimônio foi/é construído ou constituído? 
a partir de qual elemento em cada sociedade se pode estudar essa construção, seus 
significados, suas razões, seus possíveis vieses ou lacunas? 

    O estudo acerca da organização do espaço dentro da sala de aula e seu mobiliário, 
demonstram questões em relação ao papel da educação historicamente, às diferenças 
entre os sujeitos e a inclusão deles no ambiente escolar, as relações intraescolares e 
os saberes pedagógicos, que envolvem a prática docente, pois como afirma Melis 
(2007), assim como a linguagem e as relações interpessoais, o espaço também educa. 

     A história do livro didático no Brasil, como mostra Cury (2009, p. 120), inicia-se em 
"[...] 1549 com a vinda dos jesuítas na expedição de Tomé de Souza. Com eles 
trouxeram livros escolares para ensinar a leitura e a escrita nos colégios fundados ao 
lado da igreja". Desta forma, é possível indicar que a utilização do livro didático não é 
recente e está presente em nosso território desde o período colonial (1530-1822). Nesta 
perspectiva, apresentamos aqui mais uma possibilidade de pesquisa para a área da 
História da educação possibilitadas pelos acervos dos museus virtuais. 

      O MUVE apresenta na seção "ensino primário elementar" e na subseção "materiais 
didáticos", imagens de materiais didáticos diversos. Dentre eles: o Manual escolar de 
Aritmética e Sistema Métrico; Noções Elementares De Aritmética E Geometria, 
Exercícios De História e Geografia: Auxiliares para a Resolução de Pontos de Exame - 
Manuais; Compêndios de Desenho – Relações do Corpo com o Espaço e os Objetos e 

Manual de Educação Física. (Ver Anexo 3) 

      Segundo a descrição do MUVE, “o ensino elementar polarizou os principais debates 
pedagógicos, no sentido em que é o nível de escolaridade que protagoniza a instrução 
que se considera necessário ministrar à população em idade adequada para esta 
formação” (MUVE,2012). Neste espaço, o pesquisador tem acesso a várias capas de 
livros e a descrição dos mesmo, como o autor, preço cobrado pela obra. Foi possível 
notar a demonstração da riqueza disponível nos acervos, que poderiam possibilitar uma 
pesquisa sobre o livro didático e os usos em períodos e locais distintos. 

    Por fim, no que concerne à trajetória docente, encontramos nos acervos imagens que 
demonstram características próprias com perspectivas diferentes em conjunto com os 
métodos docentes para a alfabetização escolar, distinções que proporcionam uma 
análise de que o fazer docente extrapola os muros da escola, que os professores 
ocupam seu espaço, enquanto profissional, em lugares que não apenas o espaço 
escolar e neste sentido, a trajetória docente de cada um se faz de maneira particular. 
(Ver Anexo 4) 

 

Conclusão 

 

      Em consequência da expansão dos museus virtuais ao longo dos anos, nos foi 
possível uma investigação mais detalhada na historiografia acerca dos seus conceitos 
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e características, bem como possibilidades de pesquisa por meio deles no campo da 
história da educação. Ao longo deste trabalho, respondemos às questões norteadoras 
da pesquisa na qual propomos: quais possibilidades de pesquisas em história da 
educação podem ser produzidas a partir do estudo nos museus virtuais? Ou ainda, que 
temáticas podem ser identificadas?. 

      A diversidade do acervo dessas instituições propicia inúmeras possibilidades de 
pesquisas. Encontramos no percurso de mapeamento, materiais didáticos diversos, 
tecnologias, métodos e metodologias de ensino variadas. Além da presença dos atores, 
como professores, alunos e gestores. Quanto à segunda questão: que temáticas podem 
ser identificadas? verificarmos temáticas como: a cultura material escolar e a trajetória 
dos professores, além da possibilidade de construção de novos contextos e das práticas 
escolares presentes na memória e na materialidade dos objetos. 

     Por fim, ao procuramos as diferenças entre as escolas de hoje e do passado, 
notamos que as evoluções ocorridas no caminho da história, influenciam nossa 
concepção sobre a realidade que estamos inseridos. No espaço dos museus, os 
patrimônios históricos se fazem presentes como forma de resistência, na medida em 
que sua estrutura passa por evoluções. Os museus virtuais, portanto, são espaços, que 
além de suas características principais, se apresentam como fontes de pesquisas que 
sob um olhar investigativo, propícia a reconstituição da história escolar de determinado 
período. Esses elementos demonstram a importância e a diversidade do papel que estas 
instituições proporcionam para a coletividade. 
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Anexo 1: Museus virtuais da educação identificados na pesquisa. 
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Anexo 2: Sala de aula da terceira república exposta nas coleções do MUNAÉ 
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Anexo 3: Manual escolar de Aritmética e Sistema Métrico, do ensino primário elementar. 
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Anexo 4: Collège Alexis Carrel Rouen 1972-1973 
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TÍTULO: Literatura Infantil Negra: a articulação verbo-visual no livro de literatura. 

Resumo 

 

Este trabalho objetiva identificar especificidades da articulação verbo-visual no livro de 
Literatura Infantil Negra. Este estudo se justifica pela pouca adesão à Lei nº 10.639/2003 
que obriga o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e médio do país (Brasil, 2004). O artigo se fundamenta no discurso 
humanizador de Candido (1988) sobre a literatura, no conceito de texto literário de 
Amarilha (2013), na relação texto-leitor explicada por Zilberman (1991) e no estudo 
sobre ilustrações porCademartori (2008) e Faria (2004). Vinculada ao projeto “Literatura 
Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio na sala de aula” (AMARILHA, 2018 – 2022 
[CNPq-UFRN/Propesq]) esta pesquisa é de natureza bibliográfica. O corpus do estudo 
foi constituído por dois livros de Literatura Infantil Negra: O jovem caçador e a velha 
dentuça, de LucílioManjate (2016); O Casamento da Princesa(2009), de Celso Sisto. A 
escolha das obras se deu a partir de critérios como: ser uma obra recente; ser um texto 
literário; ter personagens negras; ter ilustrações articuladas ao texto verbal.Considerou-
se relevante a discussão de questões étnico-raciais através de livros de Literatura 
Infantil Negra, a fim de implementar uma educação que faça face ao racismo, ao 
preconceito e à discriminação. 

 
 
Palavras-chave: Literatura Infantil Negra . articulação verbo-visual . educação 

TITLE: Black Children's Literature: the verb visual articulation in literature book. 

Abstract 

This paper aims to identify specificities of the verb visual articulationin Black Children's 
Literature books. This study isjustified by the poor adherence to the Law 10.639 / 2003, 
which requires the teaching of Afro-Brazilian History and Culture in elementary and high 
schools in Brazil (Brazil, 2004). The article is based on Candido's (1988) humanizing 
discourse about literature, Amarilha's (2013) literary text concept, the text-reader 
relationship explained by Zilberman (1991) and studies of illustrations by Cademartori 
(2008) and Faria (2004). The article is linked to the project “Black Children's Literature: 
debating the color of silence in the classroom” (AMARILHA, 2018 - 2022 [CNPq-UFRN / 
Propesq]). This research is bibliographic. The corpus of the study is compound by two 
works of Black Children's Literature: O jovemcaçador e a velhadentuça, by 
LucílioManjate; O Casamento da Princesa, by Celso Sisto. These choices are based on 
the following criteria: being a recent book; being a literary text; have black characters; 
have articulated illustrations to the verbal text. In this article it is relevant the discussion 
of ethnic-racial issues through books of Black Children's in order to establish an 
education that faces racism, prejudice and discrimination. 
 
Keywords: Black Children's Literature . verb visual articulation . education 
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Introdução 

O presente trabalho “Literatura Infantil Negra: a articulação verbo-visual no livro de 
literatura” está vinculado ao projeto “Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio 
na sala de aula” (AMARILHA, 2018 – 2022 [CNPq-UFRN/Propesq]). 
 
Objetiva-se, nesta pesquisa, identificar especificidades da articulação verbo-visual no 
livro de literatura infantil negra. Na análise, serão evidenciadas as diferentes funções da 
imagem, as quais podem acrescentar informações, ampliar horizonte, explorar 
dimensões semânticas que se articulam às palavras e, ainda, potencializar ou orientar 
a produzir efeitos de significação, tendo em vista questões étnico-raciais. 
 
Este trabalho se justificapela pouca adesão à Lei nº 10.639/2003 que obrigava o ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e 
médio do país (BRASIL, 2004). Embora tenha sido substituída pela lei 11.645/2008, a 
exigência continua. Outras justificativas que se apresentam é a necessidade de 
formação específica do professor para lidar com novas situações pedagógicas advindas 
da aplicação da referida Lei; a necessidade de adoção de uma perspectiva 
descolonizadora a qual permite que os descendentes africanos passem de objeto à 
sujeito de sua própria história; a importânciada representaçãode crianças negras na 
literatura. A presente pesquisa se justifica ainda por colaborar com futuros estudos no 
âmbito da Literatura Infantil Negra, já que se trata de um tema fundamental na formação 
de novas gerações e está em constante atualização e expansão. Para fins deste 
trabalho, entende-se como Literatura Infantil Negra o conjunto de obras que abordam a 
temática referente à cultura negra em sua diversidade, seja produzida em África ou na 
diáspora. 
 
Pesquisas como estas são relevantes no processo de descolonização do pensamento 
e do reconhecimento da cultura negra através da leitura de obras literárias na escola, 
pois ao considerar seu papel transformador, Amarilha (2013) afirma quea literatura se 
oferece como território de conhecimento, prazer e de ensaio geral para a vida e, em 
assim sendo, possibilita mudanças de horizontes. Dessa forma, as obras de Literatura 
Infantil Negra podem ressignificar uma cultura até então situada às margens da 
sociedade. 
 
Ao observar livros de Literatura Infantil, percebe-se que, além da presença do texto 
literário, são obras predominantemente ilustradas.De acordo com Mobrice (1990, p. 45), 
“[...] ilustrações são, sobretudo ‘experiências de olhar’, de ‘ver’ diferenciado, conforme 
a percepção que a criança tem do mundo”. O livro, através do texto e da ilustração, 
permite diferentes percepções aos leitores a depender de sua leitura do mundo e de 
suas experiências, fazendo parte, então, do processo de formação humana do leitor. 
 
As imagens presentes nas obras literárias infantis enriquecem a narrativa e não podem 
ser algo apenasornamental, cujo objetivo se resume a representar o que está escrito. 
Segundo Faria (2004, p.39), “nos bons livros infantis ilustrados, o texto e a imagem se 
articulam de tal modo que ambos concorrem para a boa compreensão da narrativa”. 
Para a autora, obras de qualidade são aquelas em que há dupla narração, isto é, texto 
e ilustração se complementam, ampliando os sentidos da obra. 
 
No que se refere à Literatura Infantil Negra, as imagens auxiliam na necessária 
representação de crianças negras as quais precisam perceber suas características 
representadas de forma positiva seja no texto escritocomo no imagético. Tendo a 
escravidão como algo marcante em sua história, o negro só começa a ter espaço na 
literatura brasileira na década de 80 do século XX, quando os livros “[...] passaram a 
apresentar e enfatizar positivamente aspectos da cultura negra como a capoeira e a 
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mitologia dos orixás” (SOUZA, 2005, p. 199).A despeito dessa nova perspectiva, é 
importante afirmar que é possível encontrar obras recentes que ainda insistem em 
mostrar o negro como ser inferior. 
 
Metodologia 

 

O presente estudo é de caráter bibliográfico e faz parte dos estudos teóricos referentes 
ao projeto matriz “Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio na sala de aula”. 
Essa abordagem foi escolhida com o objetivo de possibilitar uma formação de base 
teórica rumo à construção de fundamentos que abordem o tema frente às tensões e 
questões étnico-raciais como preconceito, discriminação e racismo em relação à cultura 

negraprevalentes na sociedade brasileira. 

Assim sendo, baseia-se na leitura de trabalhos anteriores e em conceitos já 
desenvolvidos. No entanto, este estudo apresentará a linha de raciocínio e 
entendimento da autora do trabalho diante da diversidade de informações e de 
fontessobre o tema. Autoras como Markoni e Lakatos (2010, p.166) demonstram 
corroborar com essa ideia ao afirmarem que “a pesquisa bibliográfica não é mera 
repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um 
tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. 

Utilizando as etapas da pesquisa bibliográfica sugeridas por Prodanov e Freitas (2013), 
pode-se afirmar que foram cumpridas as seguintes: escolha do tema (recorte); 
levantamento bibliográfico preliminar; leitura do material; fichamento; redação do texto. 
Diante dessa sequência é importante especificar melhor agora o delineamento da 
pesquisa. 

Tendo estabelecido o recorte temático deste trabalho, foi realizado um levantamento de 
livros, artigos, dissertações e teses que versavam sobre a temática negra, a literatura 
infantil, a formação do leitor e as ilustrações para compor a fundamentação teórica do 
estudo. Por fim, foram lidos livros de literatura infantil negra para formação de repertório 

e também para a seleção do corpus deste estudo. 

O corpus do estudo é constituído por dois livros de literatura infantil negra do gênero 
conto popular, sendo um protagonista menino e a outra menina. No que tange ao 
embasamento teórico, utilizou-se do discurso humanizador sobre a literatura segundo 
Candido (1988),do conceito de texto literário de Amarilha (2013), da relação texto-leitor 
explicada por Zilberman (2008), a partir da teoria da estética da recepção e algumas 
considerações sobre ilustrações na perspectiva de Cademartori (2008) e Farias(2004). 

Para a análise aqui proposta, foram selecionadas as seguintes obras: O jovem caçador 
e a velha dentuça, deLucílioManjate, com ilustrações de Brunna Mancuso, publicado em 
2016 e O casamento da princesa, de Celso Sisto, com ilustrações de Simone Matias, 
publicado em 2009. (vide anexo capa 1 e capa 2) 

A escolha das duas obras se deu a partir dos seguintes critérios: a) ser uma obra recente 
(publicada nos últimos doze anos); b) ser um texto literário; c) ter personagens negras; 
d) ter ilustrações que se articulam com o texto verbal. 

Considerou-se nas análises a relação verbo-visual, evidenciandoas diferentes funções 
da imagem: acréscimo de informações, ampliação do horizonte, exploração de 
dimensões semânticas e a produção de efeitos de significação, tendo em vista as 
questões étnico-raciais. 
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Resultados e Discussões 

 

Historicamente, a literatura acompanha as transformações sociais, comportamentais, 
artísticas, culturais. Sendo todos esses aspectos intrínsecos à vida humana, Antonio 
Candido (1988) relaciona a literatura a uma necessidade profunda da humanidade. 

A identificação com personagens da literatura faz com que a relação leitor-texto seja 
mais próxima. A representatividade, segundo Candido (1988), é um elemento 
fundamental no processo de humanização, já que as situações da ficção levam o leitor 
a uma inevitável comparação com a própria realidade. Trata-se da reflexão do real 
através da ficção, razão pela qual a literatura ocupa um relevante espaço na cultura e 

na história dos mais diversos povos. 

De acordo com Zilberman (2008, p. 16), a leitura não deve ser resumida como: “[...] o 
resultado satisfatório do processo de letramento e decodificação de matéria escrita, mas 
como atividade propiciadora de experiência única com o texto literário”. Para que o leitor 
consiga ir além da decodificação é preciso que haja uma experiência significativa com 
a leitura. A experiência única, mencionada pela autora, está relacionada com o poder 
formador e libertador da literatura. 

A proximidade da relação leitor-texto também inclui a relação do leitor com a 
personagem da obra. Segundo Brait (2017), quando se trata de uma figura humana, o 
leitor é instigado a conhecer-se através das situações fictícias vividas pela personagem. 
Nessa perspectiva, é importante ressaltar que para a Literatura Infantil Negra essa 
projeção do leitor na personagem auxilia na reflexão e discussão de questões étnico-
raciais. 

Tal projeção se dá também através das ilustrações, as quais podem agregar outros 
elementos à história, colaborando no processo de experiência pela ficção. De acordo 
com Cademartori (2008, p. 87), as ilustrações “[...] exercem papel determinante na 
percepção e na produção de efeitos de sentidos implícitos, explícitos ou possíveis da 
literatura endereçada à criança”. Ao deixar lacunas no texto escrito e nas imagens, autor 
e ilustrador permitem que o leitor resolva e interprete determinadas situações da história. 

O ilustrador, segundo Marcelo Ribeiro, também é um poeta que produz uma visão mais 
intensa daquilo que o olhar captou da escrita. “A palavra se transforma em imagem, por 
isso o ilustrador deve seguir a poesia do texto, sua intensidade, e não sua relação direta 
com a palavra ou a frase” (RIBEIRO, 2008, p. 136). A relação texto-imagem é, nesse 
sentido, uma tradução que não imita a palavra, mas que gera uma nova criação, 
ampliando o campo semântico de leitura. 

Diante desse quadro de referências, as análises das obras selecionadas focalizam a 
relação texto-imagem considerando as diferentes funções da ilustração e sua relação 
com o texto escrito na construção da abordagem adotada pelo autor e pelo ilustrador 
sobre a temática negra. 

• O jovem caçador e a velha dentuça 

Do autor moçambicano Lucílio Manjate e com ilustrações da brasileira Brunna Mancuso, 
o livro O jovem caçador e a velha dentuça foi publicado no ano de 2016 pela Editora 
Kapulana. 
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A obra conta a história de um jovem caçador, de família humilde, que decide abandonar 
a sua aldeia e enfrentar os perigos da grande floresta para ir em busca de uma bela e 
sábia jovem com quem se casaria. A floresta oferecia muitos perigos e nenhum dos 
rapazes que tentaram encontrar as donzelas que lá viviam tinha conseguido regressar. 
Apesar de aflitos, os pais do jovem caçador o deixam ir e sua mãe o alerta sobre a velha 
dos dentes que matava todos os meninos que se aproximavam de suas filhas. 

Este livro é um conto da tradição popular de Moçambique que contém humor, aventura 
e suspense. É interessante mencionar que o autor soube dessa história através de sua 
mãe e, no final da obra, inclui a versão contada por ela. 

O conto tem um narrador onisciente que conhece toda a trama, inclusive o íntimo de 
seus personagens (LEITE, 1989), apresenta estrutura padrão, contendo ambientação, 
apresentação das personagens, conflito, clímax e desfecho, além de utilizar uma 
linguagem clara e enredo envolvente que favorecem a ampliação do conhecimento a 
respeito das culturas africanas, especificamente do povo moçambicano. Tais elementos 

são percebidos através da relação verbo-visual que acontece no decorrer da obra. 

A relação comunicativa das ilustrações com o leitor é observada a partirda capa do livro. 
Trata-se de uma imagem em que a personagem caminha para entrarna palhota como 
metáfora para a entrada na leitura do livro.Há ainda o prenúncio do tom de suspense 
que a narrativa apresentará ao leitor e, por fim, o traçado da letra Ç, no título,sugere os 
dentes da velha. (anexo - capa 01) 

No decorrer da obra de Lucílio Manjate, observa-se que autor e ilustradora logram uma 
“[...] coerência narrativa em que há mais elementos de convergência entre texto e 
imagem do que contradições. [...] Uma avaliação dessa coerência leva em conta a 
maneira como a ilustração converge para o texto, reafirmando-o ou complementando-
o”. (FITTIPALDI, 2008, p. 117). Nas duas imagens seguintes, há a representação das 
noites de luar em clima de mistério apresentado pelas cores azule marrom e seus tons 

escuros, além de imagens de sombras. (axexo página 07 e 15) 

Na ilustração da página 7, enquanto o autor narra sobre a fantasia, as noites de luar e 
a misteriosa floresta, a ilustradora traz uma imagem da noite na floresta repleta de 
árvores desfolhadas, utilizando cores escuras que remetem ao leitor um clima de 

suspense. 

Mais adiante (p. 14), quando o jovem caçador já está na floresta, o texto escrito denota 
uma situação de perigo: 

“O jovem caçador já esperava aquela armadilha, [...] 

O caçador foi dormir, mas colocou os seus três cães à porta da sua palhota. À alta 
hora da noite,vendo a velha a aproximar-se, os cães rosnaram e ladraram. [...]”. 
(MANJATE, 2016, p. 14. grifo nosso) 

A ilustração da página seguinte (p. 15), por sua vez, permite que o leitor tenha uma 
maior noção da proximidade da velha dentuça através da sombra que entra na palhota 
onde dormia o jovem caçador. Mais uma vez há a utilização de cores escuras sugerindo 
a ambientação de uma noite tensa e perigosa vivenciada pela personagem protagonista, 
estimulando assim a “elaboração mental das sensações”, como propõe Biazetto (2008, 

p. 76). 
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Outra ilustração interessante é a que mostra a passagem imagética poética: o coração 
feito de terra, simbolizando o amor, o apego, o respeito e o pertencimento a um povo ou 
lugar. A imagem aparece no início da narrativa quando é anunciada a decisão do jovem 
caçador de abandonar a sua aldeia e ir em busca de uma primorosa esposa. No entanto, 
nada disso aconteceria sem o consentimento de seus pais, já que o personagem havia 
sido educado em princípios rígidos e procurava honrá-los. (anexo página 10) 

O coração de terra é a primeira imagem que se relaciona com o protagonista e aparece 
no momento de construção dessa personagem: “O caçador, por sua vez, era um jovem 
robusto, belo, filho de uma família humilde e de princípios muito rígidos”. (MONJATE, 
2016, p. 8). Ao decidir enfrentar os perigos da grande floresta em busca de uma esposa, 
mesmo sabendo que jamais alguém conseguira voltar daquele lugar, observa-se a 
coragem e a determinação do jovem caçador cujo coração também representa sua 
bravura. Cabe aqui ressaltar que, por se tratar de conto da tradição africana 
moçambicana,o leitor só sabe que a personagem é negra através das ilustrações, visto 

que essa informação é subentendidano contexto cultural da história. 

Outra personagem relevante a ser considerada é a velha dentuça, elemento mágico da 
obra que atua como a antagonista neste conto de fada africano. Essa personagem 
personifica a figura da feiticeira que permeia a cultura africana. Via de regra, mulheres 
e crianças representam a linhagem negativa dessas entidades mágicas. Sua descrição 
aparece na mesma página em que o jovem caçador é apresentado, no início do livro: “A 
senhora, muito velha, tinha dois grandes dentes à frente que lembravam coelhos, 
medindo cada dente um metro de altura, resultado da sua idade já muito, mas muito 

avançada”. (MONJATE, 2016, p. 8). (anexo - página 8) 

O texto verbal apresenta uma descrição das características físicas da velha dos dentes 
e a ilustração atuana função de complementariedade entre texto-imagem. Conforme 
explica Faria (2004, p. 40): “Em princípio, a relação entre a imagem e o texto no livro 
infantil, pode ser de repetição e/ou de complementaridade, segundo os objetivos do livro 
e a própria concepção do artista sobre a ilustração do livro infantil. [...] considera-se que 
a boa ilustração deve ser de complementaridade”. Tem-se, então, a relação verbo-visual 
em que texto escrito e aimagem se completam e possuem a mesma importância. 
Ressalta-seainda que, nesta história, alguns elementos trazidos pela ilustração como 
vestimentas e adornos, bem como a presença de traços e cores fortes ampliam as 
referências estéticas do leitor. 

Além de conter uma relação texto-imagem coerente e de complementaridade, a obra 
traz vários elementos da cultura negra de Moçambique através da linguagem verbal no 
decorrer da narrativa: 

“No dia seguinte, o jovem caçador partiu, levando consigo uma azagaia e os seus três 
cães”. (MANJATE, 2016, p. 14. grifo nosso) 

“Meu neto, não precisa deixar os cães à porta, amarre-os àquele embondeiro e 
descanse à vontade”. (MANJATE, 2016, p. 15. grifo nosso) 

Todas as palavras em destaque nas citações acima e outras podem ser encontradas no 
final do livro, em uma espécie de dicionário ilustrado, conforme anexo (página 25). 

É importante mencionar a elaboração lexical que também está presente no decorrer da 
história e garante a qualidade do texto literário em trechos como: 
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“[...] atravessar rios revoltosos e enfrentar noites cerradas”. (MONJATE, 2016, p. 8. 
grifo nosso). 

“[...] rio que atravessava a aldeia com águas canoras”. (MONJATE, 2016, p.12. grifo 
nosso). 

O zelo na seleção das palavras imprime qualidade literária à obra e possibilita a 
ampliação do conhecimento sobre a história e os valores culturais do povo africano, bem 

como alargao repertório do leitor com construções lexicais poéticas e significativas. 

O jovem caçador e a velha dentuça traztambém trechos com músicas cantaroladas pela 
velha dos dentes. Tais recursos expressam um pouco mais da produção de cunho 
poético da narrativa que vai além das imagens. As músicas contribuem para a ludicidade 

e trazem efeito rítmico e melódico à obra: 

“GUEGUEMO-GUEMO 

NAGUEMULELA-NGOLIGUEMULAMO 

com os meus dentes vou cortar...” (MANJATE, 2016, p. 20.) 

De acordo com as categorias de Botelho e Rudman (2009), a narrativa em análise está 
em uma perspectiva de janela, pois o leitor observa / conhece aspectos da cultura 
africana ou afro-brasileira através de trechos da obra que os evidenciam. O respeito às 
tradições, à crença na proteção dos antepassados e a estreita relação com a natureza 
e a busca por seu equilíbrio são alguns exemplos de possibilidades de ampliação das 
referências estéticas e culturais do leitor. 

Por fim, resumem-se aqui os pontos fortes dessa narrativa: a possibilidade de ampliação 
das referências estéticas e culturais (o negro herói, o espaço, as palavras 
desconhecidas), a qualidade literária, o fato de, desde o início da narrativa, aparecerem 
elementos mágicos que a tornam cheia de mistérios e prendem a atenção do leitor, 
assegurando o engajamento dos acordosficcionais: “[...] ouviu falar de uma grande 
floresta. Tudo parecia verdadeiro e ao mesmo tempo cheio de fantasia”. (MANJATE, 
2016, p. 7). Em sala de aula,uma obra como essa pode trazer a oportunidade de 
discussão de temas diversos: conquista da liberdade, a obediência e a transgressão aos 
costumes, a busca por um amor, o enfretamento de situações de perigo, a proteção da 
ancestralidade, o equilíbrio natural, os valores da cultura africana no enfrentamento de 

situações. 

• O casamento da princesa 

Do autor brasileiro Celso Sisto e com ilustrações da também brasileira Simone Matias, 
o livro O Casamento da Princesa foi publicado no ano de 2009 pela Editora Prumo. 

A narrativa é um conto popular etiológico que por meio da magia, do mistério e da 
aventura explica o fenômeno da incompatibilidade da água com o fogo. Advindo da 
região do oeste da África, o reconto escrito por Sisto, narra a história da Princesa Abena, 
cujabeleza chama a atenção de todos ao seu redor e da populaçãode povoados mais 
distantes. Seus primeiros pretendentes, Fogo e Chuva, logo apareceram. A princesa se 
encanta, de imediato, por Chuva e lhe promete casamento. No entanto, o rei promete a 
mão de sua filha ao Fogo. Diante do impasse, Fogo e Chuva aceitam o desafio proposto 
pelo rei: quem vencer a corrida, se casará com Abena. 
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O conto é narrado em terceira pessoa, possui um narrador onisciente e heterodiegético, 
ou seja, que não participa da história (MESQUITA, 1987), mas conhece todos os 
detalhes da trama, as emoções, os pensamentos e sentimentos das personagens. 
Assim como o conto analisado anteriormente, esta obra também apresenta a estrutura 
padrão do gênero: ambientação, apresentação dos personagens, conflito, clímax e 
desfecho. 

O Casamento da Princesa, para leitores brasileiros,promove a quebra de paradigmas 
no que tange aos contos de fadas europeus cujas princesas são, predominantemente, 
brancas, loiras e de olhos azuis características compatíveis com a origem cultural 
dessas personagens, ao contrário de Abena, que sendo personagem de origem 
africana, é negra. O encadeamento de ações, bem como a qualidade do projeto gráfico 
da obra geram expectativa e curiosidade no leitor. 

A capa do livro traz vários elementos da cultura africana einforma que a princesa da 
narrativa é negra. A ilustração mostra Abena, em sua tribo, usando vestimentas e 
adornos próprios à sua cultura, ao lado de um antílope (mamífero muito comum na África 
e na Ásia). Ao seu redor observam-se um ambiente de clima seco e algumas palhoças. 
Trata-se de uma imagem que já desafia o leitor acostumado com princesas e cenários 
europeus com castelos, neve e cavalos. (anexo capa 2) 

No início da narrativa,com o intuito de apresentar ao pequeno leitor as características 
físicas da protagonista da história, tem-se a descrição da beleza de Abena. Observa-se 
que o texto escrito exalta a formosura da princesa sem mencionar a cor de sua pele. 
Mais uma vez, o leitor só sabe que a personagem é negra através da ilustração. (anexo 

- página 4-5) 

Ao trazer diferentes elementos da cultura africana, a ilustradora Simone Matias contribui 
para a ampliação das referências estéticas de quem lê, além de enriquecer a obra ao 
proporcionar, através das imagens, experiências imaginativas, desafiadoras, estéticas 
e de fruição (RAMOS; NUNES, 2013). As reflexões presentes na literatura infantil, por 
sua vez, instigam o jovem leitor. Zilberman (2008) considera a produção literária para 
crianças como sendo um importante canal de compreensão de si mesmo e do mundo. 
Sendo assim, é através da leitura que a criança é colocada em diferentes situações e, 
como em uma janela,conhece realidades distintasfundamentais para sua formação 
humana. 

Como afirma Nodelman (1998 apud CADEMARTORI, 2008, p. 58) “Há uma união mais 
efetiva entre os dois textos, quando escritor e ilustrador utilizam as diferentes qualidades 
de suas respectivas artes para comunicar informações”. Através de um texto rico em 
metáforas como: “[...] e seu coração solitário ficou tão refrescado [...]” (SISTO, 2009, p. 
10) e de uma ilustração que cumpre sua função estética, ressaltando sua configuração 
visual, percebe-se a relação de complementaridade dos elementos verbo-visuais, 
fundamental para assegurar a qualidade da obra, a fruição da leitura e ampliar o 
conhecimento do leitor. 

No que tange à qualidade do texto escrito, observam-se recursos expressivos da 
narrativa para descrever a protagonista: “A beleza andava de mãos dadas com a 
princesa Abena, pois tinha reunido numa só pessoa um harmonioso pescoço alongado, 
um rosto arredondado e seios grandes” (SISTO, 2009, p. 4). As demais personagens 
como o rei, a Chuva e o Fogo possuem apenas descrições de algumas das suas 
emoções: “O Rei ficou tão impressionado com tal pretendente [...]” (SISTO, 2009, p. 14). 
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Ainda com relação às personagens, tem-se a personificação da Chuva e do Fogo que 
atuam também como sendo uma enunciação poética desse conto popular. 

Os recursos expressivos do texto escrito sugerem a produção de imagens mentais, pois 
ainda que haja uma ilustração do cenário, o texto permite ao leitor imaginar como estava 
sendo o dia da corrida da Chuva e do Fogo, clímax da narrativa, conforme é exposto no 
trecho seguinte: 

“O Rei deu a partida e a Chuva e o Fogo começaram a correr. Os tantãs faziam vibrar 
a pele do antílope negro que recobria cada tambor, os chifres e as trombetas 
espalhavam no ar seus sons [...]”. 

(SISTO, 2009, p. 20. grifo nosso). 

O exemplo acima traz ainda elementos da cultura africana, como instrumentos musicais 
feitos com pele de animais, a maneira como as tribos se reúnem para comemorar um 
dia de festa. São informações que ampliam o repertório cultural do leitor. Logo em 
seguida, compondo a mesma cena,aparecem também efeitos rítmicos e melódicos com 

a música cantarolada pelos torcedores no momento da corrida: 

“Quero ouvir os tambores a tocar. 

Quero sentir os pés dos que dançam. 

Quero sentir os tambores a tocar. 

Quero ouvir os pés dos que dançam...” 

(SISTO, 2009, p. 20) 

As metáforas estão muito presentes durante todo o texto de Celso Sisto. Tal figura de 
linguagem somada à elaboração lexical concede ainda mais qualidade à obra cuja 

literariedade é evidenciada em trechos como: 

“O olhar molhado, o corpo luzido, as palavras que rolavam feito água cantante 
ficaram ainda mais bonitas nos versos que ele chuviscou em seus ouvidos: 

- O olhar do amor fez passear o passarinho [...]” 

(SISTO, 2009, p. 8. grifos nossos). 

De acordo com Ieda de Oliveira (2005, p. 57), a qualidade do texto precisa apresentar: 
“Literariedade e imaginação como exigências contratuais de qualquer gênero literário. 
[...] Sendo assim, quanto mais uma obra se afasta delas, mais compromete seu valor 
estético e sua qualidade”. Como se pôde observar até aqui, não há esse distanciamento 
na obra em análise. O casamento da princesa apresenta texto literário e ilustrações 
capazes de fazer o leitor ir além do texto. O contato com outra cultura se torna possível 
e a existência de reinos fora da Europa com princesa e rei advindos da África ampliam 
os horizontes, atuando ainda como uma leitura que corrobora com a construção de uma 
visão descolonizada diante dadiversidade da cultura negra. 

Conforme as categorias de Botelho e Rudman (2009), a narrativa em análise oferece 
uma janela ao leitor, pois permite queobserve e conheça aspectos da cultura africana 
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através de elementos da obra que os evidenciam:o respeito aos mais velhos (Abena e 
seu pai),a maneira como o conflito é resolvido. As ilustrações mostram as vestimentas 
com diversidade de padronagens, os adornos, os instrumentos musicais, os jarros, o 
espaço e os animais. Tais elementos podem auxiliar na ampliação das referências 
culturais e estéticas. A obra também oferece ao leitor possibilidade de identificação com 
a personageme seu conflito. Nesse sentido, se apresenta como um espelho em que sua 
condição pode se projetar.Ter uma personagem negra e princesa como protagonista 
amplia as referências culturais, estéticas e psicológicasde um leitor acostumado com 
uma cultura branca amplamente disseminadae hegemônica. 

Por fim, a narrativa em análise possibilita o conhecimento de outros contos de fadas, 
capazes de combater estereótipos e de valorizar a cultura africana, conectando assim 
o pequeno leitor à cultura negra. 

 
Conclusão 

 

Considerando a literatura como invenção emlinguagemque amplia horizontes, é 
coerente afirmar que ela oferece diferentes perspectivas sobre um mesmo tema: ser 
emancipatória e humanizadora ou reforçar valores negativos. Ao envolver perspectivas 
diversas, a literatura auxilia na desconstrução de estruturas sociais como o racismo. A 
Literatura Infantil Negra possibilita, então, novos olhares ao que parece tão naturalizado 
pela sociedade como a desigualdade social e a hierarquia entre etnias. 

O jovem caçador e a velha dentuça e O casamento da princesa trazem muitos aspectos 
emancipadores. No primeiro livro, tem-se a história em que aarticulação verbo-visual 
valoriza a cultura africana (de Moçambique, especificamente) ao narrar a coragem e 
perspicácia de umherói negro.Na obra seguinte, um conto de fadas com princesa e rei, 
ambos negros, que desafia o olhar de um leitor acostumado aos contos europeus. E por 
que não ter um reino mágico na África? 

A ilustração é “[...] um modo de o ilustrador revelar em consonância com o texto do 
autor, sua visão de mundo, mas nessa construção há sempre lugar para a interação do 
leitor, que integra ao livro a sua própria visão de mundo” (PASCOLATI, 2017, p. 252). 
Percebe-se, então, o importante papel dos livros ilustrados. É nesse processo de 
produção de sentido entre obra e leitor que a Literatura Infantil Negra se torna 

fundamental para o desenvolvimento de novas leituras de mundo. 

Decaráter emancipador, as duas históriastrazem novas informações, articulamtexto e 
imagem de qualidade e os ilustradores realizamo que dizCademartori (2009, p.79-80): 
“o atrativo instantâneo que ilustrações de livros de literatura infantil exercem em crianças 
de qualquer época e, de modo especial, naquelas que hoje crescem em um mundo 
acentuadamente visual, é fato inegável e de constatação óbvia”. As imagens são 
elaboradas e contam a história junto com o texto verbal. 

Corroborando com essa ideia, Walty, Fonseca e Cury (2012, p. 90) afirmam que: 
“Colocar imagem e escrita em campos opostos e excludentes é, no mínimo, 
ingenuidade, já que, mesmo à nossa revelia, tais códigos se encontram em constante 
interação”. Sendo assim, o fato de as ilustrações complementarem o texto literário e 
ambos interagirem na narrativa é um processoque enriquece a leitura possibilitando 

múltiplos sentidos. 
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No que se refere à Literatura Infantil Negra, percebe-se quão importante é sua 
contribuição para discutir a temática relativa à cultura negra, pois se a literatura tem o 
poder de reforçar estereótipos ou de valorizar a cultura, é necessário analisar as obras 
antes de lê-las para as crianças, buscando sempre evitar o reforço de preconceitos. A 
leitura das obras analisadassuscita reflexõessobre diferentes personagens e culturas, 
estimula a capacidade expressiva e analítica dos leitores epode promover uma 
educação emancipadora de visão hegemônica em que prevalecem preconceitos, 
discriminações e racismo. 
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O JOVEM CAÇADOR - PÁGINA 7 
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O JOVEM CAÇADOR - PÁGINA 15 
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O JOVEM CAÇADOR - PÁGINA 10 
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O JOVEM CAÇADOR - PÁGINA 8 
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O JOVEM CAÇADOR - PÁGINA 25 
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O CASAMENTO - PÁGINAS 4 E 5 
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Resumo 

 

RESUMO: Durante a formação, licenciandos percorrem a jornada acadêmica 
aprendendo sobre as teorias que fundamentam sua atividade prática. A atual versão do 
plano de trabalho visa sistematizar conhecimentos e investigações no âmbito do projeto 
mais amplo denominado "Psicologia educacional e as interfaces com práticas formativas 
na educação infantil e ensino fundamental: Uma análise dos estágios supervisionados 
da UFRN". O recorte feito neste trabalho terá enfoque na formação de pedagogos da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tendo como objetivo analisar práticas 
de estágio de estudantes de pedagogia na UFRN e suas interfaces com conhecimentos 
psicológicos. A metodologia segue os princípios da pesquisa qualitativa, quanto a 
utilização de entrevistas e observação da ação do pedagogo no estágio na Educação 
Infantil, Anos Inicias do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos. Ao 
todo foram visitadas três escolas do município de Natal/RN, tendo como critério de 
escolha, uma lista de instituições que recebem alunos para realizar o estágio 
supervisionado.Os resultados apontam para as relações entre as vivências práticas 
realizadas nos estágios através de intervenções durante as aulas e as concepções 
teóricas sobre ensino e aprendizagem que norteiam diferentes abordagens da 
psicologia da educação. 

 
 
Palavras-chave: Estágios.Conhecimentos psicológicos.Teoria e Prática 

TITLE: Educational psychology and pedagogue training: analysis of practices in 

internships 

Abstract 

ABSTRACT: During their training, graduates go through the academic journey learning 
about the theories that underlie their practical activity. The current version of the work 
plan aims to systematize knowledge and research within the broader project called 
"Educational psychology and the interfaces with training practices in early childhood and 
elementary education: An analysis of the supervised internships at UFRN". The cut made 
in this work will focus on the training of pedagogues at the Federal University of Rio 
Grande do Norte. Aiming to analyze internship practices of pedagogy students at UFRN 
and their interfaces with psychological knowledge. The methodology follows the 
principles of qualitative research, regarding the use of interviews and observation of the 
pedagogue's action in the internship in Early Childhood Education, Early Years of 
Elementary School and in Youth and Adult Education. In all, three schools in the city of 
Natal / RN were visited, with the choice criteria being a list of institutions that receive 
students to carry out the supervised internship. The results point to the relationships 
between the practical experiences carried out in the internships through interventions 
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during the classes and theoretical conceptions about teaching and learning that guide 
different approaches of educational psychology. 
 
Keywords: Training. Psychological knowledge. Theory and practice. 

Introdução 

  

1. Introdução 

A pesquisa desenvolvida a seguir, está relacionada a um projeto maior, chamado 
“Psicologia educacional e as interfaces com práticas formativas na educação infantil e 
ensino fundamental: Uma análise dos estágios supervisionados da UFRN". As 
pesquisas realizadas em planos de projetos anteriores nos anos de 2017 e 2018, 
evidenciaram lacunas quanto a dimensão da prática pedagógica e a resignificação dos 
conhecimentos da psicologia educacional ao longo de experiências formativas, tais 

como os estágios supervisionados. 

O estágio supervisionado possui caráter obrigatório na estrutura curricular do curso de 
licenciatura em Pedagogia. É nos estágios que o diálogo entre a teoria e a prática são 
estabelecidos, de modo que, a teoria aprendida no curso de formação inicial e as 
práticas realizadas são evidenciadas a partir das experiências, auxiliando a construção 
da identidade docente (SILVA; GASPAR, 2018). 

Estando o campo do estágio caracterizado no §2º do Art. 6° da Resolução n° 117/2015 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), que explicita que o estágio 
obrigatório pode ser realizado em instituições públicas e privadas, mediadas por 
convênios firmados entre a instituição que acolherá o estagiário. 

O curso de graduação em pedagogia, na modalidade licenciatura, é regido pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais previstas na Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio 
de 2006, que se aplicam a formação inicial para o exercício da docência na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos (BRASIL, 2006). 

Nesta perspectiva, o currículo do curso de licenciatura em pedagogia da UFRN, 
obedece tais diretrizes, no enfoque dos estágios obrigatórios, voltados para a Educação 
Infantil, Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos, além dos estágios em 

coordenação pedagógica e em ambientes não escolares. 

A atividade prática na escola é acompanhada por uma atividade de reflexão sobre o 
fazer. Os alunos desenvolvem habilidades por meio do estágio, prática de reflexão e 
interação com outros alunos e com o orientador. (SELMO; ORSENIGO, 2013). 

O objetivo deste trabalho é, portanto, analisar práticas de estágio de estudantes de 
pedagogia na UFRN e suas interfaces com conhecimentos psicológicos. Buscando 
descrever os processos de ensino e aprendizagem de professores e de estudantes, a 
fim de identificar concepções acerca do ensino, aprendizagem e desenvolvimento 
psicológico, na perspectiva de estudar as contribuições da psicologia educacional para 
as vivências nos estágios. 
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A relevância acadêmica remete a sistematização das produções científicas na literatura 
científica nacional e internacional e dados empíricos de tais estágios no âmbito das 
instituições de ensino superior, com ênfase para a UFRN, ressaltando as lacunas da 
relação teoria e prática pedagógica, bem como as possibilidades da psicologia 
educacional contribuir para os processos de ensino e aprendizagem na educação básica 
e nas experiências dos estágios. 

O trabalho está fundamentado no ítem 4 da Agenda ONU de Desenvolvimento 
Sustentável. "Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos". 

 

Metodologia 

 

2. Metodologia 

Este trabalho de pesquisa está amparado nos princípios da pesquisa qualitativa 
(CHIZOTTI, 2003; GIL, 1994, 2010). A pesquisa envolveu procedimentos com seres 
humanos, observando cuidados éticos como a confidencialidade e anonimato, a partir 
da assinatura de termos para concessão e autorização de entrevistas, imagens e 
observação (CNS 196/96 e MS/CNS 466/12). 

Foram elaborados critérios para a seleção e participação dos sujeitos colaboradores da 
pesquisa. Se fez necessário que os alunos escolhidos fossem: estudantes do curso de 
pedagogia na modalidade licenciatura na UFRN, ter cursado ou estar cursando os 
estágios supervisionados de formação de professores, e ter cursado os componentes 
curriculares da área de Psicologia Educacional. 

No primeiro momento, baseado na sistematização da coleta de dados anteriormente 
realizado com base no plano de pesquisa, foram selecionadas três escolas do município 
de Natal/RN, que recebem e orientam alunos para o estágio supervisionado, sendo as 
três, escolas públicas, localizadas: uma na região sul e duas da região oeste de Natal, 
onde foram feitas observações das práticas de estágio na Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos. 

Ao todo foram observadas durante nove dias, sendo três dias para cada um dos três 
níveis de ensino, práticas de cinco estagiários do curso de pedagogia, destes: um 
estágio realizado na educação infantil com uma estagiária, um estágio nos anos iniciais 
do ensino fundamental, sendo realizado com duas estagiárias que trabalhavam em 
dupla e um estágio na educação de jovens e adultos também feito por uma dupla de 
alunos de licenciatura em pedagogia. 

Num segundo momento foi possível realizar entrevistas individuais com estagiários, 
professores e alguns alunos sobre ensino, aprendizagem e estágio, bem como observar 
algumas atividades realizadas pelos alunos para análise documental. 

Foi construído um roteiro de observação das práticas dos estagiários em sala de aula. 
Neste roteiro, foi possível: 

I-Descrever o perfil do estagiário: pelo professor, pela turma e pelo próprio estagiário; 

II- Perceber a organização do planejamento pedagógico; 
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III- Analisar concepções dos estagiários sobre ensino e aprendizagem; 

IV- Observar as relações entre alunos, professores e estagiários; 

V- Registrar influências e contribuições da psicologia educacional na ação docente. 

 
Resultados e Discussões 

 
3. Resultados  
3.1 As escolas visitadas: ambientando os cenários das práticas 
 
As três escolas onde foram feitas as observações da ação dos estagiários, pertencem 
a rede municipal pública da cidade de Natal no Rio Grande do Norte. Aqui, daremos 
nomes fictícios as escolas, que serão chamadas de: E1, E2 e E3, onde a E1 
corresponde às observações na Educação Infantil, a E2 ao Ensino Fundamental I e a 
E3 à escola onde foram observadas práticas docentes na Educação de Jovens e 
Adultos. 
A E1, se localiza num bairro da zona sul de Natal, a cerca de 2km da UFRN, possui 
cinco salas de aula onde as aulas são ministradas para oito turmas, sendo cinco pela 
manhã e três a tarde. Há um pátio integrado ao parque, onde há algumas espécies de 
plantas e duas árvores. A direção e secretaria funcionam num mesmo espaço. As salas 
de aula são relativamente pequenas, se comparadas a quantidade de alunos por turma, 
que é de cerca de 20 a 25 alunos, em sua maioria, meninos. O Centro de educação 
funciona nos turnos da manhã e da tarde, atendendo crianças do nível II ao nível V da 
educação Infantil. Não há estrutura física mínima que possa atender alunos com 
deficiência física, no caso de alunos cadeirantes, uma vez que a escola não possui 
rampas de acesso, e um cadeira de rodas não passaria pelas portas das salas de aula. 
A E2, fica localizada num bairro da zona oeste de Natal, distante 4,4km da Universidade, 
é uma escola grande, com dois blocos de salas, distribuídas no térreo e no primeiro 
andar. Ao entrar na escola, nota-se uma enorme rampa de acesso e um pátio grande e 
o organizado, com mesas limpas e cadeiras para as refeições coletivas dos alunos, no 
térreo também ficam localizadas a cozinha, a direção, a sala dos professores, a sala da 
secretaria, e no andar superior, as sala de vídeo, e salas de aula. A escola funciona nos 
horários matutino e vespertino, atendendo do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 
A E3, também se localiza num bairro da zona oeste, porém é a mais distante em relação 
às outras duas, ficando a 7km da universidade. A escola é situada num espaço bastante 
urbanizado e relativamente barulhento, uma vez que a rua é também ponto de acesso 
de transportes públicos. Trata-se de uma escola mais antiga do que as outras duas, 
tendo seu funcionamento nos turnos manhã, tarde e noite, sendo manhã e tarde 
destinado a aulas para alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental e a noite, 
funcionam as turmas de EJA. A escola ocupa um espaço grande, possui uma quadra 
poliesportiva onde ocorrem eventos locais e da própria instituição. 
 
 
3.2 Identificação das turmas 
 
A turma da E1, correspondia ao nível IV da educação infantil. Nos dias em que as 
observações se sucederam, foi possível acompanhar cerca de 18 alunos, dos 22 
matriculados na turma, sendo a maioria composta por meninos com idades entre 4 e 5 
anos de idade. Apenas uma professora e a estagiária atuavam junto da turma. A 
professora trabalhava na E1 pela manhã e numa escola da rede privada no período da 
tarde. 
Na E2 foi acompanhado o estágio realizado por duas estagiárias numa turma do 3º ano 
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do Ensino Fundamental I pela manhã. A turma contava com 30 alunos matriculados, 
destes, 18 eram meninos e 12 meninas, com idades que variavam de 7 a 8 anos. Oitenta 
por cento da turma estava alfabetizada, segundo o relato da professora. 
A observação da turma da E3, foi realizada numa turma do primeiro segmento da EJA, 
que correspondia a estruturação curricular de uma turma de 4º e 5º ano do ensino 
fundamental. Nesta turma de apenas 15 alunos, sendo sua grande maioria composta 
por mulheres entre 40 e 48 anos, atuavam dois estagiários e uma professora. Os alunos 
em questão, moravam próximo à escola e a maioria também trabalhava no próprio bairro 
como empreendedores locais. 
 
 
3.3 Os sujeitos participantes 
 
A fim de organizar sistematicamente os sujeitos entrevistados, os professores 
orientadores dos estágios, serão chamados de P1, P2 e P3, tal que, P1 trata-se do 
professor efetivo da turma do nível IV da Educação Infantil, P2 o professor da turma do 
3º ano do ensino fundamental e P3 o professor responsável pela turma da EJA. 
Da mesma forma, serão nomeados os alunos das turmas que contribuíram para esta 
pesquisa, num total de três alunos, aos quais chamaremos de A1, A2 e A3, seguindo a 
mesma proposta. 
E por fim, os alunos estagiários, licenciandos do curso de pedagogia, aqui denominados: 
EST1, EST2 e EST3. Apesar da observação ter sido feita com cinco alunos, apenas três 
se dispuseram a conceder a entrevista. 
 
 
4. O estágio: pelo olhar dos professores das turmas 
 
Durante entrevistas com os três professores que orientaram os estagiários nas suas 
ações pedagógicas na escola, foi pedido a eles que definissem o que era o estágio. As 
respostas foram analisadas e postas em categorias, das quais, foram apontadas que o 
estágio: 
 
I) Permite contato com a prática docente: Os professores percebem o estágio como um 
primeiro momento de aproximação dos estudantes com a realidade escolar, descrito na 
fala da P3: “É aqui (no estágio), que muitos deles (dos licenciandos) têm sua primeira 
experiência com o que os professores fazem por trás dos bastidores, nas reuniões, nos 
planejamentos, na sala de aula, e isso é fundamental…”. 
II) Envolve trocas de conhecimentos entre o professor do estágio e o aluno: A troca de 
conhecimentos foi bastante destacada pelos professores da EJA e do Ensino 
Fundamental, em falas, muitas vezes fora do contexto da entrevista, que evidenciam o 
estágio e os estudantes, em falas como: 
P2: “Eu amo quando vem estagiários pra cá, porque eles trazem um monte de coisas 
novas que estão aprendendo lá na universidade, e isso é ótimo porque nós que já 
saímos de lá ha algum tempo nos sentimos meio enferrujadas” 
P3: “Eu aprendo muito com eles, e eles, acredito eu, (risos), que também né?” 
P2: “ É uma troca constante de saberes” 
III) Desenvolve competências profissionais :Os professores apontaram o estágio como 
espaço de desenvolvimento de técnicas, habilidades e competências próprias da 
profissão. 
IV) Auxilia na formação do aluno: O estágio enquanto instrumento de formação é 
ilustrado na fala dos professores quando os mesmos indicam a importância das 
experiências e vivências que auxiliam os licenciandos e os preparam dentro e fora da 
universidade na construção de um conjunto mais amplo de saberes. 
 
Quando perguntados sobre qual o papel do estagiário na sala de aula os professores 
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das turmas trouxeram respostas onde as palavras: auxiliar, ajudante e braço direito 
foram apresentadas. Já no quesito dificuldades ao orientar estagiários os professores 
apenas relataram a falta de tempo em alguns momentos para planejar atividades junto 
aos licenciandos, uma vez os dias de planejamento eram incompatíveis com os dias de 
estágio dos alunos nas escolas. 
 
4.1 O estagiário e a turma 
Sobre os estagiários e suas práticas nas salas de aula, os alunos das turmas 
comentaram: 
Comentário do A1 do nível III da educação infantil : “ Eu gosto porque têm duas 
professoras e ela (a estagiária) me ajuda”. 
Fala do A2 do 3º ano do ensino fundamental durante o intervalo: “Nossa é maravilhoso! 
agora tem três professoras na sala, e elas (citou o nome das estagiárias) que chegaram 
são muito legais, a gente fez a horta com elas, você já viu?”. 
A3 durante conversa: “É bom ter mais pessoas pra ajudar, porque tem horas que todo 
mundo tem dúvida e fica aquela confusão”. 
 
Como pudemos perceber, os recortes das falas dos alunos da turma, caracterizam o 
papel do estagiário na figura de auxiliar, de alguém que dá suporte às atividades 
realizadas em sala. 
 
4.2 Os estagiários 
 
No tangente a prática pedagógica, Franco (2016) discorre que a prática é algo que vai 
além da didática, e que envolve as expectativas docentes, as circunstâncias da 
formação, a organização do pedagógica do trabalho, as relações de parceria e os 
espaços-tempos do meio escolar. O que sugere a complexidade de docência em seus 
muitos aspectos. 
Aqui, destacamos algumas falas dos estudantes de pedagogia que realizaram seus 
estágios apontando questões que envolvem a formação de professores. Foram criadas 
categorias que sintetizam experiências e reflexões quanto às expectativas, que são os 
elementos que antecedem os estágios, as dificuldades no decorrer da atuação e as 
aprendizagens que marcaram os momentos finais de suas jornadas. 
 
4.2.1 Em relação às expectativas 
 
Todos nós cultivamos expectativas em alguma momento da vida, em relação a 
realização dos estágios não é diferente. Estagiários passam por momentos de medos, 
anseios e questionamentos. As falas recortadas a seguir, são trechos das entrevistas 
com os estagiários que rememoram estas expectativas. 
 
EST1: Uma das minhas maiores expectativas foi que eu pensei previamente que o 
estágio poderia ser uma experiência definitiva para saber era este o meu caminho, se 
eu realmente gosto da área da atuação,se eu me sentiria a vontade na sala de aula ali, 
na experiência do estágio, [...] e aprender com os jeitos, os modos de fazer, as 
metodologias de pessoas que estão na área a mais tempo do que eu. 
EST2: A maior expectativa foi pensar em como seria, porque uma coisa é a gente fazer 
um plano de aula pensando numa turma fictícia na universidade, outra é você estar ali 
na turma com uma professora do seu lado vendo tudo o que você faz. 
EST3: Primeiro eu fiquei com muito medo, de todos os estágios que eu já fiz, mas eu 
fiquei muito receoso porque eu nunca tinha tido a experiência na escola, nunca atuei 
antes do estágio obrigatório, então pensei: será que eu vou conseguir? será que eu vou 
dar conta? será que vai dar certo? será que eu ou conseguir aplicar o que eu penso? 
sobre ensino, educação, as metodologias que eu pretendo? então foram meus medos 
e expectativas. 
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4.2.2 As maiores dificuldades 
 
Em consonância com o que diz Ribeiro e Araújo (2017), a obrigatoriedade dos estágios 
possibilita o debate dos limites e possibilidades que ele apresenta ao aluno, posto que 
as exigências institucionais relativas aos prazos e estudos, da formação no espaço da 
universidade, se insere num contexto social de desafios. 
Sobre os desafios, e dificuldades as falas durante a entrevista foram: 
 
EST1: a minha maior dificuldade foi….Eu fui sozinha, durante todo processo do estágio, 
eu não tinha com quem discutir as ideias, porque a professora responsável pela turma 
me deixou sozinha em diversos momentos, e a gente não tinha tempo pra discutir as 
ideias, pra discutir o planejamento, a gente não tinha esse espaço, esse espaço não me 
era concedido. Então minha maior dificuldade foi não ter esse diálogo com aquela 
pessoa responsável pela turma, que conhecia a turma e não ter um apoio maior na 
execução das atividades planejadas. 
EST2: Com certeza foi o tempo de estágio que realmente é muito pouco e eu queria 
poder ter acompanhado o projeto da horta por mais tempo com os alunos. 
EST3: As maiores dificuldades pra mim é sobre o tempo, o estágio é muito curto, as 
vezes eu acho desnecessário algumas aulas de estágio, a gente poderia estar fazendo 
outras coisas, preparando aula, preparando conteúdo, além de ser curto, o estágio 1 e 
2 ele é muito apressado devido às outras demandas da universidade. 
 
As falas que evidenciam o pouco tempo do estágio é baseada na quantidade de dias 
que os alunos dispõem para realizar suas intervenções nas turmas. É concedido 
permissão para que o licenciando faça uso de cerca de dez dias para observar, 
acompanhar, planejar e intervir junto ao professor responsável pela classe. Em seguida, 
ao retornar para a universidade, os relatos de experiência são escritos e apresentados 
em forma de relatórios, seminários e portfólios. 
 
4.2.3 Aprendizagens com o estágio 
 
Sobre as aprendizagens, cada sujeito atribui sentidos e significações ao momento 
vivido, seja pelas novas descobertas, pela avaliação pessoal que é inerente ao processo 
de aprender, ou ainda na articulação das teorias aprendidas na universidade que 
direcionam o olhar para determinados conhecimentos próprios da pedagogia. Abaixo, 
seguem as considerações sobre o que foi possível aprender: 
EST1: eu aprendi que eu sou capaz, [...] eu achava que eu precisava ter uma espécie 
de moral, e que todo mundo tinha que ficar quietinho e me dar atenção, mas eu fui 
descobrindo que essa atenção ela vinha de outros jeitos. Eu aprendi que o professor 
tem que se refazer a todo instante, que as vezes um modo de fazer não dá certo, que 
não desperta tanto interesse e aí você tem que refazer junto com eles, o professor tem 
que se reavaliar, avaliar seu métodos, seus objetivos junto com sua turma, aprendi que 
esse é o caminho que eu gostaria muito de seguir, que eu admiro, que eu sinto liberdade 
de desenvolver criatividade, aprendi a ter mais responsabilidade e organização, 
organizar um pouco melhor as ideias, para poder fazer dar certo. 
EST2: A maior aprendizagem com este estágio em especial foi observar as práticas de 
alfabetização que a professora fez com os alunos, porque é uma coisa que eu tinha 
curiosidade de ver como funciona de verdade, ela articula os textos com os temas que 
nós planejamos das ideias que trouxemos da faculdade e foi muito significativo ver a 
teoria na prática da alfabetização e do letramento das crianças. 
EST 3: O estágio me mostra uma visão diferente da questão teórica,(o estágio) é 
aplicação, é colocar em prática o que eu aprendi, o que estou aprendendo, é ver o que 
a gente estuda, isso pra mim é gratificante [...] aprendi a lidar com certas situações que 
você não vê na universidade, então é um espaço de amadurecimento, de preparo pra 
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vôos mais altos. 
 
5. Concepções de Ensino: o discurso dos estagiários x as práticas 
 
Foi pedido que os estudantes estagiários definissem o que eles concebem por ensino. 
Foi possível perceber inicialmente a dificuldade dos alunos em definir com maior 
profundidade o que é o ensino, e quais formas são possíveis ensinar, os trechos abaixo 
ilustram seus posicionamentos sobre a temática: 
EST1: “ [...] Eu acho que ensinar é algo muito individual, não dá pra gente ter uma visão 
única sobre ensinar. Depende de vários fatores: do contexto que você tá, da escola, da 
turma, ou seja, das crianças, elas é que forma a turma, elas é quem deveriam ditar, 
digamos assim, o andar das coisas, os procedimentos a serem feitos [...] E depende 
claro, logicamente dos professores, do estilo do professor, do jeito, mas de maneira 
geral eu diria que ensinar é um eterno refletir sobre as necessidades das crianças e 
explorar as possibilidades de desenvolvimento que a gente poderia proporcionar para 
elas”. 
EST2: “Ensinar é passar um tipo de conhecimento para o aluno, eu não chamaria de 
transmissão de conhecimento, mas está bem atrelado a isso”. 
EST3: "Ensinar é uma questão bem complicada de explicar, apesar de eu ser um quase 
pedagogo, ainda acho complicado definir, mas ensinar vai além de repassar alguma 
coisa. tem haver com o que eu deixo para a outra pessoa. Ensinar para mim vai além 
de só conteúdo, de fórmula, é o que eu tou deixando e o que eu tou contribuindo para 
que essa pessoa seja um bom cidadão, um bom aluno, consiga ler, consiga alcançar 
suas metas de vida". 
 
Nas falas de EST1 e do EST3 o ato de ensinar é deslocado para atender as 
necessidades dos alunos, ou seja, nestas concepções, o aluno é a figura que orienta o 
ensino, cabendo ao professor, munir-se de técnicas e ferramentas que proporcionem 
um ensino efetivo para este fim. Nas práticas de estágio observadas de EST1, as ações 
coincidem com a objetividade destas declarações. 
A fala de EST1 remete a algumas características do ensino proposto por teóricos da 
pedagogia escolanovista, cuja centralidade da aprendizagem está associada às 
necessidades das crianças, o aluno possui, na visão de EST1 posição ativa no processo 
de ensino e de aprendizagem. 
EST2 concebe ensino como repasse de conhecimento e relata que o ensino não se 
configura como transmissão, embora durante as atividades de observação do estágio 
suas intervenções apresentaram características próprias da pedagogia tradicional, a 
relação demonstrou estagiários e professora como autoridades hierárquicas que 
conduziam o processo de ensino. 
Na fala de EST3 a centralidade do ensino é voltada para o eu professor, afim de 
contribuir para a ascensão social e humana do aluno. 
 
6. Concepções de aprendizagem 
 
A aprendizagem é definida pelos licenciandos nas seguintes falas: 
EST1: O aprender ele envolve muito estar exposto ao objeto de conhecimento, [...] 
O aprender é isso, é você a partir de sua experiência pessoal como objeto do 
conhecimento, filtrar, você faz seus filtros. Cada criança que vai ter o seus filtros [...] vai 
ter criança que vai estudar uma mesma coisa, por exemplo, uma planta, uma vai focar 
numa coisa específica que ela gosta,por exemplo os frutos, porque ela ama comer 
frutos, e então ela vai focar no aprendizado acerca daquilo, digamos, e outra (criança) 
gosta de bichinhos, então ela vai querer observar quais bichinhos tem ali ao redor 
daquela planta [...], Aprendizagem tem muito haver com esse filtro, como ele está se 
lançando diante dessas experiências, está se questionando, está se desequilibrando 
mentalmente porque as vezes, a busca pelo conhecimento causa esse desequilíbrio, 
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ele (o aluno) não sabe o que faz, ele não sabe pra onde vai e depois ele se encontra, e 
quando se encontra aplica o filtro dele e aprende com base na experiência, com base 
no contato que teve diante do conhecimento. 
 
Há diferentes concepções de aprendizagem na fala de EST1, embora quase toda ela 
aponta novamente para uma a pedagogia escolanovista, que elucida a aprendizagem 
pela experiência, conforme apresentado por Dewey. Há momentos em que a fala de 
EST1 expressa a individualidade da criança e a liberdade de expressão assim como 
sugere a aprendizagem presente nas teorias de Maria Montessori. 
EST1 exemplifica com perfeição os estágios do desenvolvimento cognitivo da criança 
presente na teoria de Piaget, quanto a equilibração, acomodação, assimilação e 
adaptação. É perceptível alguns vestígios de uma pedagogia progressista, no fim de 
sua fala, ao reportar a aprendizagem com resultado do contato com a experiência 
visando a relação afetiva boa ou ruim, como descreve Vigotski em sua teoria. 
Aprendizagem na concepção de EST2 está descrita no trecho da entrevista onde 
aponta: 
EST2: " Aprendizagem é fazer tudo certinho, é quando a criança entende a proposta da 
atividade, e dá uma resposta significativa para aquilo que foi pedido durante as 
atividades. Eu vejo muito assim, pelo menos foi assim que eu pude perceber a 
aprendizagem na escola onde eu tou fazendo o estágio" 
Para EST2 a concepção de aprendizagem é baseada no behaviorismo, onde o estímulo 
e a resposta são fatores condicionantes da maneira como se pode aprender. Sua fala 
foi ao encontro também da maneira como a professora da turma compreende 
aprendizagem. Na sala do 3º ano havavia um mural no fundo da sala onde haviam os 
nomes de todos os alunos, seguidos por fitas de cetim amarelas. Quando perguntado 
sobre o que eram aquelas fitas, (P2) respondeu que:“ são as fitas do comportamento. 
Tá vendo esse nome aqui que quase não tem fita? a fita dele já foi colocada duas vezes. 
Funciona assim: quando eles têm bom comportamento, a fita permanece grande, e 
conforme vão desobedecendo, a fita vai sendo cortada. Os alunos que mantém a fita 
longa até o fim do ano recebem uma recompensa especial”. 
O episódio das fitas de cetim foi um dos mais memoráveis momentos e reflexão durante 
a pesquisa. 

Já a fala sobre aprendizagem de EST3, descrita pelo recorte:"Aprender pra mim é um 
conceito subjetivo, e... aprender é aquela pessoa absorver, no sentido de que ela 
entendeu o que eu queria deixar, é a parte que cabe pra ela, ou pra ele. E se aprende 
de diversas maneiras, mas principalmente se aprende com a vida”. Traz o professor e 
o como produtores da aprendizagem, nesta fala, EST3 enfatiza o lugar do aluno como 
receptor do conhecimento que é passado através do professor. 
Suas práticas em sala de aula são condizentes com a fala apresentada. 
 
Conclusão 

 

7. Conclusões 

Dos resultados obtidos com a pesquisa, se faz cada vez mais interessante estudar a 
dinâmica da presença da psicologia educacional durante a formação inicial. Ao observar 
suas práticas, os contextos em que estavam inseridos, e as influências que os 
licenciandos receberam direta ou indiretamente no decorrer do estágio, seja pelos 
professores orientadores, seja pela universidade, ampliam a nossa percepção de como 
o ensino é pensando, vivenciado e refletido tanto no campo da atuação docente, quanto 
para a formação da identidade profissional que está sendo construída. 
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As concepções dos alunos, sobre ensino, aprendizagem e desenvolvimento cognitivo 
são indispensáveis para analisar os fenômenos educativos que elucidam a sua práxis. 
É portanto nítida a importância dos estudos da psicologia educacional na formação de 
professores e o estágio supervisionado enquanto componente curricular que permite a 
possibilidade de um encontro significativo com o campo das práticas relacionando-as 
com teorias. 

É necessário ainda, apontar a existência de lacunas quanto a aprendizagem das teorias 
psicológicas no que se refere às concepções de ensino, que apareceram sem 
embasamento teórico e com articulação fragilizada se comparada às concepções de 
aprendizagem. 

A atuação docente é permeada por desafios e possibilidades, cabe a nós alunos, 
professores, pesquisadores , comunidade escolar e demais colaboradores da 
sociedade, traçar caminhos para que a educação seja possível desde o princípio: na 
formação. 

 
Referências 

 

ALMEIDA, Patrícia Cristina Albieri de; AZZI, Roberta Gurgel. A psicologia da educação 
como um saber necessário para a formação de professores. Temas psicol., Ribeirão 

Preto, v. 15, n. 1, p. 41-55, jun. 2007 

ALVES, Wanderson Ferreira. A formação de professores e as teorias do saber docente: 
contextos, dúvidas e desafios. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.33, n.2, p.263-280, 
mai./2007. 

ANDRADE, Ana Isabel; MARTINS, Filomena. Desafios e possibilidades na formação de 
professores – em torno da análise de relatórios de estágio. Educar em revista, Curitiba, 
v. 1, n. 63, p. 137-154, jan./mar. 2017. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977 BENITES, Larissa 
Cerignoni; SARTI, Flavia Medeiros; NETO, Samuel De Souza. De mestres de ensino a 
formadores de campo no estágio supervisionado. Cadernos de pesquisa, São paulo, v. 
45, n. 155, p. 100117, jan./mar. 2015. 

BRASIL. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de 
estudantes. Diário Oficial da União, Brasília, 26 set. 2008. Seção 1, p. 3. 

_______. Ministério da Educação e Cultura. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. 
Resolução CNE/CP no1, 15 mai. 2006. 

_______. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP n. 2, de 01 de Julho de 
2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 
superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 
cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Brasília, DF, 2015. 

CASCELLA, Marco. Maria Montessori (1870-1952): Women's emancipation, pedagogy 
and extra verbal communication. Rev. méd. Chile, Santiago , v. 143, n. 5, p. 658-662, 
mai./ 2015 . 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2636 

 

CHIZOTTI, Antônio. A pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais: evoluções e 
desafios. Revista portuguesa de educação,2003. 

COIMBRA, Camila Lima. Os Modelos de Formação de Professores/as da Educação 
Básica: quem formamos?. Educação & Realidade, Porto Alegre, v.45, n.1, p. 1-22, 
mar./2020. 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução 196, de 10 de outubro de 1996. 

Brasília: Ministério da Saúde, 1996. 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 

CRUZ, Giseli Barreto Da; MAGALHÃES, Priscila Andrade. O ensino de didática e a 
atuação do professor formador na visão de licenciandos de educação artística. Educ. 
pesqui, São paulo, v. 43, n. 2, p. 483-498, abr./jun. 2017. 

FONTANA, R. CRUZ, N. Psicologia e trabalho pedagógico.São Paulo: Atual, 1997 

FRANCO, M. A. R. S. Pedagogia e prática docente. São Paulo: Cortez, 2012 

_______.Prática pedagógica e docência: um olhar a partir da epistemologia do conceito. 
Rev. Bras. Estud. Pedagog. [online]. 2016, vol.97, n.247, pp.534-551. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1994 

GIUSTA, Agnela da Silva. Concepções de aprendizagem e práticas pedagógicas. Educ. 
rev., Belo Horizonte , v. 29, n. 1, p. 20-36, Mar. 2013 

MARQUES, E.D.S.A; CARVALHO, M.V.C.D. Prática educativa bem sucedida na escola: 
reflexões com base em L.S.Vigotski e Baruch de Espinosa. Revista Brasileira de 
Educação, Rio de Janeiro, v.22, n.71, p. 1-17, nov./2017. Disponível em: 
<https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v22n71/1809-449X-rbedu-22-71-e227169.pdf> 
Acesso em: 02/11/2019. 

NICOLODI, Elaine. A importância da relação aprendizagem, experiência e interação em 
Dewey: versos e contraversos na educação. Revista Eletrônica de Educação na 
Faculdade Araguaia, Goiânia, v.4, s.n, p. 144-156, jul/2013. 

PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática. São 
Paulo: Cortez, 2011. 

RIBEIRO, Luís Tavora Furtado; ARAÚJO Osmar Hélio Alves. O estágio supervisionado: 
fios, desafios, movimentos e possibilidades de formação. Revista Ibero-Americana de 
Estudos em Educação, Araraquara, v. 12, n. 3, p. 1721-1735, set./2017. 

SELMO, Laura; ORSENIGO, Jole. Learning and sharimg through reflective practice in 
teacher education in Italy.Procedia: Social and Behavioral Sciences, Amsterdã, v. 126, 
s.n, p. 1925-1929, mar./2013. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2637 

 

SILVA, Haíla Ivanilda; GASPAR, Mônica. Estágio supervisionado: a relação teoria e 
prática reflexiva na formação de professores do curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Brasília, v. 99, n. 251, p. 205-221, jan./2018. 

SILVA, Maria Lúcia S.F.da. (Org.). Estágio curricular: contribuições para o 
redimensionamento de sua prática. Natal, RN: EDUFRN, 2005. 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (UPE). Resolução CEPE nº 117/2015. 
Regulamenta normas e instrumentos de acompanhamento e avaliação dos estágios 
obrigatórios e não obrigatórios no âmbito da UPE. Recife, 09 dez. 2015. Disponível em: 
<http://www.upe.br/phocadownload/userupload/estagio/RESOLUCAO_CEPE_117_20
15_ estagio_obrigatorio_e_nao_obrigatorio.pdf>. Acesso em: 07 set. 2020. 

VIRGÍNIO, Maria Helena da Silva. Análise dos conceitos de formação docente no 
contexto educativo-formativo brasileiro. 2009.156 f. Tese (Doutorado em Educação) - 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2009. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2638 

 

CÓDIGO: HS0894 

AUTOR: IASMIM TEREZA SILVA DE OLIVEIRA PINHEIRO 

ORIENTADOR: VANIA APARECIDA COSTA 

 

 

TÍTULO: Letramentos no contexto da Educação do Campo 

Resumo 

A pesquisa iniciou em agosto de 2019 e o plano de trabalho teve como objetivo principal 
contribuir na análise das produções mapeadas no portal da CAPEs a partir de sua 
temática principal, práticas de letramento na Educação do Campo. Como introdução à 
pesquisa, realizou-se o estudo de algumas das principais referências da temática. 
Diante desta fundamentação foi possível compreender que a Educação do Campo 
segue construindo a sua importância e finalidade até os dias atuais, como afirma o 
Dicionário da Educação do Campo. O movimento nacional constituído por essa 
modalidade busca/buscou fazer com que seja repensada a prática social dentro de uma 
sociedade e ao mesmo tempo que se tenha uma visão mais aprofundada sobre qual é 
o significado dos termos educação, educação rural e Educação do Campo. Os primeiros 
resultados da análise das teses e dissertações mapeadas apontaram para um número 
reduzido de pesquisas na temática em questão, produzidas em diferentes estados 
nacionais, por diferentes universidades e abrangendo práticas de letramentos em 
escolas de assentamentos e práticas de letramento em escolas de comunidades 
tradicionais. Além disso, a maior parte das pesquisas (cinco) foi realizada em turmas 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa está em fase final procurando 
compreender tanto os modos de se fazer pesquisa sobre letramentos na educação do 
campo quanto suas concepções e práticas de letramento. 

 
Palavras-chave: Palavras-chave: Educação do Campo, Letramentos, Escola do Campo. 

TITLE: Literacies in the context of Field Education 

Abstract 

The research started in August 2019 and the work plan had as main objective to 
contribute to the analysis of the productions mapped on the CAPEs portal based on its 
main theme, literacy practices in Rural Education. As an introduction to the research, a 
study of some of the main references of the theme was carried out. Given this reasoning, 
it was possible to understand that Rural Education continues to build its importance and 
purpose to the present day, as stated in the Dictionary of Rural Education. The national 
movement constituted by this modality seeks / has sought to rethink social practice within 
a society and, at the same time, to have a more in-depth view of what is meant by the 
terms education, rural education and Rural Education. The first results of the analysis of 
the mapped theses and dissertations pointed to a reduced number of researches on the 
subject in question, produced in different national states, by different universities and 
covering literacy practices in settlement schools and literacy practices in schools in 
traditional communities. In addition, most of the surveys (five) were carried out in classes 
in the early years of elementary school. The research is in it’s final phase, seeking to 
understand both the ways of doing research on literacies in rural education and their 
literacy concepts and practices. 
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Keywords: Rural Education, Literacies, Field School. 

Introdução 

A participação na pesquisa, em andamento, como bolsista, iniciou em agosto de 2019 
e teve como objetivo principal a contribuição na análise das produções mapeadas no 
portal da CAPEs a partir de sua temática principal, práticas de letramento na Educação 
do Campo. Antes de dar início as atividades do mapeamento, foi de primordial 
importância o estudo de algumas das principais referências do assunto para 
compreender melhor essa modalidade. Diante desta fundamentação foi possível 
compreender que a Educação do Campo segue construindo a sua importância e 
finalidade até os dias atuais, como afirma o Dicionário da Educação do Campo (Caldart 
et al 2012) e enfrenta muitos desafios para se consolidar como política pública. O 
movimento nacional constituído por essa modalidade busca/buscou fazer com que 
repensemos a nossa prática social dentro de uma sociedade e ao mesmo tempo que 
tenhamos uma nova visão sobre qual é o significado do termo 'Educação' e ‘Educação 
rural’ e ‘Educação do Campo’. 
 
Deste modo, quando estamos inseridos nesse processo de constante busca nos 
encontramos dentro de uma prática social transformadora, libertadora, emancipatória e 
ao mesmo tempo muito desafiadora, visto que percebemos que a educação está para 
além da transferência de conhecimentos, ademais da nossa cultura. E, principalmente, 
ela deve estar em todo lugar e para todos os indivíduos visto que, segundo o Art. 205 
da Constituição Federal, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. 
Um exemplo admirável dessa educação que transborda esperança e transformação é a 
Educação do Campo, nascida como Educação Básica do Campo e constituída com 
bases na Educação Popular, segue dia após dia demonstrando a sua força e a sua 
significação na vida dos sujeitos do campo. 
 
O campo está vivo, em movimento. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) 
está aí como expressão mais forte desta dinâmica. É difícil ignorá-lo. Ele questiona as 
estruturas sociais e a cultura que as legitima, interroga a sociedade. Não estaria também 
interrogando as estruturas escolares e as concepções pedagógicas? Não estaria 
interrogando a visão que como educadores, temos do campo? Este trabalho nos situa 
um foco: Há uma dinâmica social e cultural no campo. Há um movimento pedagógico. 
(CALDART, 2004, p.10) 
 
Ao estudar a Educação do Campo foi imprescindível abordar sobre a importância do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para a existência da modalidade, pois 
em virtude da preocupação com as crianças que também estavam acampadas, surge a 
necessidade da luta pela educação. A autora Roseli Caldart (2003) em seu artigo 'A 
escola do campo em movimento”, afirma que as primeiras a se mobilizarem foram as 
mães e professoras, depois os pais e algumas lideranças do movimento. Aos poucos 
as crianças também foram tomando lugar. A criação do setor de educação dentro do 
MST se formalizou em 1987, iniciando a sua luta pelas escolas de 1º a 4º série, se 
estendendo hoje da Educação Infantil à Universidade, passando pelo desafio primordial 
da alfabetização de jovens e adultos.  
 
De forma geral, a pesquisa foi feita a partir das análises das teses e dissertações que 
produzem conhecimento acerca das práticas de leitura e escrita que ocorrem o contexto 
da Educação do Campo. As pesquisas foram mapeadas e analisadas a partir do artigo 
de Costa e Macedo (2019), segundo as autoras o mapeamento das teses e 
disserttações foi situado pelo Diretório de Grupos do CNPq, o Portal de Periódicos e o 
Banco de Teses e Dissertações da Capes. Após esse primeiro levantamento de dados, 
foi construído um quadro para analisar aspectos específicos de cada pesquisa 
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facilitando assim uma análise comparativa para compreendermos a relação da 
Educação do Campo e o Letramento. 
 
Metodologia 

 

A primeira etapa da pesquisa se dedicou à leitura e discussão de referências que 
pudessem aprofundar o conceito e a concepção de Educação do Campo. Foram 
realizados encontros semanais em formato de grupo de estudos incluindo outras 
estudantes do curso de Pedagogia do Centro de Educação da UFRN. As principais 
referências estudadas procuraram aprofundar a concepção de educação do campo e 
de sua relação com a educação popular e de escola do campo: Arroyo et al (2004), 
Arroyo (2015), Brandão (1980) Caldart (2003 e 2009), Caldart et al (2012), Ribeiro 
(2015), dentre outras. 

Em um segundo momento e para identificar e analisar a produção de conhecimento 
sobre representações e práticas de leitura e escrita que ocorrem em contextos da 
Educação do Campo, bem como os modos e formas de se fazer pesquisa sobre o tema 
em questão, refizemos o mapeamento de dissertações e teses a partir do artigo de 
Costa[1] e Macedo (2019). Segundo as autoras o artigo mencionado anteriormente, 
objetiva apresentar os resultados de levantamentos feitos em três bases – o Diretório 
de Grupos do CNPq, o Portal de Periódicos e o Banco de Teses e Dissertações da 
Capes – sobre estudos que se interessam pelo letramento na Educação do Campo. 
Costa e Macedo(2019) afirmam que três questões principais articularam a pesquisa: a 
primeira foi a escassez de pesquisas que vem se dedicando a estudar o fenômeno do(s) 
letramento(s) no contexto da Educação do campo, a segunda questão foi a importância 
de estudar essa temática, pelo fato dela contribuir fortemente para o avanço das 
políticas públicas no contexto da Educação do Campo, e a terceira foi a necessidade de 
garantir uma maior interação com esses grupos para que suas divulgações e os seus 
trabalhos realizados cada vez tenham uma melhor visibilidade através da interação com 

grupos que possuem o mesmo tema de pesquisa em comum. 

As decisões metodológicas se orientaram, portanto, por pesquisas que já tinham algum 
tipo de mapeamento e assim, pudesse validar a pesquisa aqui pretendida. A pesquisa 
de SILVA (2016) destaca que há pouca produção nesse campo o que mais nos desafia 
a insistir em dois movimentos: continuar esse mapeamento iniciado e ao mesmo tempo 
aprofundar em estudos de caso que possam aprofundar em questões que vão sendo 
construídas nesta interface com o resultado de outras pesquisas, o que não foi possível 
em função da pandemia. 

O artigo de Costa e Macedo (2019) também apresentou um quadro geral dessa 
produção tanto no que se refere aos grupos de pesquisa do CNPQ quanto à produção 
de teses e dissertações e artigos sobre a temática. As autoras “retomam os resultados 
do trabalho encomendado pelo Grupo de Trabalho Alfabetização, Leitura e escrita - GT 
10 - da ANPED, apresentado na 3 reunião, em Florianópolis no ano de 2015, que 
objetivou analisar a pesquisa sobre a alfabetização no Brasil a partir dos Grupos de 
Pesquisa cadastrados no CNPQ (SCHWARTZet al, 2019). Os resultados dessa 
pesquisa indicam que o tema relacionado ao campo (Educação do campo) aparece no 
diretório Grupo de pesquisa em Alfabetização e Letramento, da UFSJ que, ao mesmo 
tempo em que se interessa pelos anos iniciais, crianças com necessidades especiais e 
EJA, também trabalha com espaço não urbano e populações indígenas; pelo Núcleo de 
Estudos e Pesquisa em Educação de Jovens e Adultos – NEPEJA da UEMG que tem 
desenvolvido pesquisas no campo da Educação de Jovens e Adultos, Formação de 
educadores para EJA, Trabalho e Educação, Educação do Campo, Movimentos Sociais 
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do campo, História e Memória da educação rural” e o Grupo de Pesquisa em Educação 
na Amazônia, da Universidade Federal de Rondônia. Mais um indício do número ainda 
reduzido de grupos de pesquisa e pesquisadores que se dedicam às práticas de leitura 
e de escrita, de uma forma mais ampla, no contexto da Educação do Campo”. 

Ainda nessa primeira etapa da pesquisa, a busca foi realizada no banco de teses e 
dissertações da CAPES com os termos exatos educação do campo e letramento o que 
acrescentou apenas 1 trabalho aos 9 identificados por Costa e Macedo (2019). Aquelas 
não comuns podem ser assim agrupadas: cinco foram anteriores à 2010 (PERINI, 2007; 
ANDRADE, 2008; SILVA, 2008; CARVALHO 2008; FELIPE, 2009); três pesquisaram 
diretamente as práticas de leitura sem relacioná-las ao estudos sobre o letramento 
(ROCHA, 2011; MASCARENHAS, 2011 e FERREIRA, 2012); três pesquisas estariam 
relacionadas ao nosso interesse mas não foram captadas com as palavras utilizadas na 
busca pois estariam classificadas como letramento e escola rural (NETO, 2012 e SILVA, 
2012) e como identidade e letramento, com uma pesquisa da área de comunicação 
(FERREIRA, 2012). O trabalho de Neto (2012) não foi acrescentado em função de se 
dedicar mais ao letramento literário, o que entendemos seria mais um campo de 
aprofundamento. Diante dessa comparação, foi acrescentado o trabalho de Silva 
(2012). 

Após esse primeiro levantamento, todas as teses e dissertações foram lidas na íntegra 
e foi construído um quadro no qual procurou-se identificar em cada uma, os seguintes 
aspectos: (i) temática e objetivo geral da tese ou dissertação; (ii) tese e/ou hipótese(s) 
central(is);(iii) questões mais gerais que orientam a pesquisa; (iv) conceitos centrais e 

principais referências teóricas; (v) metodologia e (vi) principais resultados. 

Esse quadro geral possibilitou uma primeira análise comparativa entre os trabalhos 
pesquisados começamos a dar início à compreensão da relação entre práticas de 
letramento e essa modalidade de educação. O artigo de Costa e Macedo (2019) deixa 
claro que o letramento não é único, possui sim as suas especificidades, mas ao mesmo 
tempo é múltiplo. 

[1] Coordenadora da pesquisa em questão. 

 

Resultados e Discussões 

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

A Educação do Campo, modalidade da Educação Básica, tem sua origem nas lutas dos 
movimentos sociais e sindicais do campo, intensificadas ao final da década de 1990 
com a participação das universidades públicas, que passaram a se preocupar com o 
direito dos povos do campo à educação e à escola. Tem se construído como política 
pública (Decreto presidencial n. 7.352/2010) desde a I Conferência Nacional por uma 
Educação Básica do Campo, que ocorreu em 1998, em Luziânia (GO), e ganhou corpo 
em outras conferências nacionais e estaduais, seminários, cursos e projetos de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Para compreender a Educação do Campo precisamos ter em mente a complexidade 
que é a tríade que ela envolve, composta pelo Campo, pela Educação e pelas Políticas 
Públicas (Caldart, 2009). Podemos iniciar toda a compreensão pelo campo, lugar o qual 
se inicia todo o confronto da modalidade, onde conseguimos observar a contradição que 
envolve o capital e o trabalho. Assim começamos a perceber que os sujeitos do campo 
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fazem uso da terra para a agricultura familiar, produzindo alimentos para sua família e 
tendo como eixo norteador reprodução da vida humana, e essa ideia vai contra a 
perspectiva que aborda o agronegócio. No eixo educação ainda existe um confronto 
com a Educação Rural, pois não são todas as escolas que se enxergam como Educação 
do Campo, não são todas as escolas que conseguem compreender a sua importância 
diante de todas aquelas famílias que matriculam seus filhos nelas, algumas ainda não 
conseguem confirmar a sua identidade de campo, de povo que luta pelos seus direitos 
e principalmente de movimento. 

2009, p.14) 

Apesar das dificuldades enfrentadas e das melhorias que ainda é preciso buscar, o 
percurso que a educação do campo tem trilhado pode ser considerado de muitas vitórias 
para os sujeitos do campo. O lavrador Cícero afirmou, em entrevista publicada no 
prefácio e no posfácio do livro “A questão política da Educação Popular” de Brandão 
(1980), as diferenças da educação dependendo de quem fala sobre ela. E explica que 
quando o entrevistador (Brandão) fala sobre educação, ela vem do mundo dele, mas 
quando é ele quem fala sobre Educação, ela vem de um outro lugar, vem “dum fundo 
de oco que é o lugar da vida dum pobre”. A sábia palavra desse lavrador nos remete a 
pensar que o pobre já tem a perspectiva que o seu caminho já está trilhado, que o seu 
destino é trabalhar para o capital para conseguir sobreviver, que ele precisa sair do 
campo pois aquele não é lugar de se viver, que a escola que se tem lá não é uma escola 
como a da cidade. E a partir do momento que essa escola passa a se enxergar como 
importante, que ela faz a sua prática social de acordo com a sua especificidade e com 
os valores dos povos do campo, que ela percebe que todos aqueles sujeitos que estão 
ali dentro são capazes de ser o que eles quiserem e onde eles quiserem. Ali podemos 
enxergar uma escola do campo, onde os sujeitos politizados conseguem compreender 
que são sujeitos de direitos como qualquer outro indivíduo, e que o direito a educação 

é o mesmo em qualquer lugar que eles estejam, seja no campo ou na cidade. 

Em 2002, com a aprovação das Diretrizes Nacionais da Educação do Campo (BRASIL, 
2002), resultado de muitas lutas, temos um marco importante, porém, ainda há grandes 
desafios em seu processo de implementação. Nas Diretrizes está reconhecido que os 
sujeitos do campo possuem um modo próprio de vida do campo como construção da 
identidade da população rural e a inserção cidadã. Essas diretrizes garantem que a 
cultura do sujeito do campo será respeitada, está previsto também que o acesso à 
escola está garantido da Educação Infantil ao Ensino médio, e que o seu currículo, as 
suas metodologias e a sua estrutura escolar será construída de acordo com as suas 
necessidades. 

Outra conquista foi a meta 8 do PNE que afirma que devesse elevar a escolaridade 
média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo 
no último ano de vigência do plano. Em especial, para as populações do campo, da 
região de menor escolaridade no país, e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade 
média entre negros e não negros declarados ao IBGE. As diretrizes também trazem nas 
suas assertivas que deve ser garantida a gestão democrática e as políticas de formação 
continuada para os professores do campo, e que se deve considerar também as suas 
especificidades, as condições de deslocamento apenas quando não for possível ser 
assegurado diretamente na comunidade e também uma remuneração digna. São 
conquistas como essas que nos fazem acreditar que o campo está cada vez mais vivo 
e em movimento, mesmo que para alguns sejam mínimas, para os oprimidos já são 
conquistas grandiosas que permite a continuação da luta principalmente dos 
movimentos sociais. 
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Todavia, apesar das conquistas mencionadas anteriormente, o direito das crianças de 
comunidades rurais e assentamentos de reforma agrária à Educação Infantil e aos anos 
iniciais do Ensino Fundamental em escolas localizadas nesses espaços rurais, por 
exemplo, ainda está muito longe de ser garantido. 
Na direção dessa luta pela educação como direito, Arroyo tem afirmado que a educação 
pensada como direito universal não pode prescindir de um direito histórico, concreto, 
datado, situado num lugar. E destaca que na história recente do Brasil, diferentes 
sujeitos coletivos, sobretudo grupos sociais, raciais, étnicos, culturais, os discriminados 
porque diferentes vem lutando pela redução das desigualdades e vêm também 
questionando o paradigma da igualdade, não só lutando contra a discriminação, mas 
afirmando as diferenças e exigindo políticas de reconhecimento da diversidade, das 
diferenças (ARROYO, 2015). A complexidade das condições socioeconômicas e 
educacionais das populações do campo no nosso país exige, para que seja garantido o 
princípio constitucional de acesso e permanência na escola, a construção de políticas 

públicas de reconhecimento das diferenças. 

LETRAMENTOS NA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

Após esse período mais centrado no aprofundamento sobre a Educação do Campo, 
começamos a dar início à compreensão da relação entre práticas de letramento e essa 
modalidade de educação. O artigo de Costa e Macedo (2019) deixa claro que o 
letramento não é único, possui sim as suas especificidades, mas ao mesmo tempo é 
múltiplo. As autoras explicam: 

“o termo letramento surge no Brasil relacionado a um fenômeno sócio-cultural como os 
modos e condições com que a sociedade brasileira lida com a escrita, incluindo-se 
questões que vão além das habilidades de leitura, escrita ou produção de textos. (...) 
Portanto, o letramento vai além do ler e escrever, para adentrar nas funções e objetivos 
com que os indivíduos lidam com a leitura e a escrita no meio social, além da fala nos 
mais diversos espaços sociais. Esta perspectiva deriva-se dos estudos identificados 
como “New literacy Studies” ou Novos Estudos sobre Letramento e busca entender o 
fenômeno da leitura e escrita num diálogo entre conceitos sociológicos, antropológicos 
e lingüísticos e contrapõe-se à ideia das consequências individuais da escrita ou seu 
desempenho em níveis ou domínios defendidas pelos teóricos da chamada grande 
divisão (GOODY, 2006 [1963], ONG, 1982). Um de seus principais representantes, 
Brian Street (1984, 2003, 2014), defende que as práticas de letramento são variáveis de 
contexto para contexto, com diferentes condições e efeitos e são marcadas 
ideologicamente. Para se fazer um estudo do letramento em certo contexto é preciso 
focar nas funções que as práticas de leitura/escrita desempenham no meio social em 
foco, ou seja, no que a escrita significa para os sujeitos que a usam.(COSTA E 
MACEDO, 2019 p. 50) 

A compreensão do letramento passa também por tentarmos entender o que Brian Street 
denomina de modelo ideológico e modelo autônomo de letramentos. Inicialmente 
compreendemos que esses modelos se referem à orientações, muitas vezes implícitas, 
sobre o valor da escrita nas práticas e instituições. Ao se referir ao modelo autônomo, 
parece que o autor quer nos indicar uma visão universal, neutra e padronizada sobre a 
escrita que seria vista como independente das condições sociais, econômicas e 
culturais nas quais ela se realiza. Crítica forte também presente na obra de Paulo Freire 
(BARTLETT e MACEDO, 2015). A escola traz essa visão de uma forma muito forte 
principalmente quando não valoriza as variações linguísticas, mesmo sendo a instituição 
responsável por garantir ao aluno o direito de aprender a variação padrão do português. 
Mas se ao fazer isso, desvalorizar a linguagem dos alunos, estará atuando contra um 
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dos princípios da educação do campo. Nessa direção, Costa e Vieira (2018 p. 106) 
esclarecem: 

“Street (2014) apresenta argumentos consistentes e exemplos reais, a fim de demarcar 
o letramento como resultado de práticas sociais de leitura e escrita, concepção que 
caracteriza a dimensão ideológica dos letramentos. O pesquisador explica que essa 
concepção pode ser vista como parte de uma mudança importante que se refere à 
rejeição por vários autores da visão dominante do letramento como uma habilidade 
“neutra”, técnica. A conceitualização do letramento, ao contrário, é concebida como uma 
prática ideológica, envolvida em relações de poder e incrustada em significados e 
práticas culturais específicos (STREET, 2014, p. 17).” 

A partir desse esforço de compreensão inicial sobre a temática, baseando-se nas 
pesquisas encontradas e após a leitura de todas elas, procuramos ter uma visão bem 
detalhada de cada trabalho. Os resultados da análise indicaram o predomínio de uma 
concepção de leitura mais voltada para as práticas que envolvem recursos e 
procedimentos mais consolidados no meio escolar. Isso se confirmou com os seguintes 
resultados das pesquisas analisadas. 

Costa (2010) analisou eventos de leitura, situações de interação entre professora e 
alunos mediada por textos escritos, e evidenciou um conjunto de eventos com textos 
literários em distinção a um conjunto de textos não-literários, no trabalho realizado com 
a turma da escola do assentamento pesquisada. A pesquisa se dedicou a analisar nos 
eventos de leitura a materialidade dos textos, os modos de ler, as interações entre 
professora e alunos mediadas pelos textos e as crenças sobre a leitura o que 
evidenciou, nas práticas de letramento em construção, “a relação/contradição entre 
campo/cidade, local/global e escola/assentamento como constitutivos das práticas de 
letramento em construção na sala de aula da Escola de Assentamento na busca da 
relação entre práticas escolares e práticas do assentamento” (COSTA, 2010, p. 220) A 
pesquisa indicou também a necessidade de se assumir, na compreensão das práticas 
de letramento em construção em salas de aula de escolas de assentamento, a tensão 
entre um modelo de letramento mais universal e padrão que busca atrelar a relação 
estado-escolarização-cultura escolar-escrita de modo homogêneo, único, 
desqualificando práticas locais e regionais com toda sua carga de variação linguística e 
cultural, com forte presença de práticas orais. Diante disso, a pesquisa conclui que “a 
relação escolarização/estado, cultura escrita/oralidade indica pontos de encontro e de 
contradição nas práticas de leitura em torno das quais é preciso refletir sobre os valores 

que envolvem a escrita e a oralidade nesse projeto de educação. ” (COSTA, 2010 p.220) 

A pesquisa de Silva (2012) evidenciou que existem alguns motivos que ainda 
transformam em complexa, a questão do letramento e do conflito linguístico quando se 
analisa a prática linguístico-pedagógica de professores de anos iniciais do Ensino 
Fundamental e sua influência no processo de letramento e de apropriação da variedade 
de prestígio pelos alunos da zona rural. Utilizando conceitos da sociolinguística, da 
variação linguística e do letramento concluiu que essa complexidade está relacionada 
principalmente a dois motivos. O primeiro, diz respeito aos modos e condições da escola 
da zona rural pesquisa que não contribui muito para “a aquisição da variação de 
prestígio que eles necessitam para ter sucesso escolar, avançar no percurso estudantil 
e tornarem-se cidadãos participativos na sociedade, cumprindo deveres e usufruindo 
dos direitos que lhes são devidos”. (Silva, 2012 p.9) 

Na dissertação de Silva (2014) fica evidenciado que a pesquisa buscou compreender 
como se pode trabalhar práticas de letramento, mediante uma sequência didática 
voltada a aspectos de identidade relativos à história social, cultural e local em uma 
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escola pública que atende ao povo do campo. Buscou responder algumas indagações, 
dentre elas: qual a relação entre o que se ensina e, as necessidades e condições, de 
vida do aluno do Ensino Médio da Escola do Campo? O pesquisador observou que o 
termo letramento fez surgir grandes discussões, principalmente quando se trata de 
Educação do Campo, além disso também surge expectativas sobre as práticas 
educativas realizadas nas escolas. A pesquisa mostrou um maior interesse dos alunos 
em participar das atividades, tanto na prática da leitura quanto na parte da escrita, 
demonstrado pela participação e reflexão crítica dos textos que puderam ser vistos 
como meio de se chegar a uma mudança do modo de ver o mundo em sua relação com 
a vida dos camponeses (Silva, 2014, p. 92). 

A pesquisa de Sousa (2015) realizou uma pesquisa voltada para a análise de como 
ocorrem os processos de construção de identidades de moradores do campo a partir 
das práticas linguísticas educacionais, considerando o letramento como uma interface 
entre linguagem e (des)colonialidade no Projovem Campo – Saberes da Terra na turma 
situada na comunidade Jurema dos Vieiras, Ocara-Ceará. Uma das questões que 
orientou a pesquisa problematizou como se dão os processos de construção de 
identidades dos moradores do campo a partir das práticas linguísticas educacionais. O 
trabalho concluiu que os processos de letramentos vivenciados nas práticas 
educacionais desenvolvidas no Projovem se materializaram tanto como representativas 
do modelo ideológico quanto do modelo autônomo de letramento, demonstrando um 
espaço de disputas, nos quais os letramentos têm contribuído com os processos de 
opressão e libertação, colonialidade e descolonialidade. Assim, embora o programa seja 
construído com base em diversas experiências dos povos do campo “não chega a 
construir um processo emancipatório ou libertador semelhante ao que Freire postula, 
mas se constitui como uma iniciativa de mediação, na medida em que oferece as 
condições necessárias para que os sujeitos reflitam sobre a realidade em que estão 

inseridos”, (SOUSA, 2015 p.10) 

O trabalho de Oliveira (2015) buscou compreender como as identidades sociais do 
campo são construídas no contexto de uma escola do campo multisseriada, situada na 
Região Metropolitana de Curitiba, que atende a alunos do 4º ao 5º ano. A pesquisa 
pretendeu abordar como as identidades sociais do campo são construídas no contexto 
de uma escola multisseriada a partir das práticas de letramento da professora. “A 
construção identitária e de autolegitimação é percebida também nos embates, quando 
a professora e alunos reivindicam para si uma identidade positiva do campo e do espaço 
em que atuam” (OLIVEIRA, 2015, p.7) A pesquisa evidenciou que, “apesar de se 
perceberem algumas lacunas por parte da professora com as situações que exigiam 
conhecimentos gramaticais, ela conseguia conduzir os alunos a relacionarem o 
conhecimento com o contexto que eles vivem” (OLIVEIRA, 2015, p.7). 

A pesquisa de Santos (2015) objetivou conhecer e analisar o cotidiano de uma escola 
do Sertão do Pajeú, Pernambuco, no que diz respeito aos eventos e às práticas de 
letramento vivenciados pela comunidade escolar. Se interessa pela maneira e/ou 
medida que os usos da língua escrita revelam os significados das práticas de letramento 
fabricadas no cotidiano desta escola. A pesquisa demonstra que “a escrita é (re) 
significada e (re)adaptada às diferentes conjunturas do cotidiano escolar, o qual 
apresenta, algumas vezes, práticas que se aproximam a aspectos do letramento 
ideológico e, outras vezes, a aspectos do modelo autônomo do letramento” (SANTOS, 
2015 p.227). Finaliza afirmando que o quinto ano e a escola possuem relações com a 
cultura escrita que apontam uma interação social com a comunidade e organismos 
externos, construindo assim uma escola singular e que preza pela contextualização. 
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A dissertação de Siqueira (2016) pretendeu analisar o processo de ensino da língua 
materna, com enfoque na alfabetização e no letramento, no contexto do PNAIC e 
desencadeado por duas professoras de salas multifases, de escolas do campo da região 
de Marajá, Mato Grosso. A pesquisadora problematiza se a formação do PNAIC 
oportunizou aos professores do campo algum avanço em seus fazeres pedagógicos no 
que se refere à alfabetização de seus alunos na perspectiva do letramento. O trabalho 
revelou que nas práticas das duas professoras ainda preponderam elementos de uma 
concepção mais tradicional do ensino da língua materna, embora tenham se esforçado 
para garantir um trabalho que oportunizassem o avanço de seus alunos, incorporando 
às suas práticas em sala de aula aspectos metodológicos sugeridos por meio da 
formação do PNAIC. Todavia, o trabalho concluiu que “ apesar de estarem localizadas 
no campo, funcionam nos moldes de uma escola urbana, pois, pelo menos no período 
observado, as professoras deram pouca ênfase na valorização específica do contexto 
em que os alunos estão inseridos” (SIQUEIRA, 2016, p.177) 

A pesquisa de Evaristo (2017) procurou analisar o emprego e a importância de jogos de 
alfabetização como estratégia alternativa apresentada pelo Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) para alfabetização de crianças até os 8 anos de 
idade. A pesquisa de campo realizou-se em uma escola do campo de um município de 
Minas Gerais, justificada pela pesquisadora pelo fato de reconhecer que o campo é bem 
mais que uma concentração espacial geográfica; é o espaço de lutas e movimentos 
sociais; é o começo de uma série de reflexões sociais; é um espaço cultural próprio, 
detentor de tradições, místicas e costumes singulares; é também um espaço com 
dimensões temporais independentes do calendário convencional civil. Dentre os 
resultados obtidos, ela busca destacar o desenvolvimento dos alunos que estudavam 
no terceiro ano, no que diz respeito à alfabetização e ao letramento deixando claro o 
intermédio da professora que teve a participação na Formação Continuada do PNAIC. 
A autora também destaca que os resultados abrem caminho para um importante debate 
sobre alfabetização e letramento nas escolas do campo no sentido de repensar ações 
educativas cada vez mais significativas e que levem em consideração os agentes 
protagonistas de sua construção, os alunos. Além disso destaca que, no caso específico 

do brincar, a cultura do campo vai ao seu encontro. 

A pesquisa de Carvalho (2017) procurou descrever e analisar as práticas de letramento 
de uma professora do campo, na disciplina de Língua Portuguesa, a fim de compreender 
e registrar as experiências em sala de aula e no cotidiano escolar que possibilitam uma 
interlocução com o letramento e a Educação do Campo. A pesquisa teve interface com 
as áreas da linguística e antropologia, tendo como objeto de investigação os usos, os 
significados do letramento na vida cotidiana e nas relações sociais das pessoas. Os 
dados empíricos coletados e analisados na pesquisa apontaram para a presença de 
atividades que, além de garantirem aos estudantes a aprendizagem dos conteúdos 
específicos referentes aos aspectos linguísticos, foram também permeados pela cultura 
e saberes do cotidiano como moradores do campo. O trabalho resulta que as 
experiências escolares foram vivenciadas de forma concomitante às outras experiências 

de letramento, influenciando-as e por elas sendo influenciadas. 

  

  

 

Conclusão 
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É valido salientar que, a falta de conhecimento acerca da Educação do Campo, 
principalmente nas graduações em licenciatura, não advém somente da ausência de 
busca dos futuros docentes, mas da própria unidade formadora que precisa incentivar 
os docentes em formação a conhecer modalidades como essa. Por esse motivo 
evidenciamos a importância de construir pesquisas como a que apresento aqui com o 
intuito de promover um envolvimento maior dos docentes em formação com novas 
experiências, pautadas em outras realidades, em outras formas de se construir 
pedagogia, uma pedagogia que está em constante movimento e que necessita ser 
valorizada pois ela segue firme construindo a sua identidade e importância dentro da 
nossa sociedade. O campo está cada vez mais vivo e em movimento, mesmo que para 
alguns as suas conquistas sejam mínimas, para os oprimidos dessa sociedade tão 
desigual já são conquistas grandiosas que permite a continuação da luta principalmente 
dos movimentos sociais. 

Os primeiros resultados da análise das teses e dissertações mapeadas apontaram para 
um número reduzido de pesquisas na temática em questão, produzidas em diferentes 
estados nacionais, por diferentes universidades e abrangendo práticas de letramentos 
em escolas de assentamentos e práticas de letramento em escolas de comunidades 
tradicionais. Além disso, a maior parte das pesquisas (cinco) foi realizada em turmas 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Esse primeiro conjunto de dados e informações também será analisado para que se 
possa identificar compreender modos e formas de se fazer pesquisa sobre o tema em 
questão, de modo a dialogar com as questões dos estudos sobre letramentos no Brasil, 
um maior foco será dado na direção de se identificar e analisar eventos de letramento 
das pesquisas mapeadas, ou seja, focar nas situações de interação que são mediadas 
pela escrita. Baseando-se em todos os fatos mencionados anteriormente, podemos 
concluir que a escolarização não é neutra, portanto o letramento é diverso e varia de 
contexto para contexto, de acordo com as pesquisas analisadas observamos que 
relacionando ao contexto da Educação do Campo que foi o nosso objeto de pesquisa, 
o letramento vai para além do uso da escrita e leitura, ele permeia a parte social, cultura, 
cognitiva e linguística da sociedade. comunicação e o discurso dependem muito dos 

aprendizados que temos relacionados ao letramento. 
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TÍTULO: CULTURA HISTÓRICA E FESTIVIDADE NA ESCOLA DE APRENDIZES 

MARINHEIROS DO RIO GRANDE DO NORTE E PARAÍBA (1914-1941) 

Resumo 

 

O presente trabalho visa analisar o documento/livro Ordem do Dia das Escolas de 
Aprendizes Marinheiros no Rio Grande do Norte e Paraíba, mais especificamente as 
duas maiores comemorações descritas no livro - o aniversário da Batalha do Riachuelo 
e o Dia da Bandeira -, e pensar sua importancia e função histórica para a instituição. 
Essa instituição surgiu, primeiramente, como Companhias de Aprendizes Marinheiros, 
a nível nacional na primeira metade do século XIX, e na então Província do Rio Grande 
do Norte no ano de 1872, encerrando suas atividades como Escola de Aprendizes 
Marinheiros em 28 de fevereiro de 1942. A documentação utilizada pertence aos 
arquivos da Marinha do Brasil, localizada na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro, e passou 
pelo processo de transcrição e análise na base de pesquisa "Marchando com muito 
garbo e correcção": a disciplinarização de corpos na Escola de Aprendizes Marinheiro 
no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Dos conceitos e autores, valo-me especialmente 
do conceito de comemoração de Vânia Cristina da Silva (2011), a fim de dialogar com 
as discussões sobre festividades de caráter político/nacional, e o conceito de tradição 
por Eric Hobsbaw (2006), dialogando com seu papel na construção de uma 
superioridade nacionalista. Em outra linha, também utilizo o conceito de disciplina por 
Michel Foucault (2011), a fim de dialogar com o caráter rígido e sóbrio da instituição. 

 
 
Palavras-chave: Escola de Aprendizes Marinheiros; Festa cívica; Disciplina. 

TITLE: HISTORICAL CULTURE AND FESTIVITY AT THE APPRENTICES SAILORS’ 

SCHOOL IN RIO GRANDE DO NORTE AND PARAÍBA (1914-1941) 

Abstract 

The present work aims to analyze the document/book Order of the Day for the 
Apprentices Sailors’ School in Rio Grande do Norte and Paraíba, more specifically the 
two biggest celebrations described in the book - the anniversary of the Battle of 
Riachuelo and the Flag Day -, and to consider about its importance and historical function 
for the institution. This institution first emerged as the Apprentices Sailors’ Company in 
nationwide scale in the first half of the 19th century, and then in the Province of Rio 
Grande do Norte in 1872, ending its activities as a School of Apprentice Sailors on 
February 28, 1942. The documentation used belongs to the Navy’s archives of Brazil, 
located in Ilha das Cobras, Rio de Janeiro, and went through the process of transcription 
and analysis in the research “Marching with a lot of skill and correction": the disciplining 
of bodies at the Apprentices Sailors’ School in Rio Grande do Norte and Paraíba”. About 
the theory and authors, I especially use the concept of commemoration of Vânia Cristina 
da Silva (2011), in order to dialogue with the discussions about festivities of a 
political/national character, and the concept of tradition by Eric Hobsbaw (2006), 
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dialoguing with its role in building nationalist superiority. In another line, I also use the 
concept of discipline by Michel Foucault (2011), in order to dialogue with the rigid and 
sober character of the institution. 
 
Keywords: Apprentices Sailors’ School; Civic festivity; Discipline. 

Introdução 

O livro “Ordem do Dia”, principal documento utilizado na presente pesquisa, registro da 
Escola de Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do Norte e Paraíba, serviu para tais 
instituições, possivelmente, como a confirmação escrita de decisões que diziam respeito 
à passagem de comando, alistamento de alunos, expulsão, e qualquer outro ato que se 
realizasse na Escola que fosse necessário um documento escrito como garantia. Todo 
este registro tem por objetivo validar aquilo que é exigido na legislação escolar, de 
maneira que a Marinha poderá estar certa de que seus requisitos são cumpridos em 
suas escolas. Outra razão, contudo, para o registro de dados tão administrativos é que 
eles servem de testemunho legal para todas as coisas registradas no livro, de maneira 
que não é possível um oficial ser promovido a comandante da escola sem que o mesmo 
tenha sido devidamente registro, por exemplo. 

Ora, toda a documentação administrativa é acessível para o corpo de oficiais da marinha 
e, parcialmente, aos professores da escola. Aos alunos, provavelmente não. Neste 
sentido, não havendo na documentação desta natureza um meio de acessar de que 
maneira os alunos se apropriavam daquilo que o registro nos diz, só nos resta a 
especulação. De todo modo, esta pesquisa, por consequência, também tem por objetivo 
demonstrar a validade destes registros como cultura escolar por meio de dois caminhos. 
Primeiro, como documentação construída no interior da escola – algo quase que 
indiscutível, visto que cada escola tinha seu registro da Ordem do Dia, seguindo suas 
especificidades –, é possível conjecturar sobre seus traços de particularidade e de 
objetivo, caracterizando tal documentação como registro de cultura escolar, pois tudo 
quanto se pode pensar, como descrito por Viñao Frago (1995, p. 69), “atos e ideias, 
mentes e corpos, objetos e condutas, modos de pensar, dizer e agir” (apud VIDAL, 2005, 
p. 34. Tradução nossa), é efetivamente cultura escolar. Se este é o caso, não podemos 
compreender a Ordem do Dia como uma documentação neutra de forma alguma, de 
maneira que poderemos criticar o discurso que se apresenta sobre nosso objeto de 
pesquisa, isto é, o registro anual sobre a Batalha de Riachuelo. Em segundo lugar, ao 
mesmo tempo em que o livro é um produto da cultura escolar da já referida instituição, 
ela mesma registra a cultura escolar produzida na escola. Agora, pois, o que nos resta 
é tentar observar de que maneira a cultura em questão, a comemoração do dia da 
Batalha de Riachuelo como espécie de memorial ou festividade cívica, pode ser 
discutida. A definição mais adequada para as comemorações que o presente trabalho 
visa analisar é a mais etimologicamente rígida possível: é um ato de criar uma memória 
coletiva, ou de memorar um feito coletivamente, em conjunto. 

 

Metodologia 

 

Os esforços metodológicos empregados na documentação foram os seguinte: 
primeiramente, como parte de uma pesquisa maior, primeiramente sobre a Escola de 
Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do Norte, em Natal, foi realizada a transcrição 
da documentação da Escola da Paraíba - ambas pertencendo ao arquivo da Marinha na 
Ilha das Cobras, Rio de Janeiro, e providenciada pelo prof. Dr. Azemar dos Santos 
Soares Junior. 
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Após o processo de organização e transcrição dos documentos, os quais foram 
digitalizados, lidos em seu formato digital, e são Ordem do Dia, Livro de Termos de 
Inspecção de Saúde, Livro de Termos de Alistamento, Livro de Registro de Licença dos 
Aprendizes, Livro de Acta do Conselho de Disciplina, Livro de Acta de Exame de Praças 
e Livro do Copiador de Officio 1899-1914, realizou-se uma análise fundamentada nos 
resultados das discussões teórico-metodológicas a priori, que resultou na presente 
pesquisa. O resultado de pesquisa, presente neste relatório, representa a análise, 
sobretudo, dos livros Ordem do Dia, Copiador de Officio 1912-1914, e parte da 
documentação da Escola do Rio Grande do Norte. Tal temática teve seu início de 
desenvolvimento em 2019.2, e foi primeiramente apresentada no no III Seminário 
Nacional Fontes Documentais e Pesquisa História: Cultura, Poder, Sociedade e 
Identidade, na Universidade Federal de Campina Grande, em Campina Grande, sob o 
título “Batalha de Riachuelo: festividade cívica na Ordem do Dia da Escola de 
Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do Norte e Paraíba (1914-1941)”, tendo a 
perspectiva de Michel Foucault em vista, nas análises sobre disciplina e contexto 
escolar, e Michel de Certeau nas propostas de problematização. 

 
Resultados e Discussões 

 

Todos os anos, a cada 11 de junho, um texto de caráter narrativo aparece em forma de 
discurso no livro da Ordem do Dia. Neste mesmo dia, em 1865, acontecia a peleja em 
alto mar conhecida como Batalha de Riachuelo. De todos os eventos históricos 
envolvendo a marinha brasileira, por qual razão este evento é especialmente lembrado? 
Antes de responder esta pergunta, observemos os pormenores deste evento. Como 
exposto por Laelson Vicente Francisco (2018, p. 16), não é possível falar das origens 
da Escola de Aprendizes Marinheiros desvinculada de seu contexto, sem considerar 
que “é válido ressaltar também, a necessidade que a Marinha do Brasil apresentava 
para a fixação das forças de trabalho dentro da instituição, para constituição do seu 
corpo marítimo na recém-formada Marinha de Guerra”. Como Laelson aponta, a 
primeira metade do século XIX era marcada por um corpo marítimo tido como 
indisciplinado, coincidentemente num momento de crises das forças militares, quer 
terrestres ou marítimas, e ascensão de instituições disciplinares para a elite, nas quais 

se prezava a disciplina, amor pela pátria e valores cristãos católicos. 

Como que fruto deste momento, no ano de 1840, numa Assembleia Geral Legislativa 
na cidade do Rio de Janeiro – segundo o Relatório do Ministério da Marinha de 1840-1 
– propõe-se que a melhor resolução para formar bons marinheiros consistiria em criar 
diversas Companhias de Aprendizes Marinheiros, que servissem tanto para formação 
básica/disciplinar como profissionalizante, a fim de aumentar quantitativamente e 
qualitativamente o número de marinheiros. A finalidade de se construir uma marinha 
forte em termos bélicos e mercantis era importante para o Brasil que desde a Guerra do 
Prata (1851-52) buscava melhores rotas comerciais ao sul do país. A Guerra do 
Paraguai, iniciada em 1864, aconteceu por motivos semelhantes, já que o Brasil 
precisara defender seu território das invasões paraguaias, garantir a pacificação na 
região do Prata e assegurar suas rotas comerciais marítimas. Riachuelo, afluente do rio 
Paraná, foi o palco da já referida batalha, na qual os brasileiros saíram vencedores 
unânimes, mas não sem perder alguns vários homens. Dentre eles, o chefe da 
embarcação de corveta Vapor Parnaíba, Marcilio Dias, representa um caso particular, 
sendo relembrado, mesmo em sua derrota, como símbolo de coragem e devoção à 
marinha. Ele, especialmente, é relembrado pela marinha e pela Escola de Aprendizes 
Marinheiros nos registros, como este fragmento exemplar da Ordem do Dia nº 14 da 
escola do Rio Grande do Norte em 11 de junho de 1938: 
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Dentre os heroes, que tomaram parte nessa luta ingente e mortifera treis foram os que 
mais se distinguiram: Marcilio Dias, Greenghalg e Barroso. Marcilios Dias, marinheiro 
da valorosa guarnição da “Parnahyba” defendeu, em condições desproporcionada, o 
acesso a um dos ultimos redutos de bordo onde a Guarda da Marinha Greenghalg foi 
trucidado quando fazia içar a nossa bandeira que fora arriada por um oficial paraguayo. 

Tal espaço na memória da marinha motivou, ainda, em 23 de outubro de 1910, a criação 
da Medalha Marcilio Dias de Valor Militar, ou simplesmente Prêmio Marcilio Dias. Não 
é peculiar que o prêmio, de valor e honra aos alunos da Escola de Aprendizes 
Marinheiros, seja especificamente nomeado com um herói morto? De forma alguma. 
Não por acaso na mesma ordem do dia lê-se o seguinte: 

Os nomes e os feitos desses heróis que ainda vivem na lembrança imorredoura de todos 
nós, farão reviver a vontade da Marinha de hoje: a vontade de sermos patriotas, 
perfeitos colaboradores de uma estruturação nacional valiosa, sentinelas das 
aspirações pacificas e civilizadoras; a vontade de obtermos a razão de ser da nossa 

existencia profissional, com uma marinha respeitavel e perfeitamente organisada. 

Visto que são vários os registros, convém que analisemos a ordem do dia de cada ano 
como um todo. Contudo, para fins de sistematização, analisaremos o primeiro registro 
como um modelo para outros registros, pensando nos seguintes aspectos 
compartilhados por esses: primeiro, como a marinha brasileira é descrita; segundo, 
como é visto o inimigo; terceiro, qual espaço e proporção tomam os heróis de guerra da 
batalha em questão; quarto, qual valor este relato enncontra - ou deve encontrar - na 
memória dos marinheiso. 

No livro Ordem do Dia que tivemos acesso, da escola de Natal, o primeiro registro, 
citado anteriormente, aparece em 1938, data já próxima do fechamento da escola, e 
também já durante o regime do Estado Novo. Notar isto é importante, pois fazer notório 
o valor do poder naval brasileiro é mais do que necessário para a sobrevivência da 
instituição escolar, e consolidação de uma memória nacionalista e patriota. Lemos na 
Ordem do dia nº 14 o seguinte: “Comemoramos hoje o 73º aniversario da memoravel 
batalha naval do Riachuelo onde a nossa Marinha de Guerra, inicio de marinha a vapor, 
colheu o seu primeiro louro na iniqua luta contra nós desfechada por Solano Lopes, 
ditador do Paraguay”. Neste trecho, ainda que pequeno, estão presentes as principais 
ideias-chave, isto é, a definição de um conflito marítimo marcado pela tecnologia mais 
avançada de sua época, com embarcações funcionando a vapor, a descrição de Solano 
López como um ditador e aquele quem leva a batalha aos combatentes brasileiros - note 

o trecho “contra nós desfechada por…” -, e a ideia de que esta batalha é memorável. 

O ultimo aspecto, que diz respeito aos heróis de guerra, é melhor descrito em outros 
parágrafos. Em trechos como “Marcilios Dias, marinheiro da valorosa guarnição da 
"Parnahyba" defendeu, em condições desproporcionada, o acesso a um dos ultimos 
redutos de bordo”, é notável a valorização do personagem histórico, e da condição 
injusta em que se encontrava. O almirante Francisco Manuel Barroso da Silva também 
é relembrado, “dirigindo resolutamente a historica ação e utilisando-se do famoso 
recurso da ariete de prôa, contra as investidas inimigas de abordagem, marcou na 
pasagem da Riachuelo”. Tal ato é descrito ainda como “inolvidavel”, isto é, inesquecível, 
de memório imperecível. 

Não é incomum também que, para reforçar a memória sempre presente, elementos de 
culto fossem introduzidos no discurso. Na Ordem do Dia nº 12 de 1917 lê-se o seguinte: 
“O culto dos nossos antepassados que sacrificaram a vida em holocausto a Patria é um 
culto prestado ao Patriotismo na sua essencia superior e divina”. E não apenas um 
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elemento essencialmente transcedental é utilizado, mas também mítico e histórico que, 
não sem razão, busca exaltar o papel da Marinha: “O apogeu da gloria de todos os 
povos tem sido feito no mar. Recordemos os Phenicios, Carthaginezes na antiguidade, 
os Hollandezes, Portuguezes na idade media e modernamente os Inglezes”. 

Ainda na Escola da Paraíba, a data em que se comemorou o 11 de Junho de 1914 
coincidiu com os principios da construção do novo prédio da Escola, uma vez que o 
antigo prédio, segundo os registros do Livro do Copiador 1912-1913-1914 - que 
possivelmente se trata de uma transcrição posterior de outros registros -, da mesma 
Escola, que se encontrava em Tambaú, “acha-se em completo estado de ruinas” em 
1912. A situação só melhorou quando, em Dezembro do ano seguinte, a Escola adquiriu 

novos terrenos, como descrito na ata nº 538 do referido livro. 

Então, na Ordem do Dia nº 35 da Escola da Paraíba, na ocasião do aniversário da 
Batalha do Riachuelo, lemos que “em commemoração (...) será collocada hoje a pedra 
fundamental do nosso novo edificio. Dentro da pedra ficará uma caixa contendo uma 
acta commemorativa da solenidade”. Há, portanto, uma profunda intenção de conectar 
a história da Marinha e a fundação daquela Escola, de maneira tão explícita que, embora 
seja provável que o livro Ordem do Dia fosse apenas um registro administrativo não 
essencial, ainda assim encontramos o seguinte texto: “Já não é só para nós, aprendizes 
marinheiros que dirijo agora as minhas palavras. É para os nossos patricios e para todos 
os illustres e honrados convidados para esta nossa modesta festa”. Ora, existem apenas 
três conclusões plausíveis: o livro Ordem do Dia mantinha um breve registro escrito de 
algo comunicado oralmente; o registro era escrito e lido e, dessa maneira, todos os 
aprendizes poderiam ouvir das palavras eles mesmos, não só nesta ocasião como em 
várias outras; o registro cumpre uma função apenas administrativa, sendo projetado 
para a leitura exclusiva de oficiais superiores. Uma vez que a ata da Ordem do Dia nº 
35 se refere também a outros, que não os aprendizes, e que não era estranho a Escola 
participar de comemorações até mesmos externas - vide a Ordem do Dia nº 2 de 1917, 
na Paraíba, em que a Escola é convidada para festejar em 7 de Setembro em ambiente 
externo -, creio que a terceiro hipótese deve ser descartada, e entendermos que os 
alunos tinham pleno acesso oral aos discursos comemorativos, quer o registro seja fiel 

ou não a este discurso. 

Outra data significativa para a Escola era o Dia da Bandeira, comemorado em 19 de 
Novembro para celebrar o símbolo que a bandeira representa, isto é, o ideal 
Republicano e Federativo, um elemento de coesão e união política, social e identitária, 
a ruptura com o passado imperial e a afirmação de uma soberania brasileira. Nos 
registros da Escola do Rio Grande do Norte, que principiam em 1938, não há qualquer 
menção a esta comemoração. Possivelmente, em decorrência da interpretação de que 
houve uma “República Velha”, a bandeira já não fosse um elemento tão importante. 
Portanto, para esta análise utilizo apenas o livro Ordem do Dia da Paraíba. Esta 
comemoração sim tinha uma regulamentação que deveria ser seguida, por ser já parte 
das práticas institucionais: “De conformidade com as ordem em vigor determino seja a 
bandeira nacional arriada hoje de 11hs55ms e içada às 12hs em acto de mostra geral 
com o cerimonial prescripto pela ordenança geral da Armada” (Ordem do Dia nº 47, 
1914). 

Os valores transmitidos neste momento são mais emotivos, relativamente ao aniversário 
da Batalha do Riachuelo. Neste evento se enfatizava o amor e honra pela bandeira, 
“symbolo que representa a nossa patria”, para que ela seja “respeitada e querida de 
todos, dentro e fora do Brazil”; a abnegação para esquecer-se de “tudo quanto disser 
respeito aos vossos interesses pessoaes e lembrae-vos dos interesses da Marinha, que 
são os da patria”, em prol do mais alto gral de patriotismo; a importancia de se ter uma 
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bandeira própria, visto que “as nações escravisadas não tem bandeira. Dentro de uma 
patria livre só existem homens livres. Honremos, portante, a vossa bandeira, pois que 

ella é o symbolo da vossa liberdade”. 

Nas palavras do filósofo Jörn Rüsen (2015, p. 24), aquilo que chamaríamos de cultura 
histórica é “a manifestação da consciência histórica na sociedade em diversas formas e 
procedimentos”, isto é, tudo quanto uma sociedade produz que tenha sido 
historicamente construído. Ainda continua, afirmando que “não podemos nos esquecer 
dos museus, nem as apresentações do passado nas diversas mídias ou na literatura”. 
O que se pode observar nos registros citados é a construção de um discurso 
essencialmente histórico, uma “lembrança imorredoura” dos valores, princípios e 
martírios em prol da marinha e da nação. Para as dificuldades da vida de um marinheiro, 
sempre haverá um Marcílio Dias para lhe servir de exemplo para a abnegação 
necessária para defender a Nação e sua bandeira. O caminho de um bom marinheiro 
está pavimentado e cheio de placas, indicando qual caráter convém para um homem 
que integra o poderio naval brasileiro; há um senso de orientação histórica para os 
aprendizes. 

Ao apresentar Marcilio Dias como herói inegável, a própria instituição cria mecanismos 
disciplinares, constituindo uma cultura histórica que, em última análise, parece 
representar o modelo de normalização no sentido aplicado por Michel Foucault, que 
explica o ato de instituir uma norma, semelhantemente ao sentimento de ser vigiado, 
como ferramenta de, ao mesmo tempo, trazer o pertencimento ou filiação a um corpo 
social homogêneo, bem como observar os desvios e especialidades, julgadas úteis ou 
não segundo a norma. “Compreende-se que o poder da norma funcione facilmente 
dentro de um sistema de igualdade formal, pois (...) introduz, como um imperativo útil e 
resultado de uma medida, toda a gradação das diferenças individuais” (2011, p. 209), 
de maneira que poderíamos afirmar Marcilio Dias como a norma apresentada 

historicamente na Escola de Aprendizes Marinheiros. 

Em diálogo com a autora Vânia Cristina da Silva, e suas discussões a respeito do 
conceito de comemoração e festividade, sobretudo quanto à diferenciação entre 
aqueles que entendem a comemoração como uma “atividade subversiva, uma 
transgressão das normas já estabelecidas”, e aqueles que a defendem como ato de 
“rememorar, por sua vez, significava exaltar o sentimento de nostalgia” (2011, p. 15, 17), 
devemos refletir adequadamente sobre a comemoração histórica em questão. No 
presente trabalho, observaremos este segundo aspecto, o qual Vânia aplica 
especialmente aos momentos políticos enaltecidos no Estado Novo. Apesar de nosso 
recorte temporal incluir o Estado Novo, a comemoração do 11 de junho é anterior, 
datada de no mínimo 1914, segundo demonstra o primeiro registro da Ordem do Dia da 
Escola de Aprendizes Marinheiros da Paraíba. Isto demonstra que a política 
estadonovista não é essencialmente original, e faz da comemoração em questão neste 
trabalho algo exemplar, poder-se-ia dizer mesmo que serve de arquétipo. 

Tão longe quanto a documentação nos permite chegar, é possível conjecturar que, 
sendo inacessível aos alunos o livro da Ordem do Dia, este discurso provavelmente se 
manifestara em uma festividade ou comemoração, ainda que breve, na escola. A 
ausência de uma descrição, ou mesmo a falta de notoriedade, da possível festividade 
não caracteriza sua inexistência, mas talvez sua pouca visibilidade, acessibilidade 
comum ao público externo, e impacto local, visto que a Escolas de Aprendizes 
Marinheiros nos estados do Nordeste eram as mais pobres. A relação entre a festividade 
e a Ordem do Dia, contudo, é cabal. Em matéria publicada pelo Ministério de Defesa 
em 11 de junho deste ano, lê-se o seguinte: “Na Ordem do Dia, o Comandante da 
Marinha relembrou os feitos históricos do dia 11 de junho de 1865”, e acrescenta que, 
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“à época, o Brasil saiu vencedor da Guerra da Tríplice Aliança, o maior conflito na 
história da América do Sul”, como que num esforço a fim de valorizar os esforços 
empregados na Batalha de Riachuelo, ainda que esta tenha significado, de fato, várias 
baixas e embarcações destroçadas no lado brasileiro. A comemoração do 154º 
aniversário da Batalha de Riachuelo é relembrada na “cerimônia realizada no 
Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília”, na qual o atual presidente da República, 
Jair Messias Bolsonaro, prestou homenagem aos “homens e mulheres da Força Naval, 
heróis de sempre, que se dedicam ao serviço da Pátria no mar e em águas interiores” 
(grifo nosso). A atual comemoração, tanto quanto o antigo registro da Ordem do Dia, 
parecem estar em consonância junta da afirmação de Vânia (2017, p. 185-186), ao dizer 
que “a criação e a invenção de cerimônias (...) e a divulgação de heróis” constituem-se 
como “fontes fundadoras da identidade nacional”. Os momentos históricos aparecem 
como um perfeito contexto para tal cultura histórica pois o Brasil, quer início do século 
XIX, Estado Novo ou atual gestão do governo federal, compartilham o aspecto militar e 

o patriotismo como valores dignos de enaltecimento. 

Vale ressaltar que, embora a prática da Marinha atual tenha sido historicamente 
constituída, nosso registro mais antigo da comemoração na Ordem do Dia está apenas 
49 anos à frente do dia da Batalha de Riachuelo, e certamente indica que a 
comemoração é ainda mais antiga, ainda mais próxima da verdadeira data. Nesse 
sentido, a ideia de tradição inventada, conceituada por Eric Hobsbawn, descrita como 
um “conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente 
aceitas”, tendo por objetivo “inculcar certos valores e normas de comportamento através 
da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao 
passado” (1997, p.9), pode ser percebida claramente, quer na visibilidade ou na 
invisibilidade da tradição, na comemoração do 11 de junho. O fim da tradição, também 
no exemplo brasileiro - visto que Hobsbawn toma a experiência Alemã como ponto de 
partida - é exaltar um ponto de união para todos, civis ou marinheiros: a bandeira, a 
Pátria, o Estado Nacional e o dever de ter seus interesses sempre submetidos ao 
interesse desta “força superior”. 

 

Conclusão 

 

Apesar do livro Ordem do Dia não nos permitir descrever a festividade em detalhes, esta 
pesquisa pode levantar mais questionamentos sobre os moldes que as tradições 
escolares podem utilizar para caracterizarem-se como históricas, e de que maneira 
discursos semelhantes foram, e são, produzidos ao longo do tempo. 

Outro aspecto claro é que o comando da Escola, no momento da festividade, define a 
importancia atribuída a esta. Alguns comandantes não detêm, tanto quanto outros, muito 
de seu tempo falando sobre a Batalha do Riachuelo ou o Dia da Bandeira. O que fica 
claro, então, é que tais festividades não eram plenamente assimilidas sistematicamente, 

mas dependiam do contexto. 

Muito claro, contudo, na ênfase de valores morais, principios de disciplina, rigidez, 
patriotismo e austeridade, é que as festividades eram como memoriais para os alunos, 
que precisavam de um exemplo mítico a seguir e se inspirar. Neste sentido, a pesquisa 
é frutífera para se discutir a função do storytelling, não apenas no ensino de 
conhecimento histórico entre indivíduos ou grupos, mas também no próprio ensino de 
História. 
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TÍTULO: REPRESENTAÇÃO DA PERSONAGEM MENINA NEGRA NA LITERATURA 

INFANTIL NEGRA: ANALISANDO O CONTO A BOTIJA DE OURO (1984) 

Resumo 

Este artigo está vinculado ao projeto de pesquisa matriz “Literatura Infantil Negra: 
debatendo a cor do silêncio na sala de aula” (AMARILHA, [CNPq. 2018-2022]), realizado 
no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – 
CNPq/PIBIC/UFRN. A pesquisa é qualitativa e de caráter bibliográfico, tendo como 
objetivo discutir como a personagem menina negra é representada verbo e 
imageticamente no livro de Literatura Infantil A botija de ouro (1984), que compõe o 
acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, disponível em escolas 
públicas de Natal-RN. A pesquisa se justifica pela pouca adesão à Lei 10.639/2003, 
atualizada pela Lei 11.645/ 2008, que obriga o ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira, e da necessidade de que, para situações pedagógicas novas, deve-se ter 
uma formação específica. Este artigo se baseia em teóricos como Brookshaw (1983), 
Mesquita (1987), Leite (1989), Priore (2016), Bishop (1990) e Almeida (2019), que fazem 
estudos sobre Literatura e/ou sobre a história do povo negro. Na análise do livro, é 
possível verificar que temos a presença de uma heroína pícara como protagonista de 
um conto de tradição popular, cujo fenótipo negro é bem marcado nas ilustrações. No 
desfecho da estória da personagem principal, tem-se que ela é uma menina escrava 
que conseguiu inverter a situação dos escravos, tornando-os livres a partir de 
comportamentos e atitudes do pícaro. 

 
Palavras-chave: Literatura Infantil Negra. Personagem. Menina negra. Representação. 

TITLE: REPRESENTATION OF BLACK GIRL CHARACTER IN THE BLACK 

CHILDREN’S LITERATURE: ANALYZING “A BOTIJA DE OURO” (1984) 

Abstract 

This article is linked to the matrix research project “Black Children's Literature: debating 
the color of silence in the classroom” (AMARILHA, [CNPq. 2018-2022]), carried out 
within the scope of the Institutional Program of Scientific Initiation Grant - CNPq / PIBIC 
/ UFRN. The research is qualitative and bibliographic, aiming to discuss how a black girl 
character is represented verbally and imagery in the Children's Literature book A botija 
de ouro (1984), which is part of the collection of the National School Library Program - 
PNBE, available in public schools in Natal-RN. The research is justified by the low 
adherence to Law 10,639 / 2003, updated by Law 11,645 / 2008, which requires the 
teaching of Afro-Brazilian History and Culture, and the need that, for new pedagogical 
situations, must have specific training. This article is based on theorists such as 
Brookshaw (1983), Mesquita (1987), Leite (1989), Priore (2016), Bishop (1990) and 
Almeida (2019), who study Literature and / or the history of the black people. In the 
analysis of the book, it is possible to verify that we have the presence of a pícara heroine 
as the protagonist of a tale of popular tradition, whose black phenotype is well marked in 
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its ilustration. In the outcome of the main character's story, it turns out that she is a slave 
girl who managed to reverse the situation of the slaves, making them free from the 

behavior and attitudes of the pícaro. 

 
Keywords: Black Children’s Literature. Character. Black girl. Representation. 

Introdução 

Este artigo está vinculado ao projeto de pesquisa matriz “Literatura Infantil Negra: 
debatendo a cor do silêncio na sala de aula” (AMARILHA, [CNPq. 2018-2022]), realizado 
no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – 
CNPq/PIBIC/UFRN. Tem como objetivo discutir como a personagem menina negra é 
representada verbo e imageticamente no livro de Literatura Infantil A botija de ouro 
(1984), que compõe o acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, 
disponível em escolas públicas de Natal-RN. A obra a ser estudada faz parte do 
repertório de literatura estudado no âmbito do projeto matriz e, a partir de uma seleção 
criteriosa, será lida em sala de aula do ensino fundamental. 

A pesquisa se justifica pela pouca adesão à Lei 10.639/2003, atualizada pela Lei 11.645/ 
2008, que obriga o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, e da necessidade de 
que, para situações pedagógicas novas, deve-se ter uma formação específica. Ainda 
que esta orientação legal tenha sido modificada, recentemente, pesquisadores e 
comunidade acadêmica consideram irreversível a inserção da temática no âmbito 
escolar. 

Os textos de literatura podem ser espelhos nos quais as crianças veem e saboreiam 
imagens e representações similares às suas próprias vidas e experiências. Eles também 
podem ser janelas que possibilitam aos jovens leitores conquistar novas perspectivas 
culturais ao observarem mundos de outros (BISHOP, 1990; BOTELHO e RUDMAN 
2009; tradução livre). Assim, possibilitar às crianças o acesso à temática do racismo e 
da etnia ao ler um livro literário infantil com temática negra colabora para tornar a 
realidade mais clara, fornece, a partir da relação feita entre esses dois mundos, o 
ficcional e o real, possibilidades de tomada de decisão, de autonomia sobre sua própria 

vida e a de outros, de empoderamento sobre questões de raça e etnia frente ao racismo. 

Para alcançar o objetivo proposto, a escolha do livro a ser trabalhado em sala de aula 
deve cumprir parâmetros de qualidade literária. Oliveira (2005, p. 57) assim se manifesta 
a respeito de qualidade em textos de literatura: 

Há nesses textos, de modo geral, uma forte rejeição à rigidez didática, ao lugar-comum, 
ao culto dos “fatos verídicos” e há, por outro lado, uma valorização da autodescoberta 
pela leitura, da pluralidade de interpretações para a mesma obra, da emoção, da 
imaginação, da fantasia e de uma certa “loucura” saudável que o prazer estético 

proporciona. 

Ao analisar a qualidade dos livros, pode-se utilizar como referência os personagens que 
se encontram nas histórias, uma vez que eles são a representação do ser humano no 
mundo ficcional. Essa representação pode influenciar o leitor a realizar o processo de 
catarse, reconfigurando sua visão de mundo. O personagem pode provocar um 
processo de comunicação com o leitor, que poderá experimentar o espelhamento de 
sua condição no contexto ficcional. Resulta dessa experiência o alargamento de 
horizonte e o fortalecimento da capacidade de julgamento do leitor. Em uma obra de 
qualidade em que se contemplam a cultura, a história, os costumes, dentre outros 
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aspectos, oriundos dos povos negros na África ou na diáspora pode-se favorecer à 
discussão sobre questões étnico-raciais – tais como o racismo, o preconceito e a 
discriminação que pessoas negras, de forma recorrente, sofrem –, promovendo, assim, 
uma formação antirracista nas escolas. 

Este trabalho se estrutura com a introdução, que apresenta o objetivo, a justificativa e 
sua contextualização; o método, que evidencia os procedimentos e instrumentos 
utilizados; os resultados e a discussão, que analisa a personagem, evidenciando 
aspectos verbais e imagéticos e; a conclusão, com comentários sobre a realização do 
trabalho, as principais conclusões a que se chegou e o que se caracterizou como uma 
dificuldade para a realização do estudo. 

 
Metodologia 

 

Este trabalho se situa no campo da Educação, uma vez que investiga sobre as 
contribuições da literatura infantil negra na formação de uma sociedade pautada em 

uma educação antirracista, a começar pelos pequenos leitores. 

Este trabalho é de caráter bibliográfico com foco na Literatura Infantil Negra, articulando-
se a aspectos da história dos povos negros na diáspora e investigando as linguagens 
verbal e imagética da representação de personagem menina na narrativa corpus deste 

estudo. 

O livro selecionado A Botija de Ouro (1984), de Joel Rufino dos Santos – Conto da 
tradição popular, pertence ao acervo do Programa Nacional Biblioteca da Escola – 
PNBE, disponível em escolas públicas de Natal-RN. A obra foi analisada conforme 
critérios de qualidade estabelecidos em uma ficha de avaliação e, para este estudo, 
destaca-se a representação da personagem menina negra por meio da articulação 
verbo-visual presente na narrativa. 

 
Resultados e Discussões 

 
Promover uma educação antirracista se faz necessário uma vez que o racismo é 
estrutural e estruturante, produzindo e reproduzindo práticas preconceituosas e 
discriminatórias, que prejudicam, em diferentes níveis, pessoas negras. De acordo com 
Almeida (2019), “o racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas dos 
indivíduos e lhes parece legado pela tradição”, mas mesmo fazendo parte da estrutura 
da sociedade, segundo o mesmo autor, “[...] não significa dizer que o racismo seja uma 
condição incontornável e que ações e políticas institucionais antirracistas sejam inúteis 
[...]”. 

Tendo em vista que, “a criança em contato com a leitura de literatura desde pequena se 
torna capaz de relacionar, inferir, julgar e hipotetizar sobre si e o sobre o mundo em sua 
volta, permitindo-lhe avançar em seu desenvolvimento cultural, emocional e cognitivo”, 
(SILVA, 2020, p. 202-203), entende-se que a leitura de Literatura Infantil Negra nas 
escolas, deva acontecer de maneira regular e sistematizada, seja para atender à Lei 
11.645/ 2008, que obriga o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e indígena, seja 
para a abertura de horizontes, considerando-se a potência da literatura como expressão 
de cultura, resistência e beleza. O contato com a literatura pode promover a identificação 
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de leitores com personagens negras em contexto de protagonismo e, assim, favoreça a 
um processo de educação antirracista e de empoderamento de crianças negras. 

Os livros indicados para compor o repertório de Literatura Infantil Negra nas escolas são 
aqueles que fogem à imagem dicotômica entre personagens brancas e negras, como 
ressalta Oliveira (2007), em que o negro é associado à ruindade e feiura, escravidão e 
vitimismo, e o branco detém os ideais de beleza e benignidade, senhorio e bravura. De 
acordo com Lima (2005), os personagens negros na literatura infantil-juvenil, em sua 
maioria, são escravos, grotescos, frágeis, perdedores, passivos, bobos e desajeitados, 
além de sujos e sem esperteza. 

Segundo Brookshaw (1983, p. 13), “nas histórias infantis a negritude era associada ao 
mal e os que faziam mal eram negros” e, para Lajolo e Zilberman (2007, p. 7) apud 
Costa (2020, p. 70), essas imagens contribuem para o preconceito racial e “para 
justificar a submissão de que (eles, os negros) são vítimas”. Além disso, “reforçam 
estereótipos de subserviência, inferioridade, passividade, e autopercepção negativa por 
parte dos personagens negros e, ao contrário, delineia os brancos como aqueles que 
são superiores, têm altivez, autoestima e o poderio social”, sendo o oposto do que se 
espera de um país em que a cultura é marcada por traços africanos e necessita aprender 
a lidar com a diferença (OLIVEIRA, 2007, p. 5 apud COSTA, 2020, p. 71). 

Nesse sentido, esta seção visa discutir a representação verbal e imagética da 
personagem menina negra que protagoniza a narrativa do livro de literatura infantil 
negra: A Botija de Ouro (1984), de Joel Rufino dos Santos, um dos primeiros a ter uma 
personagem negra como protagonista na Literatura Infantil Negra no Brasil, narrando a 

história de povos negros na diáspora. 

PERSONAGEM EM A BOTIJA DE OURO 

A botija de ouro, publicada em 1984, tem como autor, Joel Rufino dos Santos que, 
nascido no Rio de Janeiro, em 1941, foi historiador, romancista e estudioso da causa 
negra e, durante sua carreira, produziu escritos historiográficos, ensaios, biografias, 
romances, livros didáticos e narrativas infantis e infanto-juvenis. Foi um dos pioneiros 
da literatura infantil brasileira a colocar em situação de protagonismo personagens 
negros. 

A botija de ouro conta a história de uma escrava cujo nome esqueceram de perguntar 
na hora de comprá-la, assim, passaram a chamá-la de “Escravinha”. A menina 
encontrou uma botija de ouro na fazenda em que trabalhava, mas negava a descoberta 
ao feitor e ao seu senhor, o que resultou na sua prisão a um tronco por 549 noites, até 
conseguir se libertar e entregar a botija ao dono. Este acumulou muito dinheiro, de forma 
que afundou sua casa, caindo num profundo buraco no chão, junto com o feitor. Os 
escravos que permaneceram observando a casa desabar, conquistaram, assim, a 
liberdade. 

Tendo em vista que o plano narrativo administra a narração, já que ordena os fatos, 
decide a perspectiva, o ponto de vista a partir do qual se focaliza a matéria narrada, é 
importante analisar como se comporta o narrador do conto (MESQUITA, 1987). O 
narrador pode ser caracterizado como heterodiegético, pois, de acordo com Mesquita 
(1987, p. 32), “[...] esse tipo de narrador [apresenta] o ponto de vista [...] em terceira 
pessoa, [...] não se identifica como personagem, e vê de fora os acontecimentos, 
podendo ou não comentar, avaliar e dirigir-se ao leitor, [está] situado fora da história”. 

Esse narrador é também onisciente neutro, conforme conceito de Leite (1989, p.32): 
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[...] o narrador onisciente, ou narrador onisciente neutro, fala em 3ª pessoa. [...] 
[apresenta] ausência de instruções e comentários gerais ou mesmo sobre o 
comportamento das personagens, embora a sua presença, interpondo-se entre o leitor 
e a história, é sempre muito clara. 

Esse narrador segue a “visão de fora”, teorizada por Jean Pouillon em O Tempo no 
Romance, em que, de acordo com Leite (1989, p. 19-20): “[...] se renuncia até mesmo 
ao saber que a personagem tem, e o narrador limita-se a descrever os acontecimentos, 
falando do exterior, sem que possamos nos adentrar nos pensamentos, emoções, 
intenções ou interpretações das personagens”. 

Pertencente à literatura oral tradicional brasileira, A botija de ouro se caracteriza como 
um conto de tradição popular que preserva a memória de atitudes de resistência dos 
escravos, ganhando uma dimensão mais contundente quando se observa que a 
personagem é uma menina, ou seja, uma criança. Conforme reflexão de Palo e Oliveira 
(1986, p. 5), lembramos que criança: 

[...] não tem direito a voz, não dita seus valores, mas, ao contrário, deve ser conduzida 
pelos valores daqueles que têm autoridade para tal: os adultos. São esses que possuem 
saber e experiência suficientes para que a sociedade lhes outorgue a função de 
condutores daqueles seres que nada sabem e, por isso, devem ser-lhes submissos: as 

crianças. 

A respeito das crianças negras que eram escravizadas, como é o caso da protagonista, 
Escravinha, de acordo com Priore (2016, p. 180), “poucas chegavam a ser adultos”, o 
que era considerado normal, uma vez que desde os quatro anos de idade eram 
escravizadas. Quando alcançavam os doze anos de idade, realizavam atividades 
domésticas e, por isso, ganhavam mais valor de mercado. Entretanto, eram facilmente 
“[...] substituídas por outras. Não era vista como um ser que faria falta” (PRIORE, 2016, 
p. 110). 

Além de retratar a figura da criança negra, no período colonial, a obra agrega elementos 
da cultura africana, como a importância e o respeito aos conselhos dos mais velhos, 
representados pela figura da Vovó Belquisse. 

Outro aspecto relevante da cultura africana, presente na obra, é a oralidade, a propósito 

se observa: 

No pensamento africano, a fala ganha força, forma e sentido, significado e orientação 
para a vida. A palavra é vida, é ação, é jeito de aprender e de ensinar. Assim nasceram 
os mitos. Contar mitos, em muitos lugares na África, faz parte do jeito de educar a 
criança que, mesmo antes de ir para escola, aprende as histórias da sua comunidade, 
os acontecimentos passados, valorizando-os como novidade. (MACHADO, 2002, p. 3-
4). 

Como se observa, a tradição oral é “rica e imorredoura; e, quanto mais se distancia no 
tempo, mais se enriquece de graça, de poesia, de encanto, de mistério, de fantasia... e 
de realidades que adormecem no leito do tempo” (CARVALHO, 1984, p.133 apud 
SILVA, 2020, p.192). Além disso, o conto popular é o mais amplo dos materiais que 
formam o folclore, uma vez que “revela informação histórica, etnográfica, sociológica, 
jurídica, social. É um documento vivo, denunciando costumes, ideias, mentalidades, 
decisões e julgamentos” (CASCUDO, 2001, p.12 apud SILVA, 2020, p.196). 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2665 

 

Do ponto de vista do texto, há também várias marcas de informalidade próprias da 
oralidade como nas expressões: “não precisava de nome, não” (SANTOS, 1984, p. 3), 
“trataram de arranjar um nome pra ela. Toca a procurar” (SANTOS, 1984, p. 4), “o 
senhor não tava olhando, ela comia um pouquinho” (SANTOS, 1984, p. 8), “um montão” 
(SANTOS, 1984, p. 23), dentre outras. Essas marcas aproximam o texto da 
comunicação cotidiana, acrescentando-lhe verossimilitude. 

Outra característica da cultura africana evidenciada na narrativa é a prática de nomear 
as crianças com nomes que carregam significado relacionado ao próprio destino, razão 
pela qual, a criança só ganha nome depois de um certo tempo. No momento em que os 
negros adultos pensam em nomear a Escravinha, a narrativa mostra o processo de 
busca de um nome adequado: nomes de comida, instrumentos de percussão ou de 
outros termos oriundos da cultura africana, como se lê no trecho “E palpitaram que 
palpitaram: Aluá, Gerebô, Quituxe, Giga, Azuzê, Anuanda... Nenhum prestava. E a 
escravinha continuou sem nome” (SANTOS, 1984, p. 6). Somente no final da história, a 
Escravinha é nomeada, conforme a ameaça de punição a que sobrevive na narrativa: 
“A noite que vem” (SANTOS, 1984, p.32). 

Como se trata de personagem negra na diáspora, há também marcas da cultura e 
história brasileira, como a expressão mineira vocativa “guria”, que o senhor utiliza para 
chamar pela Escravinha e, também, o fato dela, durante um castigo em que ela estava 
presa em um quarto escuro, ter encontrado uma botija de ouro, que é apresentada como 
a Botija Encantada do tempo de Carlos Magno, que é um mito presente no folclore 
brasileiro. Pela crença popular, senhores donos de escravos, na época Brasil-Colônia 
até o século XIX, enterravam tesouros em moedas de ouro por medo de roubos e 
invasões (LAMB, 2006 apud DUPONT, 2015). 

Ao observar essas características no conto popular A botija de ouro, encontramos a 
história de povos negros na diáspora, trazendo à tona a escravidão sofrida e como ela 
era vivenciada em terras brasileiras. A narrativa sugere se passar no período Colonial, 
em uma fazenda, provavelmente, em Minas Gerais, pela expressão “guria” com que o 
senhor chama a personagem. Na história, há a presença do mágico, da fantasia na 
relação entre a protagonista e os animais. A interferência fantástica lembra o conto de 
fadas Cinderela, de Charles Perrault (1697). Assim como Cinderela recebe ajuda de 
animais para cumprir as exigências da madrasta, a Escravinha também conta com o 
apoio dos vagalumes, ou “pisca-acende”, como nomeados na narrativa, que não a 
deixavam ser roída pelas “formigas de barrigas listradas”, que só atacam no escuro. 

A esperteza da Escravinha lhe atribui característica de uma personagem pícara, uma 
vez que, para se manter com a botija de ouro, mente para seu senhor de maneira 
dissimulada, falando que não a tem em mãos. A atitude de rebeldia e resistência da 
personagem mostra uma menina que se utiliza da malandragem, atitude muitas vezes 
atribuída ao menino, pois, mesmo entregando a botija ao senhor, não o ensina a 
manuseá-la de maneira a gerar dinheiro. A Escravinha faz a dupla trajetória não só de 
escrava submissa a rebelde como também de menina que se autodetermina frente aos 
mandos dos homens, seus senhores. Entretanto, “não se nasce pícaro, torna-se um, 
sendo os fatos da vida extremamente importantes para que o pícaro possa aprender 
com tais experiências” (CAMPATO JÚNIOR, 2009). Conforme se observa, a Escravinha 
foi exposta a situações de tortura e punição que a levaram a se defender, enganando 
seu algoz. Como observamos, a botija não pertencia à Escravinha, mesmo assim ela a 
pegou para si, nesse sentido, sua ação se caracterizou como um furto. Para Antonio 
Candido (1978, p. 319 apud Campato Júnior, 2009), em sua origem, “o pícaro é ingênuo; 
a brutalidade da vida é que aos poucos o vai tornando esperto e sem escrúpulos, quase 
como defesa”. 
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Toda a prática da personagem contra uma conduta moral adequada foi justificada pelo 
enredo. A personagem vivia em péssimas condições, conforme se observa sua imagem, 
andava descalça, era muito magra, passava fome, provavelmente tinha vermes, o que 
a levou a comer parece, o que provocou a punição de ficar no quarto escuro, onde 
encontrou a botija. Era submetida a trabalho degradante e desumano, em que tinha de 
tirar até mesmo bicho-de-pé do seu senhor, não possuindo sequer um nome próprio, 
expressão máxima de sua desumanização. Dentro desse contexto humilhante, vivido 
pela Escravinha, a transformação da menina em um personagem pícaro fica plenamente 
justificado. O pícaro, na sua trajetória existencial pode ter um choque com a realidade 
que o circunda – o qual constitui a maior desculpa para suas picaretagens – levando-o 

a mentir, dissimular ou mesmo roubar (CAMPATO JÚNIOR, 2009). 

Ao ter a botija, a Escravinha pode ter fantasiado como sendo o meio para obter a sua 
liberdade ou a fortuna que poderia ter ao possuir o objeto. No momento em que o senhor 
e o feitor desconfiam que ela encontrou a botija, eles a põem em um tronco, em que ela 
fica amarrada por 549 noites, em condições cruéis – em pé, sem agasalho, sem dormir, 
comer ou mesmo tomar água. De acordo com Campato Júnior (2009), a respeito do 
pícaro, “entre os móveis de sua conduta, estão a fome, a miséria e a vontade de 
ascensão social, para o que, por sinal, submete-se a condições, às vezes, imorais e o 

seu tanto degradantes”. 

A resolução dos problemas assume um teor cômico, característico das histórias nas 
quais se fazem presentes os pícaros, no momento em que o senhor e o feitor, que até 
então assumiam papel de donos e penalizadores, são ridicularizados pela luxúria da 
riqueza advinda da botija, sendo soterrados com tamanha quantia de moedas de ouro 
(CAMPATO JÚNIOR, 2009). 

De acordo com Kothe (2000, p. 46): 

O pícaro não é apenas um herói trivial às avessas, que, ao invés de querer mostrar o 
alto como elevado, procuraria mostrar o baixo como inferior, pois, além de dar o grande 
desnudamento – e consequente rebaixamento – do que socialmente pretende ser 
elevado e superior. [...] Não faz necessariamente a defesa do socialmente baixo: pelo 
contrário, tende a ridicularizá-lo, rebaixando-o mais uma vez. Tende a expressar os 

interesses e o espírito crítico de uma classe social [...]. 

Ao final da história, temos o grupo que era rebaixado como liberto, como apresentado 
na narrativa: “Os escravos, que não eram mais [...]”, “A senzala tinha ficado lá em cima”; 
o grupo socialmente elevado e superior foi rebaixado exatamente pelo dinheiro, que 
coloca senhor e feitor em posição social de poder: “Tanto de dinheiro fez que a casa 
começou a afundar”, “A fazenda lá embaixo, os pretos em cima, sem dono” (SANTOS, 
1984, p.30-31). O astuto é o rebaixamento de segmentos sociais tidos como elevados 
sem que aquele que os rebaixa apareça como tal (KOTHE, 2000), exatamente o que o 

desfecho do conto mostra. 

A Escravinha, que no início do conto não merecia ao menos ter um nome, foi nomeada 
como “A Noite que Vem”, pelos demais escravos libertos, após a reviravolta, pois, assim 
como Macunaíma, de Mário de Andrade (1928), ela “não é [uma heroína] sem nenhum 
caráter: [ela] tem o caráter de um pícaro, de um picareta, de um picarus brasiliensis” 
(KOTHE, 2000, p. 49). E essa nomeação vem carregada de sentidos, uma vez que, 
durante a narrativa, o feitor usava como marcador temporal de ameaça a expressão “a 
noite que vem” e, no ato de nomear aquela escrava, assim, apresenta-se a ambiguidade 
do nome, tanto lembra a ameaça de punição como sugere possibilidade de futuro, em 
que os escravos estarão libertos. 
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As imagens da história são coloridas e sem sombras, em que domina o uso de cores 
chapadas, sendo todos os espaços preenchidos por cores fortes. Na ilustração dos 
escravos, há uma forte evidência do seu fenótipo, principalmente da protagonista, ao 
que se vê quando tentam nomear a Escravinha: “Vamos chamá-la de Noite – opinou 
vovó Belquisse. – Que ela é preta como a noite. Nunca vi mais preta” (SANTOS, 1984, 
p. 5). Nos seus traços, assim como dos outros negros, há o lábio carnudo, o nariz 
grosso, olhos pequenos e pele preta, além de trajes coloridos, estampados, turbante 
nos cabelos das mulheres e chapéu na cabeça dos homens, e pés descalços. Apenas 
na Escravinha há a mostra dos dentes, brancos e grandes, e de seu cabelo crespo e 
escuro, além de ser a única escrava sem roupa estampada, o que pode representar que 
ela veio de um país diferente da África – já que a Angola, Nigéria e Moçambique eram 
os países de onde os povos negros eram trazidos para serem vendidos e escravizados 
– ou também pode indicar que ela veio para desempenhar um protagonismo inesperado 
para uma menina negra, criança e escrava. 

A ilustração traz elementos que não são apresentados verbalmente, não atribuindo, à 
imagem, a função de “[...] simples apêndice ilustrativo da mensagem linguística” (PALO 
E OLIVEIRA, 1986, p. 15). Como não há ampla descrição dos personagens, todas as 
suas características são apresentadas apenas pela imagem, além de também mostrar 
o espaço em que o enredo se constrói, que é a fazenda, pois há a presença da natureza, 
cercados, a Casa Grande e a senzala. Fato que pode ser explicado por Weidenmann 
(1988, p. 135-138 apud Santaella e Noth, 2001, p. 44), que argumenta que as imagens 
“fomentam atenção e motivação, são mais apropriadas à apresentação de informação 

espacial e facilitam, em certo grau, determinados processos de aprendizagem”. 

E o inverso também é verídico: o texto verbal apresenta elementos que não foram 
ilustrados, como a atividade da Escravinha abanar o senhor de escravos (SANTOS, 
1984, p. 7) e também a ação do “pisca-acende”, os vagalumes (SANTOS, 1984, p. 23), 
abrindo espaço para a imaginação do leitor, extinguindo o caráter de função pedagógica 
da relação texto-imagem, em que se busca “[...] materializar, determinar e preencher 
aquilo que poderia se transformar, pela imaginação do leitor-criança, num campo vago 
e impreciso de possíveis construções imagéticas”. 

A obra pode servir como espelho, uma vez que é possível à leitora a identificação com 
a personagem principal, identitária e fisicamente, empoderando as meninas negras que 
não se sentem representadas pelo padrão de beleza eurocêntrico que, 
costumeiramente, é apresentado nos livros de literatura infantil disseminados no Brasil. 
Também há características da função de literatura como janela, em que, saindo do seu 
mundo, você abre a janela e vê o mundo do outro, conhece outra perspectiva (BISHOP, 
1990; BOTELHO e RUDMAN 2009; TSCHIDA, RYAN e TICKNOR, 2014). Por meio do 
conto, o leitor passa a conhecer parte da trajetória dos povos negros, no Brasil, na época 

da escravidão. 

O texto também assume a função de porta, pois dá abertura para o leitor visualizar e 
interagir com o outro, para discutir e fazer um trânsito de ideias, uma vez que não tem 
ideias fechadas, dá espaço para várias posições e pontos de vista (BISHOP, 1990; 
BOTELHO e RUDMAN 2009). Na história, a atitude pícara da Escravinha permite 
discutir as formas de resistência que encontra diante da crueldade a que era submetida. 
Permite também refletir sobre a condição de uma criança negra escravizada frente à 
constituição de um país que se constituía. 

Com a imagem de uma personagem negra, com personalidade e traços bem marcados, 
que inverteu sua história, assim como em O Presente de Ossanha, também escrito por 
Joel Rufino (2000), a obra promove a ampliação de referências estéticas e culturais, 
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uma vez que o leitor entra em contato com uma narrativa que contém elementos da 
história e promove o olhar para a situação do outro – desejo de que a escrava se liberte, 
que ganhe humanidade, que não seja mais submissa, que se engrandeça - e dá 
abertura para o debate e tomada de posição frente a visões estereotipadas sobre os 
povos negros, em específico sobre a menina negra, escrava. 

 

Conclusão 

 
Este trabalho demonstra a relevância da leitura da literatura infantil negra, na formação 
dos pequenos leitores. A inserção de amplo repertório de qualidade de livros de 
literatura infantil negra, colabora para promover uma educação antirracista e, como 
disse o escritor Ricardo Azevedo, o jovem leitor e cidadão, seja na escola ou não, poder 
ser introduzido através da ficção e discurso poético à assuntos da vida humana concreta 
não idealizada, mas relacional, diversificada e complexa (OLIVEIRA, 2005). 

Entendemos que o objetivo de estudar como a personagem menina negra é 
representada verbo e imageticamente em livros de Literatura Infantil analisando o conto 
de tradição popular A botija de ouro (1984), foi atingido. Concluímos que a personagem 
é uma heroína pícara, e esse tipo de personagem é uma interpretação dos perfis 
culturais de cada época e de cada povo, fazendo com que receba caloroso 
reconhecimento por parte de todos: há a identificação do leitor com ele e do imaginário 
por ele configurado (KHEDE, 1986). E esse processo contribui para que a personagem 
analisada cumprisse a função estética de espelho, em que nossas crianças negras se 
veem representadas pela atitude de inteligência e resistência da menina. A obra também 
se apresenta como uma janela e porta, que se abrem para a ampliação do conhecimento 

cultural e identitário, do próprio leitor e/ou do outro. 

Este trabalho permitiu conhecer aspectos verbais e visuais presentes em um conto da 
literatura infantil negra, que são importantes de se apresentar às crianças que 
frequentam nossas escolas, principalmente, mas também na família e demais espaços 
de leitura. A análise de vários elementos da narrativa pode dar abertura à visão crítica 
dos professores, bibliotecários, mediadores de leitura e aprendizes sobre a riqueza que 
pode compor o livro de literatura infantil negra. 

As dificuldades encontradas durante a realização deste artigo foram sobretudo 
referentes à bibliografia. O trabalho foi todo realizado a partir de materiais disponíveis 
em PDF. As restrições impostas pela pandemia limitaram o acesso ao livro de literatura 
e ao acervo de livros teóricos impressos, que estão alocados no campus da 
universidade. 
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TÍTULO: A escola inclusiva: análise das possibilidades para o trabalho pedagógico 

Resumo 

A inclusão das pessoas com deficiência é uma pauta que vem sendo muito discutida 
em todos os âmbitos da sociedade.O objetivo desse projeto de pesquisa foi analisar a 
organização do trabalho pedagógico para a inclusão de alunos com deficiência na 
Escola Estadual Dom José Adelino Dantas para compreender as possibilidades da 
colaboração entre os profissionais especialistas, os professores de classe regular, os 
estudantes e professores pesquisadores da UFRN de modo a promover e dar suporte 
à organização de ações colaborativas para a promoção da inclusão na Escola. A 
metodologia empregada é a da pesquisa colaborativa. Se propõe que tal metodologia 
oriente o trabalho de investigação voltado à escola e também o trabalho desenvolvido 
pelos bolsistas e pesquisadores. No período de agosto de 2019 a julho de 2020 estavam 
previstas várias atividades do projeto, envolvendo reuniões de estudo e de 
planejamento, análise de referências e documentos, inserção na Escola e 
desenvolvimento de ações colaborativas com a comunidade escolar. Devido a 
pandemia da Covid-19, foi necessário modificar o cronograma de atividades planejadas 
e pensar novas estratégias de pesquisa, Como resultados das atividades desenvolvidas 
destaca-se o artigo “Conhecendo Possibilidades de Configuração do Trabalho 
Colaborativo para a Inclusão na Escola" e o trabalho “A Escola nas Redes Sociais: 
interações em tempos de isolamento físico”. Com a renovação do projeto se almeja dar 
continuidade ao estudo na Escola. 
 
Palavras-chave: Trabalho colaborativo, colaboração, inclusão, educação. 

TITLE: The Inclusive School: possibilities for pedagogical work 

Abstract 

 

The inclusion of people with disabilities is a topic that has been widely discussed in all 
areas of society. The objective of this research project was to analyze the organization 
of pedagogical work for the inclusion of students with disabilities at the Dom José Adelino 
Dantas State School to understand the possibilities of collaboration between specialist 
professionals, regular class teachers, students and research professors at UFRN in 
order to promote and support the organization of collaborative actions to promote 
inclusion in the school. The methodology used is that of collaborative research. It is 
proposed that this methodology guides the research work aimed at the school and also 
the work developed by the scholars and researchers. In the period from August 2019 to 
July 2020, several project activities were planned, involving study and planning 
meetings, analysis of references and documents, insertion in the School and 
development of collaborative actions with the school community. To remove the 
pandemic from Covid-19, it was necessary to modify the schedule of planned activities 
and think about new research strategies. As a result of the activities developed, the 
article “Knowing Possibilities for Configuring Collaborative Work for Inclusion in School" 
and work “stands out. The School on Social Networks: interactions in times of physical 
isolation. ”With the renewal of the project, the aim is to continue studying at the School. 
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Introdução 

A inclusão das pessoas com deficiência é uma pauta que vem sendo muito discutida 
em todos os âmbitos da sociedade. A educação brasileira nos últimos anos busca 
romper com abordagens segregacionistas, principalmente, desde a implantação da 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, em 
2008. Os profissionais da educação trabalham para pensar formas eficientes e 
exequíveis para a inclusão, a participação e a aprendizagem desse aluno chamado de 
público-alvo da Educação Especial: alunos com deficiência, com Transtorno do 
Espectro Autista, com altas habilidades (BRASIL, 2008). Nosso trabalho vem sendo 
desenvolvido em parceria com a Escola Estadual Dom José Adelino Dantas, que fica 
localizada no bairro Potengi, na zona norte da cidade de Natal-RN. A Escola oferta as 
duas modalidades do ensino fundamental, o ensino médio e a educação de jovens e 
adultos (EJA). Ela recebe vários alunos com deficiência e conta com profissionais que 
atuam na Educação Especial, são professores de sala de recurso multifuncional, 
professores de Educação Especial que acompanham os alunos na sala de aula regular, 
intérpretes de Libras. Considerando a perspectiva do trabalho colaborativo (Damiani, 
2008) e seus benefícios para a comunidade escolar e utilizando das propostas da 
pesquisa colaborativa (Desgagné, 2007), aventou-se conhecer a escola e buscar 
contribuir de alguma forma com as práticas que já eram exercidas em seu cotidiano. 
Tínhamos como objetivos: analisar a organização do trabalho pedagógico para a 
inclusão de alunos com deficiência na Escola; conhecer o contexto da mesma; entender 
a organização dela para a inclusão dos alunos com deficiência; investigar o potencial da 
colaboração entre os profissionais especialistas, profissionais de sala regular e demais 
funcionários. No período de um ano, de agosto de 2019 a julho de 2020, foram 
desenvolvidas diferentes atividades vislumbrando os referidos objetivos. Inicialmente, 
em 2019, as atividades foram de pesquisa e estudo para compreender o que é trabalho 
colaborativo e sua articulação com a educação inclusiva. No ano de 2020, devido a 
pandemia causada pela Covid-19 e a, consequente, suspensão das aulas presenciais 
na Escola, o que antes era o objetivo principal do nosso trabalho teve que ser adaptado 
ao novo contexto de distanciamento físico e, consequente, suspensão das aulas 
presenciais na Escola. Decidimos voltar nossos olhares para as interações que 
aconteciam nas redes sociais da Escola (Facebook, Instagram), investigando indícios 
de colaboração no trabalho remoto e na comunicação entre as pessoas. Na pesquisa, 
nos apoiamos nas reflexões e apontamentos teóricos de Vygotsky (1998) que considera 
que os indivíduos constituem seu psiquismo, personalidade e conhecimento de mundo 
na interação com seus pares e com a cultura. Nesse sentido, as atividades colaborativas 
são promotoras de aprendizagem e desenvolvimento para os envolvidos. 
 

Metodologia 

 
No projeto de pesquisa, a metodologia de trabalho é pensada também 
colaborativamente. Para tanto nossas reuniões são muito importantes. No período de 
agosto de 2019 a julho de 2020, nos organizamos com reuniões de estudo e trabalho 
com bolsistas (com bolsa e voluntários) e reuniões do grupo de estudo envolvendo 
também outros estudantes e profissionais. Nas reuniões dos bolsistas - semanais ou 
quinzenais - discutimos nossas ações para alcançar os objetivos do projeto e nos 
engajamos nas atividades específicas que estávamos desenvolvendo. Nas reuniões do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Inclusiva a partir de Vygotski (GEPEIVyg), 
coordenado pela orientadora deste projeto, aprofundamos a compreensão teórica e 
construímos vínculos com profissionais que atuam com a educação inclusiva, alguns 
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deles atuando na Escola da pesquisa. O grupo buscava sempre articular discussões da 
área da inclusão e relacioná-las com a abordagem histórico-cultural de Vygotsky, com 
essas trocas de experiências com os sujeitos e a partir desses encontros já era possível 
conhecer mais sobre o funcionamento da Escola, tornando o grupo uma importante 
ferramenta para explorar e conhecer mais a Escola. Nos meses de 2019, o principal 
trabalho que desenvolvemos foi o levantamento de artigos sobre trabalho colaborativo 
e inclusão. O objetivo era compreender as diferentes configurações de trabalho 
colaborativo partindo das práticas relatadas nos artigos. A metodologia deste trabalho 
foi a pesquisa exploratória, do tipo bibliográfica (GIL, 2002) tendo como lócus o portal 
digital do Periódicos Capes, a Revista Educação Especial e a Revista Brasileira de 
Educação Especial. Esse trabalho envolveu a leitura dos artigos encontrados na busca, 
a sistematização deles num grande quadro e a categorização, considerando o relato do 
trabalho colaborativo em práticas voltadas à inclusão. No ano de 2020, a expectativa 
era a inserção na escola. Contudo, logo que iniciou o ano letivo, os professores da rede 
estadual de ensino do RN entraram em greve e, em seguida, tivemos a pandemia da 
Covid-19 e a suspensão das aulas. No contexto de isolamento físico, passamos a ter 
reuniões online de estudo e decidimos compreender a Escola a partir do que era 
divulgado em suas redes sociais. Desse modo, desenvolvemos uma investigação que 
teve como objetivo analisar as interações da Escola nas redes sociais (Facebook e 
Instagram), observando as relações estabelecidas com a comunidade escolar. A análise 
abarcou as postagens entre 1 de janeiro e 31 de julho de 2020 na perspectiva da 
pesquisa exploratória descritiva (GIL, 2002). Primeiramente, analisamos o material das 
redes sociais quanto ao conteúdo das postagens, sendo classificado em postagens de 
informação e postagens da comunidade escolar. Em seguida, de acordo com o proposto 
por Cunha Junior (2018), que indica diferentes tipos de engajamento para cada tipo de 
interação (curtir, comentar, compartilhar), quantificamos todos os tipos de interação e 
estabelecemos relações entre o tipo e quantidade de interações com o conteúdo das 
postagens. As análises foram feitas considerando os aspectos quantitativos e 
qualitativos. 
 

Resultados e Discussões 

 
As diferentes configurações do trabalho relatadas na metodologia, produziram 
resultados específicos. Cabe destacar que, principalmente, para o ano de 2020 o 
contexto nos levou a resultados diferentes do que estava previsto no projeto. As 
reuniões de estudo e trabalho dos bolsistas têm permitido avançar nas reflexões e 
construir embasamento teórico. No início da pesquisa, optamos por aprofundar nossos 
estudos antes da inserção na escola, sendo nossa aproximação feita com alguns 
professores que participavam do grupo de estudos. No segundo semestre de 2019, o 
trabalho com o levantamento de estudos sobre práticas de trabalho colaborativo e 
inclusivo ampliou a compreensão sobre o tema. Na busca, encontramos 104 artigos, 
após aplicar os filtros referentes ao recorte desejado - que era o relato de práticas 
colaborativas para promoção da inclusão - concluímos com 28 artigos. Chegamos a 
conclusão de que embora tenham algumas variações das definições de trabalho 
colaborativo os autores concordam que embora o trabalho colaborativo seja muito 
importante, as mudanças na escola para que seja inclusiva dependem também de uma 
cultura colaborativa na escola, conforme propõe Damiani (2008). Essa investigação 
resultou na produção de um artigo científico intitulado “Conhecendo possibilidades de 
configuração do trabalho colaborativo para a inclusão escolar” que foi submetido à 
Revista Holos e ainda aguardamos parecer sobre sua publicação. A partir de fevereiro 
de 2020 retomamos o plano de construir com a Escola um vínculo maior de proximidade, 
contudo fomos interrompidos com a pandemia que nos impediu de realizar nossa 
pesquisa presencialmente, estando tão incertos de qual forma poderíamos fazer para 
analisar ações colaborativas no contexto escolar, percebemos que as redes sociais da 
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Escola estavam em constante atualização e resolvemos voltar para elas nossa 
investigação. É sabido que hoje as plataformas digitais proporcionam uma quantidade 
infinita de informações e permite que a comunicação entre os sujeitos se expanda de 
uma forma que ultrapassa quase todos os tipos de barreiras. A utilização das 
tecnologias digitais de forma crítica e inteligente é essencial para fazer com que o 
ambiente escolar se atualize (BUCKINGHAM, 2008) e trazendo para o novo contexto 
atual a utilização das redes sociais nos proporcionam espaços cada vez mais inclusivos 
e colaborativos. Ao migrarmos para o campo das tecnologias digitais percebemos que 
a amplitude dessa área seria um desafio para nós, então começamos a discutir qual 
rumo nossas observações deveriam tomar, Cunha Junior (2018) aponta as redes sociais 
como uma importante força aliada quando se fala de comunicação entre os pares e 
como um grande potencial para o construção de um ambiente colaborativo. Tomando 
as contribuições do referido autor passamos a acompanhar as redes sociais da escola 
e sistematizar reflexões. Das nossas reflexões surgiu uma oportunidade de 
compartilharmos isso com os demais colegas da área da educação e afins, nosso grupo 
organizou um resumo expandido denominado “A Escola nas Redes Sociais: interações 
em tempos de isolamento físico”, apresentamos o resumo em um evento III Encontros 
de Práticas Educativas (Eped) que foi organizado pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte e coordenado por dois professores do Centro de Educação (CE) da 
mesma instituição. O trabalho é um apanhado geral e resumido de alguns níveis de 
interação que ocorrem nas redes sociais da escola e conseguimos enxergar sim muitos 
indícios de colaboração através da comunicação entre os sujeitos, que por diversas 
vezes se expressam bastante usufruindo das possibilidades que as redes sociais 
oferecem. 
 
Conclusão 

 
O trabalho colaborativo para a promoção da educação inclusiva pode ter diferentes 
configurações, seja através do contato direto com os pares no cotidiano ou através de 
situações específicas que fazem parte do funcionamento de algum sistema, fazendo 
com que os indivíduos se reconheçam como integrantes do meio. Através de diferentes 
ferramentas de observação e análise fomos capazes de perceber como as relações 
estão sendo construídas na Escola Dom José Adelino Dantas, mesmo que nosso campo 
de interação tenha se restringindo apenas aos espaços virtuais conseguimos obter 
informações muito valiosas que com toda certeza subsidiarão trabalhos futuros. Vale 
ressaltar que nenhum dos dados utilizados na pesquisa das redes sociais teve alguma 
interação direta com os administradores das contas ou demais sujeitos, todas as 
informações utilizadas estão publicadas na página da escola e estão disponíveis ao 
público externo. Também colocamos que todos os artigos estão disponíveis na internet 
para consulta, a todos aqueles que desejarem. Sabendo dos desafios que é promover 
uma educação inclusiva em contextos colaborativos, salientamos a importância dessa 
pesquisa para o desenvolvimento de trabalhos futuros. 
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Resumo 

 
A construção e interpretação de imagens é intrínseco ao ser humano, como um ser 
atribuído de modalidades sensoriais, as quais percebem e interpretam o ambiente e 
levam essas mensagens ao cérebro através de receptores, que transforma essas 
informações em percepções.Os olhos dos vertebrados são um exemplo de órgãos 
sensoriais, capazes de traduzir estímulos luminosos em visão, o que foi de grande 
importância na evolução dos vertebrados.A visão,tem influência na nossa forma de 
conceber imagens mentais e formar facilitadores para compreender questões 
abstratas.Assim como os processos naturais, as imagens e esquemas que formamos 
sobre determinado assunto sofre mutação e especiação,de acordo com a pressão do 
ambiente. Este pressão ambiental no campo das ciências pode ser apresentada na 
forma de confronto de ideias. As imagens que concebemos tem base no que 
enxergamos. Nessa perspectiva, entendemos que o ambiente científico, assim como a 
universidade, influi para o estabelecimento de concepções sobre ciências e suas 
reverberações.O presente estudo tem como objetivo geral investigar de que modo os 
professores de ciências em formação entram em contato, expressam e constroem 
imagens sobre a cultura científica, durante suas formações nos cursos presenciais de 
licenciatura em Ciências Biológicas, Química e Física. A pesquisa foi desenvolvida na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal-RN,durante o 
segundo semestre do ano de 2019 e primeiro semestre do ano de 2020. 
 
Palavras-chave: Percepção. Ambiente. Ciência. Docência. Cultura. 

TITLE: ARTICULATING AXES OF INITIAL SCIENCE TEACHER TRAINING WITH 

SCIENTIFIC CULTURE 

Abstract 

The construction and interpretation of images is intrinsic to the human being, as a being 
assigned sensory modalities, which perceive and interpret the environment and carry 
these messages to the brain through receptors, which transforms this information into 
perceptions. The eyes of vertebrates are a example of sensory organs, capable of 
translating light stimuli into vision, which was of great importance in the evolution of 
vertebrates. Vision has an influence on the way we conceive mental images and train 
facilitators to understand abstract issues. As well as natural processes, the images and 
schemes we form on a given subject undergo mutation and speciation, according to the 
pressure of the environment. This environmental pressure in the field of science can be 
presented in the form of a confrontation of ideas. The images we conceive are based on 
what we see. In this perspective, we understand that the scientific environment, as well 
as the university, influences the establishment of conceptions about science and its 
reverberations. The present study has the general objective of investigating how science 
teachers in formation come into contact, express and build images about scientific 
culture, during their training in classroom courses in Biological Sciences, Chemistry and 
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Physics. The research was developed at the Federal University of Rio Grande do Norte, 
in the city of Natal-RN, during the second semester of 2019 and the first semester of 
2020. 
 
Keywords: Perception. Environment. Science. Teaching. Culture 

Introdução 

O ser humano apresenta o sistema sensorial capaz de realizar tradução de informações 
incluídas em estímulos presentes no ambiente,transformando essas informações em 
percepções, através de receptores (LENT, 2010).Os olhos são exemplos de órgãos 
sensoriais, e essa visão teve grande importância na evolução dos vertebrados. 
De certo modo, a visão contribuiu para o entendimento e o desenvolvimento de 
perspectivas no âmbito do pensamento.Visto que, é tão difícil imaginar uma forma que 
nunca foi vista antes. Para Lent (2010, p. 14 ) “os receptores começam a esboçar as 
respostas às principais perguntas que os sistemas sensoriais suscitam:O que sentimos? 
Onde está o que sentimos? Quanto sentimos? Por quanto tempo?’  
 
A formação e esquematização de imagens nos ajudou a entender a nossa herança 
genética e ampliou o entendimento da evolução das espécies.O que foi possível após a 
descoberta da conformação da molécula do Dna (PIERCE, 2016).  
 
Os pesquisadores precisaram ver imagens de difração de raios X evidenciadas pela 
pesquisadora Rosalind Franklin,para entender a dinâmica presente na nossa herança 
genética.O que gerou grandes avanços no entendimento sobre biologia molecular e 
biologia celular.  
 
A projeção realizada a partir de imagens formuladas com base em pensamentos 
criteriosos e rigorosamente estabelecidos, podem ser um meio para a aprimoração de 
entendimentos científicos, quando articulado com o critério, para um melhor entender 
aspectos abstratos.Com isso, o ambiente que estamos inserido, e as experiência que 
passamos, incidem diretamente na forma com que lidamos com o conhecimento 
científico. 
 
Assim como os processos naturais, as nossas concepções sofrem especiação.Que 
ocorre de acordo com a pressão exercida pelo meio, que no âmbito da ciência,  pode 
ocorrer na forma de confronto de ideias e conceitos estabelecidos. 
 
Nesse sentido,Bachelard (2005) indica que “o ato de conhecer dá-se contra um 
conhecimento anterior, destruindo conhecimentos mal estabelecidos, superando o que, 
no próprio espírito, é obstáculo à espiritualização”(BACHELARD, 2005.p17).O autor 
apresenta o conceito de Obstáculos epistemológicos,como o estabelecimento de 
conhecimentos não questionáveis.Sendo uma tendência irresistível do nosso espírito 
aceitar com mais clareza ideias que costumamos utilizar com maior frequência.Esses 
hábitos intelectuais aceitos sem o crivo do critério impede a ascensão do que o autor 
chama de espírito científico.  
 
Os autores Delizoicov et al.,(2002) indicam a mudança de nossa concepção de cultura 
a partir da ascensão de uma nova perspectiva tecnológica,ampliando para além dos 
mecanismos de nossos receptores sensoriais, chegando ao nível de acuidade  do 
ambiente através de uma percepção cultural, fornecendo uma nova bateria de 
informações percebidas sobre o modo de ser, perceber, produzir e viver das pessoas.  
 
Nessa perspectiva, o ambiente científico influi para o estabelecimento de concepções 
acerca da ciência e de suas reverberações. 
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No âmbito dos cursos que formam professores de ciência é imprescindível que o 
ambiente permita aproximações de forma a estabelecer percepções coerentes com o 
trabalho científico,de modo a aproximar os alunos com a cultura científica.  
 
Com isso,torna-se uma estratégia para a educação científica investigar de que forma os 
licenciandos na área da ciências naturais aproximam-se e apropria-se da cultura 
científica.Este campo investigativo pode indicar como está sendo a formação de 
professores e como estes ensinaram seus futuros alunos. (CARVALHO,2001) 
 
O presente trabalho tem como objetivo geral investigar de que modo os professores de 
ciências em formação entram em contato, expressam e constroem imagens sobre a 
cultura científica,durante sua formação nos cursos presenciais de licenciatura em 
Ciências Biológicas, Química e Física.A pesquisa foi desenvolvida na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),município de Natal-RN no período relativo ao 
segundo semestre do ano de 2019 e primeiro de 2020 
 
Metodologia 

 

A imagem que formamos sobre uma determinada ideia é concebida com base em 
nossas experiências e na forma com que enxergamos e entendemos o trabalho 
científico e sua expressão cultural. O ambiente atua na perspectiva de formação da 
imagem, mas também sofre influência da perspectiva em que foi criada. Nesse sentido 
Lorenzetti (2002) indica que é a compreensão de ciência e educação que o docente 
apresenta que irá ecoar no espaço que tange sua prática docente, perpetuando essa 

concepção aos seus alunos. 

Este projeto de pesquisa nasce dos resultados do projeto intitulado “ Experiências, 
pesquisas e práticas científicas na formação inicial de professores” que ocorreu em 2016 
e procurou investigar os processos e atitudes expressas por alunos de licenciatura e 
Ciências biológicas da UFRN a partir de imagens. (Edital PROPESQ/UFRN/CNPq). E 
se encontra vinculado ao projeto“ Interfaces e expressões da cultura científica na 
formação inicial e continuada de professores de ciências” 

O estudo foi direcionado e sistematizado a partir dos pressupostos do pensamento 
complexo delineado por Edgar Morin (2005), e norteado pela noção de método como 
estratégia proposto por Morin, Ciurana, Motta (2003) e por estudos relacionados a 
imagens sobre ciência Scheid et al., (2007) e Gil-Pérez et al., (2001), noções de 
educação científica de Delizoicov et al., (2002) e cultura científica Sasseron e Carvalho 

(2011) e Sasseron (2015). 

Tomamos como critério de seleção dos participantes a inserção destes nas disciplinas 
de Estágio Supervisionado de Formação de Professores, espaços estratégicos de 
problematização e reflexão da prática docente. O estudo se deu por análise de 
questionário realizado com 78 alunos, durante o evento Ciências na Cidade, realizado 
no dia 7 de março de 2020, período anterior a suspensão de aulas presenciais em 
decorrência da Pandemia da COVID-19. 

O questionário continha perguntas acerca da percepção dos alunos sobre Ciencia, 
Docencia e Cultura, a partir de perguntas diretas e abertas via Google Forms, tendo por 
objetivo traçar de que forma os alunos articulam esses eixos entre si e como esses eixos 
se articulam com o universo de representações dos alunos. 
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Dentre os 78 participantes, 33 são do sexo feminino (42,3%) e possuem idades entre 
19 a 33 anos. 45 (57,69% ) são do sexo masculino, com faixa etária entre 19 a 40 anos. 
Com relação a representação dos cursos; 55% cursam Ciências Biológicas, 37% 
cursam Química, e 7,6% cursam Física, distribuídos entre o primeiro e décimo período 
dos cursos. Suas respostas foram organizadas em planilha eletrônica e utilizando-se 
sequência alfanumérica, cujo B = Biologia, Q = Química, F = Física e números para os 

estudantes, (01B, 02B, 03B... 30n). 

Com Base nas respostas dos participantes, foi feita a construção de gráficos sobre a 
representação desses alunos em espaços de prática em pesquisa e em docência. 

A partir da matriz de pesquisa em consonância com as respostas dos alunos foi feita a 
construção de três categorias de respostas a respeito da percepções de ciência dos 
educandos. 

Ciência Dicotomizada; 

Ciência como representação do ambiente; 

Ciência como prosperidade; 

No que incidem as respostas a cerca de imagens de docência, foram criadas duas 
categorias: 

Concepção disciplinar da prática docente ; 

Docência como verbo de ação; 

A partir das respostas dos participantes sobre cultura, foi realizada a construção de 
gráficos e tabela sobre as representações culturais mais próximas aos alunos, 
objetivando uma maior caracterização do que é cultura para os educandos dos cursos 

de Ciências Biológicas, Física, e Química. 

Assim como as percepções de ciência e docência, foi feita a construção de categorias 
relativas a concepções sobre cultura. 

A partir da concepção de cultura dos participantes, foram elaboradas duas categorias: 

Cultura como expressão coletiva: 

Cultura como divulgação da tradição: 

 
Resultados e Discussões 

 

Imagens sobre ciência 

Em análise do questionário verificou-se que 62,82% dos alunos possuem experiência 
em pesquisa, nas modalidades de iniciação à pesquisa (PIBIC), ou inseridos em grupos 
de pesquisa. 

Gráfico 1 - Experiência de pesquisa dos entrevistados. 2020 
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As categorias relativas a concepções de ciência foram construídas tendo com base o 
questionario respondido por 78 alunos de licenciatura. 

Ciência Dicotomizada 

A visão dicotômica da ciência trata de uma percepção parcial do trabalho científico, em 
que apenas uma competência é exaltada. Ela impede que a figura do pesquisador e a 
do professor sejam vistas em comunhão. Bifurcando a imagem do fazer científico em 

diferentes 

faces de uma mesma esfera. 

Essa percepção é vista nas respostas “Um cientista, em um laboratório e um 
pesquisador no meio da floresta” (07B). e “Professor de jaleco e cabelo arrepiado” 
(72Q). em que é possível averiguar a Esquizofrenia do Pensamento ( MARTINS E 
SEVERO, 2019), onde a figura do professor e a do pesquisador não foram vistas em 
comunhão em nenhuma das respostas encontradas . 

A figura do professor aparece em apenas 1,2 % das respostas averiguadas. Enquanto 
a referência ao nome “pesquisador” ou “cientista“ é abordada em 6,4% das respostas. 
O aparato de pesquisa laboratorial embarcar a visão de ciência de 12,8% dos 
entrevistados. 

Outra forma de dicotomia é no pensamento individualizado do trabalho científico. Em 
que o entendimento dos processo científico é visto apenas pelo trabalho atribuído a uma 
única pessoa. Mas uma vez sendo ressaltado apenas um ângulo da esfera de trabalho 
científico. Essa perspectiva foi observada em 100% das respostas que aliaram a ciência 
ao trabalho desenvolvido por apenas uma pessoa uma visão individualista do trabalho 
científico (GIL-PÉREZ et al., 2001) oposto a visão de ciência como atividade humana 
sócio-historicamente determinada ( DELIZOICOV et al., 2002) 

Ciência como Representação do Meio Ambiente 

É evidente que a sociedade é influenciada e sofre influência da ciência, não podendo 
ser ignorando os avanços e transformações que cada uma sofre a todo momento, 
ambas sendo transformadas e transformando (SASSERON,2015). Nesse sentido, as 
manifestações da natureza sempre foram vistas com curiosidade e suas explicações 
influenciaram todo uma cultura social, diferente em cada localidade, e ao longo da 

história que a ciência galgou até chegar nos dias atuais. 

Nesta categoria procuramos destacar a forma de expressão da ciência a partir de 
representações da natureza vista em 17,9% das respostas apresentadas. Como por 
exemplo, “Fenômenos da natureza. Raios, vulcões, gravidade” (F34), “Estudo sobre os 
fenômenos da natureza e sociais” (Q28), e “Imagem de animais, plantas bactérias” 
(B69). 

Ciência como Prosperidade 

A Ciência como sinônimo de prosperidade é evidenciada em 5% das respostas dos 
estudante. Onde é vista como, “avanço”, “avanço tecnológico” e “progresso”. Esses 
entendimentos estão presentes no estudo realizado por Gil-Pérez et al., (2001) no qual 
aponta sete visões equivocadas da ciência. Nesse caso, percebemos a visão 
acumulativa de crescimento linear. Em vista disso, Morin (2005) questiona sobre se 
nossa perspectiva de progresso é real. Interpretando de modo sensorial, podemos nos 
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questionar se “o mundo real é diferente do mundo percebido ?” (LENT, 2010 p 185 ). 
Será que essa interpretação do progresso é real ? 

Quando deixamos de questionar a ciência, abrimos mão de exercer nossa cidadania. 
Como aponta Sagan (2005, p) “a ciência e a tecnologia não são apenas cornucópias 
despejando dádivas sobre o mundo“. O autor ainda levanta questionamentos acerca da 
competição pela criação de poder bélico como as armas nucleares, que mobilizou 

nações como os Estados Unidos e União Soviética. 

Imagens sobre docência 

Dentre os licenciandos que participaram 75,6% possuem experiência em docência, em 
atividades como: monitorias, aulas particulares e estágios supervisionados ou em 

Iniciação à docência (PIBID). 

Gráfico 2 - Percentual de experiência em docência dos participantes. 2020 

Em uma interseção entre as duas categorias, percebemos que 61,2 % dos participantes 
com experiência em docência, também possuem experiência em pesquisa. 

Assim como as categorias de ciências, as categorias de docência seguiram o mesmo 
modelo de construção, que tem como base as respostas adquiridas via questionário 
Google Forms em junção ao referencial teórico da pesquisa 

Gráfico 3 - Percentual dos estudante que possuem tanto experiência em docência como 

em pesquisa. 2020 

Concepção Disciplinar da Prática docente 

Percebemos que há quase sessenta anos a escola vem sendo o local determinado para 
a formação acadêmica dos cidadãos, desde a Lei 4.024- De Diretrizes e Bases da 
Educação, de 21 de dezembro de 1961 (KRASILCHIK, 2000). Com isso, uma percepção 
história se estabeleceu e continua assim na concepção de docência de 23% dos alunos 
entrevistados que citaram a escola ou a sala de aula referindo-se a imagens de 
docência, o que nos indicar uma concepção tradicional do ensino, a qual os saberes 

precisam passar pela ótica disciplinar. 

Docência como Verbo de Ação 

Na imagem mais disseminada da docência tres figuras aparecem majoritariamente. 
Sendo a figura do professor, do aluno e da escola, unidas e direcionadas a esse formato 
triangular que aparece em 41% das respostas. No entanto, para 7,6% dos estudantes, 
a docência é sinônimo de verbo de ação, como, “ensinar”, “compartilhar”, “educar” e 
“praticar”. Mas para o exercício efetivo da profissão é necessário o exercício do verbo 
pesquisar (CARVALHO;GIL-PÉREZ, 2011; GALVÃO;SEVERO, 2017). Em 
concordância Freire (2007,p 29) destaca que “não há ensino sem pesquisa e pesquisa 
sem ensino”.Ainda assim, não foi computada nenhuma resposta que relacione a 
docência a pesquisa. 

Chamamos atenção para o fato de 61,2% dos alunos terem experiência tanto em 

docência como em pesquisa. 

Aproximações entre a cultura e o ambiente científico. 
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Nosso ambiente carrega em si significados e representações, em uma dinâmica 
retroativa e alimentada pela construção e divulgação de tradições. Muito dessas 
tradições são entendidas como cultura. Neste trabalho abordarei a ciência como 
representação cultural, tal qual formulado por Delizoicov et al., (2002) e discutida por 
Sasseron e Carvalho (2011). E elencar categorias relativas à concepção de cultura dos 
participantes da pesquisa. 

Em análise do questionário realizado via Google Forms, percebeu-se que uma grande 
parcela dos estudantes não se identificam com nenhuma expressão cultural, somando 
cerca de 62,96%. O que é preocupante, visto que o reconhecimento da ciência como 
cultura proporciona ao sujeito um maior entendimento sobre o mundo e seus processos 
e fenômenos, através da investigação, reflexão e sistematização de ideias 
(SASSERON; CARVALHO, 2011). 

Gráfico 4 - Percentual de participantes que se identificam com alguma expressão 
cultural. 

Dentre os 37,2% dos estudantes que se identificam com alguma expressão cultural, 
apenas 1,8% apontaram a ciência como uma na qual se identificam. Esse números 
alerta para o distanciamento dos estudantes com o entendimento de ciência como 
cultura. 

Os autores Sasseron e Carvalho (2011) indicam que o primeiro obstáculo para a 
compressão da cultura científica se fundamenta na própria definição do conceito, que 
varia de acordo com o país e concessões de critérios. Já Oliveira, Strieder e Gianotto 
(2018) indicam que a escola e a formação de professores abrem possibilidade para o 
acesso a cultura científica. o que é prejudicado quando o estudantes de licenciatura não 
passa por uma formação que o possibilite se aproximar dessa forma de cultura. 

Dentro do percentual de alunos que se identificam com alguma expressão cultual, 
evidenciamos no gráfico abaixo com quais representações os alunos se sentiam mais 

aproximados. 

Gráfico 5 - Exemplos de expressões culturais das quais os estudantes se identificam 

Com isso, é possível identificar que uma grande parcela dos participantes sentem-se 
representados pela Música, Dança, Teatro e Cinema. Entretanto, a ciência aparece 

entre as mais baixas parcelas de representação. 

Tomando como exemplo o Cinema e a literatura, como expressões culturais que 
viabilizam diálogos com outras expressões, podemos destacar alguns aspectos 
positivas e negativos da forma com que esse diálogo vem sendo exercido. 

Os autores Piassi; Pietrocola (2009) evidenciaram no gênero literário da ficção científica, 
presente em filmes e livros, mecanismos de motivação emocional que podem ser 
usados para impulsionar as metodologias educacionais. Piassi (2015) destacam quatro 
categorias para o emprego desse diálogo, sendo: motivação, atitudes, cognição, 

habilidades. 

No entanto, há possibilidade dessa aproximação provocar entendimentos errôneos 
sobre a prática científica e comprometer a veracidade de elementos presentes na cultura 
científica, como a representação estereotipada do cientista e a crença da ciência como 

algo indiscutível. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2683 

 

A cultura do ambiente 

No quadro abaixo é demonstrado algumas das aproximações com as diversas culturas 
experimentadas pelos participantes no âmbito do convívio social, o que incide 
diretamente na evolução pessoal de cada um. 

Quadro 1 - Exemplos de experiências e aproximações entre os participantes e o seu de 
convívio ambiente. 2020 

Junto as análises dos questionários, formulamos duas categorias sobre percepção de 
cultura. 

Cultura como expressão coletiva 

Analisando as respostas dos participante, percebeu-se que 12,82% apresenta o 
entendimento de cultura como uma expressão coletiva. Ao contrário do percebido nas 
concepções de ciência, os alunos expressam um entendimento de cultura no plural, 
realizada e alimentada pelo conjunto de pessoas. 

Respostas como “pessoas reunidas” (9B), “Junção de pessoas/objetos diferentes que 
se completem e respeitem” (65B), “Diversidade de saberes e vivências” (76B) “Pessoas 
reunidas em um grupo”(79B) abrem possibilidades para a somação de experiência o 
que possibilita uma dinâmica do pensamento. 

Cultura como divulgação da tradição: 

A concepção de cultura evocada nessa categoria é sinônimo de união de pessoas. 
Conjunto de pessoas que exercem uma mesma atividade, como dança, teatro, capoeira, 
música, artesanato e grafites, que correspondem a 33,33% das respostas computadas. 

Essa concepção de cultura propõe a união e divulgação da atividade. Quem dança quer 
mostrar sua dança, quem canta quer mostrar sua música, quem desenha quer divulgar 
o seu trabalho. No que tange o ensino de ciência, existe uma necessidade emergente 
na divulgação e no diálogo, entre outras expressões capazes de promover originalidade 
do pensamento (SEVERO; ALMEIDA, 2015). 

 
Conclusão 

 

Os processos biológicos tendem a encontrar mecanismos de autorregulação, em 
processos dinâmicas na busca pelo equilíbrio. Dawkins (1976) discutiu com clareza 
sobre como alguns aspectos da natureza tem uma tendência a assumir uma 
configuração estável de arranjos dos átomos. Como a água que pela ação da gravidade 
encontrar estabilidade na posição horizontal e na forma plana. De mesmo modo, os 
cristais de sal tendem a assumir uma conformação cúbica, por promover estabilidade 
de íons de sódio e de cloreto. No sol, os átomos de hidrogénio, fundem-se 
reorganizando-se em átomos de hélio, porque nas condições predominantes daquele 
ambiente os átomos de hélio são mais estáveis. 

A Dinâmica está presente em tudo que nos cerca em prol da homeostase. E nossa 
capacidade de aprender e mudar concepções faz parte da dinâmica que incide em estar 
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vivo. A consonância com o ambiente nos permite mudar concepções até chegarmos na 
configuração que mais esteja em equilíbrio com o ambiente em que estamos inserido. 

Neste trabalho, encontramos imagens de ciência que remete a algumas concepções já 
datadas em vários trabalhos, indicando estática e não dinâmica do pensamento. Como 
a concepção individualizada do trabalho científico que esteve presente em 100% das 
respostas, e a ausência da prática de pesquisa nas imagens sobre docência. 

. Em contrapartida, os mesmos estudantes apresentam uma concepção de cultura 
fundamentada na construção coletiva, somando 46,15% Indicando que os estudantes 
fracionam cultura e ciência. O que ficou nítido com a porcentagem de apenas 1,8% dos 
estudantes citaram a ciência como expressão cultural. 

No livro A economia da natureza, o autor Ricklefs (2010) explana sobre a hipótese da 
rainha vermelha, em uma alusão a um fragmento do livro de Lewis Carroll (1871) Alice 
através do espelho, no qual a personagem da rainha vermelha diz “É preciso correr o 
máximo possível, para permanecermos no mesmo lugar". Essa hipótese demonstra que 
o ambiente em que vivemos está em constante mudança, forçando os seres vivos a um 
permanente estado de adaptação. De mesmo modo, a ciência está em constante 
mudança, e a nossa formulação sobre os cientistas não podem permanecer estagnada. 

Percebeu-se que grande parcela dos estudantes observam a docência em um formato 
triangular composto pelo professor (a), pela escola e sala de aula, sem apresentar 
relação com a atividade investigativa da pesquisa. 

No que se refere a dinâmica cultural e as representações citadas pelos alunos, 
percebeu-se que muitos possuem contato com a cultura científica pela sua inserção em 
projetos de pesquisas e grupos de estudos e projetos de extensão. No entanto, não a 
reconhecem como tal. Os autores Cerezo e Hurtado (2010) assinalam que, para que a 
dinâmica científica aconteça é essencial que a ciência interage com a cultura da 
sociedade. Também foi percebido que uma parcela considerável de alunos 

aproximaram tanto a ciência como a cultura a natureza. 
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Gráfico 1 - Experiência de pesquisa dos entrevistados. 2020 

 

 

Gráfico 2 - Percentual de experiência em docência dos participantes. 2020 

 

 

Gráfico 3 - Percentual dos estudante que possuem tanto experiência em docência como 
em pesquisa. 2020 
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Gráfico 4 - Percentual de participantes que se identificam com alguma expressão 
cultural. 

 

 

Gráfico 5 - Exemplos de expressões culturais das quais os estudantes se identificam 
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Quadro 1 - Exemplos de experiências e aproximações entre os participantes e o seu de 
convívio ambiente. 2020 
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TÍTULO: Escolarização de estudantes cegos, baixa visão e surdocegos na rede pública 

de ensino 

Resumo 

A pesquisa presente, tem como fundamento básico os princípios da Educação Inclusiva 
anunciados na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (2006). O 
Objetivo central é o de conhecer a realidade da escolarização de estudantes com 
deficiência sensorial – cegueira, baixa visão e surdocegueira, do estado do Rio Grande 
do Norte. A pesquisa se desenvolveu tomando por base a abordagem qualitativa, por 
meio da pesquisa do tipo exploratória e descritiva. A consecução dos dados se daria por 
meio da aplicação de questionário, com questões abertas e fechadas, a ser aplicado 
com dirigentes das 16 Diretorias Regionais de Educação e Cultura - DIRECs do estado 
e coordenadores pedagógicos de escolas onde estejam matriculados estudantes com 
deficiência sensorial do tipo: cegueira, baixa visão e surdocegueira. Também seria 
aplicada entrevista semiestruturada com dirigentes da Secretaria Municipal de 
Educação do Natal/RN e coordenadores pedagógicos das escolas. Os dados obtidos 
seriam analisados considerando as prerrogativas da análise de interpretação direta, 
orientada por Stake (2010; 2011), a qual consiste na análise dos dados quantitativos e 
das narrativas dos entrevistados, fundamentada pelas premissas teóricas de 
estudiosos, para fins dessa pesquisa, tais como: Magalhães (2002), Silva (2014; 2017), 
Soler Martín (1999; 2003), entre outros. A pesquisa não pode ser concluída diante do 
início da pandemia ocasionada pela COVID-19. 
 
Palavras-chave: Escolarização. Pessoas com deficiência sensorial. Educação Básica. 

TITLE: SCHOOLING PORTRAITS: BLIND PEOPLE, DEAF BLIND AND LOW VISION 

IN THE STATE OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

The present research is based on the principles of Inclusive Education announced in the 
Rights of Persons with Disabilities Convention (2006). The main objective is to know the 
reality of schooling for students with sensory disabilities - blindness, low vision and 
deafblindness, from the state of Rio Grande do Norte. The research was developed 
based on the qualitative approach, through exploratory and descriptive research. The 
achievement of the data would take place through the application of a questionnaire, with 
open and closed questions, to be applied with directors of the 16 Regional Directorates 
of Education and Culture - DIRECs of the state and pedagogical coordinators of schools 
where students with sensory disabilities of the type, blindness, low vision and 
deafblindness, are enrolled. Semi-structured interviews would also be conducted with 
directors of the Municipal Education Secretariat of Natal / RN and pedagogical 
coordinators of the schools. The data obtained would be analyzed considering the 
prerogatives of the direct interpretation analysis, guided by Stake (2010; 2011), which 
consists of the analysis of the quantitative data and the narratives of the interviewees, 
based on the theoretical premises of scholars, for the purposes of this research, such 
such as: Magalhães (2002), Silva (2014; 2017), Soler Martín (1999; 2003), among 
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others. The research cannot be concluded in the face of the beginning of the pandemic 
caused by COVID-19. 
 
Keywords: Schooling. People with sensory disabilities. Basic education 

Introdução 

O espaço escolar se constituiu como um lugar permitido a uma pequena parcela da 
população, ou seja, aos ‘mais bem adaptados’ a estrutura escolar, tornando-se, 
portanto, em um espaço proporcionador de educação elitista, seletiva e excludente. Um 
lugar, onde aqueles considerados “inadaptados” quer seja por sua condição social, 
econômica ou de deficiência não poderiam fazer parte. Na primeira metade século XX, 
mais precisamente na década de 1990, surge um paradigma que contraria em absoluto 
a teoria da seleção natural, afirmando: que todo ser humano, independente de sua 
condição física, sensorial, intelectual, de etnia, de gênero, de classe social tem 
condições de participar e aprender juntos em espaços escolares e não segregados em 
escolas ‘especiais’; a necessária reforma escolar e uma pedagogia centrada no humano 
para melhor responder à diversidade; o ver as diferenças individuais como oportunidade 
de enriquecimento do aprendizado (Ainscow, 2009). Entre os estudantes categorizados 
como ‘deficientes’ ou como ‘pessoas com necessidades educacionais especiais’ estão 
aqueles com baixa visão, os cegos e àqueles com surdocegueira, que ao longo da 
história tem experimentado discriminações de toda ordem, passado pelo campo da 
caridade, da benevolência, da genialidade que transcende o reconhecimento de sua 
capacidade humana em desenvolver-se, aprender, participar dos processos sociais 
como qualquer indivíduo sem perda visual ou auditiva, em sendo oferecidas as 
oportunidades e os instrumentos necessários a sua apropriação do mundo. No estado 
do Rio Grande, do total da população, conforme dados do IBGE (2010), 76.146 pessoas 
têm algum tipo de deficiência (intelectual, motora, visual auditiva), dos quais 59.183 
declararam-se com deficiência visual (DV) e 22.762 com deficiência auditiva (DA). Do 
total de pessoas com DV, 16.540 são cegas e 42.643 tem baixa visão. Em 2015, de 
acordo com dados do INEP, a matrícula da Educação Especial era de 621 estudantes 
com deficiência nas escolas do estado do RN. Desse quantitativo, 109 encontrava-se 
em escolas públicas da capital - Natal. Destes, 09 estudantes foram identificados com 
baixa visão matriculados em Centros de Educação Infantil. Dentre os nove alunos, dois 
apresentavam diagnóstico de deficiências associadas – intelectual e física, e com 
transtorno do espectro autista. É sabido que no município de Natal/RN, em 2017, em 
conformidade com a SEEC/ATP/GAEE/SME/APA/Equipe de Estatística e Censo 
Escolar, havia uma matrícula de quatro (04) estudantes em escolas da rede. Outros 
estudantes nessa condição de deficiência, porém, podem estar inseridos nas escolas 
da rede estadual ou, apenas, em instituições especializadas para obterem apoio 
pedagógico e de reabilitação como o: CAS – Centro de apoio pedagógico a pessoa 
surda e o CAP – Centro de Apoio Pedagógico ao estudante com deficiência visual 
Iapissara Aguiar . É imprescindível que os professores e demais profissionais das 
escolas, compreendam e se engajem em ações propositivas e assertivas para o bom 
desenvolvimento escolar de estudantes com deficiência sensorial. Para tanto, há de 
serem pensadas estratégias, atividades e recursos que possibilitem a participação ativa, 
integral e coerente com suas necessidades específicas retirando-os do campo da 
invisibilidade, do impossível. Mediante tais assertivas, esta pesquisa buscou conhecer 
mais profundamente a realidade escolar de estudantes com deficiência sensorial – 
Cegueira, surdocegueira e baixa visão -, a partir de dois fundamentos: a) da narrativa 
de coordenadores pedagógicos, professores de sala comum e de Sala de Recursos 
Multifuncional - SRM, onde é aplicado o atendimento educacional especializado – AEE 
de escolas da rede pública estadual das 16 e b) por meio do registro fotográfico da 
realidade encontrada em instituições de ensino públicas da Educação Infantil aos Anos 
Finais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, onde estejam 
matriculados os estudantes citados. 
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Metodologia 

 
A Pesquisa é de abordagem qualitativa do tipo exploratória e descritiva (BOGDAN & 
BIKLEN, 1994; GOLDENBERG, 2003). Como procedimentos, 1) aplicação de entrevista 
semi estruturada com dirigente da secretaria municipal de educação de Natal/RN, 
coordenadores pedagógicos e professor de AEE, a fim de saber sobre a matrícula e de 
estudantes com deficiência sensorial – cegueira, baixa visão e surdocegueira, bem 
como sobre os procedimentos de ensino com eles utilizados, e 2) Registro fotográfico 
da realidade encontrada em instituições de ensino públicas da Educação Infantil aos 
Anos Finais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos, do município 
de Natal/RN, onde estejam matriculados os estudantes citados. A análise dos dados via 
intepretação direta (STAKE, 2010; 2011) e fundamentada em estudiosos da área, tais 
como: Magalhães (2002), Silva (2014; 2017), Amiralian (1997), Bruno (1997), Silveira 
Bueno (2004), Soler Martí (1999) entre outros. 
 
Resultados e Discussões 

 
Tendo em vista o objetivo de conhecer a realidade da escolarização dos estudantes com 
cegueira baixa visão e surdocegueira no Rio Grande do Norte é importante compreender 
sobre o significado de Deficiência Visual (DV). Compreenda-se por baixa visão, também 
conhecida como ambliopia, visão subnormal e visão reduzida a “[...] alteração 
significativa da capacidade funcional, decorrente de fatores isolados ou associados, tais 
como: baixa acuidade visual significativa, redução importante do campo visual, 
alterações para visão de cores e sensibilidade aos contrastes, que interferem ou limitam 
o desempenho visual” (SÁ, CAMPOS & SILVA 2007, p. 11). A cegueira é uma “[...] 
alteração grave ou total de uma ou mais das funções elementares da visão que afeta de 
modo irremediável a capacidade de perceber cor, tamanho, distância, forma, posição 
ou movimento em um campo mais ou menos abrangente (SÁ, CAMPOS & SILVA, 2007 
apud SILVA, 2014, p.55). A surdocegueira, por sua vez, é considerada uma deficiência 
única, caracterizando-se por “uma deficiência singular que apresenta perdas auditivas 
e visuais congênitas e/ou adquiridas, em diferentes graus, levando a pessoa surdocega 
a desenvolver várias formas de comunicação para entender e interagir com as pessoas 
e o meio ambiente” (GRUPO BRASIL, 2003). Pode ser identificada da seguinte forma: 
cegueira congênita e surdez adquirida; surdez congênita e cegueira adquirida; cegueira 
e surdez congênitas; cegueira e surdez adquiridas; baixa visão com surdez congênita; 
baixa visão com surdez adquirida. Há duas formas de classificar a pessoa com 
surdocegueira: surdocego pré-linguístico e surdocego pós-linguístico. No Estado do Rio 
Grande do Norte, no ano de 2019, segundo dados da Secretaria Estadual de Educação, 
nas 16 Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIRECs), 512 (quinhentos e doze) 
alunos com deficiência visual foram matriculados, destes 451 (quatrocentos e cinquenta 
e um) com baixa visão, 52 (cinquenta e dois) com cegueira e 9 (nove) com surdo 
cegueira. Na cidade de Natal, de acordo com dados da Secretaria Municipal de 
Educação, foram matriculados, no ano de 2015, 86 (oitenta e seis) alunos com 
deficiência visual, sendo 74 (setenta e quatro) com baixa visão, 11 (onze) com cegueira 
e 1 (um) com surdo cegueira. No ano de 2016, 136 (cento e trinta e seis) alunos com 
deficiência visual foram matriculados na Rede Municipal, sendo 116 (cento e dezesseis) 
com baixa visão, 17 (dezessete) com cegueira e 3 (três) com surdo cegueira. No ano de 
2017, 134 (cento e trinta e quatro) alunos com deficiência visual foram matriculados na 
Rede Municipal, sendo 114 (cento e catorze) com baixa visão, 16 (dezesseis) com 
cegueira e 4 (quatro) com surdo cegueira. No ano de 2018, 90 (noventa) alunos com 
deficiência visual foram matriculados na Rede Municipal, sendo 79 (setenta e nove) com 
baixa visão, 10 (dez) com cegueira e 1 (um) com surdo cegueira. No ano de 2019, 129 
(cento e vinte e nove) alunos com deficiência visual foram matriculados na Rede 
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Municipal, sendo 106 (cento e seis) com baixa visão, 20 (vinte) com cegueira e 3 (três) 
com surdo cegueira. Diante do levantamento número de alunos com Deficiência Visual 
matriculados no Estado do Rio Grande do Norte e no Município de Natal, foi elaborado 
um roteiro de entrevista semi estruturada para ser aplicado junto aos diretores, 
coordenadores pedagógicos e professores das escolas onde as matrículas foram 
efetivadas. As entrevistas e a visitação para realização de registros fotográficos não 
puderam ser realizadas diante do início da pandemia ocasionada pela COVID-19, uma 
vez que houve a suspensão das atividades nas escolas e secretarias de educação, logo 
a pesquisa para conhecer a realidade dos alunos com Deficiência Visual nas escolas do 
Rio Grande do Norte, não pode ser concluída. Conhecer como as escolas atuais estão 
recebendo esses alunos com deficiência visual, se estão eliminando as barreiras 
arquitetônicas e comunicacionais, assim como perceber se as práticas pedagógicas e 
metodológicas dos professores contribuem para a inclusão de fato desses alunos, 
levando em consideração suas particularidades e diferenças era um dos objetivos 
principais desta pesquisa. Conhecer a realidade da escola é fundamental, uma vez que, 
ter os direitos de inclusão garantidos em lei, ter a matrícula na escola regular efetivada, 
não significam que a inclusão ocorra na prática. Diante do início da pandemia 
ocasionada pela pela COVID-19 e impossibilidade de ter dados conclusivos para a 
pesquisa, firma-se o compromisso para no futuro, assim que houver possibilidade, se 
possa concluir a pesquisa e fazer as visitações, entrevistas e registros fotográficos nas 
escolas e Natal. 
 

Conclusão 

 
Esta pesquisa surgiu da necessidade de conhecer a realidade dos estudantes com 
deficiência sensorial - baixa visão, cegueira e surdo cegueira, no estado do Rio Grande 
do Norte. Buscando apurar essa realidade, foi realizado levantamento do quantitativo 
de alunos com baixa visão, cegueira e surdo cegueira matriculados no Estado do Rio 
Grande do Norte, dando ênfase aos dados da cidade de Natal. Dessa forma, se poderia 
realizar as entrevistas, visitas e registros fotográficos, previamente planejados, 
objetivando contemplar o objetivo geral da pesquisa, que era conhecer a realidade da 
escolarização dos estudantes com deficiência sensorial, em particular, cegueira, baixa 
visão e surdo cegueira, do Estado do Rio Grande do Norte. Infelizmente, com o advento 
da pandemia ocasionada pela COVID-19, tornou-se inviável realizar as entrevistas, 
visitas e registros fotográficos, uma vez que as escolas e secretarias de educação 
suspenderam suas atividades. No entanto, pode-se dizer que, de acordo com os dados 
de matrículas, os alunos com deficiência sensorial estão tendo acesso às escolas 
regulares. Com a inviabilidade de finalizar a pesquisa, não há como dizer se a inclusão, 
de fato, desses alunos ocorre na escola, com a superação das barreiras arquitetônicas, 
metodológicas, comunicacionais e pedagógicas. Diante disso, firma-se o compromisso 
de realizar as visitas, entrevistas e registros fotográficos da pesquisa, assim que houver 
a possibilidade, para que o objetivo de conhecer a realidade da escolarização dos 
alunos com deficiência sensorial seja alcançado. As pessoas com deficiências 
sensoriais, devem ser percebidas como sujeitos de direitos. A matrícula dessas nas 
escolas regulares é fruto de anos de lutas na busca do reconhecimento de direitos, 
porém não garante uma inclusão de fato. A luta por uma educação equânime e de 
qualidade perpassa superar as barreiras arquitetônicas, comunicacionais, 
metodológicas e pedagógicas, para que dessa forma, as pessoas com deficiências 
sensoriais, cegas, com baixa visão e surdo cegas, participem efetivamente do processo 
educativo, tendo promovida sua cidadania. 
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TÍTULO: SEVERINO BEZERRA E SUA TRAJETÓRIA NA EDUCAÇÃO NORTE-RIO-

GRANDENSE: de normalista à criação do Colégio Dom Pedro II (1908-1946) 

Resumo 

 

O presente artigo integra o projeto de pesquisa “A Lei e a Escola: uma história da escola 
no Brasil (1808-2008)” e tem como finalidade investigar a trajetória do intelectual 
Severino Bezerra de Melo (1888-1971), no recorte temporal de 1908 à 1946, 
contemplando seu ingresso na primeira turma da Escola Normal de Natal, sua atuação 
como professor público, a construção do Colégio Dom Pedro II, colégio que ele dirigiu e 
lecionou até sua atuação como diretor do Departamento de Educação do Estado do Rio 
Grande do Norte. Para tal, utilizamos de análise documental e bibliográfica e dos 
entendimentos de Intelectuais para Sirinelli (1996), Barros (2010), sobre Fontes 
Históricas e Ginzburg (1989) que trata de Método Indiciário. Os estudos acerca dos 
Intelectuais demonstra uma linha tênue entre o cultural e o político, isto posto, buscamos 
investigar o professor Severino Bezerra em todos os seus aspectos, assim como em 
seus espaços de atuação e os agentes envolvidos nessa sua trajetória, evidenciando a 
sua história como Intelectual no Rio Grande do Norte. 

 
 
Palavras-chave: Intelectual. História da educação. Rio Grande do Norte. 

TITLE: SEVERINO BEZERRA AND ITS TRAJECTORY IN NORTE-RIO-GRANDENSE 

EDUCATION: from normalist to the creation of Dom Pedro II College (1908-1946) 

Abstract 

 

This article is part of the research project “The Law and the School: a history of the school 
in Brazil (1808-2008)” and aims to investigate the trajectory of the intellectual Severino 
Bezerra de Melo (1888-1971), in the time frame of 1908 to 1946, contemplating his entry 
into the first class of the Escola Normal de Natal, his performance as a public teacher, 
the construction of Colégio Dom Pedro II, a school he directed and taught until his 
performance as director of the Education Department of the State of Rio Grande From 
north. To this end, we used documentary and bibliographic analysis and the 
understanding of Intellectuals for Sirinelli (1996), Barros (2010), on Historical Sources 
and Ginzburg (1989), which deals with the Indicator Method. The studies on Intellectuals 
shows a fine line between the cultural and the political, that is, we seek to investigate 
Professor Severino Bezerra in all its aspects, as well as in his spaces of activity and the 
agents involved in his trajectory, evidencing his history as an Intellectual in Rio Grande 

do Norte. 
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Introdução 

A pesquisa aqui apresentada é resultado do plano de trabalho intitulado “Instituições 
Escolares Norte-riograndenses – (1889-1930)”, integrante do projeto de pesquisa “A Lei 
e a Escola: uma história da escola no Brasil (1808-2008)”, onde atuei como bolsista, 
financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPQ) e está relacionado com o objetivo 4 - Educação de qualidade, que compõe a 
agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), que pretende assegurar a 
educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. 

Historicamente, os intelectuais são figuras com influência na sociedade, tratam-se de 
atores sociais que desempenham papéis importantes na comunidade. Diante disso, o 
presente estudo tem como objetivo analisar a trajetória de Severino Bezerra de Melo, 
intelectual que ingressou em 1908 na primeira turma da Escola Normal de Natal, onde 
formou-se em 1910, noivo da sua colega de turma Judith de Castro Barbosa. Após sua 
aprovação em concurso, iniciou sua jornada como professor público. Severino lecionou 
em alguns Grupos Escolares no Estado do Rio Grande do Norte, entre eles o Grupo 
Escolar Frei Miguelinho, em 1913. 

Dentre seus vários cargos no Estado, se manteve na área educacional, atuando como 
professor de Geografia na Escola Normal de Natal, lecionando Instrução Moral e Cívica 
no Ateneu Norte-Rio-Grandense, dirigindo a Escola de Comércio de Natal, e ainda 
lecionando na Escola Feminina de Comércio e Escola Doméstica de Natal. Em 1927 
fundou e dirigiu o Colégio Pedro II, um internato, semi-internato e externato, que viria a 
ser ginásio por um curto período de tempo. Como uma figura influente, posteriormente, 
assumiu em 1946 a cadeira da Direção de Educação de Natal/RN.  

 
Metodologia 

 

Para atingir os objetivos do estudo, utilizamos da pesquisa do tipo documental e 
bibliográfica. Foram coletados em acervos físicos, como o Arquivo Público Nacional 
(AN) no Rio de Janeiro e virtuais disponibilizados pelos repositórios institucionais da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), notadamente o Laboratório de 
História e Memória da Educação (LAHMED); assim como a Hemeroteca Digital 
Brasileira (BN), onde foi realizado coleta e catalogação de fontes documentais sobre 
Severino Bezerra e seus espaços de atuação. Pesquisamos, ainda, em livros e em 
jornais como A República e revista Pedagogium, a fim de entender como se configurava 
a atuação de Severino na sociedade e no campo educacional no período estudado. 

Conforme Barros (2019), fontes históricas são as marcas da história. 

‘Fonte Histórica’ é tudo aquilo que, por ter sido produzido pelos seres humanos ou por 
trazer vestígios de suas ações e interferência, pode nos proporcionar um acesso 
significativo à compreensão do passado humano e de seus desdobramentos no 

Presente. (BARROS, 2019, p. 1). 
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Então, para compreender Severino enquanto intelectual, realizamos levantamento 
bibliográfico, a partir do qual destacamos autores relevantes à pesquisa em História da 
Educação como Nascimento (2018) para analisar a trajetória de Severino Bezerra como 
normalista e o livro biográfico intitulado Nany, Suíte em cinco movimentos para uma 
violoncelista, de Barbosa (2000), este fundamental para a escrita da pesquisa. 

Teoricamente, utilizamos os entendimentos de Intelectual de Sirinelli (1996); Fontes 
Históricas de Barros (2010) e, metodologicamente, ressaltamos o uso do Método 
Indiciário de Ginzburg (1989) que ressalta que “se a realidade é opaca, existem zonas 
privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la” (2007, p. 177). Destacamos a 
busca por esses sinais e indícios, de modo que contribuíssem para os objetivos traçados 
inicialmente na nossa pesquisa, a partir das fontes encontradas. Esse mapeamento das 
fontes nos proporcionou a construção do nosso corpus documental, composto por 
documentos de diversas tipologias. 

 

Resultados e Discussões 

 

Para dar início a discussão sobre as atuações de Severino, faremos breve histórico 
sobre sua vida. Severino Bezerra de Melo nasceu em 20 de maio 1888, filho de João 
Bezerra de Melo e Idalina Bezerra de Melo, natural de Nazaré da Mata, em Pernambuco. 
Severino Bezerra era o segundo filho do casal, possuindo oito irmãos. Em 1904, seu pai 
decidiu vir trabalhar como tesoureiro na Companhia Construtora da Estrada de Ferro 
Central do Rio Grande do Norte, para tal, mudaram-se para Natal/RN. 

Em 1908, Severino iniciou sua trajetória educacional no Rio Grande do Norte, quando 
aos seus 16 anos de idade, ingressou na primeira turma da Escola Normal de Natal, 
que funcionava nas instalações do Ateneu Norte-Rio-Grandense. Em 1910 a primeira 
turma da Escola Normal foi diplomada, onde formaram-se 7 professores e 20 
professoras, dentre eles, Severino Bezerra. 

Decidiu dedicar-se a arte da docência indo estudar na Escola Normal de Natal, onde fez 
parte da primeira turma de formandos, em 04 de dezembro de 1910. Nessa turma, 
formaram-se, segundo Morais: 

Luiz Antônio dos Santos Lima, Severino Bezerra de Melo, Manuel Tavares Guerreiro, 
Anfilóquio Carlos Soares Câmara, Francisco Ivo Cavalcanti, José Rodrigues Filho, Luiz 
Garcia Soares de Araújo, Ecila Pegado Cortez, Judith de Castro Barbosa, Áurea 
Fernandes Barros, Olda Marinho, Stela Vésper Ferreira Gonçalves, Beatriz Cortez, 
Arcelina Fernandes, Guiomar de França, Anita de Oliveira, Francisca Soares da 
Câmara, Maria Natália da Fonseca, Maria Abigail Mendonça, Maria das Graças Pio, 
Clara Fagundes, Maria da Conceição Fagundes, Maria Julieta de Oliveira, Maria Belém 
Câmara, Maria do Carmo Navarro, Helena Botelho, Josefa Botelho. (MORAIS, 2006, p. 
75). 

Durante a cerimônia de colação da turma, Severino noivou com sua colega de classe, 
a professora Judith de Castro Barbosa (Figura 1). No mesmo ano, em 26 de dezembro, 
os professores Severino e Judith, se unem em casamento, ambos nomeados, com 
emprego garantido em outra cidade. 

Na época, o professor Severino e a sua turma presenciaram ambientes contrastantes, 
com o atraso no desenvolvimento da região devido a falta de transporte e luz elétrica 
existente na época, além das rivalidades entre os residentes do bairro da Cidade Alta e 
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da Ribeira, Canguleiros e Xarias. Porém, em contraponto, a vida espiritual e intelectual 
estavam em pleno vapor, contando com associações literárias, jornais, revistas e 
reuniões sociais, como demonstra o professor Severino Bezerra, em comemoração ao 
cinquentenário da instalação da Escola Normal, quando escreveu sobre o 
acontecimento no jornal A República: 

Foi nesse ambiente de contraste entre o progresso material e as coisas do espírito, que 
se instalou, na tarde de 13 de maio de 1908, no prédio do Atheneu, hoje Escola de 
Farmácia e Odontologia, A Escola Normal do Rio Grande do Norte, com a presença do 
Governador Alberto Maranhão, do seu Diretor Dr. Francisco Pinto de Abreu, 
professores, autoridades, discursos, declamações, muita gente e muito entusiasmo. 

(MELO, 1958, p. 6). 

A partir do exposto, podemos verificar a trajetória de Severino Bezerra primeiramente 
como aluno da Escola normal, para em seguida observar suas atuações como professor 
e intelectual do campo educacional do Estado. 

DE NORMALISTA À PROFESSOR PÚBLICO 

Ainda na cerimônia de formatura, em 1910, o Governador Alberto Maranhão entrega os 
diplomas e anéis de formatura para os alunos. Dalí, os alunos também já saem 
nomeados: grupos escolares de várias cidades do estado aguardavam os recém-
formandos da Escola Normal de Natal para assumir seus postos como professores e 
diretores. 

Formado, Severino Bezerra começou a atuar como professor em 1911, quando mudou-
se para São José de Mipibu com sua esposa, agora chamada de Judith Bezerra de 
Melo. O casal mudou-se para assumir o novo Grupo Escolar Barão de Mipibu, onde o 
professor Severino assumiu a direção e a professora Judith assume as salas de aula. 
Ali permaneceram até 1922, constituindo sua família, onde tiverem oito dos seus doze 
filhos: Maria Júlia, 1911; Lygia, 1912; Creso, 1914; Maria, 1915; Mirtes, 1916; Túlio, 
1918; Mário, 1919 e Geraldo, 1920. Também sepultaram dois desses, Maria Júlia e 
Mário. 

Posteriormente, obtiveram transferência para Natal, onde iriam lecionar no Grupo 
Escolar Frei Miguelinho, criado em 1913. Sendo assim, em 1921 voltaram a residir na 
capital, onde tiveram mais quatro filhos: Creuza, 1922; Yara, 1923; Nany, 1925 e Marta 
em 1927, figura 2. 

Em 1924, Severino Bezerra foi nomeado Juiz Substituto Federal, como mostra o 
fragmento retirado da revista Correio da manhã (RJ), na Figura 3. Para Sirinelli (1998) 
a história dos Intelectuais encontra-se na encruzilhada entre o cultural e o político. 
Sendo assim, não é possível dissociar o Intelectual da sociedade na qual se insere, da 
qual é um reflexo e que ajuda a construir. 

Como atuante na educação do Rio Grande do Norte e com a necessidade de aumentar 
sua renda, em 1926, passou em concurso público para professor de Instrução Moral e 
Cívica no Ateneu Norte-Rio-Grandense. O professor foi aprovado com duas teses, 
intituladas “Instrução Cívica - o voto” e “Moral Prática - a família: constituição social e 
autoridade”. A sua nomeação foi publicada nas Mensagens do Governador do Rio 
Grande do Norte para a Assembleia (RN) em 1926, disponíveis na Hemeroteca Digital 
(2020): “Houve 3 concursos para Portuguez, Philosophia e Instrucção Moral e Civica, 
sendo nomeados os srs. Israel Nazareno de Souza, Padre João da Matha Paiva e 
Severino Bezerra de Mello, para essas cadeiras”. 
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Posteriormente, lecionou Geografia na Escola Normal de Natal e Dirigiu a Escola de 
Comércio de Natal, também lecionando na Escola Doméstica de Natal e na Escola 

Feminina do Comércio. 

Professor Severino Bezerra almejava uma educação de qualidade, onde os jovens 
teriam o hábito da leitura, falariam corretamente o bom português e aprenderiam outras 
línguas. Além disso, deveriam aprender bons modos para ter uma boa educação. Para 
ele, todos deveriam ter acesso a uma boa formação, incluindo os filhos de seus amigos 
de interior, que não tinham onde estudar. Desde quando se mudou para São José de 
Mipibu/RN, sonhava em construir seu próprio colégio, onde não cobraria valores 
exorbitantes como a maioria dos colégios internos de Natal, amenizando o problema de 
seus amigos interioranos. Afinal, educação não era apenas um negócio para o professor 
Severino. 

Conforme Sirinelli (1998), a história dos intelectuais situa-se em uma encruzilhada entre 
o cultural e o político. Não é possível ainda dissociarmos o intelectual da sociedade na 
qual está inserido, da qual é um reflexo e que ajuda a construir. Barbosa (2000), em seu 
livro, relata a vida e obra de Nanny, uma das filhas de Severino Bezerra, narrando alguns 
dos anseios de Severino e sua família: 

  

A divagação corria solta noite adentro para depois voltar, nos próximos dias de lua cheia. 
Os dois juntos tocando escola: ele na direção, escolhendo os professores, dando aulas 
no ginásio; Judith, na administração, provendo a cozinha, dando aulas aos menores, 
ensinando música, cuidando do lado artístico que ele tanto apreciava! Colégio e família 

convivendo juntos, no mesmo espaço. (BARBOSA, 2000, p. 26). 

  

O livro biográfico, que narra a história de Nanny, nos permitiu observar indícios das 
diversas faces de Severino, em especial sobre seu âmbito familiar e seus anseios, estes 
que que eram pouco perceptíveis a partir de fontes como revistas, jornais e outros 
documentos oficiais. Ginzburg (1989), afirma que o conhecimento do historiador é 
próximo do conhecimento construído pelo médico que investiga os sintomas para 
compor o quadro da doença a ser tratada, para ele “o conhecimento histórico é indireto, 

indiciário, conjetural”. 

O método indiciário proposto por Ginzburg (1989) nos permite, dentro do campo da 
história da educação, responder questionamentos da pesquisa a partir da investigação 
de diversas fontes e da contextualização entre elementos que, apesar de distintos, se 
unem e permitem o preenchimento das possíveis lacunas na pesquisa. Sendo assim, 
com os recortes encontrados em revistas e documentos oficiais, assim como o livro 
biográfico de sua filha Nany, nos trouxe elementos essenciais para a análise dessa 
trajetória de Severino pela educação Norte-Rio-Grandense. 

A CONSTRUÇÃO DO COLÉGIO DOM PEDRO II 

Em 1924, assumia o governo do Estado do Rio Grande do Norte José Augusto Bezerra 
de Medeiros, compadre do professor Severino, e que dividia com o amigo os mesmo 
ideais educacionais. Antes mesmo de se tornar governador, já batalhava pela educação, 
sendo diretor da Conferência interestadual de ensino primário, e fundador da revista A 
Educação. Após eleito, deu a educação lugar de destaque em seu governo, ampliando 
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o número de escolas, a exemplo da Escola Doméstica, instituição de alta qualidade 
fundada em sua gestão. 

A ideia de Sirinelli (1996) contribui com a nossa reflexão quando o autor considera que 
os grupos de intelectuais se organizam em torno de uma sensibilidade ideológica ou 
cultural comum, assim como de afinidades difusas, porém igualmente determinantes, 
estabelecem uma vontade e um gosto em conviver. Sendo assim, Severino bezerra 
fazia parte do que conceituamos como uma rede de sociabilidade (SIRINELLI, 1996) 
que legitimava sua atuação na imbricação entre os campos político, educacional e 
intelectual. 

Severino divagava em suas conversas com o compadre seu anseio por construir um 
colégio, mesmo com sua falta de recursos. Em um trecho da sua obra, Barbosa (2000) 
relata que o governador José Augusto decide então ajudar o seu compadre Severino a 
realizar o seu sonho de construir um colégio próprio: “Professor Severino Bezerra é 
homem de bem, e um educandário sob a sua orientação serviria para o 
engrandecimento do Rio Grande do Norte. Disso tinha certeza! Haveria de encontrar 
um meio de ajudar o compadre!” 

E assim o fez. Descobriu que o professor Ezequiel Barbosa acabava de fechar o seu 
antigo colégio, colocando todo mobiliário a venda. Aproveitando-se da coincidência, 
José Medeiros realiza a compra de todo o mobiliário de Ezequiel e depois convida o 
professor Severino para uma visita ao palácio e discursa: “O compadre trate de alugar 
um imóvel. Se a questão é o mobiliário, o senhor já pode instalar, amanhã mesmo, o 
seu colégio.” (BARBOSA, 2000). 

Com ajuda do seu compadre, em 1927, o professor Severino Bezerra fundou o colégio 
Dom Pedro II, internato, semi-internato e externato. O colégio Pedro II estava localizado 
na antiga rua do Norte, em Natal/RN, ao lado direito do Teatro Carlos Gomes, atual 
Teatro Alberto Maranhão. 

A estrutura do colégio era um casarão, situado em uma chácara entre mangueiras, local 
onde Severino residia com sua família. Para Cardoso (2000), a construção do colégio 
veio a somar, proporcionando um alto padrão de ensino, formando jovens que iriam 
ocupar as mais altas posições nos setores da sociedade potiguar. 

Antes da sua inauguração, o colégio já possuía alunos matriculados nas três 
modalidades, advindos do curso particular do professor Severino Bezerra. Além destes, 
alguns colegas de Severino do interior do estado ao saberem da criação do colégio pelo 
Intelectual, matricularam seus filhos e divulgaram aos seus conhecidos, e assim, no ano 
seguinte a sua inauguração, o colégio já possuía 50 internos, vindos de cidades como: 
Goianinha, Caicó, Ceará-mirim, Currais novos, São José do Mipibu e Pau-dos-Ferros. 

Inicialmente, o internato receberia apenas rapazes, porém, pensando nos pais menos 
favorecidos que não tinham como matricular suas filhas em colégios caros como a 
Escola Doméstica ou a Escola de Freiras de Natal, professor Severino decide então 
abrir um internato também para meninas, apenas algumas moças filhas de seus 
colegas, que conviviam no mesmo espaço que suas filhas, como mostra a figura 4. 

 O professor Severino, com seu colégio em expansão mantinha rigor de pai, severidade 

de professor e rigidez de professor. Marta, sua filha caçula relembra: 
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Papai tomava conta do colégio com muito cuidado. No internato, meninos e meninas só 
se misturavam durante as aulas. À medida que nós iamos crescendo, ele ia controlando 
tudo; não permitia nem que a gente olhasse para os rapazes… À noite, depois que todos 
iam dormir, fazia a ronda. Ele, sozinho. Se descobrisse alguma coisa, trazia o aluno 
para doutriná-lo. Elá no último salão, bem baixinho, passava os castigos. (BARBOSA, 
2000, p. 31). 

 

A rigidez tinha uma justificativa. Professor Severino queria elevar o colégio Dom Pedro 
ao nível dos grandes colégios de Natal/RN. Para isso, os professores foram 
selecionados para um ensino de alto nível: Luís da Câmara Cascudo (história do Brasil); 
Nilo Pereira (francês); Edgar Barbosa (história universal); padre Calazans Pinheiro 
(geografia); dr. José Ivo (história natural); Ivone Barbalho e Marieta Gurgel (inglês); Júlio 
Rezende (matemática), entre outros. 

Contudo, precisamos compreender o conceito de intelectual a partir de uma concepção 
ampla e sociocultural, englobando não apenas o envolvimento do sujeito, mas sim 
considerando o contexto em que está inserido e a sua influência neste enquanto criador 
e mediador cultural. 

Barros que ressalta a necessidade de 

  

perceber a rede dentro da qual está inserido determinado autor “produtor de idéias” – 
investigando dentro desta rede tanto as influências que o autor recebe como a recepção 
de suas idéias pelos seus diversos contemporâneos. Importante examinar, ainda, os 
diálogos do “produtor de idéias” com toda uma rede intertextual que remonta à tradição 
dentro da qual seu pensamento se inscreve ou que, também de modo contrário, o 
contrasta com as tradições contra as quais as idéias do autor estabelecem uma relação 
de ruptura” (BARROS, 2004, p. 208). 

  

O colégio então começou a ganhar fama pelo estado, e em 1929 inaugurou seu curso 
Ginasial. Apesar do seu reconhecimento pela maioria da população, uma determinada 
instituição de ensino do estado iniciou uma campanha contra o Dom Pedro II, que devido 
denuncia, precisa trocar o nome do colégio para não ser confundido com o famoso 
colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro. Sendo assim, registra em cartório novo nome: 
Ginásio Rui Barbosa. 

Posteriormente mais uma acusação: O Rui Barbosa não oferece condições necessárias 
para o funcionamento de um ginásio, pois lhe faltava instalações apropriadas, como 
laboratório em sua estrutura. E faltando apenas um ano para a formação da sua primeira 
turma de Ginásio, a fiscalização fechou o curso. Os alunos tiveram que ser transferidos 
para o Atheneu. 

Professor Severino manteve o colégio aberto com o curso primário, e criou o curso 
prático, onde desenvolveu suas ideias de boa formação de jovens, com aulas de 
conhecimentos gerais e línguas. Entretanto, o colégio não foi mais o mesmo, como 
relata sua filha Nany na sua biografia: 
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Pegaram no ponto fraco. Sabiam que o meu pai não teria condições para comprar um 
laboratório. Através do Ministério da Educação, conseguiram tirar o curso ginasial, que 
era o seu sonho. Ele pretendia, com o colégio, chegar à faculdade. Depois disso, achou 
que, só com o curso primário, não havia mais razão para continuar. Por conta disso, 
ficou triste e doente, por muito tempo. Tentou, ainda, que Túlio e Creso – os filhos mais 
velhos – levassem adiante o colégio. Não deu certo. Eles não tinham vocação para o 

magistério. (BARBOSA, 2000, p.33) 

  

Mesmo decepcionado com as denúncias e mudanças do seu colégio, professor 
Severino decidiu continuar a dar suas contribuições para a educação do estado de 
outras formas, quando em 1930, foi convidado para ser Diretor da Instrução Pública do 
novo governo do Rio Grande do norte, na sua primeira intervenção, demonstrando o 
reconhecimento do estado pelo seu trabalho e empenho. Severino permaneceu nesse 
cargo por vinte anos, em mandatos seguidos de diversos interventores e governadores: 
Irineu Jofili, Bertino Dutra, General Fernandes Dantas, Georgino Avelino, Seabra 
Fagundes, Ubaldo Bezerra (Irmão do professor Severino Bezerra de Melo), General 
Oreste da Rocha lima, José Augusto Varela e Sylvio Pedrosa. 

Nessa perspectiva, ressaltamos Severino Bezerra a partir da compreensão de sua figura 
enquanto intelectual. Sirinelli (2007) aponta entre as estruturas elementares da 
sociabilidade as gerações, onde ele compreende que no meio intelectual os processos 
de transmissão cultural são essenciais: um intelectual é definido por referência a uma 
herança, como legatário ou como filho pródigo. 

 UM INTELECTUAL DA EDUCAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE 

Dentre seus atos no período em que estava na cadeira de diretor da educação do 
estado, podemos destacar a implantação do Ensino Pré-primário, a partir dos jardins de 
infância; a instituição da merenda escolar nas escolas públicas e o incentivo às práticas 
de educação física, estudos de música e a formação do Canto Orfeônico. Tudo isso sem 
abandonar as salas de aula. 

Segundo Câmara Cascudo, professor, historiador e colega do professor Severino 
Bezerra, escreveu em seu livro Ontem (1972): 

  

Fundou e manteve o colégio Pedro II, 1927-1946, onde fui professor. Meu colega no 
magistério do Atheneu. Alto, magro, testa abaulada de meditativo, queixo de teimoso, 
olhos agudos, sorriso de ironia entendedora, comunicante e pouco comunicativo, 
reservado na prudente desconfiança a todos os entusiasmos transbordantes, foi 
inteligência de fonte legítima. Sério. Digno. Grave sem afetação. Sem embriagar-se, as 
novidades pedagógicas. Não desfilou em nenhuma procissão metodológica, porta-
bandeira ou aclamador provisório. (CASCUDO, 1972, p. 93). 

  

Cascudo ainda relata que o método que o professor Severino Bezerra utilizava em sala 
de aula era o de transmitir quantitativamente o ensino. O Mestre funcionava como um 
“transformador”, evitando que o excesso da força provocasse um “circuito” nas 
instalações estudantis. Sobre a atuação de Severino Bezerra como diretor do 
Departamento de Educação, temos a fala de Walter Wanderley, que afirma: 
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Guardo dele as lembranças mais caras. Quando teve de ocupar, várias vezes, as 
funções de Diretor do Departamento de Educação, mesmo em hora de excepcional 
agitação política, foi o homem sereno e equilibrado de sempre. Ninguém lhe falasse em 
demitir uma professora. Mesmo nas simples transferências, sempre justas, que nós 
políticos solicitávamos, fazia ponderações, esfriava nosso entusiasmo partidário com 

conselhos sábios. E isso foi bom. (WANDERLEY, 1971, p.14) 

  

Severino Bezerra foi professor durante quarenta e cinco anos, lecionando nos cursos 
ginasial, colegial e médio, se aposentando apenas em 1952. Muito participativo, foi 
sócio-efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), 
instituição que viria a reconhecer sua importância, o homenageando no centenário de 
seu nascimento. 

Sirinelli (1998) nos auxilia a compreender que as elites culturais não estão separadas 

da sociedade e sim ligadas a ela. Posto isso, o autor diz que 

O meio intelectual não é um simples camaleão que toma espontaneamente as cores 
ideológicas do seu tempo. Concorre, pelo contrário, para colorir o seu ambiente. Os 
letrados raciocinam de maneira endógena, mas o ruído de seus pensamentos ressoa 
no exterior. É afinal o que dá a sua especificidade à “alta intelligentsia”: dela participam 
os que possuem, a um ou outro título, poder de ressonância. (SIRINELLI, 1998, p. 265). 

Pensamos assim os cruzamentos na vida dos intelectuais do Rio Grande do Norte, em 
especial do professor Severino com demais intelectuais que possuíam notoriedade no 

Estado. 

 

 
Conclusão 

 
 
Severino Bezerra era membro da Associação de Professores do Rio Grande do Norte – 
APRN, entidade de classe de maior representação e de importante história para a 
educação do Rio Grando do Norte, criada em 1920. Severino atuava como orador na 
mesma época em que era presidida pelo seu colega professor e intelectual Amphiloquio 
Carlos Soares. Encontramos também textos publicados do professor Severino, em 
revistas como Pedagogium, revista oficial da APRN, onde escreveu sobre as Escolas 
Rudimentares, em 1921 e 1922. 

Conforme nos aponta Sirinelli (1998), há uma necessidade em analisar as ideias 
produzidas e defendidas pelos intelectuais de forma articulada com a cultura política da 
época em que ele está inserido. Posto isso, evidenciamos a figura histórica de Severino 
Bezerra como um importante intelectual do nosso estado, que atuou em nossa 
sociedade contribuindo para instrução pública norte-rio-grandense, recebendo 
homenagens, como o seu nome dado a duas escolas públicas estaduais, uma em Natal, 
no bairro de Mãe Luiza, e outra em Tangará, e em uma escola municipal em São José 
de Mipibu 
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A partir das concepções de intelectual para Sirinelli (2003), compreendemos que “o meio 
intelectual constitui, ao menos para seu núcleo central, um “pequeno mundo estreito”, 
onde os laços se atam, por exemplo, em torno da redação de uma revista ou do conselho 
editorial de uma editora”. Apreendemos então que essas relações descritas pelo autor 
são possibilitadas por espaços de sociabilidade e, ao investigarmos a história dos 
intelectuais, notadamente a de Severino Bezerra na Primeira República, percebemos 
que Severino estava em uma rede de sociabilidades com os sujeitos que integravam a 
elite cultural do Rio Grande do Norte na, a mesma elite que ocupava cargos pelas 
diferentes instituições educacionais, políticas, culturais e administrativas no estado. 

Entendemos que o campo intelectual está interligado com o educacional e o político. 
Classificamos então Severino Bezerra como intelectual, enfatizando a necessidade de 
apreender as relações e funções desempenhadas por ele no Rio Grande do Norte. 
Desse modo, a presença de Severino no cenário norte-rio-grandense nos permite 
evidenciar sua relevância no âmbito da História da Educação, como educador e 

intelectual, considerando a comunidade e o contexto no qual estava inserido. 
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Figura 1 - Judith e Severino Bezerra, 1910. 
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Figura 2 - Severino Bezerra ao lado de sua família, incluindo genros, noras e primeiros 
netos. 
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Figura 3 - Nomeação de Severino Bezerra como Juiz Substituto Federal do Rio Grande 
do Norte, 1924. 
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Figura 4 - Festa de final de ano do colégio Dom Pedro II (1935) 
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TÍTULO: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS: ANÁLISE DA DIMENSÃO DA GESTÃO 

EDUCACIONAL 

Resumo 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar a dimensão da gestão educacional do Plano 
de Ações Articuladas/PAR na organização da gestão educacional no município de Natal 
no período de 2011 a 2014. O principal objetivo do PAR é o fortalecimento do regime de 
colaboração entre a União, estados e municípios, a partir do planejamento educacional. 
O regime de colaboração entre os entes federados está disposto na Constituição 
Federal de 1988 no Art. 211. Numa perspectiva do federalismo brasileiro, a divisão de 
funções de forma articulada e coordenada pela União na elaboração e execução das 
políticas públicas é uma premissa básica. A adesão ao PAR é feita de forma autônoma 
pelos municípios. Cada estado e município tem autonomia para executar as ações 
geradas através da elaboração e implementação do plano. Foram utilizados para essa 
pesquisa dados coletados no site do FNDE, INEP, SIMEC e IBGE. Esses dados foram 
comparados e analisados quantitativamente para avaliar se as ações do PAR estão 
sendo efetivas e se de fato há uma melhoria na organização do sistema municipal de 

ensino. 

 
 
Palavras-chave: Plano de Ações Articuladas. Educação. Gestão. 

TITLE: Articulated Action Plan: Analysis of the Dimension of Educational Management 

Abstract 

 

This research aims to analyze the educational management dimension of the Articulated 
Action Plan / PAR in the organization of educational management in the city of Natal 
from 2011 to 2014. The main objective of PAR is to strengthen the collaboration regime 
between the Union , states and municipalities, based on educational planning. The 
collaboration regime between the federated entities is provided for in the Federal 
Constitution of 1988 in Art. 211. In a Brazilian federalism perspective, the division of 
functions in an articulated and coordinated way by the Union in the elaboration and 
execution of public policies is a basic premise. PAR membership is autonomous by the 
municipalities. Each state and municipality has the autonomy to carry out the actions 
generated through the preparation and implementation of the plan. Data collected on the 
website of FNDE, INEP, SIMEC and IBGE were used for this research. These data were 
compared and analyzed quantitatively to assess whether the PAR's actions are being 
effective and whether there is in fact an improvement in the organization of the municipal 
education system. 
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Keywords: Plan of Articulated Actions. Education. Management. 

Introdução 

O Plano de Ações Articuladas (PAR) é um programa do governo federal, criado no ano 
de 2007, com a implementação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). O 
PDE é composto por vários programas com o objetivo da melhoria dos indicadores de 
aprendizagens dos estudantes brasileiros. Dentre alguns dos objetivos desse plano está 
o fortalecimento do regime de colaboração entre estados e municípios, a partir do 
planejamento educacional. 

Ao ser elaborado o PAR e assinado termo de compromisso, estados e municípios 
mediante o regime de colaboração com a união recebem assistência técnica e/ou 
financeira da União direcionado para a educação básica. Também é necessário que 
seja criado uma equipe técnica local composta pelo dirigente municipal de educação, 
técnicos da secretaria municipal de educação, representante dos diretores de escola, 
representante dos professores da zona rural, representante dos professores da zona 
urbana, representante dos coordenadores ou supervisores escolares, representante do 
quadro técnico-administrativo das escolas, representante dos conselhos escolares e 
representante do conselho municipal de educação, que serão corresponsáveis na 
implementações das ações do PAR, contudo dependerão da assistência técnica e/ou 
financeira da União através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE). 

No ano de 2007, também foi criado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), através do Decreto 6.094/07. O Ideb é constituído pela junção do fluxo mediante 
a taxa de aprovação e pela nota do SAEB, tendo como finalidade indicar/verificar os 
resultados da qualidade da educação nacional, como também, dos estados e 
municípios. Portanto, o PAR induz estados e municípios a adotar e executar políticas 
educacionais e se utiliza como verificador da aprendizagem, ou seja, da melhoria da 
qualidade da educação, o Ideb. Ao elaborar o PAR, os estados e municípios realizam 
um diagnóstico de cada rede pública e organizam as ações de acordo com as 

necessidades. 

Esta pesquisa terá como foco do PAR a gestão educacional que se encontra no site do 
FNDE organizada na área 1 intitulada de Gestão Democrática: Articulação e 
Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino. 

 
Metodologia 

 

A pesquisa contempla uma análise das ações da dimensão da gestão educacional, nas 
suas diversas áreas, como também, sua respectiva influência na organização do 
sistema público municipal de ensino de Natal no que se refere ao regime de 
colaboração. A pesquisa busca trazer uma relação entre as diretrizes das políticas 
educacionais adotadas no município e suas implicações no sistema público de ensino 
de Natal no período de 2011 a 2014. Serão contemplados referencias teóricos, aspectos 
qualitativos, dados estatísticos educacionais. Para os dados quantitativos serão usados 
a base de dados do INEP, FNDE, SIMEC e IBGE, respectivamente. Os dados contêm, 
especificamente, informações sobre matrículas, funções docentes, Ideb do município de 
Natal, a fim de avaliar as ações do PAR no que se refere a melhoria da organização do 
sistema municipal de ensino e da atuação do comitê local. 
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Etapas da pesquisa: a) Analisar o documento do PAR ( 2011-2014) para identificação 
das ações pontuadas no PAR do município de Natal; b) Pesquisa bibliográfica, que 
envolve o levantamento da literatura para a fundamentação teórica política, bem como, 
documentos legais; c) Entrevistas semiestruturadas que são realizadas com o comitê 
local visando complementar informações não coletadas nas fontes primárias, como 
também, a coleta de informações acerca do regime de colaboração da união e o 
município de Natal. Todos esses dados serão analisados estatisticamente para um 
melhor levantamento de comparações com as dimensões do PAR no município e do 
Plano Municipal de Natal. Serão elaborados relatórios semestrais, ao qual esses 
relatórios darão subsídios à elaboração de artigos visando apresentação em eventos, 

congressos e revistas referente a área da educação. 

 
Resultados e Discussões 

 

Através da Lei n.º 5.650 de 20 de maio de 2005 foi aprovado pela Câmara Municipal de 
Natal o Plano Municipal de Educação (PME). Este Plano consiste em quatro diretrizes, 
sendo uma delas a Melhoria dos padrões de gestão educacional. Portanto, como foco 
desta pesquisa foi analisado a quarta diretriz que abrange a gestão educacional. 

Algumas metas e objetivos que estão dispostos no Plano Municipal de Educação de 
Natal têm uma relação com a gestão educacional, como por exemplo, criar mecanismos 
de acompanhamento e monitoramento do PME. É importante afirmar também que há 
uma relação encontrada no PME com o PAR no que se refere à dimensão da gestão 
educacional na área da gestão democrática: articulação e desenvolvimento dos 
sistemas de ensino. Com a adesão da prefeitura de Natal ao PAR a equipe local deve 
acompanhar/monitorar as ações. Ao analisarmos o PME observamos que há duas 
metas específicas com essa finalidade que é a de acompanhamento do respectivo 
plano, ou seja, “criar mecanismos de acompanhamento e monitoramento do PME” e 
“produzir e divulgar informativos sobre as metas do PME atingidas e reformuladas” 
(PME, 2005). Essas metas tem uma vinculação com uma ação específica do PAR que 
é a Existência, acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação, 
desenvolvido com base no PNE. Temos outras ações no PAR do município que já se 
apresentavam no PME. 

No PME de Natal tem a meta de “assegurar 20% da carga horária dos educadores para 
o planejamento de aulas, avaliações e reuniões pedagógicas” e “garantir o afastamento 
para cursos de pós-graduação strictu sensu, sem prejuízo nos vencimentos dos 
profissionais. ” 

Essas metas têm três ações no PAR específicas que é Plano de carreira para o 
magistério; Estágio probatório efetivando os professores e outros profissionais da 
educação; Plano de carreira dos profissionais de serviço e apoio escolar. Também 
podemos observar disposto no PME a meta “assessorar a elaboração e a implantação 
da proposta pedagógica em 100% das escolas da rede municipal até o segundo ano da 
execução do PME, devendo as escolas que serão criadas elaborarem, ainda no 1º ano 
de funcionamento sua proposta pedagógica” faz vinculação com a ação do PAR que é 
Existência do projeto pedagógico nas escolas e grau de participação dos professores e 
conselho escolar na elaboração dos mesmos, de orientação da SME e de consideração 
das especificidades de cada escola. 

A meta 4 do PME do quadro 1 (ver anexo 1) que é “instituir a partir de 2006, 
gradativamente, o regime de tempo integral para os educadores da rede municipal de 
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ensino” fazendo associação com uma meta específica do PAR que é Plano de carreira 
para o magistério. 

Por fim, a meta 7 do PME do quadro 1 que é “Implementar a gestão democrática, 
dinamizando os órgãos colegiados, através do processo de eleição e formação dos seus 
componentes” fazendo associação com as metas do PAR que são Existência de 
conselhos escolares; Existência, composição e atuação do conselho municipal de 
educação; Composição e atuação do conselho de alimentação escolar; Critérios para a 
escolha da direção escolar. 

 
Conclusão 

 

Podemos observar que o PAR é um programa que já se encontra em sua 3º edição e 
não responde satisfatoriamente ao que é proposto aos entes federados, pois alguns 
municípios encontraram dificuldades na sua implementação, seja técnica ou financeira, 
pois o regime de colaboração não foi respeitado como inicialmente tinha sido planejado 
nos PARs municipais e estaduais. Assim, apesar de ser um programa com o objetivo de 
obter mais participação e colaboração entre os entes, ainda está falhando no sentido de 
uma maior participação da união com assistência técnica e financeira para sua 
execução. No entanto, o PAR é um importante instrumento de planejamento e se utiliza 
de um diagnóstico realizado no momento de sua elaboração pela equipe local. Muitas 
das ações do PAR já estavam em forma de meta no Plano Municipal de Educação de 
Natal, e que percebemos, muito embora, preliminarmente que a melhoria dos Ideb do 
Município de Natal evoluiu positivamente. 

Portanto, apesar de dificuldades encontradas para sua execução, o PAR é um programa 
que contribui para que o município execute mais facilmente as metas do PME. Sendo 
um programa que organiza e propõe ações para as dificuldades de planejamento e 
execução desse planejamento. 
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TÍTULO: Literatura Infantil Negra: a voz dos sujeitos professores 

Resumo 

 

Este estudo objetiva conhecer o perfil social e profissional dos sujeitos da pesquisa 
“Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio na sala de aula” (AMARILHA, 2018 
[CNPq-UFRN]), pela relevância da função de mediadoras de leitura que exercem. 
Investiga-se sobre a formação que professoras do 5º ano do ensino fundamental 
possuem e que possam ter implicações na atividade de mediadoras. Sobre formação 
docente, fundamenta-se em Imbernón (2011), Zibetti e Pereira (2010). Sobre literatura, 
em Amarilha (2012), Oliveira; Palo, (1986), Saldanha (2018). O estudo tem abordagem 
quanti-qualitativa, Prodanov; Freitas (2013). Toma-se como amostra representativa 
quatro professoras da rede pública municipal de Natal-RN (Brasil). Como instrumento 
de construção dos dados foi utilizada a entrevista semiestruturada, que se organiza de 
modo a compor o perfil dessas professoras quanto ao social, profissional e sua relação 
com a leitura e a literatura infantil e negra. A partir dos dados construídos, constatou-se 
características convergentes dos sujeitos, assim como as motivações e obstáculos que 
enfrentam para prosseguirem na atuação docente e desenvolverem formação enquanto 
mediadoras de leitura de literatura. 

 
 

Palavras-chave: Literatura infantil. Formação de Professoras. Mediadoras de leitura. 

TITLE: Black Children's Literature: the voice of the subject teachers 

Abstract 

This study aims to know the social and professional profile of the subjects of the research 
"Black Children's Literature: debating the color of silence in the classroom" (AMARILHA, 
2018 [CNPq-UFRN]), due to the relevance of the role of reading mediators. It is 
investigated what kind of education 5th grade teachers have and that may have 
implications in the activity of mediators. Concerning the teaching education, this work is 
based on Imbernón (2011), Zibetti e Pereira (2010). Regarding the literature, it is based 
on Amarilha (2012), Oliveira (1986), Palo (1986) and Saldanha (2018). This study has a 
quanti-qualitative approach based on Prodanov (2013) and Freitas (2013). It has taken 
as representative examples four teachers from the public network of Natal-RN (Brazil). 
A semi-structured interview was carried out as a construction instrument of data, which 
was organized so that both social and professional profiles of the teachers, and their 
relation with reading and children's and black literature, was composed. From the 
constructed data, it was verified convergent characteristics of the subjects, as well as 
the motivations and barriers that they face to proceed in the teaching activity and to 
develop their qualification as mediators of literature reading. 
 
Keywords: Children's literature. Teacher Education. Reading Mediators. 
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Introdução 

  

O presente trabalho, denominado “Literatura Infantil Negra: a voz dos sujeitos” vincula-
se ao projeto matriz “Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio na sala de 
aula” (AMARILHA, 2018 [CNPq-UFRN]), que investiga a implementação e o debate de 
textos de Literatura Infantil Negra na sala de aula visando a uma educação antirracista. 

De modo específico, este estudo objetiva construir o perfil social e profissional dos 
sujeitos da pesquisa, que são professoras da rede pública municipal de Natal-RN e que 
atuarão como mediadoras do projeto matriz. 

Em vista disso, este estudo visa conhecer aspectos sociais e profissionais da identidade 
dessas professoras, que experiências trazem em sua bagagem que possam contribuir 
para essa função. Portanto, espera-se conhecer que formação elas já possuem que 
possam ter implicações na atividade de mediadoras. 

 
Metodologia 

 

Método: aspectos teóricos e metodológicos 

 

O presente trabalho utiliza a abordagem qualitativa e apresenta alguns dados 
quantitativos. Esta metodologia foi escolhida por considerar que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e os indivíduos, isto é, um vínculo indissociável entre o 
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números 
(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Como instrumento de coleta de dados foi utilizado a entrevista semiestruturada, com o 
objetivo de inteirar-se sobre o perfil acadêmico, social, sobre a relação com a literatura, 
literatura infantil negra, o repertório sobre a cultura negra e sua prática pedagógica com 
os livros dessa linhagem. Por entrevista semiestruturada, entende-se que: 

 

[...] se trata de um encontro, ou de uma série de encontros face a face entre um 
pesquisador e atores, visando à compreensão das perspectivas que as pessoas 
entrevistadas têm sobre sua vida, suas experiências, sobre as instituições a que 
pertencem e sobre suas realizações, expressas em sua linguagem própria. (MACEDO, 
2006, p. 105) 

 

Com esse entendimento, a entrevista foi organizada de modo a compreender as 
perspectivas e particularidades dos sujeitos em relação à formação, às suas vidas e 
experiências. A entrevista se estruturou em três partes: 

• parte 1 – perfil social e profissional; 
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• parte 2 – relação com a leitura e suas práticas; 
• parte 3 – relação com a literatura infantil. 

 

Os sujeitos da pesquisa são quatro professoras que atuam na rede pública municipal de 
Natal, Rio Grande do Norte (Brasil). A seleção dos sujeitos foi feita por meio de contato 
com a secretaria municipal de ensino de Natal-RN, que indicou professoras que 
poderiam ter interesse em participar no projeto. As docentes foram selecionadas por 
serem formadas no curso de Pedagogia, titulação exigida para a atuação nas séries 
iniciais do ensino fundamental, delimitação da pesquisa, e estarem atuando no sistema. 
Com essas características, elas compõem uma amostragem representativa de 
professoras que atuam no sistema público educacional do Rio Grande do Norte. Com 
os dados recolhidos, fez-se uma análise do perfil socioeconômico e profissional das 
docentes. 

As entrevistas aconteceram no mês de agosto de 2019, quando já estavam em fase 
inicial de desenvolvimento o estudo dos fundamentos teóricos do projeto matriz 
“Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio na sala de aula”, do qual fazem 
parte. 

Considerando a relevância da formação dessas professoras, neste estudo, o tema é 
abordado de forma introdutória. De acordo com Imbernón (2011) a formação docente 
assume um papel que transcende o ensino que pretende uma mera atualização 
científica, pedagógica e didática e se transforma na possibilidade de criar espaços de 
participação, reflexão e formação. 

Nessa perspectiva, entende-se que a profissão docente já não se reduz à transmissão 
de conhecimento acadêmico. Ela exerce funções que vão além, que envolvem a luta 
contra exclusão social, a promoção da participação de todos na sociedade, animação 
de grupos, as relações com estruturas sociais, com a comunidade, ou seja, com as 

mudanças socioculturais (IMBERNÓN, 2011), conforme as demandas contemporâneas. 

 
Resultados e Discussões 

 

  

A análise de resultados teve como foco, primordialmente, as respostas das docentes, 
das quais serão destacadas falas e particularidades que evidenciam os aspectos sociais 
e profissionais que possam ter implicações no trabalho de mediadoras de leitura. 

Características da formação inicial 

No que diz respeito, mais especificamente, à formação inicial, todas as docentes são 
formadas no curso de Pedagogia, conforme exigência do projeto, e atuam na área de 
educação, há mais de 15 anos. Um dado significativo sobre a formação inicial dessas 
professoras deve ser destacado: três das professoras são graduadas pela UFRN, entre 
os anos 2002 e 2005, que apresenta em seu currículo, desde 1992, disciplina relativa à 
Literatura Infantil, atualmente, nomeada de Teoria e Prática de Literatura I e II. Apenas 
uma professora não cursou na UFRN, mas na Universidade Estadual Vale do Acaraú – 
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UVA, à qual, de acordo com a professora, conta com a disciplina de literatura na grade 
curricular. 

Conforme tese de Saldanha (2018), de 27 universidades federais representando cada 
um dos estados do país e o Distrito Federal, apenas 11 dessas instituições apresentam 
no currículo de Pedagogia alguma disciplina obrigatória referente à Literatura. Assim 
sendo, a maioria das professoras, sujeitos deste projeto, formam um grupo restrito de 
profissionais do país, que tiveram acesso à área de Literatura desde sua formação 
inicial. Esse dado representa um aspecto fundamental para a atuação docente, no 
ensino fundamental, no que se refere à leitura e à literatura. 

Em termos de busca por formação e progressão de carreira, as professoras possuem 
cursos de especialização, que abrangem áreas como Literatura, Neuropedagogia e 
Ensino de Língua Portuguesa e Matemática. Um dado importante a se destacar é a 
busca pela formação continuada, evidenciada pelas qualificações em nível de pós-
graduação lato sensu. Embora, nem sempre essa qualificação esteja alinhada às 
necessidades de atuação docente (ESCUDERO; TRILLO, 2017). No entanto, no caso 
específico dessas professoras, de interesse para este projeto, observa-se que duas 
áreas são relevantes para a atuação como mediadoras de leitura de literatura: o curso 
de Literatura e o de Língua Portuguesa. 

Das professoras selecionadas, três delas, atualmente, são professoras do 5º ano do 
ensino fundamental e uma ocupa o cargo de assessora pedagógica da secretaria 
municipal de educação de Natal - RN. Para além disso, um dado significativo é que 
todas possuem mais de 10 anos de experiência com o ensino fundamental, e ao longo 
de suas carreiras puderam vivenciar as diversas etapas e níveis de ensino, acarretando 
vasto repertório de experiência pedagógica e didática. 

 

As professoras e a prática da leitura 

No que diz respeito à leitura, todas as entrevistadas afirmam gostar de ler, e que 
adquiriram o gosto pela leitura na infância, tendo como influência principal a família. Elas 
evidenciam práticas familiares importantes, como a leitura coletiva, as histórias 
contadas, o desejo da família para que elas aprendessem a ler (pois os pais declaravam 
que não tiveram essa oportunidade). Apenas duas professoras citaram o papel da 
escola, da biblioteca e dos livros didáticos nesse processo. Dentre as leituras da 
infância, que foram mencionadas, estão os cordéis, os contos e as histórias contidas 
nos livros didáticos. 

A motivação para ler, de todas as professoras, é comum em alguns aspectos. Por 
exemplo, três delas afirmam ler para se atualizar e/ou obter informações. Nesse caso, 
se utilizam como material de leitura impressos e digitais, de artigos, jornais, revistas, 
blogs. No que diz respeito aos livros didáticos, todas afirmam que leem apenas por 
obrigação, devido a escola exigir o seu uso. Na leitura de literatura, três delas afirmam 
que leem por prazer e lazer, apenas uma lê por obrigação, pois precisa ler para os 
alunos da turma. 

A frequência de leitura entre as entrevistadas varia bastante. Duas professoras 
mencionam que conseguem ler quase tudo durante o dia e/ou semana, enquanto outras 
duas, demonstram possuir mais dificuldade e passam a ler uma vez ao mês ou 
ocasionalmente. No quadro abaixo, é possível visualizar numericamente quantas delas 
conseguem ler, os materiais utilizados e a frequência com que o fazem. 
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Meios para obter o material de leitura 

Na maioria das vezes, os materiais são obtidos na internet. Os textos de literatura, além 
da internet, são obtidos pela aquisição em livrarias, sebos ou por empréstimo de amigos. 
Todas obtêm os livros didáticos nas escolas. O gráfico abaixo mostra os meios que as 
professoras utilizam para obter seus materiais para leitura. 

 

Condições para o exercício da leitura 

Todas as professoras destacam as dificuldades para manterem a prática da leitura. Os 
motivos foram unânimes: o tempo, a rotina como professora, a rotina como mãe e 
tarefas de casa são obstáculos que as impedem de manterem a frequência na leitura. 
Esse dado reflete uma condição peculiar de muitas mulheres que trabalham fora, e que 
acumulam, ainda, os trabalhos domésticos. E, sendo o magistério uma profissão 
marcadamente feminina, esse cenário se torna mais evidente, tanto que na amostragem 
desta pesquisa, as respostas foram unânimes em apresentar a rotina de tarefas 
domésticas como um impedimento para a leitura mais frequente. 

Conforme Zibetti e Pereira (2010), a docência tem sido caracterizada como uma 
profissão extremamente desgastante, cuja execução é agravada pelas condições de 
trabalho, tais como jornadas exaustivas, salários insuficientes e demandas que 
extrapolam o ambiente profissional. Com isso, além dessas situações serem favoráveis 
à fadiga física e mental, podem repercutir na qualidade de ensino dessas professoras. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua, realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2019), disponibiliza 
informações sobre as horas destinadas pela população ao mercado de trabalho e 
afazeres domésticos. Os resultados gerais mostram que: 

 

Conforme os resultados para 2018 do módulo da PNAD Contínua sobre outras formas 
de trabalho, a taxa de realização de afazeres domésticos no domicílio ou em domicílio 
de parente era 92,2% para as mulheres e 78,2% para os homens e a de cuidados de 
moradores ou de parentes não moradores, 37,0 e 26,1%, respectivamente. Nesse 
contexto, as mulheres dedicavam, em média, 21,3 horas por semana a esse conjunto 
de atividades, enquanto os homens, 10,9 horas (PNAD Contínua, 2019) 

 

A partir dessas informações, a condição das entrevistadas pode ser analisada sob esse 
prisma, quando afirmam que o tempo é o maior obstáculo à prática da leitura. Uma vez 
que, além de terem uma rotina profissional pesada, pois todas trabalham o dia inteiro 
nas escolas, elas precisam exercer funções em casa, pois ao saírem para o mercado 
de trabalho, elas não ficaram desobrigadas das tarefas domésticas, pelo contrário, 

assumiram mais uma jornada de trabalho. 

Essa situação implica, também, no intervalo de uma leitura para outra. Considerando as 
respostas das professoras do estudo, três delas conseguem manter mais constância 
nas leituras, mantendo um intervalo pequeno, geralmente, terminando uma e 
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começando outra (o que não significa que consigam ler esses livros rapidamente). As 
entrevistadas não deixaram claro o tempo exato de intervalo. Uma delas chama atenção 
sobre esse ponto ao afirmar que o intervalo entre uma leitura e outra é de muito tempo 
e que é preciso reaver essa situação. Acrescentou, também, que hoje o seu nível de 
leitura está abaixo do que esperava. Ela justifica essa situação: 

 

Fernanda: Minha rotina de trabalho é exaustiva. Mas eu acredito que é uma fase, são 
períodos, ciclos que vão acontecendo e a gente acaba tendo outros momentos, cada 
coisa tem o seu tempo. Hoje, eu preciso reorganizar, readaptar, reaver como eu faço 
essa organização para incluir o meu estudo, a minha leitura, o meu prazer. 

 

Como se pode observar, apesar de se encontrar numa situação desfavorável à leitura, 
a professora Fernanda reconhece a importância dessa prática para sua vida. Ao analisar 
o trecho da entrevista quanto à frequência de leitura, percebe-se que sua rotina de 
leitura é mínima, pois, em outro trecho da entrevista, afirma que as únicas coisas que 
lê, ao menos uma vez por dia, são os blogs e, uma vez por semana, faz leitura de 
quadrinhos. As outras entrevistadas, relatam uma realidade de leitura diferente, em que 
duas afirmam ler ao menos três materiais de leitura por dia, que são: literatura, artigo e 

jornal. 

Verifica-se, assim, que a ausência de tempo disponível para a leitura fora da rotina 
profissional, a jornada dupla de trabalho são fatores que parecem influenciar, 
diretamente, a relação com a leitura dessas profissionais. Fica evidente que essa 
situação as impede de terem uma prática cultural e de formação – como a leitura - de 
maneira frequente, significativa e prazerosa. A prática da leitura é um dos aspectos 
sobre o qual as entrevistadas relatam não ter tempo e sabemos que ele deve ter 
implicações profundas na atividade profissional, considerando-se que essas são as 
docentes que atuam no ensino fundamental, no qual se espera que o processo de 
formação de leitores se inicie. 

 

Características em comum - literatura infantil 

Ao serem abordadas sobre as leituras que mais preferem, há poucas variações nas 
respostam, uma vez que todas citam a literatura e a literatura negra como preferidas, 
mas complementam com outras leituras, como: textos bíblicos. Acerca da literatura 
infantil, como foi visto no quadro 1, todas elas gostam de ler literatura e três das 

entrevistadas mantém uma boa frequência a esses materiais. 

Na pergunta referente sobre o que estavam lendo de literatura infantil, no momento, elas 
citaram os livros: As histórias de Tia Nastácia (1937), de Monteiro Lobato; Bonito é se 
gostar (2018), de Drika Duarte; Bruna e a galinha d’Angola (2000), de Gercilda de 

Almeida e O Pequeno Príncipe (1943), de Antoine de Saint Exupéry. 

Quanto ao conhecimento de repertório de literatura infantil negra, duas delas afirmaram 
que “achava que conhecia” e citaram o livro Menina bonita do laço de fita (1998), de Ana 
Maria Machado conforme registros das falas: 
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Alice: Achava que conhecia. Lia (assim como a maioria dos professores) para os meus 
alunos, “Menina bonita do laço de fita” e considerava uma obra de literatura infantil 

negra. 

Fernanda: Até esse ano eu ficava muita naquela leitura de “Menina bonita do laço de 
fita”, porque assim, não a literatura, mas a cultura sempre me atraiu muito. 

 

Acredita-se que a partir de poucos encontros e discussões do projeto matriz - a etapa 
de formação que estavam recebendo - e com a leitura dos estudos dos fundamentos 
teóricos do projeto, elas passaram a entender e buscar mais sobre a literatura infantil 
negra. Essa atitude evidencia que o aspecto de busca pela formação não pode parar, 
apesar de terem mais de 15 anos de experiência e 50% de carreira consolidada. As 
professoras Ingrid e Alana, evidenciaram conhecer alguma literatura infantil negra. 
Especialmente a professora Alana demonstrou ter um repertório mais amplo dessa 
literatura: 

 

Alana: Eu vou dizer as que eu gosto mais. Eu li uma que é bem “batida”, vou dizer assim 
porque as pessoas falam muito nela, que é “Os cabelos de Lelê”, mas eu li quando eu 
tava grávida, eu li pro meu pai. De lá pra cá eu já li outros. Os mais atuais que eu li foi 
“Obax” [inaudível], “O mundo no black power de Tayó”. Eu tenho um instagram que eu 
posto todos o livros que eu leio. Eu li também “Zum zum zumbi”, esse eu li na biblioteca 
da escola, ele não é meu. Eu li “A jornada do pequeno senhor tartaruga”, li “O homem 
que roubava horas”, “A boca da noite” e “Meu crespo é de rainha” que é o da Bell Hooks. 

 

A professora Alana mostra um interesse maior pela temática relacionada à cultura 
negra, e ao longo da entrevista, pode-se entender sua motivação. 

Alana: Eu sempre li de tudo, mas quando foi em 2016 a minha filha [...] ela tem um 
problema na tireoide que faz o fêmur não segurar, então em 2016, eu tava trabalhando 
e o fêmur dela tinha descido e trincado. A gente foi para o hospital, ela ficou em cadeira 
de rodas, fez cirurgia. Até então eu tinha o cabelo liso, eu alisava meu cabelo [...] Eu 
nunca tive problema com a minha cor, sempre me chamava de negra de maneira 
carinhosa e eu não tinha problema com isso, mas até aquele momento eu não tinha 
noção do cunho político que aquela coisa carregava, entende? E, aí , quando minha 
filha ficou nessa situação foi muito agoniado, porque quando você tem cabelo cacheado 
você fica refém quando ele começa a crescer e você tem que alisar, e eu não tinha esse 
tempo. Foi justamente no período que minha filha começou a pedir “mamãe, eu quero 
pranchar o cabelo, eu quero alisar o cabelo” e eu “Filha, o seu cabelo é lindo, você é 
linda” [...] Na época eu fui procurar vários livros de literatura, cascaviar princesas pretas, 
princesas negras, o que eu achava, eu mostrava para ela. 

 

Partindo de uma situação de ajuda para sua filha e para si própria, visto que, 
contingencialmente, não estava em condições de alisar o cabelo, Alana mostra que a 
literatura surge como um meio para que sua filha se projete através da identificação com 
os personagens e, por espelhamento, se reconheça nas personagens, em princesas. A 
procura por um repertório de literatura em que personagens com cabelos encaracolados 
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atuam promove uma revisão da própria docente sobre a aparência de sua filha. A leitora 
busca na literatura uma personagem que legitime traço da aparência física da filha e, 
por extensão, de si própria, o que implica em fazer face a um aspecto muito mais 
complexo da formação identitária, a despeito de uso pragmático da literatura. 

Conforme já evidenciado em outro estudo (AMARILHA, 2012), todo ato de ler é 
autobiográfico, e o leitor busca na literatura algo de si com que possa se conectar e essa 
experiência pode promover uma mudança de horizonte sobre si e sobre o mundo. Essa 
parece ser a experiência vivenciada pela professora Alana, bem como é essa uma das 
expectativas do projeto “Literatura Infantil Negra: debatendo a cor do silêncio na sala de 
aula”, que tem como meta maior uma educação antirracista, e uma das formas de se 
atingir essa meta é rever o olhar que se tem sobre as pessoas negras. Embora ficção, 
a literatura está enraizada na experiência humana em todas as suas dimensões. 

Outro aspecto explorado, na entrevista, diz respeito à organização da literatura na sala 
de aula. A seguir, as professoras dão seus depoimentos: 

Entrevistadora: - Como sistematiza o trabalho com a literatura em sala? 

 

Alana: A gente lê todos os dias, temos um momento “Curtindo as leituras”, a gente 
acolhe os meninos... vem uma caixa para gente com 30 livros, de literatura, variados e, 
todos os dias, a gente lê ou conta história, ou a gente coloca os meninos para contar 
uma história que eles têm de memória [...]. 

Ingrid: Primeiro eu observo os desejos dos alunos, o quê que eles querem ler para que 
eu possa escolher o livro. Sempre que eu início uma leitura com os alunos eu justifico 
para eles porque que eu escolhi esse livro, “gente, eu escolhi esse livro por causa 
disso…”, eu coloco como um critério para a escolha do livro. As leituras são diárias [...] 

Fernanda: Hoje estamos trabalhando em um nível maior. A gente trabalha com questão 
de bullying, discriminação, questões de respeito. Eles também têm o tempo que eles 
chamam de tempo livre, que é o tempo de espera para alguma coisa. É esse tempo que 
eles vão no espaço para leitura e pegam algo para ler. 

 

A professora Alice não respondeu a essa questão porque no momento ocupava cargo 

de gestão. 

Conforme as falas revelam, na sistematização da leitura de literatura em sala de aula, 
as professoras relatam que o momento acontece cotidianamente, duas delas narram 
que, algumas vezes, a leitura é atrelada ao desejo dos alunos, daquilo que eles querem 
ler, outras vezes ligada a algum tema para ser discutido, como o bullying e preconceito. 
Esse critério reforça a função “pragmática” da literatura, quando ela é usada para discutir 
de maneira direcionada um conjunto de temáticas – pobreza, menor abandono, pais 
separados [...]. Todas vinculadas ao contexto social no qual se pretende inserir a 
criança. Esse uso pragmático da literatura tem por função cultivar valores e conceitos 
sobre a realidade (OLIVEIRA; PALO, 1986) e é uma marca do uso pedagógico que se 
faz da literatura. Entretanto, é possível partir de um contexto real para uma reflexão mais 
aprofundada, mais conotativa, por meio da literatura. 
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A docente Alice, relatou também uma situação que acompanha de perto em seu 
ambiente de trabalho. Ela não está em sala de aula, pois ocupa o cargo de assessora 
pedagógica, no momento, porém, por trabalhar diretamente com os professores, 
demonstra uma preocupação a esse respeito: 

 

Alice: [...] as pessoas que trabalham nas salas de leitura, hoje, em sua maioria, nós 
chamamos de professores readaptados, que são professores que eram da sala de aula 
e adoeceram, passam por uma junta médica. Os médicos vão e colocam na função de 
readaptados e dão um trabalho mais “light”, mas quem sofre são os alunos. [...] O grupo 
que trabalha como mediadores de leitura, os readaptados, uma vez por semana eles 
atendem uma turma. Um exemplo do que acontece é que o professor prepara a turma 
para ir para a sala de leitura e quando chega lá, o professor, que é um readaptado, está 
de licença médica e as portas da biblioteca estão fechadas. Os professores mediadores 
de leitura das bibliotecas não passam pela formação correta. Existe o acervo para os 
professores, acervo riquíssimo, mas o professor [de sala de aula] não frequenta a 
biblioteca. 

 

O testemunho da professora Alice é preocupante em vários aspectos. Como se sabe, a 
biblioteca escolar é espaço privilegiado para atividades formativas em leitura. Além de 
ser guardiã do acervo bibliográfico que serve à comunidade escolar, espera-se que 
atividades de dinamização e promoção da leitura aconteçam por meio do trabalho dos 
profissionais ali alocados, conforme é expectativa da professora Alice. No entanto, o 
relato da professora mostra que, pelo menos, na sua escola isso não ocorre. Outro 
aspecto relevante de se destacar é a política em que se aloca na biblioteca os docentes 
que apresentam problemas de saúde. Essa orientação tem longa história. Em estudo 
realizado há quase trinta anos, em Natal-RN (OLIVEIRA,1991), já havia esse 
procedimento, o que gerava a mesma frustração na comunidade escolar e desvelava o 
desprestígio da biblioteca como espaço de pouca relevância pedagógica para a 
formação do leitor. 

A professora Alice declara, francamente, a frustração com esse processo desarticulado 
do trabalho da biblioteca escolar com a sala de aula, ao que ela atribui à formação 
inadequada desses docentes adaptados. Portanto, nesse sentido, parece que não 
houve avanço significativo que reconhecesse à biblioteca a função fundamental que ela 
merece. 

Como se pode observar, não somente o trabalho docente é cansativo como também a 
própria escola carece de política sólida que garanta ao docente desempenhar seu 
trabalho de maneira eficaz e gratificante, o que certamente repercute nos aprendizes 
em formação. 

 
Conclusão 

 

  

Dado os fatos expostos e analisados, foi possível notar que as docentes entrevistadas 
apresentam aspectos convergentes em seu perfil, seja na formação, uma vez que três 
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delas são graduadas em universidade federal e apenas uma em rede privada. Sendo 
assim, tiveram acesso a disciplina de literatura, um dado fundamental para a formação 

como mediadoras de leitura. 

No que diz respeito à carreira profissional, todas possuem muitos anos de experiência 
em sala e atividades na escola (mais de 10 anos), seja como docente ou em cargo de 
gestão. Para além disso, demonstram ser motivadas pelo trabalho quando relatam o 
empenho para levar o melhor para os alunos, o que reflete envolvimento com a escola 
e suas rotinas em sala de aula. 

Nesse sentido, as professoras transparecem possuir uma visão engajada e um desejo 
de aprender mais, quando reconhecem a importância de estarem se atualizando, de 
voltarem a universidade e de colaborarem com o projeto, concedendo entrevista e 
recebendo formação no projeto de pesquisa matriz. Apesar do empenho, também 
apresentam dificuldades para serem leitoras fora do espaço do trabalho, em razão da 
dupla jornada de trabalho que vivenciam, em que além de atuarem o dia inteiro nas 

escolas, ainda possuem obrigações familiares e em casa. 

Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade de se conhecer quem são as 
profissionais que atuam como mediadoras de leitura nas escolas. Entender o cotidiano 
dessas professoras é compreender por onde caminham, os diversos saberes que 
carregam em si, e quais as necessidades que emergem para a consolidação de um 
trabalho efetivo. Destaca-se que a formação continuada, no que se refere à ampliação 
de repertório em literatura e à disponibilidade para uma vida menos atribulada merecem 
ser considerados como necessidades dessas profissionais para que o trabalho que 

realizam resulte em transformação no espaço escolar. 
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Quadro 1- A prática da leitura: materiais e frequência 
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Gráfico 1- Meios para obter o material de leitura 
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TÍTULO: O Simais e a qualidade educacional na rede estadual de educação do Rio 

Grande do Norte 

Resumo 

O presente trabalho situa a constituição do Estado avaliador em um contexto de 
mudanças sociais, políticas e econômicas mundiais. Consiste em uma pesquisa 
bibliográfica realizada com o objetivo de analisar o papel do Estado avaliador 
implementado em função da reforma gerencial da administração pública educacional. 
Considera-se que a reforma de Estado neoliberal, orientada no âmbito da gestão pública 
pelo gerencialismo, levou à constituição do Estado avaliador, que tem assumido o papel 
de definir parâmetros, coletar informações sobre a implementação das políticas e 
controlar resultados educacionais, utilizando-se, em grande medida da 
responsabilização dos profissionais pelos resultados do processos educativos. 
 

Palavras-chave: Avaliação. Educação. Estado avaliador. Responsabilização. 

TITLE: Simais and educational quality in the education of the Rio Grande do Norte state 

Abstract 

The presented work places the constitution of the Evaluating State in a context of social, 
political and economic changes worldwide. The study consists of a bibliographic 
research done with the objective of analyzing the role of the Evaluating State 
implemented in function of the managerial reform of the educational public 
administration. It's considered that the neoliberal State reform, guided in the scope of 
public management by managerialism, led to the constitution of the Evaluating State, 
which has assumed the role of defining parameters, collecting information on the 
implementation of policies and controlling educational results, using, to a large extent, 
the accountability of the professionals for the results of the educational processes. 
 

Keywords: Accountability. Education. Evaluation. Evaluation State. 

Introdução 

As mudanças nas políticas de educação decorrem de um conjunto de transformações 
socioeconômicas, políticas e culturais implementadas em âmbito mundial, cuja 
implantação considera as especificidades de cada país. No âmbito econômico, destaca-
se o ciclo da modernização do capital que, para Featherstone (2000), refere-se às 
diferentes estratégias de desenvolvimento social, baseia-se na industrialização e no 
crescimento da ciência e da tecnologia para fins de acesso a um mercado capitalista 
mundial. Sob a prática desses processos, no fim do século XX, ocorreu um dos maiores 
episódios de modernização global, quando os principais países do capitalismo 
experimentaram transformações estruturais envolvendo os avanços do 
desenvolvimento tecnológico, em especial nas áreas da tecnologia da informação e da 
comunicação que possibilitaram a automação da produção e a mundialização do capital 
(CHESNAIS, 1995). Na esfera política, a crise econômica da década de 1970 
impulsionou reformas de Estado orientadas pelo neoliberalismo que se contrapunha às 
políticas Keynesianas de pleno emprego e às políticas sociais conquistadas pelas 
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classes trabalhadoras nos principais países capitalistas desenvolvidos. Essas reformas 
implementadas nos países capitalistas ocidentais, foram impulsionadas pela nova 
direita, uma classe de economistas definida por Afonso (1999) pela combinação dos 
ideais de defesa da livre economia com a defesa da autoridade do Estado, que atuaria 
como agente de garantia de uma ordem, supostamente, gerada de modo espontâneo 
pelo mercado. Com isso, defendia-se um Estado limitado em suas funções sociais e 
forte no seu poder de intervenção para garantir a acumulação do capital, agindo onde o 
capital não lucra. O Estado deve ser mínimo apenas no que diz respeito às intervenções 
sociais, sendo forte tanto no controle sindical e monetário, diminuindo gastos sociais e 
impostos sobre grandes fortunas. Diz-se necessário, então, a transferência de parte de 
suas estruturas e serviços para a responsabilidade da iniciativa privada por meio de 
concessões e vendas, com a adoção de práticas gerenciais da esfera privada em seus 
processos (AFONSO, 2005). O modelo de administração gerencial, conforme Abrúcio 
(2005), constitui-se como estratégia fundamental dos neoliberais para redefinir o papel 
do Estado, visando a superação da crise fiscal. Sendo um modelo notoriamente antigo, 
gestado na iniciativa privada, o gerencialismo retorna sob novos moldes, visando 
aplicação na esfera pública, tendo sido reinventado de forma a suprir os espaços 
deixados pela reforma neoliberal. No campo educacional, as reformas implementadas 
tomaram como eixo a delimitação do tamanho do Estado, tendo como base, conforme 
Pereira (1997), as ideias de privatização, ‘publicização’ e terceirização". Essas ideias 
constituiram-se a partir do enfraquecimento do poder do Estado na garantia de serviços 
sociais, deixando que o mercado regule esses serviços. Para tanto o estado brasileiro 
passou a articular ações no sentido de privatizar empresas estatais, terceirizar e 
publicizar serviços (PEREIRA, 1997). No âmbito educacional, que antes era 
considerado de atuação exclusiva do Estado, fomentou-se tanto a descentralização de 
poderes e encargos quanto a publicização de serviços, visto que o Estado continua 
como financiador dos serviços que passam, em grande medida a serem prestados por 
empresas privadas (PEREIRA, 1997). Isso denota uma redução de estruturas 
operacionais na oferta dos serviços públicos, sob a alegação de diminuir custos e 
melhoria da qualidade dos serviços. No Brasil, conforme Pereira (1997), a reforma 
administrativa do Estado traz os princípios gerencialistas numa estrutura que mescla 
rigidez organizacional a uma grande flexibilização e politização do sistema 
administrativo. Sua repercussão na educação se dá em maior evidência dentro das 
políticas de avaliação trazidas pelo Estado-avaliador, objeto de discussão deste 
trabalho. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa, em princípio, propunha contemplar dados quali-quantitativos, com a 
intenção de compreender as expressões numéricas de dados de avaliações do Simais, 
bem como a análise de documentos solicitados à Secretaria de Educação do Estado do 
Rio Grande do Norte e entrevistas com profissionais da Secretaria de Estado, da 
Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte (SEEC), responsáveis pelo 
desenvolvimento do Simais, com o objetivo de reconstruir o processo de formulação e 
de implementação do Simais a fim de realizar uma análise de suas consequências para 
a qualidade da educação estadual. Em função do contexto pandêmico a qual nosso país 
foi submetido, a estratégia metodológica passou por modificações e a pesquisa se 
concentrou em uma extensa análise de referenciais teóricos, com análise de literatura 
relacionada à temática de pesquisa, considerando-se artigos científicos, capítulos de 
livros e documentos. Nesse contexto, o presente relatório foi redefinido para uma 
discussão acerca da constituição do Estado avaliador no Brasil, em decorrência das 
mudanças gerenciais da administração pública, ocorrida em diversos países e, em 
particular, no Brasil, em que a avaliação de sistemas educacionais torna-se meio de 
controle sobre as instâncias de poder descentralizadas. Assim, nesse relatório se 
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discute o que é o Estado Avaliador e qual o seu papel frente reforma gerencial da 
administração pública educacional. 
 
Resultados e Discussões 

 
Não por acaso, a avaliação constituiu-se em um dos eixos estruturantes das reformas 
da administração pública, estabelecendo-se, segundo Afonso (2013), “como 
instrumento da ação dos Estados e dos governos”. As mudanças concebidas, no 
contexto da gestão pública no campo educacional, constituiu o chamado Estado-
avaliador, que, conforme Neave (1998), é uma expressão primordialmente utilizada no 
âmbito do ensino superior, mas que, posteriormente, em meio às reformas público-
administrativas e das reinvenções das formas de governo, enquanto eixo estruturante 
destas reformas, passou a ser usada sob a ótica de outros domínios das políticas 
públicas e educativas. Em seu papel político, o Estado-avaliador constrói, define e 
controla os parâmetros e a forma como os serviços públicos são executados. Quanto 
ao campo educacional, ele se preocupa com a imposição de um currículo nacional 
comum e com o controle de resultados, porque “quando as instituições são financiadas 
de acordo com os resultados, elas tornam-se obsessivas em relação a seu 
desempenho” (OSBORNE e GAEBLER, 1992, p. 139, apud AFONSO, 1999, p. 147). 
Neste cenário, a avaliação é utilizada como suporte das ações de responsabilização e 
prestação de contas relacionados aos resultados educacionais, tornando-se mais 
importante do que os processos pedagógicos. Tomando como referência Afonso (2013), 
há uma linha estrutural de concepção do Estado-avaliador cuja constituição é dividida 
em três fases, contextualizadas frente às mudanças políticas e reformas administrativas 
ocorridas globalmente. Segundo Afonso (2013), todas as versões coexistem na 
atualidade, sendo adotadas determinadas políticas avaliativas dependentes da relativa 
autonomia dos Estados em relação às unidades federativas. Em sua primeira fase, 
ocorre a introdução de mecanismos de accountability, uma política de avaliação 
formulada a partir da mediação de estados nacionais e que toma por base os testes 
padronizados em larga escala, rankings escolares e um currículo nacional, para induzir, 
de maneira autoritária, a prestação de contas e a responsabilização de instituições, 
organizações e indivíduos. Por sua vez, esta reforma favoreceu um intervencionismo 
intenso por parte do Estado em meio a um sistema educacional descentralizado, o que 
expandiu negativamente o regime de sanções sobre as escolas públicas e seus 
professores. Em sua segunda fase, o Estado-avaliador é confrontado pelos efeitos 
externos das políticas educativas decorrentes da globalização e das transformações 
socioeconômicas, ou seja, os rankings e testes padronizados, antes ferramentas de 
avaliação comparadas em um mesmo Estado, passam a constituir-se em nível 
internacional. Isso permitiu a legitimação de discursos envolvendo as políticas nacionais 
para a educação, que desconsideram as realidades e especificidades locais, onde esses 
dispositivos avaliativos são desenvolvidos. A terceira e última fase do Estado-avaliador, 
discutida por Afonso (2013), é designada como o ciclo pós-Estado-avaliador, e se refere 
"não exclusiva, mas, principalmente, ao ensino superior e não significa que a avaliação 
tenha saído da ordem do dia, mas antes, que fugirá cada vez mais do âmbito do Estado 
nacional". Isso significa que, principalmente em países periféricos e em 
desenvolvimento, o Estado-avaliador prosseguirá com a expansão global capitalista das 
políticas de desestatização educacional e de avaliação. Isso porque esta fase vem 
acentuando a estratégia de agravamento e diversificação da lógica neoliberal quanto à 
transnacionalização da educação, enfatizando a privatização, mercadorização e 
mercantilização da educação. O termo Estado-avaliador foi, então, designado, para 
além do seu manejo inicial, como ferramenta de promoção de quase-mercados na 
educação em nações como os Estados Unidos e a Inglaterra, os países capitalistas 
centrais. Quase-mercado em educação, para Afonso (2013), é um termo adotado em 
referência a um conjunto de estratégias pensadas por organizações neoliberais a fim de 
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mercantilizar a educação regularizada pelo Estado, sem mostrar, de forma direta, o 
entrelaçamento com o meio privado, transformando-a em um produto através de 
combinações de financiamento, fornecimento e regulação educacional. Dentro do 
contexto das reformas neoliberais do Estado, temos nos deparado com sistemas 
nacionais e internacionais de avaliação da aprendizagem estudantil, considerando a 
assunção de uma maior complexidade por parte da avaliação em todo o campo político 
educacional, de instituições escolares a órgãos de regulação educacional, dentre eles 
a OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, instituiu o 
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). No âmbito nacional, avaliam 
a educação básica, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB) e a Prova Brasil, entre outros sistemas. Sendo 
assim, o debate acerca de avaliação, inserida como um dos pilares estruturantes de 
regulação do Estado-avaliador, está intrinsecamente ligado às concepções de qualidade 
da educação e não mais somente compreendendo a medição de aprendizagem, como 
também agindo enquanto ferramenta de classificação, subsídio de informações sobre 
as políticas implementadas e responsabilização profissional pelos resultados do 
processos educativos. 
 

Conclusão 

 
Assumimos, a partir do estudo realizado, o posicionamento de que, regrado pela 
produtividade empresarial, o Estado avaliador compromete a autonomia docente, visto 
que a educação é, fortemente, afetada pelas políticas de cunho neoliberal e pelo 
controle gerencial. A escola pública, pela lógica observada, tem sido afetada por um 
processo de mercantilização educacional, que atende aos anseios econômicos, 
transformando alunos e responsáveis em clientes e a avaliação em medida da qualidade 
educacional, a partir de critérios de eficiência. Concluímos, que o Estado avaliador, 
constituído a partir da reforma gerencial do estado neoliberal, transforma a avaliação 
em meio de controle dos processos e produtos educacionais. Com base nos resultados 
educacionais, os docentes têm sido responsabilizados e perdido, em grande medida, o 
controle sobre os processos educativos. Deixam, assim, de ser sujeitos deste processo, 
tornando-se parte de uma engrenagem cíclica de avaliação programada. Fomentada 
pelo jugo da meritrocacia, a avaliação externa desconsidera as realidades das escolas 
brasileiras ao utilizar estratégias de premiação e castigo para definir parâmetros de 
qualidade e eficiência escolar. Acreditamos, portanto, ser importante pontuar a 
necessidade de uma justa responsabilização dos professores na medida em que todos 
os envolvidos, em particular o poder público, assumam a responsabilidade que lhes 
cabe na conquista de uma educação de qualidade para todos. 
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TÍTULO: NESTOR LIMA E A INSTITUIÇÃO DO DIA DO PROFESSOR NO BRASIL 

Resumo 

Neste artigo, busca-se analisar as contribuições de Nestor Lima para instituição do dia 
do professor no Brasil. Nestor Lima foi Diretor do Departamento de Educação do Estado 
do Rio Grande do Norte entre 1924 e 1929; .  A partir da obra “Um século de ensino 
primário”, Nestor Lima registrou as discussões e organização para celebração do 
centenário da lei imperial 15 de outubro 1827, colocando-se como agente à indicação 
da data comemorativa. Assim, por meio de fontes como o livro “Um século de ensino 
primário”, jornais, leis e anais de congressos em acervos público, digitais e físicos na 
interface com o método indiciário de Ginzburg (1990) e o entendimento de Sirinelli 
(2003) sobre intelectuais e sociabilidades concluímos que Nestor Lima se reconhece 
como sujeito responsável sobre a indicação da data à celebração do dia do professor 
mediante rede de sociabilidades com presidentes de Estados e Diretores de Instrução 
Pública dos Estados do Paraná, Paraíba, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Sergipe, Bahia 
e Pernambuco. Foi constatado, que apesar do movimento em prol da instituição do dia 
do professor ter iniciado por volta de 1923, Nestor Lima foi o único personagem citado 
em jornais de outros Estados brasileiros como intelectual que sugeriu e mobilizou, por 
meio do seu engajamento, a criação do dia 15 de outubro em homenagem ao dia do 
professor. 

 

Palavras-chave: : Dia do professor. Intelectuais. Celebração. História da educação. 

TITLE: NESTOR LIMA AND THE INSTITUTION OF THE TEACHER'S DAY IN BRAZIL 

Abstract 

In this article, we seek to analyze Nestor Lima's contributions to the institution of 
Teacher's Day in Brazil. Nestor Lima was Director of the Department of Education of the 
State of Rio Grande do Norte between 1924 and 1929; . From the work “A century of 
primary education”, Nestor Lima recorded the discussions and organization for the 
celebration of the centenary of the imperial law October 15, 1827, placing himself as an 
agent to indicate the commemorative date. Thus, through sources such as the book “A 
century of primary education”, newspapers, laws and proceedings of congresses in 
public, digital and physical collections in the interface with the Ginzburg (1990) method 
and Sirinelli's understanding (2003) on intellectuals and sociability we conclude that 
Nestor Lima recognizes himself as responsible for the indication of the date for the 
celebration of the teacher's day through a network of sociability with presidents of states 
and directors of public instruction in the states of Paraná, Paraíba, Santa Catarina, Rio 
de Janeiro , Sergipe, Bahia and Pernambuco. It was found that despite the movement 
for the institution of the Teacher's Day started around 1923, Nestor Lima was the only 
character mentioned in newspapers in other Brazilian states as an intellectual who 
suggested and mobilized, through his engagement, the creation October 15th in honor 
of the teacher's day. 
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Introdução 

Esta investigação se relaciona aos meus estudosenquanto Bolsista de Iniciação 
científica no campo da história da educação, sob a orientação da profª Drª Olivia Morais 
de Medeiros Neta. Participei de projetos de pesquisa sobre a instrução primária no Rio 
Grande do Norte, resultando em duas produções acadêmicas, nas quais fui co-autora, 
a saber: “Centenário da Lei de 15 de outubro de 1827: um lugar de memória” e a 
“Hemeroteca Digital Brasileira: fontes e possibilidades para a pesquisa em história da 
Educação”. Nestes artigos, pesquisou-se sobre o intelectual norte-rio-grandense Nestor 
dos Santos Lima (ano de nascimento-anos de morte). 
 
Neste artigo, busca-se analisar as contribuições de Nestor Lima para instituição do dia 
do professor a partir da obra “Um século de ensino primário” que registra as discussões 
e organização para celebração do centenário da lei imperial 15 de outubro 1827. Esta 
lei instituiu a educação pública no país e determinou que em todas as cidades, vilas e 
lugares mais populosos haveria quantas escolas de primeiras letras fossem 
necessárias. 
 
Fez-se uso também de fontes impressas disponíveis para pesquisa em acervos digitais, 
que possibilita amenizar as dificuldades enfrentadas pelos historiadores em relação ao 
acesso às fontes, assim como, é uma forma bastante satisfatória de armazenar e 
preservar as fontes impressas. 
 
Além da compreensão da atuação versátil de Nestor Lima enquanto intelectual engajado 
e bem-conceituado na sociedade potiguar, reescrever a historiografia da educação 
dando ênfase nas contribuições desse intelectual norte-rio-grandense na criação de 
uma data 
 
tão significativa para os profissionais da educação (o dia do professor) é uma forma de 
reconhecer e difundir a importância das ações do Nestor Lima para educação, 
elaborando um entendimento enquanto futura profissional da educação, sobre como se 
organizou o ensino no Rio Grande do Norte. 
 
Para este estudo será utilizado o método indiciário de Ginzburg (1990, p. 179), o qual 
“Trata-se de formas de saber tendencialmente mudas – no sentido de que, como já 
dissemos, suas regras não se prestam a ser formalizadas nem ditas.” Bem como, Luca 
e Barros na discussão sobre fontes impressas e Sirinelli para o aprofundamento do tema 
sobre os intelectuais, suas redes de sociabilidade, gerações e impressos. 
 
Luca e Barros na discussão sobre fontes impressas. Para Sirinelli, “a história dos 
intelectuais tornou-se assim, em poucos anos, um campo histórico autônomo que, longe 
de se fechar sobre si mesmo, é um campo aberto, situado no cruzamento das histórias 
política, social e cultural” (2003, p. 232). 
 
A partir disso, será descrito quem é Nestor Lima e quais seus espaços de atuações e 
será investigada ações de Nestor Lima, entre os anos 1920 a 1930, que indiciam sua 
iniciativa na criação do dia do professor. 
 
Ao analisar os anexos do livro “Um século de ensino primário” que traz mensagens dos 
presidentes de diferentes estados sobre a mobilização para criação desta data pensada 
por Nestor Lima, é que se pensou na possibilidade de investigar as contribuições deste 
intelectual para instituição do dia do professor. O que nos impulsionou para desenvolver 
uma pesquisa neste aspecto, e não em diversos outros sobre este autor, foi a escassez 
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de produção acadêmica referente a esta problemática e a reescrita da historiografia, 
considerando a importância deste intelectual para a educação norte-rio-grandense e 
brasileira. 
 
Antonio Brasilio Menezes, pioneiro na pesquisa sobre este intelectual, aponta sobre 
Nestor Lima, "Reformador do ensino primário no Rio Grande do Norte na década de 
vinte, corresponsável pela instituição do dia do professor, a existência de um Nestor 
Lima educador, além de historiador e jurista" (MENEZES, 2017, p. 5). Ou seja, para este 
historiador, Nestor Lima, teve um papel fundamental na criação desta data, porém esse 
papel não é reconhecido e nem difundido. Nesse sentido questiona-se: “de que forma 
Nestor Lima contribuiu para instituição do  
 
Metodologia 

 
 
METODOLOGIA 

Por meio dos questionamentos elaborados para nortear este estudo, buscou-se validar 
a existência ou não do reconhecimento de Nestor Lima por outros Estados brasileiros 
em relação a iniciativa de instituir o dia do professor e o que ele elaborou sobre sua 
iniciativa para criação deste dia. Portanto, a Hemeroteca Digital se apresentou como 
uma melhor alternativa nas fontes relativas ao papel do Nestor Lima por outros 
personagens que atuavam na educação nacional e o livro “Um século de Ensino 
Primário” possui o material selecionado pelo intelectual para legitimar sua mobilização. 

Escolhidas e apresentadas as fontes, iniciou-se o percurso metodológico, com a 
Hemeroteca Digital, segundo Azevedo, Pessoa e Medeiros Neta (2019) “A Hemeroteca 
Digital faz parte da Fundação Biblioteca Nacional e, em conjunto com a Biblioteca 
Nacional Digital , tem como objetivos principais a preservação da memória cultural 
brasileira e proporcionar o amplo acesso ao acervo existente.” A Hemeroteca Digital, 
possui jornais a partir do ano 1740, de todos os estados brasileiros, contando com 775 
jornais. 

O recorte temporal é o primeiro requisito ao se fazer uma busca ampla nessa plataforma, 
então as justificativas para o recorte foram pensadas. Os trabalhos elaborados sobre o 
“dia do professor” mapeiam fontes a partir do ano 1933 no qual se atribui a iniciativa de 
se comemorar a data em homenagem ao professor primário à Associação dos 
Professores Católicos do Distrito Federal, apesar da data ser oficializada nacionalmente 
como feriado escolar pelo Decreto Federal 52.682, somente em 14 de outubro de 1963. 

No entanto, como este artigo busca esclarecer quais ações indiciam a iniciativa de 
Nestor Lima na criação da data, a investigação foi realizada com outra demarcação 
temporal, não a partir de 1933 como inicia a história oficializada, e sim, entre os anos 
1920 a 1929, pois além de ter sido o período de maior atividade do intelectual destacado 
na esfera da educação, foi entre esses anos que ele se mobilizou perseverantementena 
criação do Dia do Professor. 

Já decidido o recorte temporal do trabalho, aplicamos na opção facilitadora para 
investigação no site da Hemeroteca Digital. O filtro escolhido na página inicial foi o por 
“período”, por ser mais abrangente, no caso, foi descartadas as opções por “periódico” 
e por ‘local”. Fm seguida, os termos foram delineados, “Dia do Professor”, “Dia do 
mestre” e “Dia do mesttre” de acordo com as produções encontradas sobre a temática. 
A lista de jornais foi, então, lançada, com os nomes dos jornais, número de acervos, 

páginas e ocorrências (número de vezes que o termo pesquisado foi encontrado) 
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Os recursos disponíveis na Hemeroteca Digital simplificam o trabalho do pesquisador. 
Ao selecionar um jornal da lista, têm a opção de folhear o jornal completo que possui a 
ocorrência ou de maneira direta, explorar somente os termos em destaques e seguir 
para próxima ocorrência. Nessa pesquisa, foi utilizada as duas opções dependendo da 
relevância da notícia para o presente estudo, a sondagem de outras páginas do jornal 
ocorreram brevemente com intuito de verificar possíveis elementos complementares a 
notícia principal destacada pelo recurso do site, no entanto, nenhum elemento foi 
encontrado utilizando essa opção. 

Foram verificados 565 ocorrências, distribuídas em 74 jornais, como mostra o gráfico 
acima, o qual evidencia os agrupamentos de jornais de acordo com a quantidade de 
ocorrências encontradas em cada um. A maior parte destes periódicos, 26 unidades, 
conteve apenas 1 ocorrência em cada jornal, enquanto apenas 1 unidade (jornal) 
registrou o número de 9 ocorrências. 

Para organização das notícias pertinentes a este artigo, foi elaborada uma tabela com 
os resultados. Além da organização da tabela, todas as notícias foram transcritas e 
algumas salvas por meio de download. 

  

 

Resultados e Discussões 

 
 
Discorrer sobre Nestor Lima e os seus campos de atuações, antecede o seguinte 
questionamento, por que estudar esse sujeito? Qual a importância desse sujeito para 
historiografia da educação norte-rio-grandense? Sirinelli (2003, p. 235) determina, para 
“quem estuda a ação dos intelectuais, surge obrigatoriamente o problema de seu papel 
e de seu “poder”, problema que, de uma forma prosaica, pode ser assim resumido: 
teriam esses intelectuais, em uma determinada data, influído no acontecimento?” Qual 
a influência teria Nestor Lima na criação do dia do professor? 

Sirinelli ao teorizar sobre a categoria história dos intelectuais, fala sobre dois conceitos 
cruciais para este trabalho intelectuais e as redes de sociabilidades, conceitos 
fundamentais para formatação da minha pesquisa ainda no que se refere à classe de 
intelectuais como atores políticos, que por muito tempo foram rejeitados pela 
historiografia. Os intelectuais, pois para este “a história dos intelectuais tornou-se assim, 
em poucos anos, um campo histórico autônomo que, longe de se fechar sobre si 
mesmo, é um campo aberto, situado no cruzamento das histórias política, social e 
cultural” (2003, p. 232). 

Nesse sentido, o intelectual potiguar tem seu engajamento termo utilizado por Sirinelli 
(2003) marcado pela ocupação de diversos cargos públicos e consequentemente, seu 
prestígio social. 

Nestor dos Santos Lima, nasceu em Assú/RN em 1º de agosto de 1887. Cursou 
bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito do Recife. Além 
de advogado foi historiador e professor. Ao longo de sua vida exerceu vários cargos 
públicos. Foi professor da Escola Normal de Natal, sendo diretor desta instituição entre 
1911 e 1923. Foi Diretor do Departamento de Educação do Estado do RN entre 1924 e 
1929; Secretário Geral do Estado em 1930; presidiu o Conselho Penitenciário de 1933 
a 1959; exerceu a função de Procurador Geral do Estado em 1943; presidiu o Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte a partir de 1910, ficando 32 anos neste 
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cargo. O intelectual também desempenhou outros inúmeros cargos públicos, falecendo 
em Natal/RN no dia 26 de fevereiro do ano de 1959. 

Nestor dos Santos Lima ao longo de sua vida, produziu mais de trinta obras nas áreas 
de Educação, História e Direito. Entre essas produções se podem citar: “Lições de 
Metodologia” (1911), “Metodologia do Ensino Primário e Normal” (1913), “Um Século de 
Ensino Primário” (1927), “O Celibato Pedagógico” (1928), Jubileu de Ouro do Instituto 
Histórico (1952), “Algumas Lendas e Tradições Potiguares” (1953), dentre outras, além 
de ter. 

Nos anos em que esteve como diretor da Escola Normal de Natal e Diretor do 
Departamento de Educação do Estado do RN, Nestor Lima reformou a Instrução Pública 
Primária propondo para esse sistema de ensino mudanças nas estruturas físicas das 
escolas e em suas metodologias em consonância com os ideais modernistas 
republicanos. 

Assim sendo, o professor deveria lecionar dentro de um caráter intuitivo, prático e 
educativo, constituindo o ensino ministrado por meio de práticas e experimentos. Para 
tanto, os mestres do ensino primário deveriam ser preparados para a nova metodologia 
de ensino. 

Quando retornou a capital potiguar, prestou concurso e ingressou como professor na 
Escola Normal de Natal, na qual ministrou as disciplinas de Pedagogia,Pedologia e 
Psicologia Infantil. Pode-se considerar que sua inserção nessa instituição representou 
a porta de entrada de Nestor Lima no campo educacional do Estado. Além de professor, 
ele foi também diretor da Escola Normal de Natal no período de 1911 a 1923. Nesse 
mesmo período, foi também diretor do Grupo Escolar Modelo Augusto Severo. Apenas 
deixou seu cargo na instituição para assumir a Diretoria de Instrução Pública e, em 
seguida, ser nomeado primeiro Diretor do Departamento de Educação do Estado, 
função que desempenhou de 1924 a 1928. 

Nestor Lima ocupou diferentes posições políticas e administrativas de relevância no 
cenário da educação potiguar, atuando verdadeiramente como um intelectual engajado, 
dessa forma, esclarecendo a noção do termo intelectual, levando em consideração seu 
histórico que obteve diversas mutações, o autor destaca duas acepções do termo, “uma 
ampla e sociocultural, englobando os criadores e os “mediadores” culturais, a outra mais 
estreita, baseada na noção de engajamento” (SIRINELLI, 2003, p. 242), que é uma 
intelectual que está presente desenvolvendo diferentes papéis sociais. 

Dando seguimento, além de atuar junto a instituições culturais e científicas, entre as 
quais destacamos o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte do qual se 
tornou presidente em 1927 e, posteriormente presidente até sua morte. 

Sobre as redes de sociabilidades de Nestor Lima ramificando o conceito de intelectual 
segundo Sirinelli (2003), depara-se com a noção de sociabilidade intelectual, que é 
constituída de duas formas: como redes de sociabilidade que subsidiam o campo 
intelectual por meio das forças de adesão (amizade, influência, fidelidades) e de 
exclusão (posições tomadas, cisões), e como “microclimas”, que apresentam a conduta 
específica de um grupo de intelectuais. 

Nesse sentido, as redes de sociabilidade se relacionam diretamente com a trajetória de 
Nestor Lima, enquanto intelectual. Em nossa primeira fonte de pesquisa o livro “Um 
século de ensino primário”, é possível observar a recepção dos governadores de 
estados em relação a comemoração a nível nacional do centenário da lei 15 de outubro, 
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assim como nos trabalhos anteriores, constatamos as diversas viagens de Nestor Lima 
como representante do estado, a nível nacional e internacional, estabelecendo contato 
com presidentes de estados, a sua fidelidade ao presidente de estado José Augusto e 
amizade com outros intelectuais da época, tudo isso colaborou para que Nestor Lima 
mobilizasse esses sujeitos a pensar o “dia do professor.” 

INDÍCIOS DA INICIATIVA DE NESTOR LIMA NA INICIATIVA DO DIA DO 

PROFESSOR 

A partir dos dezessete jornais, que tiveram noticias selecionadas, levando em 
consideração, a relevância dessas para a pesquisa, traçou-se a seguinte categorização: 
Dia do Professor e Liga de Professores; Dia do Professor e Organização do Projeto de 
lei; Veto ao projeto; Comemoração do Dia do Professor; Nestor Lima e o Dia do 
professor. 

55 das 59 notícias selecionadas para compor a investigação foram filtradas com o uso 
do termo “Dia do Professor”, já as outras 4, foram pesquisadas pelo termo “Dia do 
mestre”. 7 dos 17 jornais divulgaram estas notícias, são do estado do Rio de Janeiro, 
três de São Paulo, três do Paraná, já Pernambuco, Espírito Santo, Santa Catarina, e 
Rio Grande do sul foram representados por apenas um jornal cada. O jornais que citam 
Nestor Lima, foram os jornais ‘Diário da tarde” do Paraná e o “Jornal do BrasiL” do Rio 
de Janeiro, as noticias apresentam a iniciativa de Nestor na sugestão do 15 de outubro 
na escolha do dia do professor. 

Organizados os dados encontrados na Hemeroteca Digital, foram transcritos os anexos 
do livro Um Século de Ensino Primário, e em sequencia, feito um levantamento e 
cruzamento sobre quais estados foram citados nos anexos, quais representantes de 
estados se pronunciaram em relação a celebração do centenário da lei de Instrução 
Pública e a comemoração do dia do professor, e quais notícias selecionada pelo próprio 
Nestor Lima fundamenta a sua iniciativa na instituição deste importante dia. 

A obra “Um Século de Ensino primário” escrita por Nestor dos Santos Lima (1927) é 
uma valiosa fonte para História da Educação Norte-rio-grandense, esta trata-se, 
segundo a análise de Menezes (2019)” de uma revisão da evolução histórica do ensino 
primário no Brasil do Império até a República nos anos de 1920. E examina sob o marco 
da lei de 1827 a evolução do ensino nos dois períodos, passando do contexto nacional 
para o local.”Compreende-se que a produção da obra, principalmente dos anexos, foi 
uma forma de produzir memória sobre seu papel na celebração do centenário e suas 
ações na gestão do ensino do Rio Grande do Norte. 

Nos anexos do livros é apresentada de início uma entrevista do Nestor Lima ao Jornal 
ao jornal a República na qual ele comenta sobre a comemoração do centenário, durante 
a entrevista Nestor Lima também relata a decisão importante que tomou com o 
presidente do Estado do Paraná Raul Gomes 

alvitrou-me a creação de um dia do professor, idea que pretendia levar a effeito no 
Parana e solicitar dos responsáveis pelo ensino em outros Estados do Brasil fosse ali 
também effectuada.Respondi-lhe concordando com a idea, lembrando, porem. a 
conveniência de designar-se lhe dia 15 de outubro do corrente anno, afim de celebrar-
se concomitantemente o centenario da lei acima referida. Nesse sentido, enviei-lhe um 
artiguete que elle fez publicar nos jornaes de' Coritiba 

Conforme o combinado, Nestor Lima relata ainda nessa entrevista que, o artigo lançado 
em sua autoria foi publicado, e como parte do que ficou acordado entre os dois, ele se 
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dirigiu aos diretores de ensino: Agnello Bittencourt -Amazonas, Mosenhor Jõao Milanez- 
Paraíba, dr. Adalberto Marroquim- Alagoas, dr. Helvecio de Andrade - Sergipe, Genaro 
Guimaraes -Pernambuco, drs. Pedro Voss - São Paulo, Renato Jardim - Rio de Janeiro 
(Distrito Federal) e Anysio Teixeira - Bahia; conseguindo de todos estes diretores, 
segundo Nestor Lima, aplausos e apoio a ideia em apreço. 

Ainda nos anexos do livro estão presentes as mensagens dos representantes de cada 

estado sobre o pedido de colaboração do Nestor Lima em relação a celebração. 

  

 
Conclusão 

 
 
Pesquisar sobre Nestor Lima e sua atuação para criação do dia do professor, é em 
primeiro lugar, entender quais as suas contribuições na construção deste dia, e pode-
se observar que Nestor Lima, por meio de sua rede de sociabilidade, se mobilizou de 
norte a sul do país, discutindo e promovendo o assunto com agentes que organizavam 
a educação da época, logrando êxito por onde passou. Teve seu nome em destaque 
em dois importantes jornais de grandes metrópoles do país. 

Além disso, estudar essa temática é reescrever a história sobre a criação desta data, 
retornando dez anos do ponto de partida dos trabalhos já produzidos. No caso, este 
trabalho contribui para o entendimento das nuances que perpassam a criação desta 
data. Expondo, a organização de projetos, a votação de projeto, o veto ao projeto, as 
comemorações iniciais e opiniões dos agentes da política e do pensamento educacional 
da época. 

As análises sobre os dados produzidos com este estudo não se esgotaram. No entanto, 
é necessário aprofundamento em material teórico já apontados e ultilizados nesse 
primeiro momento, para realizar reflexões aprofundadas, e assim, contribuir com a 
História da Educação do Rio Grande do Norte e do nosso país. 
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Figura 01- Lista de ocorrências por periódico 
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Grafico 01- Agrupamento de Jornais por número de ocorrências 
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Tabela- Resultado da Pesquisa na Hemeroteca Digital 
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Tabela 01- Resultado da Pesquisa na Hemeroteca Digital (continuação) 
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TÍTULO: O tempo e a escola: construindo um estudo exploratório 

Resumo 

Nos deparamos com o termo tempo em diversas ocasiões da nossa vida, pois este é 
um conceito que reflete aspectos culturais relativos a todas as sociedades. É comum o 
identificarmos permeando as mais diversas áreas, podendo se apresentar como tempo 
biológico, histórico e físico, por exemplo. Devido à tamanha importância, o conceito de 
tempo ganha espaço nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e no contexto 
escolar. Essa pesquisa objetiva compreender como esse conceito é trabalhado na 
escola, a partir das compreensões de cada sujeito, considerando os aspectos do “tempo 
físico” e do “tempo cultural”. Foi realizada uma pesquisa de natureza bibliográfica no 
banco de Teses e Dissertações da CAPES, onde buscou-se trabalhos da área de ensino 
de ciências, publicados de 2008 a 2019, relacionados ao conceito de tempo na escola. 
Os termos utilizados para a busca foram ‘tempo’ e ‘conceito de tempo’. Para o primeiro 
termo de busca foram encontradas 14 dissertações e 6 teses, enquanto que para o 
último foram encontradas 18 dissertações e 5 teses. Outras atividades foram 
desenvolvidas: a realização de entrevistas semiestruturadas com professores do ensino 
médio de uma escola pública de ensino e a análise preliminar dos livros didáticos 
adotados no ensino médio da mesma escola. Essa pesquisa teve papel importante no 
registro de como o conceito de tempo é trabalhado pelos professores e como é 
apresentado pelos pesquisadores brasileiros em publicações derivadas de cursos de 
pós-graduação 
 
Palavras-chave: conceito de tempo, escola, estudo exploratório, dissertações e teses 

TITLE: Time and school: building an exploratory study 

Abstract 

 

We come across the term time on several occasions in our life, as this is a concept that 
reflects cultural aspects relating to all societies. It is common to identify it permeating the 
most diverse areas, which can present itself as biological, historical and physical time, 
for example. Defended to such importance, the concept of time gains space in the 
National Curriculum Parameters (PCN) and in the school context. This research aims to 
understand how this concept is worked at school, from the understanding of each 
subject, considering the aspects of "physical time" and "cultural time". A bibliographic 
research was carried out in the CAPES Theses and Dissertations database, where 
research in the area of science teaching, published from 2008 to 2019, related to the 
concept of time in school, was sought. The terms used for the search were ‘time’ and 
‘time concept’. For the first search term, 14 dissertations and 6 theses were found, while 
for the last one, 18 dissertations and 5 theses were found. Other activities were 
developed: carrying out semi-structured disconnections with high school teachers from 
a public school and a preliminary analysis of the textbooks adopted in high school at the 
same school. This research played an important role in recording how the concept of 
time is worked by teachers and how it is presented by Brazilian researchers in 
publications derived from postgraduate courses. 
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Keywords: concept of time, school, exploratory study, dissertations and theses 

Introdução 

Constantemente nos deparamos com o uso do termo "tempo" em diversas ocasiões da 
nossa vida, mas raramente paramos para refletir o que de fato ele significa. Talvez até 
nem saibamos conceituá-lo. Contudo, o tempo é um aspecto cultural relativo a todas as 
sociedades (REIS & REIS, 2016). De acordo com esses autores, a reflexão e a busca 
por uma compreensão sobre o que é o tempo ocorrem desde a antiguidade e se 
expressam através da mensuração física ou de representações artísticas, literatura ou 
obras cinematográficas de ficção científica. Além disso, é comum identificarmos o 
conceito de tempo permeando diversas áreas e se apresentando como tempo biológico, 
histórico e global, por exemplo (FAGUNDES et al, 2011 apud RAMOS & SCARINCI, 

2013). 

Por ser o conceito de tempo tão abrangente e multifacetado há um espaço favorável 
para ele no contexto escolar, de forma curricular e cultural, uma vez que ele é 
diariamente vivenciado na teoria e na prática por todos os sujeitos presentes nesse 
meio. Dessa forma, se faz necessário refletir sobre: de que modo esse conceito é 
trabalhado na escola? Como vem sendo estudado na área de ensino de ciências? Como 
os diferentes sujeitos que vivenciam o espaço escolar, em particular professores e 
estudantes, interagem e dialogam com esse conceito? Como ele é tratado (ou não) nas 

diversas disciplinas? 

Devido à tamanha importância, o conceito de tempo ganha espaço nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), que apontam que “a competência para reconhecer o 
significado do conceito de tempo como parâmetro físico, por exemplo, deve ser 
acompanhada da capacidade de articular esse conceito com os tempos envolvidos nos 
processos biológicos ou químicos, e mesmo sua contraposição com os tempos 
psicológicos, além da importância do tempo no mundo da produção e dos serviços. [...] 
o tempo não é somente um valor colocado no “eixo horizontal” ou um parâmetro físico 

para o estudo dos movimentos” (BRASIL, 1999, p. 232). 

Diante do exposto, essa pesquisa objetiva compreender como o conceito de tempo é 
trabalhado e experienciado na escola, a partir das compreensões de cada sujeito, 
considerando-se os aspectos do “tempo físico” e do “tempo cultural”. 

 
Metodologia 

 

Esse trabalho, realizado no período de agosto de 2019 a julho de 2020, é a continuação 
das atividades desenvolvidas no ano anterior correspondentes ao projeto “O tempo e a 
escola: iniciando uma reflexão”, iniciado em 2018. E essa nova etapa foi dividida em 

dois momentos: teórico e prático. 

No primeiro momento deu-se prosseguimento à familiarização com os estudos 
relacionados ao conceito de tempo na escola. Atenção especial foi dada ao estudo de 
Martins (2007), o qual aborda a construção do conceito de tempo físico, que é 
fundamental para o embasamento e desenvolvimento deste trabalho. Houve também a 
familiarização com os artigos encontrados em periódicos da área de ensino de ciências 
previamente selecionados em revisão bibliográfica desenvolvida no primeiro ano do 
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projeto. Vale ressaltar que a partir do projeto mencionado aprofundou-se o estudo de 
oito artigos, os quais mencionavam o conceito de tempo na perspectiva do ambiente 
escolar, sendo seis trabalhos com abordagens didáticas diversas (tirinhas, obras de 
arte, teatro etc.) e dois buscando compreender a concepção de tempo dos estudantes. 
Posterior a essa fase, foi realizada uma busca no Catálogo de Teses e Dissertações da 
CAPES, onde foram pesquisadas dissertações e teses também relacionadas ao 

conceito de tempo na escola (atividade referente ao segundo ano do projeto). 

De forma mais específica, essa busca no Catálogo da CAPES se deu de duas formas 
diferentes. Na primeira, foi feita uma busca pelo termo “conceito de tempo”, no período 
de 2008 a 2019, sem nenhuma restrição de área. E, em seguida, fez-se a busca do 
termo “tempo”, também nos trabalhos publicados de 2008 a 2019, na área de 
concentração “ensino” (englobando ensino, ensino de ciências e matemática, ensino-
aprendizagem, psicologia do ensino e da aprendizagem). Nesses dois casos, foram 
selecionadas teses e dissertações que apresentassem os termos “tempo” ou “conceito 
de tempo”, aplicados a um contexto de ensino, no título e/ou resumo e/ou palavras-
chave. Caso nessas categorias os termos supracitados não fossem encontrados, mas 
o trabalho apresentasse um desenvolvimento relacionado ao tema central desta 
pesquisa, esse trabalho tinha o corpo do texto analisado a fim de identificar aí a 

presença dos termos de busca. 

Na etapa seguinte foi realizado um estudo exploratório com o desenvolvimento de duas 
atividades: i) realização de entrevistas semiestruturadas com professores do ensino 
médio da Escola Estadual Myriam Coeli, localizada na zona norte da cidade de 
Natal/RN, e ii) análise preliminar dos livros didáticos adotados no ensino médio da 
mesma escola. Esses procedimentos visavam conhecer como os docentes trabalhavam 
o conceito de tempo com seus alunos, de forma livre e orientada pelos livros didáticos. 

Vale ressaltar que essas atividades não foram integralmente executadas em vista do 
quadro de pandemia que se instalou em todo o mundo. Dessa forma, o plano de trabalho 
precisou ser adaptado e uma nova ação foi desenvolvida. Foi aplicado, então, um 
questionário online através do Google formulários para alunos dos centros de 
Biociências e de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o 
intuito de investigar como esses estavam percebendo a passagem do tempo num 
contexto de isolamento social. 

Ainda, ao longo de todo o período de execução do projeto, houve a participação nas 
reuniões do grupo de pesquisa “Ensino de Ciências e Cultura”, com o desenvolvimento 
de leituras, discussões e apresentações de livros e artigos relacionados às temáticas 
concernentes ao ensino de ciências. 

 
Resultados e Discussões 

 

No que se refere à busca no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, as pesquisas 
foram divididas em duas etapas: ETAPA 1 - busca pelo termo “conceito de tempo” e 
ETAPA 2 - busca pelo termo “tempo”. Na primeira etapa foram encontrados 88 
trabalhos, porém apenas 23 (18 dissertações e 5 teses) estavam mais diretamente 
relacionados à aplicação do conceito de tempo na escola. Já na segunda etapa foram 
encontrados 1.832 trabalhos, dos quais somente 20 (14 dissertações e 6 teses) foram 
selecionados, utilizando-se o critério anteriormente citado. No gráfico abaixo (Figura 1) 
é possível observar quantas publicações de dissertações e teses foram feitas em cada 
ano dentro do período estabelecido na pesquisa. A publicação média anual foi de 1,5 
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dissertações para buscas por “conceito de tempo” e de 1,2 para buscas por “tempo”. Já 
a média anual para publicação de teses foi de 0,4 quando pesquisados trabalhos por 
“conceito de tempo” e 0,5 trabalhos quando a busca foi pelo termo “tempo”. Assim, 
constata-se que a produção acadêmica referente a essa temática é muito maior no nível 
de mestrado do que no nível de doutorado. 

Ainda analisando o gráfico é possível perceber que durante certo período o número de 
publicações foi inexpressivo ou inexistente. Por exemplo, em 2010 houve apenas uma 
publicação encontrada para a busca do termo “conceito de tempo”; em 2011 foram 
encontrados 2 trabalhos para a pesquisa referente ao termo “tempo” e em 2012 não foi 
encontrado nenhum trabalho (dissertação ou tese) publicado. Contudo, constata-se que 
a partir de 2014 houve um crescimento no número total de publicações. Tal fato pode 
indicar que esse tema ganhou mais destaque dentro da área do ensino de ciências na 
última década, uma vez que trabalhos publicados em 2014 provavelmente foram 
iniciados em 2010 (teses) e 2012 (dissertações). 

Partindo para a etapa das atividades desenvolvidas em campo, no que se refere à 
realização das entrevistas, cabe destacar que foram entrevistados quatro professores, 
os quais lecionavam as disciplinas de física, filosofia, português e matemática. As 
questões direcionadas a eles e alguns trechos de suas respostas são apresentados na 

tabela 1. 

A partir das respostas obtidas foi possível conhecer um pouco de como esses 
professores percebem o tempo e sua passagem, a fim de compreender como esses 
trabalham esse conceito em sala de aula. 

Quanto aos livros didáticos, esses foram analisados parcialmente. De início, o intuito 
era analisar os livros de física das três séries do ensino médio e, posteriormente, os 
livros das demais matérias. Contudo, antes mesmo de encerrar a consulta aos 
primeiros, houve a necessidade de interromper essa ação devido ao estado de 
pandemia que se instalou, requerendo assim o isolamento social. Mas, considerando-
se os livros analisados (Física 1 e 2), foi possível observar alguns aspectos que são 
destacados na tabela 2. 

Além dos trechos apresentados na tabela 1, os livros trazem outras formas de citar o 
termo “tempo”. Exemplo disso são as figuras, os gráficos, as tabelas, as fórmulas e os 
exercícios encontrados ao longo de cada capítulo, os quais exemplificam ou ilustram os 
conteúdos trabalhados. 

Em relação aos questionários online aplicados junto aos alunos da UFRN, os dados 

foram compilados para posterior análise. 

Por fim, foi possível observar um maior aprofundamento e familiarização com os textos 
da área de ensino de ciências, como resultado da participação nas reuniões semanais 
do grupo de pesquisa Ensino de Ciências e Cultura. Algumas leituras realizadas neste 
espaço foram: A cruz e a luneta: ciência e religião na Europa Moderna, de Carlos Ziller 
Camenietzki; Do mundo fechado ao universo infinito, de Alexandre Koyré; Historicidade 
e Objetividade, de Lorraine Daston; e A invenção das ciências modernas, de Isabelle 
Stengers; além de artigos diversos relacionados à história, filosofia e sociologia da 
ciência. As leituras e discussões desenvolvidas no grupo foram de extrema importância 
para o embasamento teórico deste trabalho e para minha formação discente. 

 
Conclusão 
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O conceito de tempo apresenta bastante relevância na área das ciências e esta 
pesquisa teve um papel importante no registro de como esse conceito é trabalhado e 
experienciado numa escola da rede pública de ensino e como é apresentado pelos 
pesquisadores brasileiros em publicações (dissertações e teses) derivadas de cursos 
de pós-graduação. 

É importante destacar que o número de dissertações e teses publicadas sobre o 
conceito de tempo num período de dez anos foi relativamente baixo, e ainda menor foi 
o número de publicações relacionadas à aplicação desse conceito num contexto 
escolar, indicando assim uma lacuna no conhecimento. 

A partir dos resultados expostos nesta pesquisa, pode-se concluir que as atividades 
desenvolvidas ao longo de um ano atingiram os objetivos estabelecidos no Plano de 
Trabalho original, uma vez que além do estudo exploratório na escola e da análise do 
material didático, houve ainda a ampliação da pesquisa bibliográfica e a participação 

nas reuniões do grupo de pesquisa. 

Por fim, destaca-se que algumas atividades, como a análise do material didático e as 
entrevistas com os professores da Escola Estadual Myriam Coeli, foram realizadas de 
forma preliminar, pois precisaram ser interrompidas devido ao estado de pandemia que 

se instalou, exigindo assim o isolamento social. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Dissertações e teses publicadas no Catálogo da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de 2008 a 2019, contendo os 

termos “conceito de tempo” ou “tempo” aplicados ao contexto do ensino de ciências. 
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Tabela 1: Trechos de entrevistas realizadas com os professores de física, filosofia, 
português e matemática da Escola Estadual Myriam Coeli a respeito da percepção 

desses sobre a passagem do tempo. 
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Tabela 2: Trechos retirados de livros de física de 1º e 2º anos do ensino médio, adotados 

na Escola Estadual Myriam Coeli, relativos à citação do conceito de tempo. 
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TÍTULO: EXPERIÊNCIAS DE PESQUISA E IMAGENS SOBRE CIÊNCIAS DE 

LICENCIANDOS EM QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

 

A educação científica tem como um dos objetivos a formação dos cidadãos com um 
pensamento autônomo e crítico, entretanto o ensino pautado na transmissão de 
conteúdo favorece ao aluno uma aproximação com a ciência morta e o torna um 
depósito de conceitos. Durante a formação, é pertinente que se construa o entendimento 
dos processos científicos, pois a formação desses professores implica também na 
construção de visões e concepções acerca das ciências. Portanto, pautado nessa 
problemática, o presente trabalho tem como objetivo investigar as imagens dos 
licenciandos em Ciências Naturais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
sobre ciências e através de seus relatos de experiência com a pesquisa, entender como 
se relacionam com a cultura científica. Através de um questionário semiestruturado via 
Google Forms, com a participação de 78 alunos de licenciatura, encontramos imagens 
que foram inseridas em sete categorias criadas a partir das respostas dos participantes 
e baseadas nos referenciais epistemológicos do ensino de ciência e pensamento 
complexo. Os relatos de experiência dos alunos retratam um cenário em que a pesquisa 
possibilita o entendimento da ciência como um método infalível, além de uma 
oportunidade de enriquecimento profissional e pessoal. Nesse sentido, os resultados 
obtidos destacam a importância desses espaços de formação para alunos de 
licenciatura como um caminho para uma reproblematização do conhecimento e 

aproximação com a cultura científica. 

 
 
Palavras-chave: Formação de professores. Educação. Cultura científica. Complexidade. 

TITLE: RESEARCH EXPERIENCES AND SCIENCE IMAGES OF UNDERGRADUATE 

SCIENCE STUDENTS IN CHEMISTRY, PHYSICS AND BIOLOGY AT THE FEDERAL 

UNIVERSITY OF RIO GRANDE DO NORTE 

Abstract 

 

One of the objectives of scientific education is the formation of citizens with an 
autonomous and critical thinking. However, teaching based on the transmission of 
content favors the students to get closer to dead science and makes it a deposit of 
concepts. During training, it is pertinent to build an understanding of scientific processes, 
as the training of these teachers implies the construction of visions and concepts about 
the sciences. Therefore, based on this issue, the present work aims to investigate the 
images of science undergraduate from the Federal University of Rio Grande do Norte 
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about science and through their reports of experiences with research, understand how 
they relate to scientific culture. Through a semi-structured questionnaire via Google 
Forms, with the participation of 78 undergraduate participants, we found images that 
were inserted in seven categories created from the responses of the participants and 
based on the epistemological references of science teaching and complex thinking . The 
students' experience reports portray a scenario in which research enables the 
understanding of science as an infallible method, in addition to an opportunity for a 
professional and personal enrichment. In this sense, the results obtained highlight the 
importance of these training spaces for undergraduate students as a way to 
reproblematize knowledge and bring culture closer together. 

 
 
Keywords: Teacher training. Education. Scientific Culture. Complexity. 

Introdução 

O ensino de Ciências e Biologia regularmente tem se pautado na transmissão de 
conteúdos, muitas vezes distante da realidade do aluno. Esse modelo de ensino 
evidencia produtos das ciências e fatos dissociados de problemas e contextos, 
perdendo sentido para os alunos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002). No 
entanto, a educação científica tem priorizado a formação de sujeitos autônomos, e 
conhecimentos que se distanciam de abordagens ahistóricas e aproblemáticas 
(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002). 

Sendo o professor um dos mediadores para a construção do conhecimento pelos 
alunos, há situações em que a simplificação das teorias em sala de aula pode gerar uma 
concepção de ciência finalizada. Tal ideia, não permite uma abertura à crítica ou ao 
questionamento, contradizendo o que é defendido por Bachelard, pois a crítica é 
“elemento integrante do espírito científico” (BACHELARD, 1996, p. 29). A atividade 
científica apresentada sem a compreensão dos processos de construção e seus 
contextos, deve ser, portanto, evitada (PRAIA; CACHAPUZ; GIL-PÉREZ, 2002). 

De modo semelhante, a concepção do pensar bem, sugerida por Edgar Morin (2003), 
também está na contramão da transmissão de conceitos sem seu contexto e processo. 
Para o educador francês, a cabeça bem feita acomoda o pensar bem, que está 
intimamente relacionado ao indivíduo desenvolver um pensamento autônomo que 
proporcione o entendimento e ligação com seu contexto e espaço. Portanto, uma 
cabeça bem feita, não é aquela em que cada matéria é colocada em caixas, sendo 
abertas apenas no momento da aula, além de estar cheia de palavras chaves ou 
conteúdos memorizados, gerando uma fragmentação do conhecimento (MORIN, 2003, 
2005). 

Em sala de aula, as visões e concepções dos professores estarão presentes e, de 
alguma maneira, podem ser passadas aos alunos. Contudo, o professor tem a 
responsabilidade de construir sua base de referenciais ao estudar a natureza da ciência, 
porém ao se direcionar a turma, deve ser o intermediador para que o próprio aluno 
elabore e entenda suas escolhas teóricas, não sendo apenas um depósito de 
concepções. (CARVALHO, 2001). 

Semelhante a essa ideia, Gil-Perez et al. (2001) debate sobre como algumas visões dos 
professores sobre o trabalho científico, também podem influenciar a construção das 
imagens de ciências dos alunos. Essas imagens, classificadas como deformadas por 
pelos autores, caracterizam a ciência como aproblemática, ahistórica, infalível, 
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indutivista, individualista e elitista, neutra e acumulativa (GIL-PÉREZ et al., 2001). Tais 
concepções podem ser derivadas de uma falta de reflexão crítica a sua prática, atitude 
necessária e pertinente ao docente (FREIRE, 1996), bem como consequência, mais 
uma vez, da transmissão de conteúdos. 

Entretanto, não é o professor o único responsável pela formação das imagens de 
ciências dos alunos. Além da sala de aula, a grande mídia atua como uma influenciadora 
na formação destas imagens. Tal ideia foi descrita por Sagan (2009), ao discutir como 
programas de TV, relacionados à Ciência, carregam uma concepção e imagem de um 
estereótipo de cientista, muitas vezes representado por uma pessoa maluca, com 
experimentos explosivos e mirabolantes. Dessa forma, influenciando como crianças e 

adolescentes idealizam um cientista e como se faz ciência. 

Pautado nessa problemática, o presente trabalho tem como objetivo investigar as 
imagens de ciências dos professores em formação dos cursos de Química, Física e 
Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e refletir sobre 
quais aspectos da cultura científica permeiam suas experiências e como os licenciandos 
se aproximam dela. 

Esta pesquisa é um axioma do plano de trabalho “Interfaces e expressões da cultura 
científica na formação inicial e continuada de professores de ciências” e é parte 

integrante de um projeto financiado pelo CNPq/PROPESQ-UFRN. 

 
Metodologia 

 

O estudo foi realizado com a participação de 78 estudantes dos cursos de Ciências 
Biológicas, Física e Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do 
Campus Natal – RN. Os alunos participantes eram, exclusivamente, de licenciatura dos 
cursos da área de Ciências Naturais e estavam, no ato de responder à pesquisa, 
participando do projeto de extensão Ciências na Cidade e matriculados nos 
componentes curriculares obrigatórios Estágio Supervisionado de Formação de 
Professores I (Estágio I) ou Estágio Supervisionado de Formação de Professores II 
(Estágio II). 

Como instrumento de pesquisa, foi utilizado um questionário semiestruturado, 
disponibilizado via plataforma Google Forms, após a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As respostas obtidas através do 
questionário foram organizadas em planilha eletrônica para categorização e análise. 
Para preservar a identidade dos participantes, os nomes foram substituídos por um 
sistema alfanumérico seguindo a ordem da planilha. Dessa forma, foi utilizada a letra A, 

representando aluno, junto ao número do participante, sendo A1, A2, A3... An. 

Apresentamos no espaço deste artigo um recorte construído a partir de dois tópicos 
presentes no formulário utilizado. O primeiro, Qual a primeira imagem que vem à sua 
cabeça quando pensa sobre "Ciências”? e o segundo tópico analisado foi “Conte um 
pouco sobre sua experiência na Pesquisa”, em que os alunos tinham um espaço para 
relatar suas experiências com a pesquisa na universidade. 

Após as leituras das respostas obtidas, foram construídas categorias que emergiram 
das noções expressas pelos participantes. Essa organização de categorias de análise 
teve como base os pressupostos epistemológicos do pensamento complexo (MORIN, 
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2003, 2005) e do ensino de ciências (CACHAPUZ et al., 2005; CARVALHO, 2001; 
DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002; SAGAN, 2009). 

Consideramos que as imagens, experiências e noções expressas por um participante 
podem permear mais de uma categoria simultaneamente, uma vez que são narrativas 
complexas. Nesse sentido, é possível que a soma das frequências de cada categoria 
ultrapasse 100%. 

Devido à pandemia do Coronavírus (Sars-CoV-2), não foi possível ser desenvolvido 
parte do escopo do plano de trabalho planejado. O fechamento das escolas 
impossibilitou as coletas de dados e entrevistas que seriam realizadas com professores 
em atuação na rede básica de ensino, que eram o público-alvo inicialmente, sendo 

necessário mudar os participantes da pesquisa para os professores em formação inicial. 

 
Resultados e Discussões 

 

As categorias apresentadas a seguir emergiram das respostas apresentadas pelos 
participantes da pesquisa, ao responderem qual a primeira imagem que vinha a cabeça 
quando se pensa sobre Ciências. 

A primeira imagem, exposta por 11,76% dos participantes, da qual denominamos de 
Ciências como pessoas, remete à ideia de ciências feitas por um pesquisador, um 
cientista, um investigador ou uma pessoa de jaleco. Essa imagem carrega uma 
concepção das ciências feitas individualmente por um profissional isolado em seu 
trabalho. 

Além do caráter individual expresso nessa imagem, também há um vestígio de que as 
ciências são feitas exclusivamente por homens, revelando uma concepção sexista na 
resposta trazida por A60 quando diz que ciências remetem a um “professor de jaleco e 
cabelo arrepiado”. Essa representação reforça o estereótipo de atividade 
majoritariamente masculina e restrita, além de uma ideia que o cientista é uma pessoa 
louca, podendo ser fruto de uma imagem midiática em programas de TV que retratam o 

cientista como uma pessoa atrapalhada com invenções extraordinárias (SAGAN, 2009). 

Semelhante a esse resultado encontrado, um estudo foi realizado por Silva, Murça e 
Freitas (2015) com objetivo de investigar as visões dos graduandos, em Ciências 
Naturais, sobre como seriam os cientistas. Utilizando desenhos, os alunos expressaram 
imagens semelhantes às supracitadas, como, por exemplo, desenhos remetendo à 
figura de Einstein com o cabelo arrepiado ou desenhos de cientistas representados 
predominantemente pelo sexo masculino, mesmo aqueles desenhados por pessoas do 
sexo feminino. 

A ideia da ciência feita exclusivamente por homens e como característica principal ser 
um trabalho isolado, ou individual, é uma das imagens que mais aparecem nos estudos 
sobre como os alunos de ciências vêem ou imaginam os cientistas (POMBO; 
LAMBACH, 2015; ZANON; MACHADO, 2013). 

Uma segunda categoria chamada de Ciências como lugar remete às respostas dos 
participantes que citam lugares específicos. Como extensões à ideia de profissionais 
isolados fazendo ciência, temos as respostas de laboratório como imagem de ciências. 
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Há possíveis interpretações para essa categoria representada por 15,69% das 
respostas. A primeira delas é a concepção de laboratório como um espaço, onde o fazer 
científico é feito em uma bancada, por um único cientista. Essa concepção reforça o 
caráter individual e elitista da construção do conhecimento científico (GIL-PÉREZ et al., 
2001). 

Essa concepção de laboratório, no entanto, pode não ser a única representada pelos 
participantes, uma vez que ideias mais amplas acerca desse espaço também podem 
ser adotadas, como a noção de laboratório trazida por Latour e Woolgar (1997), em que 
o laboratório é um espaço híbrido e complexo, não se restringindo unicamente onde se 
fazem experimentos com materiais específicos, por pessoas isoladas. Na concepção 
trazida pelos autores, laboratório pode ser qualquer lugar de manipulação de 
informações e dados, sendo possível a partir desta, produzir um conhecimento novo. 

Referente à ideia que laboratório é qualquer outro espaço além da bancada, o 
laboratório como um espaço a céu aberto também é uma possível interpretação a 
concepção de laboratório, apresentado por Severo e Almeida (2015), mostrando a 
potencialidade de experimentações e vivências científicas na/sobre a natureza. 

Essa interpretação também está presente na resposta ao questionamento de onde é 
possível fazer ciências na cidade, como trazido por: A14: “É possível trabalhar ciências 
na cidade em qualquer que seja o espaço, até porque a nossa vida, nossos lugares e 
tudo que estão ao nosso redor são verdadeiros laboratórios de ciências. E isso fica mais 
fácil de se trabalhar quando a gente decide sair da clássica maneira de ensinar ciência 
numa perspectiva disciplinar e passamos a por em prática o conceito de 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade”. 

A ruptura com a concepção de que só fazemos ciência em um laboratório de bancada 
é fundamental para entender a relação do ser humano com a natureza e com o 
ambiente, assim como permite tecer diálogos com diferentes saberes sendo uma atitude 

essencial para uma transdisciplinaridade (NICOLESCU, 1999). 

Ainda sobre esta categoria, com representatividade de apenas 1,96%, temos escola 
como uma imagem de ciência. Apesar da pouca representatividade que esta resposta 
apresenta, é de suma importância debater como é na escola o lugar onde acontece o 
primeiro contato e primeiras impressões da cultura científica. No ambiente escolar, fala-
se de uma cultura escolar, entretanto cada vez mais se torna pertinente que essa cultura 
esteja imbricada com a cultura científica, e é a escola o ambiente ideal para essa 
hibridação (SASSERON, 2015). Além disso, o estudo do processo investigativo permite 
uma apropriação dos fundamentos para o desenvolvimento de um senso crítico 
(CARVALHO, 2001), sendo a escola um ambiente propício. 

Portanto, discutir os ambientes que os estudantes imaginam ser possível relacionar-se 
com o fazer científico é fundamental para uma ruptura com visões estreitas ou 
empobrecidas da ciência, que ocasionalmente podem levar a um distanciamento desses 
estudantes em relação à cultura científica, ou se tornar um obstáculo para a 
aprendizagem (CACHAPUZ et al., 2005). 

A maioria das respostas dos participantes, cerca de 49,01%, referenciam-se a vida e 
seus componentes, sendo distribuídas em duas categorias. A primeira delas, Ciências 
como natureza, vida e matéria em que se destacam as imagens de ciências como 
natureza e fenômenos da natureza, animais e plantas, bactérias, átomos, moléculas e 
DNA, abordadas por 39,21% dos participantes. A segunda categoria, na qual chamamos 
de Ciências e o Cosmo, aparece em 5,88% das imagens, estão abrangendo universo, 
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mundo e planeta. Tais respostas, em relação à primeira categoria, podem estar 
relacionadas a conteúdos estudados durante a formação desses professores, e ao 
pensar na palavra ciência, a primeira imagem que vem a mente são componentes da 
natureza anteriormente estudados. Apenas duas respostas apresentam a ciência como 
objeto de estudo para se obter conhecimento, abrangendo 3,92%. 

Surgiram em 5,88% das respostas dos participantes experimentação e experimento 
como imagem de ciências, na qual denominamos de Ciências experimentalistas. 
Utilizamos essa categoria a partir do trabalho de Scheid, Ferrari e Delizoicov (2007) que 
ao pesquisar sobre concepções da natureza das ciências, também apontam a presença 
de ideias em que o desenvolvimento do conhecimento científico depende de 
experimentos. De semelhante modo, Carvalho (2001) também discute sobre a ideia das 
ciências construídas exclusivamente através de experimentos, ou aplicação de um 
método para torna-se consolidada. 

Percepções das ciências como um processo mecânico, programático e infalível (GIL-
PÉREZ et al., 2001), dependente unicamente de um método científico rígido, não 
permite ao aluno uma relação mais próxima com o processo do conhecimento científico, 
pois elimina a possibilidade da dúvida, crítica e criatividade, restringindo a ciência a uma 
única forma de ser realizada ou construída. Tais imagens dificultam a formação dos 
alunos como cidadãos que pensam e se posicionam sobre diversas questões, não 
cumprindo com um dos principais objetivos da educação científica (TRIVELATO; 
FERREIRA, 2012). 

As imagens de Ciências como progresso, descoberta e avanço tecnológico surgiram em 
11,76% das respostas. Essa categoria nos faz refletir sobre a importância da 
alfabetização científica em nossa sociedade. Sabe-se que devemos conhecer não só 
os produtos e processos da ciência, além disso, devemos discutir o papel que a Ciência 
e Tecnologia exerce como instituição social atualmente. Não podemos, portanto, estar 
inertes quanto aos avanços tecnológicos e novos produtos que a tecnologia 
proporciona, mas devemos tecer uma reflexão crítica sobre estes também (AULER; 
DELIZOICOV, 2001). Além disso, a ideia de progresso pode carregar uma concepção 
da ciência “sendo por natureza cumulativa e linear, traduz-se de forma simultaneamente 
quantitativa (crescimento) e qualitativa (isto é, por um "melhor")” (MORIN, 2005, p. 95). 
Dessa forma, o progresso relacionado às ciências remete uma concepção de o 
conhecimento científico é fruto de um crescimento linear, sem considerar as diversas 
remodelações que a ciência sofre (CACHAPUZ et al., 2005). 

Ciências como seus artefatos e produtos esteve presente em 7,84% das respostas, 
abrangendo microscópios, circuitos eletrônicos e artigo científico como imagens de 
ciências. Remetem a objetos tipicamente usados em laboratório de bancada, trazendo 
uma ideia de redução das ciências, como um todo, a suas partes. Quanto à imagem que 
recruta artigo científico, é um resultado de um produto da ciência, como representação 
do todo. 

A categoria Ciência como processo, demonstrada por apenas 1,96% das respostas dos 
participantes retratam um cenário de como concepções da ciência sendo construída, e 
como um processo, são raras de surgirem. Incluímos nessa categoria a resposta de 
pesquisa como uma imagem de ciência. Entender a ciência como processo é pertinente, 
sendo um diálogo presente no livro de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002). Como 
também, trabalhar em sala de aula com os alunos a natureza das ciências, seus 
processos e aplicações, é uma chamada feita por Carvalho (2001), como uma 
alternativa para não replicar apenas conceitos e conteúdos que não farão sentido ao 
aluno. 
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Experiências de Pesquisa 

Ao responderem o questionário, os participantes puderam relatar também um pouco 
sobre como foi ou está sendo sua experiência de pesquisa na Universidade. Diante das 
respostas, destacaram-se alguns relatos. 

Como apresentado por A62, ao relatar que “Minha experiência de pesquisa foi no 
bacharelado, trabalhei com pesquisa voltada para água produzida de petróleo, foi onde 
descobri que não me identificava com o bacharel e sim com a sala de aula.”. A ideia de 
que só é possível fazer pesquisa na modalidade bacharelado, enquanto um licenciando 
só está em sala de aula, conota uma ideia de separação entre o professor e o 
pesquisador, a entender que não coexistem em um mesmo profissional. Tal ideia 
também foi apresentada na pesquisa de Martins e Severo (2019) quando graduandos 
em Ciências Naturais também relataram uma ideia de separação do sujeito como 
professor e como pesquisador, caracterizada com uma esquizofrenia do pensamento 
(MARTINS; SEVERO, 2019). 

Em contrapartida a essa ideia, temos o relato de A10, ao dizer: “Encantador, tem me 
aproximado a docência”. É pertinente destacar que o professor pesquisador não é um 
perfil a ser adotado, pelo contrário, faz parte da natureza do professor buscar, indagar, 
questionar, e, portanto, pesquisar (FREIRE, 1996). Sendo assim, não há uma separação 
entre esses dois perfis. Este participante, ao relatar sua experiência de pesquisa como 
um mediador de aproximação com a docência, demonstra como as atitudes pertinentes 
ao pesquisar, também são características da docência. 

Alguns relatos caracterizam a pesquisa como uma oportunidade de entender o 
funcionamento do método científico. Em sua exposição da experiência de pesquisa, A78 
conta que “Faço parte do Projeto Cetáceos da Costa Branca a 1 ano e meio como 
bolsista e como voluntária tenho mais 6 meses de aprendizado no projeto. Minha 
experiência aqui está sendo bastante enriquecedora, tenho contato com os animais da 
fauna marinha, tanto vivo quanto mortos e participo do desenvolvimento de estratégias 
voltadas para a conservação dessa fauna e do habitat como um todo, além de participar 
de atividades com foco na sensibilização e conscientização das comunicadas locais. 
Todas essas atividades caminham junto com a produção científica, cujo também 
participo auxiliando nas coletas de dados e compreendendo a metodologia cientifica a 
cerca de cada método utilizado”. 

Em sua resposta A63, também relata uma aproximação em entender os mecanismos 
da pesquisa. “Está sendo uma experiência de conhecer o funcionamento da pesquisa, 
para que e para quem serve. Conhecer todos os procedimentos da pesquisa, desde a 
coleta à análise de dados”. 

Contando sobre sua experiência, A8 diz: “Observação, coleta de dados, análises, 
obtenção de resultados, escrita de artigos, participação em eventos, aprendizado :)”. 
Em outra resposta, A19 relata: “Tive contado com a pesquisa na área de educação 
durante o meu ensino médio no IFRN, e essa experiência me propiciou o conhecimento 
das noções básicas sobre metodologia científica e dificuldades de aprendizagem na 
área de ciências. Além disso, ao ingressar na UF pude ter experiência em pesquisa em 
áreas específicas da química, e pude perceber as diferenças entre os resultados 
qualitativos e quantitativos”. 

Nesses relatos, há uma percepção de que a participação em uma pesquisa permite o 
entendimento do funcionamento da produção científica. Nesse aspecto, Carvalho (2001) 
destaca que durante a formação inicial, é pertinente a participação dos alunos em 
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equipes de investigação para que se possa compreender a dinâmica no processo de 
construção do conhecimento científico. 

É possível notar uma Relação Democrática (MARTINS; SEVERO, 2019) com a 
pesquisa ao destacar que a experiência é gratificante quando é exposto para a 
comunidade o que se faz na Universidade. Como trazido por A11: “Durante o e.m. atuei 
com pesquisa na área de design e comunicação visual, desenvolvendo em outros 
projetos um método relativo a criação de narrativas. Num aspecto geral a experiência 
sempre é gratificante principalmente quando é exposta. Na Universidade, a pesquisa é 
com divulgação de dados botânicos e com área de psicobiologia”. 

A ideia que a pesquisa possibilitou o enriquecimento profissional é presente em algumas 
respostas, como A54: “Enriquecimento para minha vida profissional e humana.”, 
relatando que a pesquisa trouxe essa mudança e A74 explanando que a pesquisa foi: 
“Gratificante e que me ajudou na minha construção profissional”. 

Ao relacionar a pesquisa com o desenvolvimento de um espírito crítico, A49 conversa 
com os ideais de Bachelard trazidos na obra “A formação do espírito científico” ao 
relatar: “A pesquisa resultou em desenvolvimento pessoal, crítico e mental. Uma área 
que percebi grande afinidade”. O participante A7 corrobora a ideia ao dizer que “A minha 
experiência na pesquisa tem sido muito gratificante e enriquecedora no quesito pessoal 
e profissional. Mesmo sendo na área da Ecologia, a pesquisa sempre me faz pensar em 
como a ciência pode se tornar cada vez mais cidadã”. 

A crítica, reflexão e divulgação do conhecimento científico são atitudes inerentes à 
prática da pesquisa e do fazer científico (BACHELARD, 1996; SAGAN, 2009), sendo 
tais características percebidas nas experiências de pesquisa dos participantes 
demonstrando como são espaços necessários e pertinentes para uma aproximação 
com a cultura científica. 

 

Conclusão 

 

Se desejarmos alcançar um ensino de ciências que alimente o espírito científico 
(BACHELARD, 1996), assim como a construção de um pensar bem abrigado em uma 
cabeça bem feita (MORIN, 2003), é necessário pensar sobre o ato de educar como uma 
aproximação dos sujeitos ao conhecimento, permitindo reproblematizar os próprios 

saberes, e não apenas como uma transmissão de conceitos. 

Para isso, é necessário o destaque aos espaços que esses alunos habitam e pertencem 
durante a graduação. Espaços formativos que estimulam a indagação, o 
questionamento e a pesquisa, possibilitam nutrir um pensamento autônomo e crítico. 
Em que futuramente, esse professor poderá abrir espaço e permitirá que seus alunos 
desenvolvam o pensamento científico também. 

A diversidade de pertencimentos e noções sobre as ciências são estimuladas nos 
espaços de construção e problematização do conhecimento científico, portanto a 
experiência de pesquisa permite a construção de ideias mais implicadas sobre a cultura 
científica. Investir na formação científica e de pesquisa durante a trajetória docente 
também é uma via necessária para pensar bem as ciências que se quer ensinar. 
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Em relação às imagens sobre ciências, percebe-se que os alunos permeiam por 
diversas concepções, desde as mais estreitas como as ideias de uma ciência elitizada, 
como as mais alargadas, ultrapassando as barreiras da universidade como um lugar 
possível para o fazer científico. Por outro lado, as imagens que remetem a conceitos 
biológicos, podem ser um reflexo da formação desses alunos em que há prioridade na 
memorização e transmissão de conteúdos, excluindo o estudo dos processos e 

construção das ciências. 

As experiências vividas durante a graduação pelos participantes dessa pesquisa 
refletem uma aproximação com a cultura científica, mesmo que parcialmente, por meio 
do entendimento da ciência como seus métodos, suas dinâmicas e suas implicações e 
não apenas como um conjunto de conhecimento a ser aprendido, apesar de essa 
concepção estar também presente. 

A alfabetização científica reflete como a sociedade se aproxima e se apropria da ciência 
como cultura. Portanto, os relatos dos participantes reforçam como a pesquisa não pode 
e nem deve estar restrita a um ambiente fechado, pois ao se divulgar para a sociedade, 
permitimos uma aproximação com o conhecimento científico. Essa aproximação é um 
dos caminhos para o rompimento de estereótipos que expressam uma ciência feita 
apenas por gênios ou que necessita de experimentos para torna-se consolidada. 

Desse modo, a pesquisa abre o questionamento para refletir sobre como a ciência está 
sendo difundida e presente em ambientes escolares e espaços fora deles e de que 
forma o conhecimento científico está sendo alcançado através dos meios de divulgação 
e pela mídia. 
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Tabela 1 – Frequência das imagens sobre ciências apresentadas por professores em 

formação em Ciências Naturais da UFRN 
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TÍTULO: O uso das tecnologias na educação infantil 

Resumo 

 

Em um momento em que as Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação 
(TDIC) estão cada vez mais atreladas ao cotidiano, é preponderante compreender como 
está se dando o acesso das crianças pequenas ao mundo tecnológico, principalmente, 
em se tratando do contexto educacional. O estudo aqui tratado visa apresentar um 
levantamento das produções científicas brasileiras sobre o uso das tecnologias na 
educação infantil, entre 2003 e 2019, assim como, identificar nessas produções se os 
professores estão fazendo uso das tecnologias em suas práticas docente. A 
investigação tem um cunho qualitativo, com uma metodologia do tipo estado da arte, de 
caráter exploratório. As 18 pesquisas encontradas e analisadas, correspondentes a 1 
tese, 15 dissertações e 2 artigos, permitiram identificar um número pequeno de 
pesquisas sobre o uso das tecnologias na educação infantil, apontando para a 
necessidade de estudos na área, assim como, para investigações acerca das políticas 
públicas e formação de professores na educação infantil, com foco nas TDIC. Além 
disso, os estudos destacam os benefícios dos usos das tecnologias com crianças da 
educação infantil. 

 
 

Palavras-chave: Educação infantil. Prática Docente. Tecnologias. Mídias. 

TITLE: The use of technologies in early childhood education 

Abstract 

 

At a time when Digital Information and Communication Technologies (DTIC) are 
increasingly connected to everyday life, it is important to understand how young children 
are getting access to the technological world, especially when it comes to the educational 
context. The study treated here aims to present a survey of Brazilian scientific 
productions on the use of technologies in early childhood education, between 2003 and 
2019, as well as to identify in these productions if teachers are making use of 
technologies in their teaching practices. The investigation has a qualitative nature, with 
a state of the art type methodology, of an exploratory nature. The 18 studies found and 
analyzed, corresponding to 1 thesis, 15 dissertations and 2 articles, have allowed 
identifying a small number of researches on the use of technologies in early childhood 
education, indicating to the need for studies in the area, as well as, for investigations in 
public policies and teacher training in early childhood education, focusing on (DTIC). 
Furthermore, the studies highlight the benefits of the use of technologies with children in 
early childhood education. 
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Introdução 

As Tecnologias Digitais da informação e da Comunicação (TDIC) têm se mostrado cada 
vez mais presentes na contemporaneidade, de modo que seu uso tem se instaurado em 
diversos setores, inclusive o educacional, e entre todas as idades. O acesso, cada vez 
mais cedo, das ferramentas digitais leva as crianças a criarem novas perspectivas de 
lidar com a aprendizagem, o que traz a necessidade de se considerar as tecnologias 
como potenciais às práticas pedagógicas, sem perder de vista se tratar de um tema 

controverso. 

Prensky (2001) há quase vinte anos já sinalizava para o fato dos estudantes não serem 
os mesmos de antigamente. São nativos digitais que possuem contato constante com a 
internet, equipamentos eletrônicos e estão acostumados a realizar mais de uma 
atividade ao mesmo tempo. Prensky (2001) também aborda o conceito de imigrantes 
digitais, estes são justamente o oposto dos nativos, estão em processo de 
aprendizagem da linguagem digital . 

As mudanças sociais apontadas têm sido, também, objeto de estudos e pesquisas no 
âmbito educacional, apesar de ainda persistir uma aversão ao uso das tecnologias na 
educação, por parte de alguns profissionais, sendo que na educação infantil essa 
objeção se dá de forma bem mais acentuada. “Há inúmeros outros fatores que podem 
contribuir para essa resistência, como: insegurança, medo de arriscar e ansiedade.” 
(GOMES et al., 2015, p. 34). No entanto, sabemos que em seu cotidiano, muitas das 
crianças da educação infantil têm um contato constante com equipamentos eletrônicos 
fora da escola, porém, são poucas as orientações para nortear seu uso benéfico. Nesse 
sentido: 

Não se trata aqui de utilizar as tecnologias a qualquer custo, mas sim de acompanhar 
consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que questiona 
profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas 
educacionais tradicionais e, sobretudo, os papéis de professor e de aluno. (LÉVY, 2005, 

p. 172) 

Levando em consideração a geração de estudantes que nasceram emergidos em um 
período tecnológico, não podemos considerar metodologias e práticas pedagógicas que 
estávamos acostumados a utilizar com os estudantes do passado, pois, suas formas de 
agir, pensar e aprender se modificaram. É preciso que os professores acompanhem 
essas mudanças e aprendam a se comunicar de acordo com a linguagem dos nativos 
digitais, repensando o processo de ensino-aprendizagem. 

Diante do exposto, as investigações educacionais não podem prescindir da perspectiva 
de compreender a inclusão de oportunidades a todas pessoas, desde a mais tenra 
idade, como preconiza os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 
2030 da ONU, principalmente o objetivo 4 - Educação de qualidade, assegurar a 
educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos. (ONU, 2015). 

Nesse cenário, o estudo aqui tratado visa apresentar o estado da arte das produções 
científicas brasileiras sobre o uso das tecnologias na educação infantil, dos anos 2000 
até os dias atuais, no sentido de mapear os estudos e contribuir com as discussões na 
área. Diante disso, questionamos: os professores da educação infantil estão fazendo o 
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uso das tecnologias em suas práticas docente? Se sim, quais e como? Que 
contribuições ou em que medida as tecnologias têm interferido/impactado o campo 

educacional? 

Ressaltamos, que se trata de um recorte de uma pesquisa mais ampla sobre 
“Metodologias Ativas Com o Uso das TDIC”, que tem em vista investigar a formação 
docente e a disseminação de metodologias ativas com o uso de tecnologias digitais de 
informação e comunicação, na educação infantil, anos iniciais e ensino superior, 
prioritariamente, nos cursos de formação de professores. 

 
Metodologia 

 

Para compreensão do estudo empreendido, faz-se necessário delinear os 
procedimentos metodológicos utilizados, de modo a destacar os métodos e técnicas 
utilizados na pesquisa. 

Inicialmente, é preciso compreender que o estado da arte tem por objetivo “mapear e 
discutir uma certa produção científica/acadêmica em determinado campo de 
conhecimento” (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004, p. 3). Essa metodologia se 
mostra como potencialidade para que tenhamos um parâmetro do campo de pesquisa 
das temáticas. 

Estados da arte podem significar uma contribuição importante na constituição do campo 
teórico de uma área de conhecimento, pois procuram identificar os aportes significativos 
da construção da teoria e prática pedagógica, apontar as restrições sobre o campo em 
que se move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação, identificar experiências 
inovadoras investigadas que apontem alternativas de solução para os problemas da 
prática e reconhecer as contribuições da pesquisa na constituição de propostas na área 
focalizada. (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 39) 

Dessa forma, os dados coletados no mapeamento realizado com esse tipo de estudo 
nos permitem identificar quais são os enfoques dos pesquisadores, quais temas estão 
sendo priorizados e quais estão sendo deixados de lado, para que seja possível dar 
continuidade em temáticas que são importantes para a área científica e incentivarmos 
a pesquisa daquelas que estão sendo silenciadas. 

Esses estudos são justificados por possibilitarem uma visão geral do que vem sendo 
produzido na área e uma ordenação que permite aos interessados perceberem a 
evolução das pesquisas na área, bem como suas características e foco, além de 
identificar as lacunas ainda existentes. (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 41) 

Diante desse pressuposto, a metodologia utilizada neste estudo está pautada na 

abordagem qualitativa. Para Minayo (2001) a pesquisa qualitativa 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 
nos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

(MINAYO, 2001, p. 14) 

Trata-se de uma natureza de pesquisa básica e de caráter exploratório, o qual tem como 
objetivo “proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo mais 
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explícito ou a construir hipóteses” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35). Quanto aos 
procedimentos é uma pesquisa bibliográfica, uma vez que faz “[...] um apanhado geral 
sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem 
capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema.” (LAKATOS; 
MARCONI, 2003, p. 158). A adoção do referido método pretende reunir 
bibliograficamente artigos, teses e dissertações que estejam relacionados com o nosso 

escopo. 

Para adentrarmos no campo de pesquisa de modo a mapearmos os estudos acerca das 
práticas com tecnologias na educação infantil resolvemos estender o período de busca 
por quase vinte anos - 2000 até os dias atuais, no sentido de identificarmos o despontar 

das pesquisas, nesse âmbito, no território brasileiro. 

A partir da perspectiva adotada e para darmos seguimento a pesquisa, foi elaborada a 
estratégia de busca, cujos descritores utilizados foram “educação infantil”, “tecnologia” 
e “mídia”. Quanto às fontes de informação científica, optamos por fazer nossas buscas 
na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), na biblioteca eletrônica 
da Scielo, no portal de periódico CAPES. Posteriormente, após o primeiro levantamento 
e com um número pouco expressivo, ampliamos a busca ao site da Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), mais especificamente no GT 7 
(crianças de 0 a 6 anos) e no GT 16 (educação e comunicação), por considerarmos que 
a referida associação se constitui como uma fonte expressiva de pesquisa na área, a 
qual poderia contribuir significativamente com o levantamento pretendido. 

A partir dessas considerações e em meio a buscas minuciosas, foi realizada a primeira 
etapa de seleção dos trabalhos a partir da leitura dos resumos, levando em 
consideração os critérios de inclusão e de exclusão. Os trabalhos selecionados para 
serem analisados foram incluídos de acordo com os seguintes critérios: 

Artigos publicados em periódico científico; 

Dissertações e teses; 

Texto completo disponível para download; 

Abordar o uso das tecnologias nas práticas docentes da educação infantil; 

Material em português. 

Quanto aos critérios de exclusão, os trabalhos que apresentavam as seguintes 
características foram desclassificados: 

Texto pertencentes às seguintes categorias: relatórios, resumos, textos informativos, 
discursos ou palestras, trabalhos de conclusão de cursos de graduação. 

Materiais indisponíveis para download; 

Materiais que não abordem o uso das tecnologias nas práticas docentes da educação 
infantil; 

Materiais em outros idiomas. 
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Ao finalizarmos as buscas nas fontes de pesquisa, foi realizada uma leitura mais 
detalhada das publicações que a princípio foram eleitas. Diante dessa etapa, a 
quantidade de trabalhos caiu consideravelmente. Com um novo número de trabalhos 
selecionados, fizemos leituras que nos permitiram constatar semelhanças, divergências, 
enfoques e silenciamentos, tendo por suporte a metodologia, resultados e 
considerações finais dos trabalhos. 

 
Resultados e Discussões 

 

A princípio, a busca nas fontes de informações científicas totalizou como resultado 42 
trabalhos que de acordo com a leitura dos resumos inicialmente atendiam ao escopo da 
nossa pesquisa, sua distribuição nas fontes de informação científica ocorreu da seguinte 
forma: periódico da capes (1), Scielo (3), ANPED (2) e BDTD (36). Os materiais achados 
foram sistematizados em tabelas permitindo identificar: site, título, autor(a)/ autores(as), 
tipo do documento, objetivo, ano de publicação, palavras chaves e instituição onde 
foram produzidos. A partir da aproximação com as obras, sentimos dificuldade em 
encontrar publicações correspondentes com os nossos objetivos. 

Em meio às leituras, constatamos que nem todos abordavam o uso da tecnologia como 
prática docente na educação infantil (critério de inclusão), fazendo com que o 
quantitativo caísse para um total de 18 trabalhos, correspondendo a 2 trabalhos 
publicados nos eventos da ANPED, 1 tese, e 15 dissertações que se encontram na 
BDTD. Diante do exposto podemos claramente perceber que mesmo diante de um 
resultado minúsculo, os trabalhos publicados sobre as TDICs na educação infantil estão 
concentrados em teses e dissertações, correspondendo a 89% do total, o que nos leva 
a indagar da ausência de publicações de artigos, advindos de pesquisas sobre a 
temática, para além dos resultados Stricto Sensu. 

Os trabalhos que foram excluídos (24) apesar de trazerem referências, indagações e 
posicionamentos quanto ao uso da tecnologia na educação infantil, não mostravam a 
existência de uma prática docente com o uso de ferramentas tecnológicas, nesta etapa 
da educação básica, e sim intervenções dos pesquisadores, na maioria das vezes, para 
análise e comprovação do desenvolvimento das crianças com o uso das TDIC. No 
entanto, nosso objetivo, com esse estudo, é justamente saber se os professores da 
educação infantil estão fazendo uso dessas ferramentas em sala de aula e, se sim, 
queremos descobrir quais, como as utilizam e, principalmente, quais contribuições ou 
em que medida as tecnologias têm interferido/impactado a educação. 

Embora o recorte temporal desta pesquisa compreendesse os últimos 20 anos (2000-
2020), foram encontrados trabalhos no período de 2003 a 2019, não existindo um 
período específico em que a produção acadêmica sobre esta temática esteve mais 
assídua. Enfatizamos o fato de o quantitativo dessas produções acadêmicas não terem 
aumentado, visto que, estamos em uma era tecnológica que está cada vez mais atrelada 

ao nosso cotidiano. 

A concentração dos trabalhos ocorre de maneira acentuada na região Sul e Sudeste, 
correspondendo cada uma delas a 39%, a região Centro-oeste a 17% e a Norte a 
apenas 5%. Nos chama atenção o número minoritário encontrado no Norte, e da 
ausência dessas pesquisas na região Nordeste. Em relação à faixa etária, os trabalhos 
compreendem as práticas em sala de aula com crianças de 3 a 6 anos de idade. 
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Pelas temáticas identificadas anteriormente e análise dos textos foi possível perceber 
que há múltiplos enfoques de estudo, sendo que alguns objetivos se repetem, como: a 
busca por compreender a relação entre as crianças e os computadores, tecnologias 
móveis e as mídias; o estudo acerca do processo de apropriação e implementação dos 
computadores na educação infantil e também os seus efeitos; a investigação sobre as 
concepções e atividades do professor com o uso da informática assim como, a 
identificação do modo como essas aulas estão sendo desenvolvidas; além da reflexão 
sobre a integração das tecnologias e da robótica ao currículo. 

A respeito da utilização de ferramentas nas práticas docentes, estas se concentraram 
da seguinte maneira: computador desktop (5), audiovisual - TV, som, máquina 
fotográfica e retroprojetor (4), tecnologias móveis - tablet, smartphone e notebook (4), 
outras mídias e tecnologias - sala de informática e robótica (3), mídias digitais (1), 
linguagens das tecnologias digitais (1). 

Trataremos, pois, das atividades realizadas, constatadas nos estudos. 

Quanto ao uso do computador, foi possível constatar práticas que o envolviam como a 
projeção de vídeos, a contação de histórias pelas crianças para a professora digitar, ou 
mesmo para elas mesmas digitarem. Houve a criação de um blog para postar fotos e 
atividades, as crianças também criavam listas do que queriam pesquisar, e a partir da 
internet conheciam novos lugares, como o museu e também as fases do 
desenvolvimento da vida dos animais; Em outra turma, para maior entendimento e 
utilização consciente das crianças, a professora fez apresentação das partes do 
computador, suas funções básicas e estabelecimento de regras para o uso adequado. 
Foram utilizados CDs - ROMs educativos com jogos e programas nos projetos 
desenvolvidos com as crianças, houve a organização do “Cantinho da Informática” em 
cada sala de aula, com a criação de acervo para que cada professora pudesse utilizar 
os CD - ROMs ao longo do ano. Outra utilização com o computador se deu a partir da 
atividade da criação do livro da vida, de maneira que as crianças, com auxílio da 
pedagoga, digitavam as informações do livro, que era justamente sobre a vida de cada 
uma e criavam as ilustrações do livro, a partir do software paint. 

Com foco no audiovisual, uma professora explorou os aspectos da fotografia com auxílio 
da máquina fotográfica e do smartphone. Quanto a utilização da TV e do som, os 
equipamentos, muitas vezes, foram utilizados como coadjuvante de atividades de 
desenho ou brincadeiras, sem manifestações de ações mais amplas que percebessem 
as mídias como importante objeto de estudo. 

Outro projeto foi a criação de uma rádio na internet, o qual contava com participação 
dos alunos para as atividades: a escolha do nome, a seleção dos temas de pauta, a 
produção e gravação dos programas, das coberturas jornalísticas e na composição e 
interpretação de músicas, A rádio era publicada em um blog, a programação gravada 
em CD-ROM e veiculada ao equipamento de som do transporte escolar. A professora 
também distribuía um CD-ROM com a programação para os pais e familiares, caso não 
tivessem acesso à internet. 

Com relação ao uso das tecnologias móveis - tablet, smartphone e notebook, constatou-
se manifestações por meio de registro fotográfico e fílmico, brincadeiras com gravação 
das vozes em áudio, descoberta de alguns truques de “efeitos especiais” com 
audiovisual, escrita de histórias, e a representação e registros a partir de um making-of 
dos bastidores de uma peça teatral criada pelo grupo de crianças. Outra manifestação, 
foi quando a professora propôs que as crianças encenassem, gravassem suas vozes e 
tentassem adivinhar a voz do colega, além de fotografar, entrevistar, jogar, cantar, 
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trabalhar gestos e performances na produção de efeitos visuais com auxílio de tablets 
e laptops. O tablet foi trabalhado, prioritariamente, na perspectiva da alfabetização, 
envolvendo a competência leitora e escritora, mas também a matemática e o 
conhecimento de mundo. Quanto ao uso do notebook, em uma turma, houve a 
implementação do “cantinho do notebook”. Antes de deixar as crianças utilizarem a nova 
ferramenta a professora explicou o passo a passo de como utilizar. As crianças usaram 
em momentos livres e dois aplicativos ficaram a disposição para que elas pudessem 
explorar o novo cantinho, são eles: Kid Pix deluxe e Descobrindo a Matemática - cores 
e formas. 

Na sala de informática, foram produzidos powerpoints com histórias em conjunto com 
as crianças e em seguida apresentados para elas com auxílio do data show. Em outra 
instituição, a proposta era proporcionar o contato livre nos computadores, ou seja, deixar 
as crianças explorarem, jogarem à vontade durante o período que permaneciam no 
laboratório. 

Em relação ao trabalho desenvolvido com atividades que fazem uso de robótica, as 
crianças criaram robôs com as peças e com o auxílio da professora, aprimoraram as 
criações, implementando dispositivos elétricos para dar movimento ou luminosidade. As 
mídias digitais foram exploradas por meio de jogos, pesquisas na internet, vídeos, 

filmes, entre outros. 

A respeito da utilização de ferramentas nas práticas docentes, um dos estudos defende 
a utilização das tecnologias como uma linguagem digital, com isso, temos o exemplo da 
professora que fez um passeio com a turma e levou câmeras fotográficas e um gravador, 
informou sobre a forma de utilização e os cuidados necessários que deve-se ter. 
Posteriormente, projetou as fotos que tiraram, e em outro momento utilizou o telescópio 
para que as crianças pudessem observar o céu e as estrelas, apesar de não ter 
conseguido manusear com maestria, pois as lentes não focaram, trabalhando assim, a 

linguagem digital como mais uma forma em que a criança se expressa. 

A partir dessas práticas e tendo como anseio o educar na era da informação a qual 
estamos inseridos, é necessária a mudança de algumas práticas nos processos de 
ensino-aprendizagem. 

As tecnologias digitais, que continuam se transformando por si próprias, trazem desafios 
diários aos educadores. Será necessário desapego à própria formação e a 
generosidade de aceitar outra estruturação da escola, em outro paradigma, mais 
significativo para as próximas gerações. (SILVA, 2013, P. 144) 

Logo, o assunto formação continuada é bastante mencionado como uma necessidade 
profissional, haja vista que o “professor da educação básica possui em média 15 anos 
de experiência docente. Isto significa que quando cursaram a graduação, temas 
relativos à “tecnologia e educação” ainda não estavam contemplados no currículo 
acadêmico.” (GOMES et al., 2015, p. 27). Com base nisso, esses profissionais podem 
ser considerados como imigrantes digitais (PRENSKY, 2001). 

Considerar o seu uso um desafio é comum entre a maioria dos docentes, seja por 
inabilidade, insegurança, falta de interesse e, muitas vezes ter que encarar que as 
crianças dominam as tecnologias melhor do que eles próprios. Tais aspectos 
influenciam a relação negativa dos professores com as TDIC, de maneira que “há 
necessariamente que se (re)pensar a formação do pedagogo, como um profissional 
consciente da realidade em que irá atuar, com uma adequada fundamentação teórica e 
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uma satisfatória instrumentação técnica”. (GOMES; PAIVA; FORTUNATO, 2015, p. 
112). 

Em sala de aula, o professor assume um papel importante no processo ensino e 
aprendizagem, sendo essencial que adeque suas práticas, às demandas da sociedade 
atual. Para isso ele precisa: 

[...] de uma cultura geral mais ampliada, capacidade de aprender a aprender, 
competência para saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da 
linguagem informacional, saber usar meios de comunicação e articular as aulas com as 
mídias e multimídias. (LIBÂNEO, 2003, p.10) 

As mudanças ocasionadas podem proporcionar a inovação, sem esquecer da ludicidade 
inerente ao ensino e a -aprendizagem, de forma que as crianças participem com 
motivação, prazer e diversão, além do aspecto primordial da inclusão digital de crianças 
de classes sociais menos favorecidas. Dessa forma, a tecnologia não é apenas uma 
ferramenta para passar o tempo, é necessário ter uma formação específica, com uma 

mediação crítica, fomentando as aprendizagens das crianças. 

 
Conclusão 

 

O estado da arte das publicações científicas brasileiras - 2003 a 2019, permitiu perceber 
que há um número reduzido de pesquisas com o uso das tecnologias na prática docente 
na educação infantil, o que demonstra um campo rico e promissor que precisa ser 
estudado. 

É importante destacar, que dos 18 estudos encontrados, prevalece o número de teses 
e dissertações, em detrimento a artigos científicos, o que pode significar a concentração 
de pesquisas na formação stricto sensu. Além do mais, registra-se a ausência de 
produções na região nordeste e a presença de apenas uma produção na região norte. 

Os estudos indicam benefícios com o uso das tecnologias, com crianças na educação 
infantil, de maneira a imputar a articulação, um maior envolvimento e interesse das 
crianças. Além do mais, se utilizadas respeitando os ritmos, singularidades e 
especificidades das crianças contribui com o desenvolvimento do raciocínio, da 
coordenação motora, da concentração, da criatividade; impulsiona a colaboração e a 
comunicação, dentre outros fatores. Salienta-se ainda a possibilidade de avanços com 

crianças com necessidades especiais, o que requer outras investigações nesse campo. 

Por outro lado, verificou-se a existência de profissionais da educação infantil que 
utilizam as tecnologias de forma descontextualizada, pois sentem dificuldade ou 
desconhecem as possibilidades do seu uso pedagógico com as crianças. As 
dificuldades podem estar atreladas a falta de equipamentos e de espaços físicos 
adequados, mas também da incipiente formação na área, como apontado nos trabalhos, 
haja vista a incompreensão de que mais importante do que utilizar o equipamento é 
saber fazer o seu uso com intencionalidade, criatividade, criticidade, reflexão e 

mediação. 

Há, contudo, um receio de que a incorporação das tecnologias à prática docente traga 
diminuição dos salários, ampliação das atividades ou até mesmo substituição pelas 
máquinas. 
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A análise leva a identificar a ausência de políticas públicas, em especial na educação 
infantil, para o investimento e manutenção de equipamentos adequados para as 

necessidades das crianças e professores. 

Diante desses fatos, resta-nos indagar: o número reduzido de pesquisas espelha a 
ausência de práticas com as tecnologias ou o pouco interesse dos estudiosos pela área? 

Longe de finalizar o tema, os dados abrem caminhos para uma diversidade de 
investigações, como, por exemplo, as políticas públicas e a formação docente com as 
TDIC, levando em consideração a criança como sujeito histórico e de direitos, que deve 
ter acesso aos conhecimentos produzidos, sendo a educação infantil um espaço 
propício para o seu desenvolvimento e aprendizagem. 
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TÍTULO: SEMENTES INTERCULTURAIS COMO ESTRATÉGIA PARA FERTILIZAR A 

ARIDEZ CURRICULAR 

Resumo 

Espaços de formação de professores de ciências como os cursos de Licenciatura são 
locais privilegiados para construir experiências de diversidade, privilegiando o diálogo 
entre as ciências e diferentes expressões culturais. A partir destes cenários, o presente 
trabalho tem como objetivo investigar as imagens sobre cultura e as identificações dos 
repertórios culturais dos professores de ciências em formação da UFRN. Participaram 
78 estudantes dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Química e Física 
cursando do primeiro ao nono semestre de curso. O trabalho se organiza em três 
matrizes narrativas a partir das quais emergiram 7 macrocategorias de análise, 
denominadas aqui de sementes, a partir da obra Monoculturas da mente de Vandana 
Shiva. Cada macrocategoria é composta por unidades de análise que dispõem as 
imagens e noções, totalizando 11 microcategorias. A multiplicidade de repertórios 
culturais que os professores de ciências em formação se aproximaram, tem potência de 
fertilidade para que as sementes germinem experiências híbridas, transdisciplinares, 
mas elas não irão se nutrir em um solo árido que não assuma a policultura existente. A 
escola se arranja de modo a desenvolver relações culturais próprias, mas os discentes 
carregam consigo repertórios particulares que constroem diálogos interculturais, dar voz 
a essas atividades é uma forma de contextualizar atitudes educativas fora de suas 
especialidades e reconhecer os distintos contextos que perpassam o tempo. 
 
Palavras-chave: Interculturalidade. Formação de Professores. Ensino de Ciências. 

TITLE: INTERCULTURAL SEEDS AS A STRATEGY TO FERTILIZE THE ARIDITY OF 

THE CURRICULUM 

Abstract 

Training spaces for science teachers such as undergraduate courses are privileged 
places to build experiences of diversity, privileging the dialogue between the sciences 
and different cultural expressions. From these scenarios, the present work aims to 
investigate images about culture and the identifications of cultural repertoires of science 
teachers in training at UFRN. 78 students from undergraduate courses in Biological 
Sciences, Chemistry and Physics participated in the first to ninth semester of the course. 
The work is organized in three narrative matrices from which 7 macrocategories of 
analysis emerged, here called seeds, from the work Monoculturas da mente by Vandana 
Shiva. Each macrocategory is composed of units of analysis that have images and 
notions, totaling 11 microcategories. The multiplicity of cultural repertoires that science 
teachers in training have approached has fertility power so that the seeds germinate 
hybrid, transdisciplinary experiences, but they will not be nourished in an arid soil that 
does not assume the existing polyculture. The school arranges itself in order to develop 
its own cultural relationships, but the students carry with them private repertoires that 
build intercultural dialogues, giving voice to these activities is a way of contextualizing 
educational attitudes outside their specialties and recognizing the different contexts that 
span time. 
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Introdução 

A educação e o ensino de ciências são atitudes e práticas fundamentais para que, 
enquanto humanos, possamos operar nossas ações pautadas em experiências 
repertoriadas, pensadas e refletidas. Essas atitudes emergem como possibilidade de 
romper com impressões primeiras (BACHELARD, 2000) sobre os mais diversos temas 
que atravessam nossa vida nas dimensões sociais, culturais e políticas. 

Para que isso aconteça é importante reconhecer que esse atravessamento se 
caracteriza como construções de teias de relações que nós humanos tecemos, ou seja, 
o emaranhar de contextos culturais (GEERTZ, 2008) que estabelecem então uma 
relação dialógica, movimenta o global e o local, o universal e o particular (ALMEIDA, 
2017). 

O processo educativo e os espaços formativos onde eles acontecem são, portanto, 
espaços onde os sujeitos podem construir e refletir sobre experiências que 
compreendam as ciências como expressões da cultura, implicados no real, e não como 
conhecimentos acumulados, recrutando para representar e compreender o mundo, 
formas e dimensões de conhecimento distintos, portanto sendo sujeitos ativos na 
construção de seus saberes (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2003). 

Segundo Freire, “o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, relações de 
transformação e se aperfeiçoa na problematização crítica destas relações” (FREIRE, 
1983, p. 22). Então é necessário construir relações abertas entre as experiências dos 
sujeitos e os conhecimentos científicos. Esse processo tem como finalidade criar novas 
teias culturais e, ao mesmo tempo, reconhecer na atitude política do pertencimento 
cultural caminhos para práticas científicas imbricadas na sociedade, assim como 
incentivar sociedades engajadas com a cultura científica. Então que caminhos nos 
possibilitam encontrar essas reverberações das trocas interculturais presentes nos 
espaços formativos? 

Tais espaços de construção social e intelectual são locais que apesar de regidos por 
documentos didáticos norteadores compartilhados entre si, apresentam características, 
estruturas sociais e culturais muito diversificadas. A diversidade de repertórios culturais 
apresentada pelos alunos em sala de aula indo na contramão da rigidez e uniformidade 
dos currículos são primeiramente vistos como um problema, principalmente quando as 

visões apresentadas se distinguem muito das teorias científicas (BAPTISTA, 2010). 

É a partir desse ponto de tensão existente que o problema pode se tornar uma 
possibilidade de grande pertinência para práticas de ensino e aprendizagem oxigenadas 
por criticidade. A alteridade que causa esse encontro inquieto é a expressão profunda 
na escola de contextos que apesar de não estarem situados nas bases epistemológicas 
das práticas científicas permeiam e são permeadas cotidianamente por questões de 
cunho interdependente das ciências, portanto abre potencial de situar a cultura científica 
nos contextos culturais distintos, bem como conhecer e estabelecer uma relação de 
troca entre esses cenários, a fim de operar a apropriação das duas culturas como via 
para se reconhecer no mundo. 

Para tanto, é necessário assumir que para compreender tais trocas é preciso conhecer 
as múltiplas formas de conceber e representar as nossas experiências culturais. 
Partindo de tais tensionamentos, esse trabalho objetiva averiguar como as imagens de 
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cultura e as identificações dos repertórios culturais dos professores em formação de 
Ciências Biológicas, Física e Química da UFRN se expressam e dialogam com os 
espaços formativos de ensino e pesquisa. Investigando se há possibilidades de construir 
diálogos entre a cultura científica e outras expressões culturais, como essa relação se 
expressa nos espaços de formação e quais desdobramentos poderiam emergir nesse 
diálogo híbrido e intercultural. 

Esta pesquisa é axioma de um estudo desenvolvido ao longo de um ano pelo Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e é parte integrante de um projeto 
do CNPq/PROPESQ-UFRN. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa foi desenvolvida tomando como eixos articuladores pressupostos 
epistemológicos do pensamento complexo (MORIN, 2003a, 2003b) e referenciais 
teóricos acerca da noção de cultura, bem como as relações e desdobramentos do 
contato intercultural (COUTO, 2009; CUCHE, 1999; EAGLETON, 2003; GEERTZ, 2008; 
SHIVA, 2003). Participaram 78 estudantes dos cursos de licenciatura em Ciências 
Biológicas, Química e Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
estando entre o primeiro e nono semestre do curso. Todos os estudantes estavam 
matriculados nos componentes curriculares Estágio Supervisionado de Formação de 
Professores I ou II das licenciaturas referidas e participando do projeto de extensão 
Ciências na Cidade. 

O instrumento de construção de dados foi construído a partir de um questionário 
semiestruturado via plataforma Google Forms enviado aos alunos por intermédio dos 
docentes de cada turma, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE), oferecido na primeira oficina do projeto. As respostas dos 
questionários foram diagramadas em planilha eletrônica para posterior análise e as 
identidades de cada participante foram preservadas por uma codificação utilizando a 

letra D para representar o discente junto ao número desse, como em D1, D2, D3... Dn. 

Este artigo recruta em seu espaço um recorte a partir de três tópicos presentes no 
instrumento de análise. O primeiro: Você se identifica com alguma atividade/expressão 
cultural? O segundo tópico que foi analisado emergiu a partir da questão: Qual a 
primeira imagem que vem à sua cabeça quando pensa sobre “Cultura?” E o terceiro 
tópico construído a partir da pergunta: Quais atividades/expressões culturais você se 
identifica e por quê? A partir desses tópicos criamos 7 macrocategorias que 
denominamos de sementes, a partir de uma metáfora que surgiu da leitura do referencial 
teórico, mais especificamente a obra Monoculturas da mente de Vandana Shiva (2003). 
As sementes presentes no trabalho carregam potencial para se fertilizar e desenvolver-
se quando é semeada em contextos que superam a aridez da realidade monocultural 
dos saberes e formas de viver (SHIVA, 2003). Dentro das macrocategorias, estão 
elencadas pequenas categorias de análise que agrupam as imagens de acordo com as 
discussões suscitadas em cada imagem, totalizando 6 microcategorias. E 5 
microcategorias que reúnem as aproximações dos participantes com expressões 
culturais. 

 
Resultados e Discussões 
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Uma das perguntas realizadas no questionário tem a ver com a identificação dos 
participantes com atividades e expressões culturais (Figura 1). 37,18% dos discentes 
citou sua ou suas identidades culturais, enquanto 62,82% dos participantes dizem não 
se identificar com nenhuma atividade e nenhuma expressão cultural. Essa expressiva 
frequência de participantes que dizem não se identificar foi analisada a partir de dois 
aspectos: 1) os alunos não se aproximam de uma atividade que consideram cultural ou; 
2) é possível também que os dados apresentados não expressem relação do 
entendimento de cultura com esse repertório de aspectos expressados pelas pessoas 
como colocado por eles. Nesse sentido, uma outra questão do instrumento de análise: 
Qual a primeira imagem que vem à sua cabeça quando pensa sobre “Cultura?” permitiu 
imergir nestes aspectos analíticos a partir da criação das macrocategorias de análise, 
utilizando a compreensão do termo sementes como utilizada por Shiva (2003). 

Semente exótica 

Cultura como espaços restritos - 3,92% dos participantes escolheram como imagem de 
cultura, fatos históricos de uma cidade ou exposição cultural. É importante colocar que 
essa imagem pode estar vinculada a uma noção de cultura que se assemelha a uma 
coleção museográfica, onde aspectos culturais particulares estão isolados do contexto 
do qual são inseridos (CUCHE, 1999). A noção de cultura restrita a espaços particulares 
pode encontrar dificuldade de reconhecer que ela também se estabelece muito 
fortemente nas relações sociais. Especificamente na sala de aula, há contextos de 
interações e silêncios nas relações interculturais que necessitam de uma 
apreensão/compreensão do docente como doador dessas tensões (LARROSA, 2013). 
No trabalho de Valadares e Pernambuco (2018) ao estudar o encontro de saberes da 
tradição com a cultura acadêmica de um curso de formação intercultural para 
educadores indígenas em Minas Gerais, os autores indicaram que os alunos recrutavam 
maneiras de aproximar as duas formas de saberes, a partir das semelhantes práticas 
de observação e repetição dos dados, mas também havia momentos de silêncio que 
refletiam a tensão intercultural onde a postura docente era de não-escuta. 

Cultura como hábitos exteriores - Outros 3,92% dos participantes escolheram como 
imagem de cultura as “matrizes africanas” ou “tribos indígenas”. Como colocado por 
Eagleton (2003) essas imagens evidenciam uma aproximação do que eles consideram 
como cultura as matrizes étnicas tradicionais da humanidade que se distinguem de um 
repertório ocidental caracterizado como “normal”, isto é, “eu”. Essa concepção de que a 
cultura é algo exterior também pode ser um desdobramento da distância intercultural 
que se desenvolve na alteridade desses grupos (CUCHE, 1999). Ela apresenta perigos 
quando se encontra fundida às bases curriculares, pois a tendência é que se opte por 
ensinar partindo de uma abordagem dos temas científicos tidos como paradigmas 
(SEPULVEDA; EL-HANI, 2006). 
Quando há a opção de uma pela outra, entre formas de pensamento distintas, a forma 
cultural tradicional é vista como exótica, “primitiva” em contraste com um saber científico 
ocidental que se apresenta como “naturalmente” universal, portando uma imunidade 
social que lhe confere sacralidade intelectual, ou seja, uma posição de privilégio em 

relação aos saberes tradicionais (SHIVA, 2003). 

Semente híbrida 

Cultura como pluralidade e diversidade de saberes – 15,68% dos participantes 
escolheram como imagem de cultura “conhecimento”, “diversidade”, “diversidade de 
saberes”, “vivências”, “pluralidade” ou “integração”. Estão elencados nessa categoria, 
as imagens que possuem em potência, a capacidade de recrutar formas diversas de 
pensar e viver, experiência seminal para superar o empobrecimento gerado pelas 
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monoculturas mentais (SHIVA, 2003). Dessa forma, a semente torna-se fértil quando 
estudamos outros cenários como por exemplo, o demonstrado por Valadares e 
Pernambuco (2018) onde há ocasiões que a abordagem docente da não-escuta cria 
silêncios em sala de aula, empobrecem e aridificam a criatividade de seus alunos. 

Semente unidual 

Cultura como hábitos particulares – 5,88% dos participantes escolheram como imagem 
de cultura a “identidade” e “valores”. Essa categoria abrange as imagens que carregam 
os aspectos mais pontuais atribuídos as culturas, ou seja, é unida por representar o que 
é individual. Como explica Morin (2003a) o particular carrega em si a totalidade, dessa 
forma os aspectos sociais mais ambivalentes como por exemplo linguagem, hábitos 

constituem um todo e estão ao mesmo tempo contidos nas partes, nos sujeitos. 

Cultura como congregação – 17,65% dos participantes escolheram como imagem de 
cultura, “pessoas reunidas em um lugar”, “povo” ou “sociedade”. Escolhemos aqui nessa 
categoria, as imagens que colocam ênfase no coletivo, na parte mais abrangente que 
contém o todo. Essas concepções se tornam seminais quando pesamos na reforma da 
escola. Segundo Morin (2003a) essa reforma suscita a reforma da sociedade, que 
necessita ao mesmo tempo da reforma escolar. De forma mais pontual, é na 
unidualidade dos aspectos particulares e coletivos que há a possibilidade de 
compreender a tensão existente entre as diversas culturas e a universalidade humana, 
bem como operar por caminhos que compreendam esse caráter inacabado. 

Semente artística 

Cultura como expressão artística – 52,94% dos participantes escolheram como imagem 
de cultura alguma expressão artística, que aparecem cada uma nessas frequências: 
“música” (7,84%), “teatro” (5,88%), “dança” (13,72%), “grafite” (3,92%), “capoeira” 
(3,92%), “artesanato” (3,92%), “folclore” (3,92%), “arte e artista” (5,88%), “quadro 
colorido” (1,96%), “escola de samba” (1,96%). Existem algumas formas de interpretar 
essas imagens: A primeira, como demonstrado no trabalho de Rodrigues e Leite (2015) 
mostra que a presença de repertórios multiculturais nos espaços formativos e nas 
produções acadêmicas das ciências naturais é bastante pequena. Segundo eles, é 
necessário uma abertura e hibridez maior do currículo e das abordagens em sala para 
que se consiga superar a realidade monocultural, por isso é importante que o trabalho 
docente privilegie as várias expressões da cultura em sala. 
Outra maneira possível de interpretar essa categoria relacionada com as características 
apresentadas nas imagens, é possível também que elas possam estar vinculadas a uma 
concepção de cultura que privilegia fragmentos, ou seja, partes, para explicar o todo 
(MORIN, 2003b). Nesse sentido essas noções se nutrem de expressões mais genéricas, 
que são recrutadas como atividades culturais por se apresentarem com valor social. A 
noção de cultura quando apenas algo que possua valor, como obras artísticas que 
compõe um repertório criativo, pode indicar uma concepção que reduz a diversidade de 
repertórios às expressões artísticas (EAGLETON, 2003). 

Aproximação com atividades/expressões culturais pelos licenciandos 

Semente popular 

Noção de cultura como atividades comuns – 44,82% dos participantes recrutados nessa 
categoria cultivam proximidades com expressões da cultura que são de forma mais 
facilmente compreendidas como repertório cultural. Ela é construída a partir de 
concepções sociais bastante comuns sobre a ideia de cultura (EAGLETON, 2003). Isso 
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pode ser expresso na fala do participante D22 quando perguntado sobre quais 
atividades/expressões culturais ele se identifica e por quê? Afirma ele: “Música, dança 
e escrita (...)” e também na resposta de D26 quando diz se identificar com expressões 
populares “(...) como na culinária, nas festividades típicas e no artesanato”. 

Semente da experiência 

Noção de cultura como localidade – 6,90% dos discentes aqui apresentados indicam 
relação estreita de seus repertórios culturais com localidades geográficas que eles 
viveram. Esse contato com as expressões populares locais reverberou fortemente em 
seus hábitos como dito por D22 quando diz que: “(...) Sou de São Gonçalo do Amarante 
e essas e outras expressões culturais são bastante fortes no município, acabei me 
interessando por essas” e na fala de D26 quando afirma: “Por ser belenense mas morar 
em Natal desde os meus 5 anos, me identifico bastante com as expressões culturais 
tanto da região norte como nordeste, e mesclo as duas no meu dia-a-dia (...) Também 
é interessante observar que em ambos os lugares a influência indígena é bem forte e 
se evidencia bastante através da produção cultural das pessoas dessas regiões”. 
Nessa noção alguns pontos emergem a partir da localidade, o primeiro é que os 
contextos locais promovem a socialização humana, construção e apropriação de hábitos 
culturais, o segundo ponto retratado é mostrado por D26 em sua resposta, trata-se da 
mestiçagem cultural que acontece na maioria das culturas (CUCHE, 1999). Essa 
natureza aberta e mestiça é um ponto relevante a ser compreendido no ensino, para 
evitar a predominância de um paradigma cultural em sala e a substituição de ideias 
culturalmente fundamentadas (VALDERRAMA-PÉREZ; ANDRADE; EL-HANI, 2017). 

Noção de cultura como vivências – 37,93% das ideias que estão aqui mencionadas se 
aproximam de atividades culturais que segundo eles, são bastante presentes em suas 
vidas, demostrando um contato com tais expressões ao longo tempo. Podemos 
reconhecer tais características nas falas de D8 quando diz: “Cinema, dança, teatro. Pois 
estou ligada a essas artes desde a infância, fiz ballet durante grande período da minha 
vida, portanto, me sinto bem em contato com essas” e D11 em sua resposta: “Dança 
popular e teatro. Nasci e cresci em uma escola que sempre valorizou a cultura, e 
acredito que por meio da vivência, podemos aprender muito mais”. 
A experiência aparece nessa categoria como fundamental para aproximação cultural, 
de origem diversa e ramificada pela multiplicidade de expressões citadas. Severo (2015) 
mostra que a experiência é um ponto crucial na construção do conhecimento, quando 
inventariada e ordenada torna-se nutriente fundamental para a educação e o ensino de 
ciências. Dessa forma, outra maneira de conceber a mestiçagem cultural existente na 
sala de aula é tecendo uma costura de múltiplas experiências, ordenadas e 
contextualizadas. A vivência plural em sala de aula surge aqui como uma possibilidade 
viva de criar construções sociais pertinentes, práticas seminais para ciências implicadas 

(SEVERO; ALMEIDA, 2015). 

Noção de cultura como pertencimento – 41,38% das respostas compõem essa 
categoria. Aqui ficam dispostas as aproximações com expressões culturais que 
desenvolvem nos participantes o pertencimento por essas atividades, o que confere 
uma relação afetiva com tais expressões como podemos ver na resposta de D17: “Me 
identifico com teatro, dança, ciências e hatha yoga. Acham que todas essas atividades 
são forma de expressões importantes para comunicação verbal ou não verbal e elas me 
permitem sensações diversas tais como: bem estar, reflexão, corporeidade e entre 
outros”. 
É importante pensarmos a noção de pertencimento quando pretendemos a realização 
de ciências implicadas não só com o conhecimento mas também com os sujeitos, essa 
noção é crucial para que possa se desenvolver no ensino de ciências uma leitura 
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sensível do mundo, não ser apenas ciente, mas consciente do conhecimento, 
estabelecendo uma conexão. É na conexão com o conhecimento hibridizada pelo 
pertencimento que é possível compreender as relações simbióticas entre os saberes e 
as distintas realidades (CARVALHO; SEVERO, 2018). 

Semente emancipatória 

Noção de cultura como liberdade – 6,90% dos participantes presentes nessa noção se 
aproximam com expressões culturais que demonstram formas criativas de pensar a 
realidade, projetar e sonhar com outros mundos. Isso fica exemplificado na fala de D13 
quando argumenta que se aproxima da “dança, porque sempre tive contato desde minha 
infância e é onde me sinto livre para me expressar” e D28 quando diz: “(...) eu amo o 
universo da imaginação, a arte da interpretação, o envolvimento dos nossos 
sentimentos mesmo que saibamos que aquilo não aconteceu ou que não tem uma 
"conexão real" conosco. Fica demonstrado que o pertencimento cultural também se 
nutre de uma inventividade que permite escapar e transcender das realidades vigentes. 
Pensar a dimensão criativa presente nas expressões culturais torna-se importante 
quando essa fecunda imaginação é vista como muito mais presente nas práticas 
artísticas, sendo outras práticas como as ciências, o trabalho, a tecnologia, tidas como 
aridamente prosaicas (EAGLETON, 2003). Essa dicotomia forjada definha na educação 
científica a possibilidade de ultrapassar ideias e paradigmas antigos, além de fechar as 
portas para que novas formas de fazer ciências germinem e se desenvolvam. 

(Re)problematizações 

As imagens trabalhadas anteriormente podem desenvolver-se em concepções que 
reconhecem a diversidade pois tem potencial para carregar consigo a possibilidade de 
entender a hibridez tecida nas diversas faces transversais das culturas (BAVARESCO; 
TACCA, 2016). Nesse sentido reconhecer as culturas como plurais dão importantes 
repertórios para que o professor possa ouvir todas as vozes em sala, renunciar a voz 
impositiva que se coloca como paradigmática e abrir novas janelas de diálogos que 
abarquem realidades e contextos distintos, individuais e coletivas. 
Novas janelas abertas fornecem novas formas de cultivar o saber, é possível então, com 
a descolonização dos currículos redimensionar ideias e reconstruir repertórios 
epistemológicos que rompam com estigmas, folclores e hierarquias culturais quando se 
trabalha de modo intercultural em sala. A mudança requer a renovação dos paradigmas 
científicos, onde seja possível legitimar pluralidades culturais e suas várias formas de 
criação do conhecimento, bem como novas formas do pensar e fazer científico. Trata-
se de quebrar um paradigma curricular fechado e olhar para os sujeitos (PASSOS; 
AMARAL, 2018). 
O próprio ensino de ciências ocorre em ambientes formativos que estão contaminados 
e emaranhados de experiências sociais, de sujeitos com pertencimentos culturais 
diversos. Adotando a concepção de ciência para todos proposta por Delizoicov, Angotti 
e Pernambuco (2003) nos implicamos com a construção de uma cultura científica que 
dialoga com as várias formas de construção do saber, em sua natureza inacabado, apto 
as mudanças que ocorrem com distintos contextos, realidades e sujeitos. 
A educação centrada nos sujeitos pode ser uma atitude pedagógica que transcende 
abordagens baseadas em uma única forma de entender a cultura científica, uma vez 
que estes sujeitos carregam, expressam e constroem uma grande diversidade de 
saberes e culturas. Educar tem natureza diversa, não é construído uniformemente, mas 
como uma colcha de retalhos única, sendo simultaneamente a reverberação de 
pertencimentos coletivos e de particulares que emergem de recomposições próprias 
desses repertórios por cada indivíduo (MORIN, 2003b). 
Conceber o que é particular no coletivo coloca em potência não só a capacidade de 
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compreender o multidimensional presente nos diálogos interculturais, mas também de 
construir policulturas da mente, noção inspirada a partir da ideia de monoculturas da 
mente proposta por Vandana Shiva (2003). Morin (2003a) trata dessa característica da 
complexidade com o princípio hologramático, onde as partes são encontradas no todo, 
mas o todo também está contido nas partes. Dessa maneira as culturas estão presentes 
nos indivíduos e constituem um todo contido nos hábitos particulares desses. Da mesma 
forma com a retroação das partes com o todo, é possível tecer nas relações coletivas, 
o desenvolvimento dos particulares que emergem com a alteridade. 
Reconhecer essa relação dialógica antagônica que não anula opostos, é um movimento 
cognitivo seminal para a abertura ao diverso, mas também para mudanças necessárias 
a renovação do ensino. Se o ensino que queremos deve criar condições de criticidade 
e reflexão, então é necessário um aporte formativo docente que promova experiências 
construídas pelos sujeitos implicados com a construção do saber, com a sua própria 
transformação, com o reconhecimento do “eu” e do “outro”, consciente e criador de suas 
experiências, intervindo e recriando a sua realidade (FREIRE, 2011). 
Atitudes como essa de autonomia, onde os sujeitos estão implicados com as suas 
realidades não somente se configuram como importantes quando estamos na posição 
de alunos, mas também enquanto cientistas e docentes devemos assumir a 
responsabilidade social de reconstruir a nossa realidade, as nossas experiências. Então 
se estamos insatisfeitos com uma cultura científica que é interligada em sociedades 
permeadas por Fake News, por perseguição ao trabalho científico que é feito nos 
laboratórios, nos estudos sociais, culturais, devemos pensar profundamente se estamos 
nos conectando, isto é, tecendo teias de relações, sejam elas linguísticas, simbólicas, 
afetivas, com outras expressões culturais. 
Para tentar compreender é frutífero antes recorrer a um dado que obtivemos na resposta 
do questionário analisado anteriormente. Quando perguntamos: Quais 
atividades/expressões culturais você se aproxima e por que? A um grupo de professores 
de ciências em formação, tivemos um resultado que assumimos ser gravíssimo. Dentre 
todas as imagens expressas pelos participantes, apenas uma pessoa apontou as 
ciências como cultura. Isso atesta um distanciamento grande das concepções de 
ciências como um repertório de saberes e fazeres construído socialmente, permeado 
de relações, símbolos próprios e experiências culturais. 
Não há uma ligação das ciências como uma expressão da cultura e isso remete a bases 
curriculares que não estabelecem as relações presentes entre as práticas científicas, a 
educação científica e as nossas relações sociais, também presentes no fazer científico. 
Esse distanciamento do que se tem discutido na pesquisa em ensino de ciências se 
torna um problema quando é necessário abordar junto a temas científicos, questões que 
estão interligadas e são transversais às ciências como contextos sociais, éticos, 
educação sexual. (KRASILCHIK, 2000). 
Em outra direção, como observado pelas frequências das imagens de cultura 
apresentadas na semente artística, é possível verificar que ela é bastante disseminada 
nos espaços sociais, aparecendo em 52,94% das imagens recrutadas nessa categoria 
e em 44,82% das respostas que indicaram se aproximarem de expressões populares, 
como algumas expressões artísticas. Surge então um outro questionamento, diferente 
da cultura científica, que aparece em baixa frequência nas respostas, as expressões 
artísticas são muito frequentes nas respostas dos participantes, por que isso acontece? 
Para responder essa questão podemos recrutar aqui tanto o que é dito por Eagleton 
(2003) sobre comumente associarmos atividades culturais à práticas artísticas, por se 
apresentarem com valor criativo, mas também é possível responder com a resposta 
dada por D13 quando afirma que se aproxima da: dança, porque sempre tive contato 
desde minha infância e é onde me sinto livre para me expressar. Há aqui a possibilidade 
de encontrar também campo fértil quando essa noção articula na experiência dos 
espaços formativos uma onívora das ideias (SEVERO, 2018). Ou seja, capaz de hibridar 
campos experimentais distintos onde é possível expandir limites, bem como 
eventualmente rompê-los e questioná-los, produzindo uma costura que religa saberes 
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(SEVERO, 2018). 
Fica claro que outros repertórios presentes em sala podem além de aproximar os 
discentes dessas práticas com atividades paradigmáticas da educação e o ensino de 
ciências, mas também lhes proporcionar liberdades experimentais e cognitivas que são 
essenciais para que práticas transdisciplinares sejam construídas não a partir dos limites 
disciplinares existentes, mas na construção e reconstrução em sala de novas formas de 

experienciar as suas próprias realidades. 

  

 
Conclusão 

 
As diversas expressões mostradas pelos participantes da pesquisa evidenciam 
processos de apropriação de suas culturas de formas bastante diferentes, tal fator como 
causador e causa da alteridade deve emergir em bases epistemológicas e curriculares 
não só como um desafio a ser suprimido como é feito em práticas docentes tradicionais, 
mas como desafio a ser explorado, contextualizado, experienciado na escola e em 
outros espaços educativos, onde a construção dos sujeitos também engloba a 
apropriação de suas culturas. 
A multiplicidade de repertórios culturais que os professores de ciências em formação se 
aproximaram tem potencial fértil para que as sementes germinem e desenvolvam 
experiências híbridas, mas não irão se nutrir em um solo árido, rígido que não reconheça 
a policultura existente, por isso é essencial que os currículos sejam abertos e 
reconstruídos a proporcionar tais experiências. Trata-se de abrir caminhos onde os 
alunos possam atribuir sentido a seus hábitos e formas de viver e encontrar 
pertencimento nas práticas científicas presentes na sociedade. 
Tais temáticas não podem ficar fora das discussões curriculares porque para 
compreender os arranjos sociais, éticos e nossas contradições profundas enquanto 
sociedade é necessário entender as atitudes como reverberações de relacionamentos 
estabelecidos culturalmente (KRASILCHIK, 2000). Principalmente para nos implicarmos 
cientificamente com os problemas e assumir responsabilidades humanas que emergem 
de nossos atos, como estamos sendo tensionados a agir no cenário pandêmico em que 
esse trabalho é vivenciado e escrito. 
A escola também desenvolve relações culturais particulares, por vezes enrijecidas 
(CUCHE, 1999; CUNHA, 2017) mas os discentes trazem consigo repertórios próprios 
que rearranjam os contextos interculturais, dar voz a essas atividades também é uma 
forma de contextualizar atitudes educativas fora de suas especialidades e reconhecer 
os distintos contextos que atravessam o tempo e geram encontros de memórias, um 
fazer humano polifônico que gera simbioses, estranhamentos e resistem aos desafios 
de seus respectivos tempos (COUTO, 2009). Visitar outras localidades de pensar, nos 
oferece a sensibilidade para nos afastar das nossas certezas (COUTO, 2009). 
O diálogo entre as artes, que foram muito frequentes nos pertencimentos culturais dos 
licenciandos e as ciências que são construídas nos seus espaços formativos reúnem 
inquietações cognitivas que aparentemente distintas desenvolvem-se em ambientes 
culturais e contextos sócio-históricos entrelaçados, sendo necessário a ambos liberdade 
em seus aprendizados para que a criatividade surja em tais práticas (REIS; GUERRA; 
BRAGA, 2006). Longe de acabar a discussão intercultural nesse trabalho, assumimos 
a necessidade de experimentar nos contextos formativos novos diálogos que 
aproximem expressões da cultura com realidades distintas, onde tensionamentos 
docentes possam potencializar novas composições e germinações culturais. 
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Figura 1: Frequências de identificação com expressões culturais de um grupo de 
professores de Ciências Biológicas, Física e Química em formação como participantes 

da pesquisa 
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TÍTULO: Leitura Dialógica para Educandos com autismo: um estudo interventivo 

Resumo 

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do 
neurodesenvolvimento, caracterizado por prejuízos sociocomunicativos. As atipicidades 
cognitivas e comportamentais desses indivíduos pode acarretar em déficits nas 
habilidades da compreensão leitora. Com isso, é essencial que programas de 
intervenção em leitura sejam delineados para atender às demandas específicas desses 
alunos. Nessa perspectiva há o RECALL, programa adaptado da Leitura Dialógica com 
resultados promissores de acordo com a literatura. O presente estudo almeja investigar 
os efeitos do Recall na compreensão leitora de educandos com TEA e com 
desenvolvimento típico. Metodologia: O estudo, de cunho interventivo, conta com a 
participação de duas crianças com desenvolvimento típico (DT), duas com diagnóstico 
de TEA e dois agentes de leitura. Resultados: Foram conduzidas 13 sessões de 
capacitação dos 2 agentes de leitura e confeccionados arquivos de perguntas de 4 livros 
para a intervenção. Até o momento uma criança com DT de 4 anos foi recrutada e 
avaliada. As sessões interventivas estão em andamento. Conclusão: Nota-se a 
necessidade da continuidade do estudo quando as condições estiverem adequadas 
para tal, devido à escassez na literatura deste tema. 
 
Palavras-chave: Leitura Dialógica, Autismo, Pesquisa interventiva 

TITLE: Evaluation of the effectiveness of a Dialogic Reading program on reading 

comprehension of students with Autism 

Abstract 

Introduction: Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder, with 
sociocommunicative loss. In this sense, there may be deficits in reading and writing skills 
of this population due to cognitive and behavioral atypicalities.Thus, it is essential that 
reading intervention programs be designed to meet the needs of these students. In this 
perspective, there is RECALL, a program adapted from Dialogic Reading with promising 
results, according to the research literature. The present study aims to investigate the 
effects of RECALL on reading comprehension skills of students with ASD their typically 
developing peers. Methodology: The participants of this intervention study were two 
children with typical development (TD), two diagnosed with ASD and two reading 
intervention agents. Results: In total there were 13 training sessions for the reading 
agents. Support materials were also prepared for 4 selected books. A 4 year old child 
with TD was selected, evaluated and is currently undergoing intervention started. 
Conclusion: There is a need to continue the study due to limited research in this topic. 
 
Keywords: Dialogic Reading, Autism Spectrum Disorder, Intervention Study 

Introdução 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento, 
caracterizado por prejuízos sociocomunicativos consonante à presença de 
comportamentos repetitivos. Trata-se de um quadro que afeta 1% da população mundial 
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(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION; APA, 2013). O desempenho acadêmico 
de educandos com autismo pode ser afetado por suas atipicidades cognitivas e 
comportamentais. Nesse sentido, pode haver déficits nas habilidades de leitura e 
escrita. Com isso, é essencial que programas de intervenção em leitura sejam 
delineados para atender às demandas específicas desse aluno. A Leitura Dialógica (LD) 
é uma modalidade da Leitura Compartilhada (LC) - estratégia interventiva utilizada nas 
últimas décadas. A LD propõe o uso de perguntas e comentários dirigidos à criança no 
momento da leitura de histórias, como em um diálogo. As perguntas deverão pertencer 
a cinco modalidades que são apresentadas pelo acrônimo CROWD: Complete 
(completar), Recall (relembrar), Open-ended (perguntas abertas), Wh-questions 
(Perguntas de “Quem, quando, que”) e Distancing (distanciamento). Além disso, o 
mediador deverá elogiar e expandir as respostas da criança, de acordo com o uso do 
acrônimo PEER: Prompt (induzir), Evaluate (avaliar), Expand (expandir) e Repeat 
(repetir). Entretanto, para a população com TEA - tendo em vista os déficits 
sociocomunicativos - a LD pode não ser tão promissora como é para os indivíduos com 
desenvolvimento típico. Por consequência, há a necessidade de se criar adaptações 
para uma melhor eficiência da estratégia. Dentre os estudos já publicados, destaca-se 
o protocolo RECALL (Reading to Engage Children with Autism in Language and 
Learning). Ele é um protocolo baseado na LD, porém utiliza-se de três recursos 
adicionais ao PEER e o CROWD: A atenção compartilhada, a pausa intencional e 
recursos visuais. A atenção compartilhada consiste em tecer comentários sobre as 
imagens do livro em conjunto com a criança, durante a contação da história. Já a pausa 
intencional consiste na pausa abrupta da leitura a fim de observar se a criança tomará 
alguma iniciativa por consequência. A terceira estratégia, de recursos visuais, serve 
para caso a criança não consiga responder corretamente às perguntas realizadas. 
Dessa forma, serão mostradas a ela três opções de respostas com imagens. Alguns 
estudos utilizando a leitura compartilhada envolvendo alunos com autismo já foram 
publicados na literatura científica. Nesse grupo, destacam-se os trabalhos que utilizaram 
o RECALL. Whalon et al. (2015), por exemplo, concluíram que crianças expostas a esse 
protocolo aumentavam a frequência de respostas corretas às perguntas de um livro, 
assim como ampliaram as iniciativas de interação. Utilizando a mesma metodologia que 
Whalon et al. (2015), Whalon, Hanline e Davis (2016) mostraram que os responsáveis 
pela criança conseguem aplicar, com êxito, o RECALL, de forma a gerar melhoria nas 
respostas espontâneas da criança. No Brasil, há registros de apenas um estudo onde o 
RECALL tenha sido implementado. Nessa pesquisa, Walter e Nunes (2020) avaliaram 
os efeitos do programa, implementado por uma mãe, na frequência de turnos 
comunicativos e respostas corretas de uma criança de 6 anos com TEA. Os resultados 
indicaram que a mãe incorporou as estratégias parcialmente e que o menino evidenciou 
ganhos na compreensão e na frequência de turnos. Com base no que foi supracitado, 
o presente estudo almeja ampliar os achados das pesquisas supracitadas, investigando 
os efeitos da leitura dialógica adaptada do Recall na compreensão leitora de educandos 
com Transtorno do Espectro Autista e com desenvolvimento típico. 
 
Metodologia 

 
Delineamento de pesquisa – O estudo adotou delineamento de pesquisa do tipo ABAB 
randomizado (Kratochwill e Levin, 2010). Participantes – Estão previstas a participação 
de duas crianças com desenvolvimento típico e duas com diagnóstico de TEA. Até o 
momento da elaboração desse relatório foram realizadas 4 sessões com um dos 
participantes do grupo controle. Agentes de intervenção – A aplicação do protocolo 
RECALL foi realizada por dois estudantes de graduação, com o papel de interventores, 
que atuaram na leitura dos livros para as crianças. Local – As sessões foram realizadas 
nas residências dos participantes. Materiais – uma filmadora digital, quatro livros de 
histórias infantis, um diário de campo para registro geral das sessões (ambiente, 
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comportamento, interferências, etc.), um protocolo de Teste de Avaliação da Linguagem 
Oral – ABFW (Andrade et al., 2004) e duas escalas de avaliação do comportamento 
para os sujeitos com TEA: Childhood Autism Rating Scale (CARS) de Schopler, Reichler 
e Renner (1988) que avalia o grau de severidade do autismo e a Escala de Letramento 
Emergente de Saint-Laurent, Giasson e Couture (1998), que avalia as habilidades de 
leitura e escrita indiretamente. Procedimentos – O estudo consiste nas seguintes 
etapas: (1) Identificação dos agentes de intervenção e assistentes de pesquisa; (2) 
Identificação dos participantes; (3) Seleção dos livros, elaboração dos materiais de 
apoio; (4) Treinamento dos agentes de capacitação e assistentes de pesquisa; (5) 
Avaliação dos sujeitos; (6) Intervenção; (7) Avaliação do programa. 
 
Resultados e Discussões 

 
O presente estudo está em andamento e os dados aqui relatados são preliminares. De 
forma específica foram realizadas as etapas 1 a 4. A etapa 5 se encontra em andamento 
no presente momento. (1) Identificação dos agentes de intervenção e assistentes de 
pesquisa – As agentes de intervenção selecionadas são do sexo feminino e estudantes 
dos cursos de Fonoaudiologia e Artes Cênicas; (2) Identificação dos participantes – Até 
o momento foram identificadas duas crianças com desenvolvimento típico que 
participaram da capacitação. O sujeito número 1 tinha 3 anos no início da capacitação, 
não apresentava nenhuma alteração na linguagem ou comorbidade, e estava no nível 
2 da Educação Infantil. O sujeito número 2 tinha 4 anos na data inicial da capacitação, 
não apresentava nenhum laudo ou alteração na linguagem e se encontrava no nível 3 
da Educação Infantil em escola privada. O sujeito 1 foi selecionado para prosseguir a 
pesquisa, enquanto o sujeito 2, devido à pandemia instalada em 2020, participou apenas 
da capacitação; (3) Seleção dos livros e elaboração dos materiais de apoio – O processo 
de seleção ocorreu com a leitura de diversos livros infantis de fácil acesso e com a 
discussão sobre se apresentavam as características esperadas. Os livros deveriam ser 
de narrativas simples, interessantes, com ilustrações claras e com vocabulário 
importante para o dia-a-dia. Após a apreciação de 12 livros, foram selecionados para o 
estudo os seguintes: “A Foca Famosa”, “A Curiosidade Premiada”, “Lino” e “Regina e o 
Mágico”. Para a capacitação foram selecionados os livros: “Aula de natação” e “E o 
Dente Ainda Doía”; No processo de elaboração do material de apoio foi confeccionado 
um pré-teste para cada livro, incluindo os livros selecionados apenas para capacitação, 
com base no vocabulário explícito neles. Esse teste inicial teve o propósito de avaliar se 
a criança conhecia as palavras que seriam apresentadas a ele nos livros e futuramente, 
com a aplicação dos mesmos materiais após a intervenção, poder concluir se aprendeu 
palavras novas. Dessa forma, foi necessário observar o vocabulário expressivo, 
receptivo e a função de 10 palavras selecionadas do livro. A seleção das palavras foi 
feita de forma que contemplasse as palavras mais interessantes para o dia-a-dia e 
algumas de mais difícil aprendizado. Para a confecção do mesmo foi utilizado o 
programa Power Point. O material de intervenção também foi produzido no mesmo 
programa e teve que constar as ajudas visuais referentes à aplicação da LD adaptada 
ao RECALL. Três materiais de ajuda visuais para cada livro foram confeccionados, de 
modo que constasse uma pergunta por página. As perguntas precisavam ser feitas de 
forma balanceada de acordo com o acrônimo CROWD; (4) Treinamento dos agentes de 
capacitação e assistentes de pesquisa – No total foram feitas 13 sessões de capacitação 
de duas agentes de intervenção, sendo 6 presenciais e 7 de forma online. A capacitação 
consistiu na leitura da literatura científica mais relevante dos temas: TEA, LD e RECALL. 
Após as discussões sobre os temas estudados, foram gravados vídeos com as crianças 
com desenvolvimento típico previamente selecionadas, detalhadas na etapa 2. A 
aplicação do Recall e Leitura Dialógica foi realizada pelas duas alunas e foram utilizados 
os livros: “Aula de Natação” e “E O Dente Ainda Doía”. Além disso, houve a aplicação 
dos pré-testes de cada livro e do protocolo ABFW (Andrade et al.2004). Os vídeos foram 
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analisados em conjunto e em seguida foram gravados outra vez, corrigindo os erros 
executados na primeira tentativa. Dessa forma se repetiu até que os erros fossem 
sanados e as duas aplicações ficassem claras e distintas para as interventoras. É 
necessário destacar que no início da capacitação foram utilizadas ajudas visuais com 
material de papel, porém foi decidido que o material utilizado na intervenção seria digital. 
Na capacitação para a elaboração do material para intervenção e pré-testes foram 
desenvolvidos Powerpoints dos dois livros testes selecionados e aplicados com as 
crianças posteriormente, de modo que as ajudas visuais e os pré-testes ficassem 
disponíveis digitalmente; (5) Avaliação básica dos participantes – Para a avaliação inicial 
foi realizado o ABFW (Andrade et al.2004) para investigar o vocabulário expressivo e 
fonologia - por nomeação e repetição - do sujeito 1, já que foi selecionado para continuar 
no estudo. Na fonologia por nomeação, que avalia a produção dos sons da língua por 
meio da apresentação de imagens, o sujeito 1 pronunciou corretamente 15 estímulos 
de 34 apresentados. Na imitação, que avalia se a criança produz fonemas específicos, 
acertou 22 estímulos de 34. Na investigação do vocabulário expressivo, observou-se 
que a criança apresentou melhor desempenho na categoria “animais” e “meios de 
transporte” e pior desempenho nas categorias “vestuário” e “profissões”. As respostas 
incorretas se constituíram de substituições por hipônimos semelhantes, por hiperônimos 
ou por não-respostas; (6) Intervenção – Devido à pandemia mundial que se instalou em 
2020.1, com o vírus COVID-19, não foi possível prosseguir o estudo presencialmente, 
limitando a execução da parte prática. Dessa forma, não foi possível realizar a aplicação 
da intervenção com os sujeitos escolhidos até o presente momento; (7) Avaliação da 
fidedignidade do programa. 
 
Conclusão 

 
Devido à situação de crise que o país se encontra no ano de execução do estudo, não 
foi possível concluir tudo que foi proposto no projeto dentro do prazo. Entretanto, nota-
se a necessidade da continuidade do estudo quando as condições estiverem adequadas 
para tal, devido à escassez na literatura deste tema. 
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TÍTULO: Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT): Um espaço de 

organização e orientação da educação para o trabalho em São Paulo (1931) 

Resumo 

 

Este trabalho situa-se no campo da História da Educação profissional e tem como 
objetivo retratar o processo de criação e atuação do Instituto de Organização Racional 
do Trabalho (IDORT) como um instrumento regulador, financiado pelo Estado, para 
organização e sistematização da formação da classe trabalhadora, a partir de 1931, na 
cidade São Paulo. Visa-se também analisar o Instituto e sua revista como veículos de 
publicação e circulação dos ideais de educação para o trabalho no período, bem como 
espaços de sociabilidade dos intelectuais a ele vinculados. Para realização desta 
pesquisa, tomamos como fontes a revista IDORT publicada em março de 1951, 
operacionalizada através da metodologia da análise do discurso. Partimos, portanto de 
uma abordagem cultural da História, articulando o conceito de Sociabilidade de Jean-
François Sirinelli. Mediante essas percepções, cabe destaque o entendimento do campo 
da história intelectual, situada no cruzamento das histórias política, social e cultural, em 
que, os intelectuais são definidos como mediadores culturais, produtores de bens 
simbólicos, e atores do político, atenciosos à vida da sociedade, bem como, presentes 
nos locais de produção e difusão de conhecimento. (SIRINELLI, 2003; GONTIJO, 2005). 
Para tal, com relação à Instituição, compreendemos o IDORT a partir das análises de 
Justino Magalhães, em que o espaço institucional perpassa a tessitura de relações e a 

construção de sentidos, indo além da circunscrição material de um prédio. 

 
 
Palavras-chave: História da Educação. Educação para o Trabalho. IDORT. 

TITLE: Institute of Rational Labor Organization (IDORT): A space for organizing and 

guiding education for work in São Paulo (1931) 

Abstract 

This work is located in the field of History of Professional Education and aims to portray 
the process of creation and performance of the Institute of Rational Labor Organization 
(IDORT) as a regulatory instrument, financed by the State, for organizing and 
systematizing class formation. from 1931, in the city of São Paulo. It also aims to analyze 
the Institute and its magazine as vehicles for the publication and circulation of education 
ideals for work in the period, as well as spaces for sociability of the intellectuals linked to 
it. To carry out this research, we used as sources the IDORT magazine published in 
March 1951, made operational through the discourse analysis methodology. Therefore, 
we start from a cultural approach to History, articulating the concept of Sociability by 
Jean-François Sirinelli. Through these perceptions, it is worth highlighting the 
understanding of the field of intellectual history, located at the intersection of political, 
social and cultural histories, in which intellectuals are defined as cultural mediators, 
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producers of symbolic goods, and political actors, attentive to the life of society, as well 
as, present in the places of production and dissemination of knowledge. (SIRINELLI, 
2003; GONTIJO, 2005). To this end, in relation to the Institution, we understand the 
IDORT based on the analysis of Justino Magalhães, in which the institutional space 
permeates the fabric of relationships and the construction of meanings, going beyond 
the material. 

 
Keywords: History of Education. Education for Work. IDORT. 

Introdução 

O IDORT tratou-se um projeto da burguesia brasileira, bem como, financiado pelo 
Estado, para organização e sistematização na formação da classe trabalhadora 
brasileira. Pensado e criado no início da década de 1930, a instituição teve como 
intenção à organização de um sistema educacional que formasse a classe trabalhadora 
para o trabalho tecnicista, fundamentado no pensamento taylorista, com o objetivo de 
promover o progresso e desenvolvimento do Brasil. Isto é, o IDORT foi “uma Instituição 
Educacional Profissional de grande relevância para a disseminação do projeto da 
burguesia industrial para o país”. (BATISTA, 2018). 

A prestação de serviços a empresas e órgãos públicos também foi um campo relevante 
de ação do IDORT. Com seu vínculo estreito com setores da elite paulista, o órgão não 
tardaria a receber reconhecimento e demandas governamentais. (CORREIA & 
ALMEIDA, 2013, p. 38). 

O IDORT foi idealizado como um plano de ação da sociedade comercial, ou seja, um 
órgão representante da burguesia industrial brasileira. Para tanto, a Instituição surgiu 
com o objetivo de difundir a ideia de racionalização, fomentar a eficiência e aumentar o 
rendimento na produção e em outros setores de atividades. No qual, dentre seus 
representantes estavam os engenheiros Armando de Salles Oliveira e Roberto Mange. 
Conforme Correia e Almeida (2013, p. 35): 

Ao longo do século XIX e das primeiras décadas do XX, o Brasil foi amplamente 
discutido por intelectuais, que buscavam respostas para seus problemas e suas 
dificuldades em se equiparar aos países capitalistas centrais em fatores diversos, entre 
os quais a colonização portuguesa, a herança escravocrata e o clima tropical. 

Vemos a intenção de formar um grupo sob uma linha de produção tecnicista a partir de 
uma lista de “Finalidades do IDORT” descrita na capa da revista de número 234, 257 e 

258: 

Sociedade civil, sem intuitos lucrativos, o INSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO RACIONAL 
DO TRABALHO se destina a: 

l.º - aumentar o bem estar social por meio de uma organização adequada a cada setor 

de trabalho e a cada atividade; 

2.º - estudar, difundir e aplicar os princípios, métodos, regras e processos da 
Organização Científica do Trabalho; 

3.º - evitar o desperdício sob as suas múltiplas modalidades; 

4.º - dar ao trabalho o máximo de rendimento com o mínimo de dispêndio; 
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5.º - proporcionar aos empreendimentos e seus executores tôda a segurança, quer sob 
o ponto de vista de atingir de forma plena a sua finalidade, quer sob o aspecto de 

eficiência qualitativa e quantitativa de operações; 

6.º - assegurar administrações cientificamente exercidas. (IDORT – Revista de 
Organização Científica, 1953) 

Preocupado com os aspectos organizacionais e de formação profissional, no âmbito 
privado, o Instituto se configurou nos moldes do Taylor Society/Taylorismo, ideias 
advindas dos Estados Unidos da América, com o intuito de propagar no Brasil o 
processo racionalista de trabalho, a partir das ideias do precursor Frederick W. Taylor 
(1856-1915). 

Em um contexto de difusão do taylorismo, um novo diagnóstico surgiu, apontando a 
organização como um problema central. Segundo afirmou Armando de Salles Oliveira, 
“o problema do Brasil é um problema de organização e a organização se faz, na maioria 
dos casos, sem a exigência de novos recursos financeiros” (SILVA, 1980, p. 74). 

Nessa perspectiva, a partir do manuseio de novos instrumentos e aquisição de técnicas 
de gestão nas diferentes atividades situadas na esfera da produção - administração e 
organização do trabalho -, a intenção dos organizadores foi formalizado a fim de alterar 
as mentalidades dos trabalhadores e do empregador, otimizando o modo de 
produtividade à bem mais rápido, eficiente e que excluísse os riscos e gastos possíveis, 
para assim, maximizar, em suma, os lucros. 

 
Metodologia 

 
Esse estudo está inserido no campo de educação profissional, especificamente no 
domínio da História da Educação segundo a concepção de Maria Ciavatta (2019) e 
Dermeval Saviani (2007) sobre Educação profissional e Trabalho-educação, em que, 
ambos refletem sobre organização do sistema de ensino com base no princípio 
educativo do trabalho, assim como, Sirinelli (2003) e Gontijo (2005), no que tange aos 
intelectuais responsáveis por essa organização e a rede de sociabilidades em que eles 
estão inseridos. 

Segundo Ciavatta (2019), a percepção do trabalho em seu conceito ontológico, 
compreende como base estruturante da vida de maneira positiva, já na particularidade 

negativa, as relações sociais de trabalho na sociedade capitalista. Vejamos: 

Concepção dialética do trabalho como princípio educativo, que tem sentido positivo 
quando a educação para o trabalho se torna formação humana, com o desenvolvimento 
de todo potencial intelectual, físico, afetivo de produção da vida, de compreensão dos 
processos sociais e de resistência à exploração. Mas contempla também a formação 
para o trabalho no seu sentido negativo, como meio de alienação e sujeição dos 
trabalhadores às condições adversas em que o trabalho soe se apresentar. São as 
condições de trabalho expressas na totalidade dialética de sua especificidade e de suas 
contradições históricas que permitem compreender os aspectos de humanização e os 
de alienação. (CIAVATTA, 2019, p. 29) 

Nesse sentido, Maria Ciavatta discorre que o segundo princípio educativo, o sentido 
negativo, “reduz o trabalho e a educação à sua negatividade em decorrência da 
alienação histórica do trabalho na sociedade capitalista.” corroborando para a ideia de 
Dermeval Saviani de que, “o trabalho orienta e determina o caráter do currículo escolar 
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em função da incorporação dessas exigências na vida da sociedade.” (CIAVATTA, 
2019, p. 29; SAVIANI, 2007, p. 160). 

Isso implica, para Saviani, a concepção inerente a profissionalização, que “é entendida 
como um adestramento em uma determinada habilidade sem o conhecimento dos 
fundamentos dessa habilidade e, menos ainda, da articulação dessa habilidade com o 
conjunto do processo produtivo.” (SAVIANI, 2007, p. 161). 

Saviani (2007) pondera ainda que, “o nível de desenvolvimento atingido pela sociedade 
contemporânea coloca a exigência de um acervo mínimo de conhecimentos 
sistemáticos, sem o que não se pode ser cidadão, isto é, não se pode participar 
ativamente da vida da sociedade.”. E, portanto, a escola se apresenta como “um 
mecanismo, um instrumento, por meio do qual os integrantes da sociedade se apropriam 
daqueles elementos, também instrumentais, para a sua inserção efetiva na própria 
sociedade.”, no qual, ao término da “formação comum propiciada pela educação básica, 
os jovens têm diante de si dois caminhos: a vinculação permanente ao processo 
produtivo, por meio da ocupação profissional, ou a especialização universitária.” 
(SAVIANI, 2007, p. 160). 

Para tanto, abordagem documental utilizada neste estudo, como também, o referencial 
metodológico, se deu segundo uma análise documental, conforme a concepção de Julio 

Aróstegui (2006) na obra intitulada “A pesquisa histórica: teoria e método”. 

Segundo Aróstegui (2006, p. 508), análise documental definida por ele como “conjunto 
de princípios e de operações técnicas que permitem estabelecer a fiabilidade e 
adequação de certo tipo de informações para o estudo e explicação de um determinado 

tipo histórico.” E ainda, Aróstegui (2006) ressalta que: 

O historiador ‘escreve’ a História, mas deve também teorizar sobre ela, quer dizer, 
refletir e descobrir fundamentos gerais a respeito da natureza do histórico e, além disso, 
sobre o alcance explicativo de seu próprio trabalho. Sem teoria não há avanço do 

conhecimento. (ARÓSTEGUI, 2006, p. 24). 

Desta maneira, constitui-se como fonte de investigação deste trabalho, jornais 
disponíveis na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Brasil da Revista do IDORT 
nos períodos de 1950 a 1956, nas quais analisamos as concepções de educação para 
o trabalho contidas em seus discursos. A pesquisa também se deteve em leituras 
bibliográficas para o que há de escrito sobre a Instituição IDORT, com o propósito de 
coletar informações sobre a organização e caracterização da instituição. 

Nesse sentido, o percurso metodológico caminhou a partir de uma análise de 12 
periódicos do IDORT no período de 1950-1956 trazidos por minha professora 
orientadora da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, para construção de catálogo e 
quadro de palavras-chaves; a contextualização do IDORT e da Revista do IDORT; uma 
análise e sintetização dos pressupostos teóricos; e por último, um confronte entre as 
concepções do modelo pedagógico percebido nos documentos da revista com as 
contribuições dos teóricos que discutem o objeto de estudo. 

Mediante essas percepções, é interessante direcionar o entendimento ao campo da 
história intelectual, situada no cruzamento das histórias política, social e cultural, em 
que, os intelectuais são definidos como mediadores culturais, produtores de bens 
simbólicos, e atores do político, atenciosos à vida da sociedade, bem como, presentes 
nos locais de produção e difusão de conhecimento. (SIRINELLI, 2003; GONTIJO, 2005). 
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Os lugares de sociabilidades, por sua vez, são múltiplos e mutáveis ao longo do 
processo histórico, são condição para a elaboração intelectual. Uma vez que, para o 
estudo dos intelectuais, “é preciso estar atento aos lugares, aos meios e às redes de 
sociabilidades e a tudo que permite reconstituir o campo de possibilidades e ações, de 
modo a compreender os intelectuais nas suas circunstâncias de produção e atuação.” 
(GONTIJO, 2005, p. 262). 

 
Resultados e Discussões 

 

Assim, em consonância ao que ressalta Sirinnelli (2003) as especificidades dos meios 
intelectuais, na rede de sociabilidades, especialmente na definição de valores, 
afinidades, sensibilidades ideologias, culturas e regras próprias, assim como, o papel 
das representações e a relação com o político, a opinião, o debate e o espaço público, 
no que cerne a composição destas comissões, é perceptível a presença de cientistas e 
de homens influentes no meio empresarial que fundaram o Instituto, aos quais, outros 
de grande projeção também se juntaram, indicando de forma transparente a importância 
desse grupo atribuída à publicação do IDORT como exímios gestores. 

No que cerne ao delineamento das ideias por meio de intelectuais apoiadores da 
racionalização do trabalho que fomentam a constituição do IDORT, conforme Antonacci 

(1987): 

Em 1929, tal movimento resultou na criação de um Instituto de Organização Científica 
do Trabalho no plano de ação da Associação Comercial e na constituição de uma 
comissão para pensar o formato desse órgão. A Comissão foi formada por Geraldo de 
Paula Souza, Monteiro Camargo, Lourenço Filho e Roberto Mange. A referida comissão 
“definiu os objetivos desta iniciativa a partir das possibilidades oferecidas pela 
psicotécnica às atividades produtoras o sentido de retirar do ‘fator humano’ o máximo 
proveito com o mínimo de resistência” (ANTONACCI,1987, p. 74). 

Neste contexto, surge também a Revista do IDORT como um veículo de sistematização 
da burguesia industrialista inspirada em teses tayloristas da Organização Científica do 
Trabalho. No qual, conforme Noam Chomsky (1928): 

O controle fora do trabalho significa transformar as pessoas em autômatos em todos os 
aspectos de suas vidas, induzindo uma 'filosofia de futilidade' que as orienta para 'as 
coisas superficiais da vida como o consumo de moda'. As pessoas que dirigem o 
sistema devem fazê-lo sem qualquer interferência da massa da população, que nada 
tem a fazer na arena pública. Dessa ideia surgiram enormes indústrias, desde a 
publicidade até as universidades, todas conscientemente dedicadas à convicção de que 
é preciso controlar as atitudes e opiniões, porque de outra forma o povo será muito 
perigoso. 

De maneira a difundir a ideologia da racionalização, de conceitos, procedimentos e 
experiências, uma importante ação do IDORT foi a criação de uma revista mensal, que 
se converteu em um valioso instrumento mobilizado pelo Instituto. Em circulação desde 
1932, a revista é um documento essencial à compreensão da ação do órgão. Desta 
feita, no periódico estão registradas as ideias defendidas pelo Instituto e as iniciativas 
que empreendeu para divulgá-las e assim, ter um reforço e alcance maior dos trabalhos 

realizados pelo Instituto na sociedade. 
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Produzir mais e melhor em um tempo mais curto era o objetivo fundamental da 
racionalização do trabalho postulada. Eficiência, cooperação e racionalidade foram 
conceitos básicos promovidos pelo IDORT. A ideia de cooperação adotada 
fundamentava-se na promoção de boas relações no ambiente de trabalho, entre patrões 
e empregados e entre chefes e funcionários de empresas de utilidade pública. 
(CORREIA; ALMEIDA, 2013, p. 38). 

A organização do periódico, bem como a distribuição dos assuntos em suas páginas 
exemplificam a aplicação dos métodos preconizados pelo IDORT. A Revista do IDORT, 
portanto, foi um meio de sistematização da burguesia industrialista inspirada em teses 
tayloristas da Organização Científica do Trabalho. 

A revista era distribuída mensalmente entre os sócios – pessoas físicas e sócios 
coletivos –, além de ser comercializada em bancas de jornais e revistas. Sua tiragem de 
produção mensal em meados da década de 1960 era de cerca de três mil números. 
Constavam entre seus assinantes fábricas, bancos, entidades de classe, órgãos 
públicos, etc. No início da década de 1960, o periódico do IDORT era distribuído no 
Brasil e nos 45 países filiados ao Comitê Internacional de Organização Científica. 
(CORREIA & ALMEIDA, 2013, p. 40) 

Apesar de um número considerável de produção dos exemplares da revista, o seu 
destino tinha um grupo próprio, com interesses e linha de pensamento muito parecidos. 
Isso nos permite pensar de que, apesar desse grupo ainda ter ideias e atitudes muito 
embrionárias aqui no Brasil, ele tinha raízes em outros locais que os nutria e os 
proporcionava cada vez mais a se desenvolver, e posteriori, se projetar à sociedade 
como atitude revolucionária que estava transformando todo o mundo, no qual, o Brasil 
precisava se inserir nesse novo mundo para ser reconhecido. Para tanto, os periódicos 
contribuíram para, inicialmente, fortalecer esse grupo que ainda era pequeno aqui no 
Brasil, disseminando as ideias e as ações sobre a Organização Científica do Trabalho, 
como podemos ver em um trecho do artigo escrito por J Watson “O capitalismo. Nada 
superior a não ser por comparação”: 

Quando comparamos as condições de vida de nações e povos de paizes anti-
capitalistas à segurança, à prosperidade, à felicidade, ao bem estar de que goza o nosso 
povo sob o capitalismo dos Estados Unidos, é que podemos dar valor ao nosso privilégio 
de viver em um paiz capitalista e democrático. O princípio básico do livre sistema 
capitalista que desenvolvemos em nosso paiz, a todo indivíduo disposto a valer-se de 
seus talentos na medida de sua capacidade e desejo de produzir, oferece a 
oportunidade de acumular algum dinheiro para aplicar em uma casa, uma fazenda, em 
depósitos na Caixa Economica, obrigações e outros títulos, seguro de vida, educação 
de seus filhos e confortos da existência, tornando-se um capitalista. (IDORT – Revista 
de Organização Científica, 1951, p. 51) 

O autor reitera ainda que: 

Desde o alvorecer de 1800, isto é, desde o início de nosso desenvolvimento industrial e 
científico, o sistema capitalista, graças à liberdade individual, à iniciativa e ao engenho, 
deu ao mundo maior soma dos confortos e comodidades da vida do que recebera a 
humanidade nos anteriores cinco mil anos de civilização. Sob esse sistema, nosso povo 
em geral é mais feliz e mais unido, está aumentando seu capital e gozando uma vida 
mais plena, espiritual, cultural e material. Hoje, nossos conhecimentos e experiência 
científicos e industriais nos vários campos da atividade pacífica estão à disposição do 
resto do mundo. A esse respeito, reunimo-nos às outras nações irmãs, contribuindo para 
o programa de assistência técnica das Nações Unidas. Nenhuma nação, nenhum 
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indivíduo, nenhuma iniciativa, nenhuma instituição pública ou particular, nenhum 
programa para o bem estar do povo pode progredir sem capital. A todo indivíduo cabe, 
pois, o dever de contribuir para a preservação, proteção e melhoria de nossa civilização 
democrática. (IDORT – Revista de Organização Científica, 1951, p. 52) 

Nesse sentido, é importante ressaltar, que para o IDORT a revista é concebida a partir 
de uma importância central - ser o principal veículo de ação na difusão de práticas e 
ideias capazes de consolidar o movimento do Management no país, o qual, a todo 
momento era pensado pelos organizadores corpo editorial ações a fim de promover a 
difusão do periódico, pois, era do interesse da instituição o alcance do maior número de 
leitores possíveis. 

Todavia, 20 anos após a constituição do Instituto, na década de 1950, um evento tão 
importante quanto a criação do Instituto estava para acontecer, no qual o IDORT seria 
o anfitrião: O X Congresso Internacional de Organização Científica, na cidade de São 
Paulo, em 1954, cidade sede da Instituição. As edições da revista publicados naquela 
ocasião trazem frequentes notícias sobre o Congresso anterior. Em 1952, um número 
especial foi dedicado às conferências e aos trabalhos apresentados e discutidos na 
Campanha Contra o Desperdício nos Transportes. A realização do X Congresso 
Internacional de Organização Científica no Brasil, acentuou o empenho na divulgação 
externa da revista e em atrair para ela maior colaboração de autores estrangeiros e 
recursos de empresas norte-americanas através da publicação de anúncios 
remunerados. 

Entretanto, em toda a década de 1950, os organizadores da revista se empenharam, 
sobretudo, na divulgação de iniciativas de racionalização empreendidas no Brasil. 
Nessa conjuntura, o Instituto mobilizou esforços em sintonizar o Brasil com os países 
centrais na discussão dos diversos temas que integravam a Organização Científica no 
âmbito Industrial. À exemplo, no pós-Segunda Guerra, os princípios do fordismo e do 
Estado do bem-estar eram defendidos a fim de propagar a necessidade de se instaurar 
uma base econômica sólida, com garantia de empregos e boas condições de trabalho 
e de moradia, para se alcançar a segurança social. 

Uma vez pensado e criado no início da década de 1930, o Instituto tinha como 
intencionalidade a organização de um sistema educacional que formasse a classe 
trabalhadora em uma perspectiva tecnicista, fundamentada no pensamento taylorista. 
Seu principal objetivo era promover o progresso e o desenvolvimento do Brasil. Já a sua 
revista foi criada para circular as informações pertinentes ao IDORT, as quais refletem 
o momento histórico e político da época, assim como respaldam as concepções 
educacionais alinhadas ao modelo econômico vigente. De tal forma, podemos perceber 
a atuação de um grupo de intelectuais filiados ao IDORT, pensando a educação para o 
trabalho em seu espaço-tempo e divulgando essas ideias em um periódico, com vistas 

à aplicação de um modelo educacional específico no corpo social. 

 
Conclusão 

 

A partir dessa construção, evidencia-se a trajetória e os projetos que originaram o 
IDORT, mediante suas atuações pautadas pelos modelos internacionais, como um 
advento precursor para formação do ensino industrial no Brasil em meados do século 
XX. Dessa forma, este estudo aponta que, o Instituto disseminava uma pedagogia 
baseada nas concepções pedagógicas produtivista e na pedagogia tecnicista, centradas 
na racionalidade, eficiência e produtividade. Refletindo ainda, sobre o início de um 
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desenvolvimento posterior de inúmeras ações da classe burguesa, dos industriais, no 
direcionamento da determinação dos rumos da sociedade brasileira, e na sua 

hegemonia no interior do Estado brasileiro. 

Com base em séries metódicas e a à luz da psicotécnica, uma vez que a organização 
da racionalização e do trabalho era baseada na produção taylorista, o método de 
Organização Científica do Trabalho propõe, em linhas gerais, indica a forma como as 
tarefas são efetuadas, carregando como principal base a ética protestante do trabalho 
árduo, individualismo e racionalidade econômica. 

Desse modo, a sua concepção pedagógica em torno da organização racional do 
trabalho coadunava com o contexto de produção taylorista, haja vista que defendia um 
controle eficiente para o desenvolvimento da produtividade no campo industrial. Com 
isso, o Instituto tinha o propósito de difundir os modelos pedagógicos internacionais para 
a estruturação desse campo no Brasil. Diante disso, em meio a rede dos agentes e dos 
lugares de sociabilidades dos industrialistas, o IDORT reunia intelectuais influenciados 
pelos ideais escolanovista do precursor John Dewey. E, portanto, aponta-se a 
preocupação com a formação humana com base na educação integral, visto a 
necessidade da formação social e técnica dos profissionais da indústria brasileira para 
a construção da eficiência e da modernidade, uma vez que, era compreendida como 
“cultura geral e profissional em torno de uma sadia personalidade” (Mange apud 
Bologna, 1980, p. 215). Assim, este trabalho apresenta a conjuntura em que o Instituto 
Racional do Trabalho surgiu, envolto à rede de agentes (engenheiros-educadores) com 
a estruturação da rede de ensino industrial no país, mediante a preparação de operários 
a partir da formação de mão-de-obra para a construção da modernidade na sociedade 
republicana brasileira. 
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TÍTULO: ENTRE O LER, O CONTEXTUALIZAR E O FAZER: EXPERIÊNCIAS COM 

DESENHO E INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Resumo 

Este trabalho visa refletir acerca da prática do desenho como linguagem da arte e sua 
presença na Educação Infantil em uma perspectiva inclusiva. Além disso, buscamos 
relatar um recorte do trabalho pedagógico desenvolvido na Turma 2 do Núcleo de 
Educação da Infância (NEI/CAp/UFRN), uma turma com 24 crianças, das quais, 2 são 
diagnosticadas com necessidades educacionais específicas. Nesse processo, as 
crianças vivenciaram experiências no campo da Arte, mais especificamente, do 
desenho, de maneira que a pesquisa-intervenção contou com 10 encontros de 
aproximadamente uma hora e meia, concluindo sua realização por meio de uma 
exposição que ganhou o título “Gestos e marcas brincantes: exposição de desenhos da 
turma 2”. Por meio desta intervenção, buscamos ressaltar a importância do ensino e 
aprendizagem da Arte, bem como sua contribuição para a formação crítica, inclusiva e 
cidadã da criança na Educação Infantil. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil; Inclusão; Artes Visuais; Desenho. 

TITLE: BETWEEN READING, CONTEXTUALIZING AND DOING: EXPERIENCES 

WITH DRAWING AND INCLUSION IN CHILDHOOD EDUCATION 

Abstract 

 

This work aims to reflect on the practice of drawing as a language of art and its presence 
in Early Childhood Education in an inclusive perspective. In addition, we seek to report 
an excerpt of the pedagogical work developed in Class 2 of the Childhood Education 
Center (NEI / CAp / UFRN), a class with 24 children, of which 2 are diagnosed with 
specific educational needs. In this process, the children had experiences in the field of 
Art, more specifically, of drawing. The research-intervention had 10 meetings of 
approximately one and a half hour, being concluded through an exhibition titled 
"Gestures and playful brands: exhibition of drawings from class 2”. Through this 
intervention, we seek to emphasize the importance of teaching and learning about Art, 
as well as its contribution to the critical, inclusive and citizen education of children in 

Early Childhood Education. 

 
 
Keywords: Early Childhood Education; Inclusion; Visual arts; Drawing. 

Introdução 

Este trabalho visa compartilhar as experiências vivenciadas no Núcleo de Educação da 
Infância (NEI/CAp/UFRN), no âmbito da Educação Infantil, sobre práticas docentes de 
ensino de desenho numa perspectiva inclusiva. 
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O objetivo do projeto é refletir sobre o ensino de artes da Educação Infantil em uma 
perspectiva inclusiva, provocando experiências estéticas e mediações pedagógicas com 
a linguagem do desenho. Dessa forma, ressaltamos a importância do ensino e prática 
das Artes Visuais na Educação Infantil, destacando não apenas o ato de ler imagens de 
arte, imagens do cotidiano ou ainda dos meios de comunicação, mas também as 
experiências de contextualizar e fazer, propostas na Abordagem Triangular (BARBOSA, 

1998; 2009). 

Buscamos em autores como Freire (1982), Barbosa (1998; 2009), Pillar (2014), Pontes 
(2001; 2013), Brasil (2001a); (2001b), Aguiar (2008), e Oliveira-Formosinho (2007), 
dentre outros, subsídios para assim, irmos tecendo a compreensão no que se refere à 
temática das linguagens artísticas na educação da infância, tendo como base a proposta 
do desenho na educação inclusiva, bem como a posição ativa da criança em seu 
processo de aprendizado. 

 

Metodologia 

 

O aporte metodológico que norteou este trabalho foi construído a partir da sequência 
didática que, de acordo com Zabala, trata-se de “um conjunto de atividades ordenadas, 
estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm 
um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos (...)” 
(ZABALA,1998 p.18). 

Além disso, ainda no que se refere à metodologia, destacamos a pesquisa-intervenção, 
que entendemos como o processo que se dá a partir das interações entre o pesquisador 
e o outro, em um compartilhamento de experiências e na construção coletiva dos 
conhecimentos. É um encontro entre os sujeitos que intencionalmente associa o 
pensamento à prática, de forma que busque uma transformação na realidade e nos 
sujeitos. 

Intervir significa criar condições para que pesquisador e sujeitos da pesquisa se 
distanciem de suas experiências e reflitam sobre elas a partir do olhar alheio e, assim, 
possam libertar-se de verdades que se apresentam como absolutas ao vislumbrarem 
outras perspectivas e sentidos possíveis para a compreensão de suas experiências e 
dos discursos que se atravessam (JOBIM E SOUZA, 2011, p. 42). 

Com o objetivo de realizar a experiência relatada neste artigo, começamos a observar 
os desenhos das crianças: este grupo, a Turma 2 da Educação Infantil do Núcleo de 
Educação da Infância, era composto por 24 crianças, das quais 2 possuem NEE (B – 
síndrome de down e JG – espectro autista). Nossa atenção, inicialmente, foi voltada 
especificamente para os desenhos das crianças com necessidades educacionais 
especiais. 

A partir das observações e registros, percebemos que B gostava de criar seus desenhos 
em grandes linhas contínuas. Com movimentos calmos e reflexivos, ela desenhava 
continuamente até constatar que não havia mais espaço em sua folha. Por isso, 
optamos por trazer referências de artistas e imagens da literatura, além de propor 
atividades, que pudessem dar visibilidade ao estilo de B, bem como ampliar o repertório 
das outras crianças da Turma que ainda não conheciam essa forma de desenhar. 

Posteriormente, trouxemos a leitura do livro “O arame de Alexandre”, escrito e ilustrado 
por Sieb Posthuma, sobre a vida do artista Alexander Calder (1898-1976), que trabalhou 
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com esculturas modernas usando fios de arame, chapas metálicas e cores saturadas. 
Logo, as crianças conseguiram estabelecer relações com as ilustrações do arame e os 

desenhos em linha contínua com os quais já estávamos trabalhando. 

Após esse momento, trouxemos uma outra proposta de atividade. Tal qual Alexandre, 
faríamos novamente os desenhos em linha contínua, no entanto, no lugar do arame, 
dessa vez faríamos os desenhos com barbante. Primeiramente, trouxemos o barbante 
e fizemos desenhos coletivos com cartolinas no chão, onde, de forma removível, o grupo 
poderia ajudar e opinar nos trabalhos. Depois, cada criança foi pensar e criar, de forma 
individual e com uso da cola, para que o desenho se tornasse fixo e permanente. 

 

Resultados e Discussões 

 
Quando falamos sobre inclusão escolar, não nos referimos ao fato de apenas inserir o 
aluno com deficiência em uma classe regular. De acordo com as Diretrizes nacionais 
para a educação especial na educação básica, as atividades pedagógicas devem 
possibilitar às crianças com necessidades educacionais específicas o acesso às 
diversas manifestações culturais, situações de ensino e formas ativas de inserção social 
(BRASIL, 2001a). 

Portanto, corroborando com Aguiar (2008), consideramos como educação inclusiva 
aquela que promove a inclusão de todos os estudantes, de forma que não haja exclusão 
proveniente de sua realidade histórica, socioeconômica, racial, cultural ou física e 
cognitiva (habilidades e/ou deficiências: intelectual, sensorial ou física). Assim sendo, 
compreendemos que as crianças com necessidades educacionais especiais (NEE) têm 
direito aos conteúdos curriculares que são propostos também para os demais de sua 
faixa etária, sendo, por vezes, necessário que o docente reflita sobre sua metodologia, 
buscando adaptações de alguns elementos e técnicas. 

De acordo com Brasil (2001a), a Educação Infantil tem um importante papel na formação 
das crianças com NEE, contribuindo para seu desenvolvimento cognitivo, social e 
cultural. Dessa forma, destacamos os objetivos descritos nos documentos oficiais, como 
o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, que nos fala sobre a 
importância do contato que a criança deve ter com as diferentes linguagens, sendo elas 
a oral, musical, artística, escrita e corporal, a fim de promover seu desenvolvimento 

criativo e estético (BRASIL, 2001b). 

Neste trabalho, optamos por falar sobre as experiências com a Arte na Educação 
Infantil, pois, segundo Pontes (2013), ao construir vivências que permeiam os processos 
de ensinar e aprender arte, propiciamos aos educadores e educandos o lugar de sujeitos 
ativos, que se relacionam para produzir sentidos para as linguagens e conteúdo do 
campo da Arte. Além disso, a autora compreende as referidas linguagens como cultura 
e expressão infantil, são portanto, ao mesmo tempo, pessoal e cultivadas pelo acesso 
cultural às imagens e práticas de produção de linguagem. 

Pontes (2013) defende que a imersão das crianças em experiências estéticas e 
educativas é indispensável – e até indissociável – da relação entre ensino e 
aprendizagem das linguagens artísticas na Educação Infantil. Ainda sobre as 
experiências estéticas, a autora busca referências no trabalho do filósofo John Dewey 

(1859-1952) e continua: 

As reflexões de Dewey sobre arte e estética consideram tanto o processo quanto o 
produto da ação humana, enfatizam a relação entre os meios e os fins. Dewey investiga 
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a relação de causa e efeito na produção artística, considerada sob a ótica do produtor 
e do apreciador. Debruça-se sobre o movimento de construção e de apreciação da arte, 
explicitando a inserção da expressão e da emoção na experiência estética (PONTES, 
2013, p. 107). 

Desta forma, destacamos a escola como o ambiente mais propício à mediação dessas 
experiências, favorecendo o movimento de construção do conhecimento, por meio das 
ações de ler, contextualizar e fazer. Tais ações são propostas por Barbosa (2009), na 
Abordagem Triangular, que sugere o ensino de Artes Visuais, pode ocorrer na inter-
relação entre as dimensões da leitura, contextualização e fazer. Assim posto o ensino 
de Artes Visuais observa, a percepção da nossa cultura e da cultura do outro, a leitura 
das imagens (da arte ou do cotidiano) e o fazer presente nas linguagens artísticas. Esse 
entrelaçamento de ações é permeado pela contextualização social, história e cultural. 

Ainda de acordo com a autora, a contextualização não se trata apenas de saber sobre 
a vida do artista, mas sim, buscar também a reflexão sobre o contexto em que a obra 
foi produzida, quais sentidos podem estar envolvidos, aproximando o leitor do momento 
e do tempo em que o objeto de arte foi concebido, bem como o contexto da própria 
linguagem artística, visto que cada técnica utilizada traz consigo suas próprias 
especificidades e possibilidades de aprendizagem. 

Por isso, no momento da contextualização de uma imagem ocorre, também, a leitura. 
Logo, a leitura passa a ser a visão de mundo do leitor que interage com a obra e seu 
contexto, produzindo um sentido único que será gerado a partir de suas próprias 
vivências e interpretações (PILLAR, 2014). O fazer, aquele que não deve ser confundido 
com a mera reprodução, é a criação que resulta da reflexão. Enquanto cria, a criança 
também está lendo sua produção e contextualizando-a com os saberes construídos. 

Dito isto, percebemos que essas três ações estão relacionadas de forma intrínseca, em 
um processo que entrelaça os meios e os fins, por isso, Barbosa (2009) retoma a 
Abordagem Triangular em um movimento de ziguezague no qual podemos notar 
variações dessa dinâmica entre 
LER/CONTEXTUALIZAR/FAZER/CONTEXTUALIZAR/FAZER/LER/FAZER/CONTEXT
UALIZAR/LER/FAZER/CONTEXTUALIZAR. 

Nesta perspectiva, o desenho, como linguagem da Arte, pode possibilitar diversas 
situações de aprendizagem. Este, se configura como um objeto cultural e simbólico, ao 
mesmo tempo em que é expressivo, individual e marcado pelos traços culturais de seu 
tempo (IAVELBERG, 2006). Por meio do ato de desenhar, a criança imagina, percebe 

e age sobre seu entorno, portanto, este é um aspecto significativo em sua vida. 

De acordo com Iavelberg (2006), o desenho é uma criação artística e autoral da criança, 
que deve ser considerada e respeitada. No entanto, essa criação não acontece sem 
interferência cultural, visto que a criança é um ser histórico e cultural, que significa e 
ressignifica a cultura. Além disso, essa produção será resultante de suas interações com 
o meio e da mediação feita pelos educadores. Por isso, é importante que o professor 
promova situações de aprendizagem nas quais o educando possa estabelecer relações 
entre seus próprios desenhos, dos colegas e dos artistas, oportunizando também, 
momentos nos quais os fazeres e saberes da arte estejam sendo construídos e 
compartilhados. 

 
Conclusão 
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As crianças com necessidades educacionais específicas que participaram do projeto 
demonstraram um significativo desenvolvimento em seu processo de aprendizagem, por 
isso, destacamos a importância da mediação do educador na construção dos saberes 
e fazeres da Arte em uma perspectiva inclusiva, pois, dessa forma, poderão ser 
propostas leituras e atividades que trabalhem o repertório já existente das crianças, bem 
como, sua ampliação. 

O desenho é uma linguagem presente no cotidiano infantil e, através da qual, elas 
podem ter acesso aos saberes e fazeres da Arte. Este trabalho é um recorte da prática 
onde conseguimos perceber a construção de conhecimentos significativos para a 
aprendizagem das crianças, abrindo, ainda, possibilidades de diversos outros temas e 

propostas que podem ser estudadas futuramente. 
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TÍTULO: ATUAÇÃO DOS ESTUDANTES EM CONSELHOS E GRÊMIOS 

ESTUDANTIS EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DO 

RN 

Resumo 

 

O texto analisa os encaminhamentos assumidos pelo movimento estudantil (ME), 
focando no período precedente a instituição da Constituição Federal de 1988 e da Lei 
9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), arcabouço legal que regulamenta 
a gestão escolar democrática numa diretriz que fundamenta e induz a implantação do 
Conselho Escolar e do Grêmio Estudantil. Incialmente discute que o ME tinha 
antecedentes históricos no início do período republicano nacional, indica a importância 
assumida pela União Nacional dos Estudantes (UNE) nos idos dos anos 1930, influência 
que sobressai-se na década de 1960 nos antecedentes do golpe civil-miliar de 1964, 
assumindo, na atualidade, uma conformações de cunho individualista e desmobilizado 
no âmbito da escola pública contemporânea. Para tanto, funda essas análises no 
posicionamento teórico-metodológico histórico-crítico. Contribui para compreensão do 
formato assumido pela participação estudantil, potencialmente, empoderada e coletiva 
dos alunos que atuam no âmbito da gestão pública em questões de ordem política e 
pedagógico-administrativa na escola de Ensino Médio público Potiguar, apresentando a 
possibilidade concreta de construção de um protagonismo estudantil coletivo, em função 
da oferta de subsídios que ajudem no debate que constrói o processo de 
democratização da escola. A observância desse posicionamento contribuirá para o 
aperfeiçoamento da prática de administração educacional no interior da escola pública. 

 
 
Palavras-chave: Gestão Escolar; Protagonismo Estudantil; Grêmio; Conselho Escolar 

TITLE: School councils and student unions in state public high schools: is the student a 

collective student protagonist in the democratization of public school management? 

Abstract 

 

The text analyzes the directions taken by the student movement (ME), focusing in the 
previous period on the institution of the Federal Constitution of 1988 and Law 9.394/96 
(Guidelines and Bases of National Education), legal framework that regulates democratic 
school management in a guideline that grounds and induces the implantation of the 
School Council and the Student Union. Initially, it argues that the ME had a historical 
background at the beginning of the national republican period, indicating the importance 
assumed by the National Students Union in the 1930s, an influence that stands out in 
the 1960s in the background of the civil-miliary coup of 1964, assuming, today, a 
conformation of an individualistic and demobilized nature within the contemporary public 
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school. Therefore, it bases these analyzes on the historical-critical theoretical-
methodological positioning. It contributes to the understanding of the format assumed by 
the student participation, potentially, empowered and collective of the students who work 
in the scope of public management in matters of political and pedagogical-administrative 
order in the public high school Potiguar, presenting the concrete possibility of building a 
protagonism collective student, due to the offer of subsidies that help in the debate that 
builds the democratization process of the school. The observance of this position will 
contribute to the improvement of the practice of educational administration within the 
public school. 

 
 
Keywords: School management; Student Protagonism; Guild; School Council 

Introdução 

Gestão escolar democrática: ampliação da participação em conselhos escolares e 
grêmios estudantis 

A dinâmica de concretização das políticas educacionais brasileiras é conformada pelo 
movimento dialético de constituição da sociedade capitalista contemporânea – 
internacional, nacional e local. No âmbito desse processo, a gestão escolar pública 
assume uma feição marcada por continuidades e por rupturas, na medida em que está 
à mercê de transformações econômicas, políticas e sociais que norteiam as relações 
nas instituições endógenas a sociedade brasileira, a exemplo das políticas 

desenvolvidas nas escolas públicas ante a ação estatal e governamental. 

Guiados por essa visão dialética da história, busca-se compreender as políticas 
educacionais desenvolvidas pelos governos, estaduais e municipais, num espaço-
tempo que começa a delinear-se a partir de meados das décadas de 1980/90, período 
marcado pelo final do regime civil-militar de 1964 e pela implantação da reforma do 
Estado, movimento inspirado pela teoria econômico-ideológica do neoliberalismo. A 
reforma inicia-se durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-
2002) e passa a ser incorporada, em maior ou menor grau e em diferentes nuances, 
pelos governos do Partido dos Trabalhadores e, mais recentemente, nas administrações 
de Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro. 

Dessa forma, à luz da discussão que analisa as políticas econômico-sociais nacionais 
foram delineados os três principais matizes de gestão que contribuem, em graus 
diversos e difusos, para compreender o modus operandi das políticas educacionais no 
que diz respeito ao estudo da gestão escolar pública contemporânea. Isto porque os 
resultados identificados nas pesquisas científicas quanto à implantação e 
implementação da gestão da escolar pública passam a conformar-se aos princípios da 
administração burocrática-patrimonialista, neoliberal/gerencial ou de gestão 
democrático-participativa. 

Portanto, a reforma educacional iniciada nos anos 1990 indica legalmente a exigência 
de assunção da gestão escolar democrática, embora, de forma dialética, seja 
influenciada, também, pelas duas outras matizes de gestão citadas. A matiz democrática 
propriamente dita é instituída por artigos contidos na Constituição Federal de 1988 
(Art.206, inciso VI) e na Lei nº 9.394/96 (Art. 3º, inciso VIII – Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB/96)). Diretiva que é instrumentalizada nas redes públicas de 
ensino por leis ordinárias estaduais e municipais, também, via implementação dos 
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Conselhos Escolares (CE) e Grêmios Estudantis (GE), colegiados que constituem o 
objeto discutido nesse texto. 

Em especial no que diz respeito ao GE é uma entidade representativa dos alunos, criada 
pela Lei Federal 7.398/85 que dispõe sobre a organização estudantil dos então 1º e 2º 
graus, hoje Ensinos Fundamental e Médio, legislação que foi sancionada pelo ex-
presidente da república José Sarney. E no referente ao CE é um colegiado paritário que 
viabiliza a representação e participação de todos os segmentos sociais presentes na 
escola no momento de deliberação da gestão, é um colegiado previsto no Art. 14, inciso 
II da LDB/96. 

Seguindo essas diretrizes legais a gestão democrática requer a participação da 
comunidade escolar, notadamente, dos alunos do Ensino Médio no CE e no GE, na 
medida em que estes sujeitos representam uma parcela importante da comunidade 
escolar no momento de deliberar sobre as ações políticas e administrativo-pedagógicas. 
Cabe a todos os envolvidos na escola viabilizarem os meios para mobilizar a 
comunidade interna e externa – pais, alunos, professores, funcionários e a comunidade 
– quanto a importância do CE e do GE para a construção de uma instituição educativa 
de qualidade, aferida via ampliação da participação coletiva, eficácia da aprendizagem 
e elevação do capital cultural das camadas populares. 

 
Metodologia 

 
Tendo por diretriz a introdução apresentada anteriormente, discutiremos o objeto de 
estudo, implementação dos Conselhos Escolares e Grêmios Estudantis, fundados num 
posicionamento histórico-crítico que analisa a configuração pragmática assumida pela 
participação dos estudantes na escola de Ensino Médio da Rede Estadual Pública 
Potiguar. Nesse sentido, como objetivo busca-se aquilatar a contribuição desses alunos 
nos colegiados citados e vinculados a matiz da gestão pública democrática, em especial, 
a participação na deliberação das questões de ordem política e pedagógico-
administrativa nessas instituições educativas, inclusive, apresentando sugestões para 
reverter situações de participação parcial, tutelada ou inexistente. 

Entendemos que há necessidade de contribuir para discussões sobre a participação 
política e pedagógica dos jovens do Ensino Médio público Norte-rio-grandense, 
apresentando as possibilidades concretas de um protagonismo estudantil coletivo, em 
função da oferta de subsídios que ajudem no debate que constrói o processo de 
democratização da escola. 
Pois consideramos que os discentes são interlocutores privilegiados, na condição de 
receptores, em termos de análise conjuntural da instituição escolar e de propostas para 
contextualizar o Ensino Médio público no Estado. 

Admite-se que as opiniões apresentadas pelos alunos são imprescindíveis ao 
redimensionamento do papel acadêmico exercido pelas instituições educacionais no 
século XXI. Nesse sentido, torna-se premente saber quais as sugestões dos discentes 
sobre o quê e o como deve se processar o ensino oferecido pelas escolas do ensino 
público, principalmente, em diferentes contextos geográficos, sociais e econômicos 
decisivo na busca da melhoria da qualidade intelectual e sócio-política dos educandos. 

Como procedimento necessário para discutir a participação estudantil, partimos do 
entendimento de Sanfelice (2005, p. 91-92), segundo o qual a pesquisa em educação 
deve considerar que: “Os novos temas, as novas abordagens e os novos problemas [...] 
não devem ser tratados com os princípios da lógica formal – educação estudada em 
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suas partes (livro didático, mobiliário, história de instituições escolares, educação 
indígena, etc.) –, isso implica, do ponto de vista lógico, excluir a possibilidade dialética”. 

Enquanto procedimento técnico, a previsão após a reabertura das escolas públicas 
estaduais em função, do potencial, final da pandemia do Covid-19, é que tendo 
viabilizado a primeira renovação da pesquisa possamos consubstanciar a coleta 
empírica de dados junto ao público-alvo, ou seja, os alunos do Ensino Médio de duas 
escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, situadas nas regiões geográficas do 
Município Natal e que tenham experiências relevantes e produtivas, ou não, no que diz 
respeito ao funcionamento do Conselho Escolar e do Grêmio estudantil. 

Essa amostra foi definida pelo processo metodológico aleatório simples, considerando 
que serão selecionadas duas escolas de grande porte da Rede Estadual de Ensino 
(matrículas com número superior a 1.000 (hum mil) alunos)). Conforme Barbetta (2003, 
p. 45, grifo nosso): “A amostragem aleatória simples tem a seguinte propriedade: 
qualquer subconjunto da população, com o mesmo número de elementos, tem a mesma 
probabilidade de fazer parte da amostra. Em particular, temos que cada elemento da 
população tem a mesma probabilidade de pertencer à amostra”. Contudo, os resultados 
obtidos poderão subsidiar as discussões para implantação e aperfeiçoamento da 
democratização da gestão em todas as escolas estaduais e municipais públicas do Rio 

Grande do Norte e do Brasil. 

Até esse momento foi possível realizar as fases iniciais projetadas para o conjunto da 
pesquisa, pois, como é notório, no mês de março de 2020 foi editada a Portaria nº 
452/2020-R, de 17/03/2020 – REITORIA/UFRN, que dispõe sobre a suspensão de aulas 
e atividades presenciais em decorrência do novo coronavírus (COVID-19), essa portaria 
suspendeu a aulas presenciais na UFRN, e de forma comitente, também, a rede 
estadual de ensino interrompeu suas aulas pelo mesmo motivo, dessa forma, 
inviabilizando a fase relativa a coleta documental na Secretaria Estadual de Educação 
e nas escolas vinculadas a Rede, situação que provocou o travamento das fases 
vindouras. 

Nessa direção, até o momento, atingimos as seguintes metas: a) participei, de forma 
presencial e remota, enquanto membro da pesquisa e na condição de aluna de iniciação 
científica que produziu conhecimento em conjunto com os discentes vinculados a Linha 
de Pesquisa (Educação, Políticas e Práxis Educativa) no nível de graduação e pós-
graduação em educação, alunos que também desenvolvem pesquisas na área da 
gestão escolar. b) fiz parte dos seminários/estudos no grupo de pesquisa na área de 
política educacionais para discussão/execução do projeto de pesquisa e das temáticas 
de: gestão e autonomia/participação escolar, participação estudantil (protagonismo 
juvenil), em especial, no que diz respeito a participação via Conselho e Grêmio Escolar. 
E, concluindo, c) realizei a revisão documental da legislação nacional (CF-88, LDB-96 e 
PNE-2020) e na Lei 585/2016 que regulamenta a gestão escolar democrática, e, por 
sua vez, o funcionamento dos conselhos escolares e grêmios estudantis na Rede 
Estadual do RN. 

Como também, fizemos o levantamento-estudo e análise de textos bibliográfico, em 
livros, trabalhos acadêmicos e periódicos, que estudam a temática da participação 
estudantil, buscando analisar como vem delineando-se essa participação nas escolas 
estaduais de ensino médio público no Brasil e no Rio Grande do Norte, com o intento 
de identificar se nessas experiências estudadas foi possível vislumbrar o protagonismo 

estudantil coletivo nas práticas de participação discente. 
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Resultados e Discussões 

 

Os encaminhamentos assumidos pela história do movimento estudantil no que diz 
respeito a participação dos discentes foi atravessado por períodos de avanços e 
retrocessos de acordo com as mudanças políticas e as disputas de poder pelo Estado 
e os governos, que fizeram emergir movimentos estudantis isolados em demandas 
pontuais e alternadas em diversos períodos históricos. Essas gestões eram escolhidas 
em eleições de matizes pseudodemocráticas ou mesmo autoritários, foram governos 
que desenvolveram políticas educacionais em variadas direções, em sua esmagadora 
maioria sem participação sócio-política dos estudantes. Nesse sentido, os movimentos 
isolados de estudantes ocorrem desde o início do período republicado, nessa direção 
Poerner (1995, p. 79, grifo do autor), afirma: 

Salvo a mobilização dos ‘batalhões escolares’, a favor de Floriano e contra a Revolta 
Armada, e a manifestação episódica e isolada – o que não exclui sua invulgar 
importância – contra as atrocidades praticadas em Canudos, a juventude estudantil do 
país no fim do século 19 e do começo do século 20, participou da vida política nacional, 
sobretudo, através de sua parcela fardada, num movimento de implicações posteriores, 
embora diluído ao correr do tempo [...]. 

Estes movimentos estudantis isolados permanecem inalterados por todo período da 
chamada República Velha (1989-1930), esse processo começa a altera-se quando da 
criação União Nacional dos Estudantes (UNE), organização que a partir de 1937 passa 
a ditar a pauta de ação estudantil. Um divisor de águas nesse movimento foram os 
primeiros anos da década de 1960, pois: 

Desde as primeiras gestões dos anos 60, a UNE viveu, junto com toda a sociedade 
brasileira, a inquietação social, as greves, os rumores de golpes e as articulações de 
grupos pró-militares, em meio à crise econômica e às reivindicações civis. Os 
estudantes se posicionaram em defesa das liberdades democráticas nos campos social 
e econômico; engajavam-se na resistência ao golpe; preparavam-se para a 
possibilidade de uma guerra civil; abriam o debate para a problemática da universidade; 
apoiavam todas as reivindicações populares contra a pobreza, baixos salários, políticas 
inflacionárias; e buscavam o trabalho político com base na cultura popular, criando o 
CPC (Centro Popular de Cultura), que disseminava, por meio do teatro e da propaganda, 
os debates dos seminários estudantis (SOUSA, 1999, p. 39). 

O desfecho desse período de turbulência descrito por Sousa (1999) foi a instauração do 
golpe civil-militar de 1964, com a decretação já nesse mesmo ano da Lei 4.464/64 que 
substituiu a União Nacional dos Estudantes (UNE), as uniões estaduais e Centros 
acadêmicos por diretórios estudantis. No ano de 1966, ainda no Governo do Presidente 
Humberto de Alencar Castello Branco, foi promulgado o Decreto nº 57.634/66 que 
suspendeu totalmente as atividades da UNE. Nessa mesma diretriz que buscou sufocar 
a possibilidade de existência de um movimento estudantil autônomo foi editada a Lei 
68.065/71 que definiu que os grêmios estudantis e as demais associações locais 
existentes fossem substituídas por Centros Cívicos que eram "atrelados às direções das 
escolas que assumia o papel de controlar as atividades dos estudantes" (CHAGAS, 

2009, p. 10). 

Paulatinamente na segunda metade dos anos 1970 o regime civil-militar começa a ter 
questionada a sua legitimidade, em parte pelas dificuldades causadas pela crise 
econômica mundial, a exemplo da elevação do preço do barril de petróleo e da flutuação 
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da banda cambial vinculada ao dólar, elementos que acarretaram um elevado 
endividamento externo do país e a consolidação de uma burocracia estatal que 
atravancava o desenvolvimento do país. Por esses motivos que passam basilar o 
questionamento do regime autoritário os rumos da participação coletiva assumem uma 
nova direção, conforme Sousa (1999, p. 79, grifos do autor): 

Em meados da década de 70, a sociedade brasileira redescobriu novos modos de 
participação, que se estenderam ao longo da década de 80, com o Estado ampliando e 
reordenando sua atuação diante das novas formas de expressão política da população. 
Se nos anos 60 predominou a militância referenciada nos princípios do materialismo 
histórico e nas discussões sobre a luta de classe, no início da década de 70 o quadro 
modificou com o acirramento da repressão e da emergência dos novos movimentos 
sociais na Europa, voltados para questões ligadas à cidadania civil, à vida cotidiana e 
ao ‘ambiente do desejo’. Os meados desta década foram marcados por um novo tipo de 
expressão coletiva que introduzia outros atores sociais organizados sob outras 
referencias não ligadas às tradicionais esferas e aos canais ‘clássicos’ de representação 
social (partidos, governos, sindicatos, esferas institucionais, etc.), redescobrindo novos 
modos de intervenção social que exigiam um novo olhar sobre a expressão política do 
cidadão comum. 

Como no campo político o excesso de autoritarismo e repressão do regime civil-militar 
de 1964 começa a ser questionado, inicia-se um processo de abertura lenda e gradual, 
como gostavam de reforçar os presidentes generais da época. Já no início do período 
de reabertura democrática em 1985, quando assume o primeiro presidente civil Jose 
Sarney, e já nos atos iniciais da gestão, é editada a Lei 7.398/85 que novamente instituiu 
os grêmios estudantis. Entretanto Chagas (2009, p. 10) observa que a redação dada a 
esta Lei continua a deixar alienada de suas finalidades a organização política dos 
estudantes, restringindo a participação estudantil à mera colaboração com a estrutura 
diretiva. O mesmo ocorreu com os conselhos escolares que foram surgindo à época em 
diversos estados nos quais foram eleitos governos de oposição ao regime, a exemplo 
de São Paulo (Franco Montoro (PMDB), Rio de Janeiro (Leonel Brizola(PDT)) e Minas 
Gerais (Tancredo Neves(PMDB) (MARTELLI apud CARVALHO, 1998). 

Por fim, após pressões populares pela redemocratização do país o movimento estudantil 
começou a se reorganizar com base no princípio da gestão escolar democrática 
estatuído pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 9.394/96, que instituiu as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Gestão democrática que prevê a participação 
dos docentes e toda comunidade escolar nas deliberações tomadas pelo Conselho 
Escolar e na elaboração, acompanhamento e avaliação do Projeto Político-Pedagógico 
das instituições educativas. 

Esse incentivo para a organização de colegiados gestores autônomos nas escolas 
públicas e o empoderamento dos jovens não se deu somente impulsionado pelo 
necessidade de redemocratização política requerida pelas camadas populares do país 
nas décadas de 1970 a 90, mas, também, pela nova redefinição de marcos conceituais 
das Nações Unidas e dos demais organismos multilaterais, que ensejam reestruturar a 
gestão pública numa diretriz de eficiências e eficácia gerencial e ao mesmo tempo 
combater a situação de pobreza e exclusão social via empoderamento juvenil, sendo o 
veículo desse processo a criação de organizações sociais independentes e estruturadas 
a luz da meritocracia burguesa, busca-se a inserção da população marginalizada nos 

espaços coletivos como a escola (GUEDES, 2007). 

A implementação da gestão democrática nas escolas, foi uma conquista importante. 
Observando a história do movimento estudantil, percebemos que a cultura escolar 
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participativa sofreu sérias rupturas e ainda está se reestruturando, apesar das 
prerrogativas legais que asseguram esse direito. Nesse sentido, um desafio a ser 

superado, citado por Carlos (2006) chama a atenção para o fato dos: 

[...] efeitos da eficácia da institucionalização ao erradicar o processo de construção e 
diálogo, esvaziando o potencial crítico, reservando a esta organização um espaço quase 
exclusivamente voltado para a sociabilidade dentro da escola, seja quanto ao 

entretenimento, seja quanto às demandas materiais (CARLOS, 2006, p. 1). 

Esse mesmo sentido de esmaecer o sendo crítico quanto a participação dos estudantes 
na escola atual, pode levar muitas vezes a se restringir o envolvimento do segmento 
estudantil a: "um espaço enformado e controlado pelo Estado e seus prepostos 
executores" (CARLOS, p. 28). Nessa conformação na qual o ser sócio-político individual 
é suplantado por essa sociedade instrumental do saber-fazer e do desejo material 
exclusivamente, a esse respeito Sousa (1999, p. 69) afirma que, 

A dissolução geral da individualidade parecer ser o preço maior que o homem da 
sociedade moderna pagou, dependendo cada vez menos de sua própria razão e cada 
vez mais de uma razão instrumental da sociedade. Vivendo sob as condições impostas 
pela racionalidade tecnológica e pela automação do trabalho, os indivíduos se veem 
dominados por uma ordem social apoiada na coerção, materializada tanto nas relações 
de produção e nas formas de consumo quanto em crenças e ideias que direcionam sua 
consciência social. O indivíduo tende a perder as bases de seu reconhecimento, as 
quais consolidam sua individualidade, a saber, o equilíbrio entre sua liberdade individual 
e a coletividade que o incorpora. 

Complementando essas questões macro estruturais e históricas citadas por Sousa 
(1999), Dayrel e Martins (2013) defendem que os espaços coletivos como os grêmios 
estudantis são espaços não apenas de participação, mas, também, de formação 
educativa e política para os alunos, pois desenvolve a capacidade de argumentação, 
pensamento crítico, fala, escuta e respeito – relações necessárias à democracia. 
Entretanto esse espaço formativo é desconsiderado pela escola. 

A participação tende a não ser reconhecida na escola como parte do processo de 
formação. Ao que parece ela não se apresenta como um tempo válido ao divergir da 
lógica estrutural dos tempos escolares. "A organização desorganizada foi uma das 
saídas para jovens que vivem a condição juvenil em múltiplos papéis, inclusive como 
militante estudantil" (DAYREL; MARTINS, 2013, p. 1280). Tal constatação contrária ao 
princípio de protagonismo coletivo pois a representação estudantil não deve acontecer 

avulsa as práticas da escola. Guedes (2007, p. 62) afirma que 

É fundamental considerar a coletividade social da escola demonstrando que o 
comprometimento dos alunos no processo de democratização escolar não deve ocorrer 
isoladamente dos demais atores sociais envolvidos no ambiente escolar 

O estado do Rio grande do Norte numa condução que busca incorporar essa 
coletividade social na gestão da escola estadual por meio da participação da 
comunidade escolar nos espaços de decisão coletiva via colegiado democráticos, nesse 
intento, edita a Lei Complementar n°585 de 2016, que em seu Art. 17, define o Conselho 
Escolar como: “órgão de natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora, pedagógica, 
articuladora, deliberativa e representativa da comunidade escolar”, enquanto o Art. 31 
da mesma normativa legal considera os Grêmios estudantis como: 
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Uma entidade política, democratizante, com foco na aprendizagem, na cidadania, no 
compartilhamento de ideias e na luta por direitos estudantis, colaborando para um 
processo pedagógico que possibilita aos estudantes uma experiência política completa, 
de modo a exercer a cidadania por meio da proposição, discussão, discordância, debate 
e negociação de seus projetos, de forma democrática e livre, permitindo inúmeras 
possibilidades de ação, tanto no próprio ambiente escolar, como na comunidade (RIO 

GRANDE DO NORTE, 2016). 

Diante dessas asserções contidas na Lei Complementar 585/2016/RN identificamos que 
existe uma base legal instituída que fundamenta a participação dos estudantes 
matriculados nas escolas de ensino médio potiguares vinculadas a rede estadual de 
ensino, seja no Conselho Escolar ou no Grêmio Estudantil, resta saber in loco, nessas 
escolas, como tem consubstanciando-se essa diretriz legal. 

 
Conclusão 

 

Concluímos, por meio de estudos bibliográficos realizados junto aos autores como 
Poerner (1995); Martelli (1998); Sousa (1999); Apple (2001); Zibas (2004); Lima (2004); 
Carlos (2006); Guedes (2007); Chagas (2009); Dayrel; Martins (2013); dentre outros 
autores, observou-se por meio dessas produções que o movimento estudantil 
desenvolveu-se no Brasil de forma identificável já desde a República Velha, no final do 
século XIX, mesmo de forma pontual e isolado. Passando a haver uma organização 
institucional mais sistemática a partir da criação da União Nacional dos Estudantes 
(UNE) no ano de 1937, organização que também desenvolveu um movimento orgânico 
de luta nos momentos que antecederam o golpe civil-militar de 1964, empunhando 
bandeiras contra o golpe civil-militar que viria a suprimir a democracia, como também, 
fazendo uma crítica engajada na denúncia a desigualdade social e cultural que afligia 
as camadas populares brasileiras. 

Nos idos dos 1970 a crise econômica e política leva a sociedade civil a contestar a 
legitimidade do regime ditatorial de 1964 e inicia-se o processo de redemocratização 
campeado pelos novos movimentos sociais. O ápice desse movimento de 
reestruturação da democracia liberal é a promulgação da Carta Magna de 1988 e da 
LDB/96, legislação que na área educacional instituí a gestão escolar democrática 
pública, que por vez, prevê a instauração da política de representação paritária da 
comunidade escolar nas deliberações que dizem respeito a gestão escolar nos campos 
administrativo, financeiro e pedagógico. 

E, finalmente, no âmbito da micropolítica local, a Lei nº 585/2016 regulamenta a 
normativa que instituiu a gestão escolar democrática na rede pública estadual de ensino 
do RN, contemplando, inclusive, a potencial existência dos conselhos escolares e 
grêmios estudantis. Ainda assim, mesmo sabendo da existência desse arcabouço legal 
que regulamenta a gestão escolar democrática no estado do RN, não foi possível 
identificar in loco a existência de formas de participação estudantil que possam ser 
caracterizadas como a produção de ações político-administrativas e pedagógicas que 
se coadunem com o protagonismo estudantil coletivo. 

O desfecho desse primeiro ano da pesquisa que orientou a produção desse trabalho 
completo dar-se-á quando compararmos as análises dos dados bibliográficos, 
documentais e aqueles empíricos que serão obtidos nas instituições escolares da rede 
estadual de ensino, assim que possamos coletá-los nessas instituições no momento 
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que iniciarem as atividades regulares em função do controle ou superação da pandemia 
do Covid-19. 
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TÍTULO: Por que, para que e como criar um periódico científico multimodal? 

Resumo 

Esta pesquisa visa evidenciar o potencial do uso de ferramentas tecnológicas 
multimodais de natureza interativa, dinâmica, comunicativa e significativa para a 
concepção e divulgação de um novo modelo de periódico científico situado no contexto 
das tecnologias digitais. O método encontrado no estudo de ferramentas digitais, 
comunicação e a na interação foram referências que guiaram a pesquisa. Nesse 
sentido, o objetivo da criação do periódico é contribuir para a disseminação do 
conhecimento através da divulgação de artigos na perspectiva inclusiva e didática. O 
plano metodológico analisou a área mais específica de atuação para a Revista 
Prometeu como um periódico educacional, além da elaboração de uma política de layout 
da revista e diretrizes científicas para enquadrar-se corretamente. A pesquisa foi 
elaborada de modo qualitativo, onde realizou-se investigação teórica e bibliográficas. O 
estudo conclui que o periódico adjunto da divulgação e interação, tende a ser uma 
ferramenta pedagógica para os processos de ensino e aprendizagem no âmbito 
universitário, social e ainda contribuir para a divulgação científica. 

 
Palavras-chave: Periódicos científicos; Divulgação científica; Multimodal; 

TITLE: Why and how to create a multimodal scientific journal? 

Abstract 

This research aims to highlight the potential of using multimodal technological tools of 
an interactive, dynamic, communicative and meaningful nature for the design and 
dissemination of a new model of scientific journal located in the context of digital 
technologies. The method found in the study of digital tools, communication and 
interaction were references that guided the research. In this sense, the objective of 
creating the journal is to contribute to the dissemination of knowledge through the 
dissemination of articles from an inclusive and didactic perspective. The methodological 
plan analyzed the most specific area of activity for Prometeu Magazine as an educational 
journal, in addition to the elaboration of a magazine layout policy and scientific guidelines 
to fit correctly. The research was carried out in a qualitative way, where theoretical and 
bibliographic research was carried out. The study concludes that the adjunct journal for 
dissemination and interaction tends to be a pedagogical tool for teaching and learning 

processes at the university, social level and still contribute to scientific dissemination. 

 
Keywords: Scientific journals; Scientific divulgation; Multimodal; 

Introdução 
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Os estudos a serem desenvolvidos nessa pesquisa sobre a implantação, consolidação, 
qualificação e manutenção da revista periódica Prometeu, objetivam oferecer aos seus 
leitores múltiplas possibilidades acerca de uma divulgação de ciência com resultados 
mais homogêneos. 

Um periódico ou uma revista científica, tem como seu objetivo divulgar a ciência para 
pesquisadores e a sociedade em geral. Para definir, Oliveira (2008) expõe que um 
periódico científico eletrônico é reconhecido quando existem publicações que 
pretendem serem continuadas, apresentando normas da CAPES e controle de 
submissões, além de disponibilizar textos de artigos completos em sua plataforma. A 
partir disso, podemos entender que para a criação de um portal de periódicos, é 

necessário regras específicas, além de indexação e organização de avaliações. 

Atualmente vivemos em um cenário onde as notícias falsas (fake news) tornaram-se 
recorrentes, acessíveis e muito mais consumidas que a própria ciência. Essa 
problemática atinge a comunidade acadêmica, invisibilizando a pesquisa científica. Uma 
forma de aproximar o leitor do conhecimento científico, é identificar como comunicar 
ciência de maneira didática, interessante e democrática. A divulgação, de acordo com 
França (2015), é a chave para a ampliação do conhecimento para todos, mas que 
necessita sobrevir com a interatividade, pois ambas caminhando juntas, permitem o 
compartilhamento de opiniões, experiência e engajamento. Porém, a interatividade nos 
websites de periódicos (como Open Journal Systems (OJS) e Sistema Eletrônico de 
Editoração de Revistas (SEER)) são justamente quase que inexistentes, pois são 
padronizados, além dos layouts estático motivando o desinteresse do leitor em consumir 

o conteúdo. 

Desta forma, pode-se afirmar que os portais de periódicos também são um meio de 
divulgação científica. Quando as universidades compreendem o papel que seus portais 
de periódicos podem desempenhar na sociedade, elas têm a possibilidade de 
desenvolver portais que agreguem mais valor aos seus leitores (PEREIRA, P.C., 2019, 
p.15). 

É necessário analisar algumas abordagens de sucesso sobre a divulgação da ciência 
para entendermos a assertividade da interação com o usuário. Um exemplo é a revista 
periódica Annals of Improbable Research, que comunica os temas dos artigos 
publicados discutindo e apresentando de maneira divertida e cômica. Há cautela em 
relação ao resultado e qualidade do estudo, demonstrando que a forma de divulgar 
apesar de diferente, é categórica. Também evidenciam multimodalidades de comunicar 
a divulgação da ciência com o público, debatendo os temas de suas revistas de forma 
profunda em um podcast. Marc Abrahams, editor da revista periódica humorística 
Annals of Improbable Research, também é presidente do Conselho de governadores do 
Ig Nobel. De acordo com Abrahams, o Ig Nobel é um evento de premiação que tem 
como objetivo homenagear e divulgar os artigos científicos mais cômicos e 
interessantes, gerando risos e sabedoria. Os vencedores desses artigos, comparecem 
a uma cerimônia de gala no Sanders Theatre da Universidade de Harvard e, em 
seguida, organizam-se para realizar palestras públicas no MIT. Então, a ideia de 
Abrahams é induzirem as pessoas se divertirem com a ciência para despertar a 
curiosidade. 

Por tanto, a proposta de concepção e gestão de um periódico científico interativo 
multimodal na área de tecnologias da educação, surge como um importante debate em 
âmbito acadêmico e refere-se à atualização e ampliação de divulgação do conhecimento 
e qualificação da produção científica da Revista Prometeu. 
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Metodologia 

 

A metodologia utilizada na pesquisa consistiu-se na busca de possibilidades para um 
novo conceito de divulgação científica. Nesse quesito, a pesquisa baseou-se de forma 
exploratória e explicativa, bem como qualitativa. Na investigação dos dados, houve 
consulta e coleta de informações a partir de referências bibliográficas e análises de 

comparação. 

Ademais, a metodologia também abrangeu por intuito o levantamento de elaboração de 
diretrizes, normas e desenvolvimento de um protótipo para um novo sistema de 
divulgação da ciência. Esse sistema constituiu na criação de um layout website de 
periódico alinhado à especificações delimitadas pela CAPES, além de heurísticas de 
usabilidade e métodos de abordagens mais informais e didáticos. 

 
Resultados e Discussões 

 

3.1 A avaliação da inserção do periódico 

A divisão dos periódicos científicos em áreas do conhecimento segue a mesma 
tabulação que os cursos de pós-graduação avaliados pela CAPES. Isso é feito de modo 
a organizar e sistematizar o acesso à informação tanto para aqueles que buscam 
publicar nessas revistas, quanto para os pesquisadores que vão buscar nesses 

periódicos fundamentos e referências para seus trabalhos. 

Ao proporcionar um acesso mais organizado e tecnológico das produções feitas pelos 
cursos de Pós-Graduação, a CAPES se insere no contexto de produção do 
conhecimento que leva em consideração as novas formas de fazer pesquisa no Brasil 
com o advento das novas tecnologias, tornando este processo mais aberto e dialógico. 
Quando pensamos sobre como esta avaliação da CAPES se liga o escopo da Revista. 

Prometeu e sua proposta educacional podemos perceber como a proposta de um 
periódico científico multimodal e digital que promove diferentes formas de aprendizado 
também é um passo na direção de uma sociedade informacional mais aberta e 
dinâmica, com recursos educacionais abertos e acessíveis. 

3.2 Como é organizada a avaliação? Como a Prometeu se insere nessa proposta? 

Para fins de categorização a avaliação dos periódicos pela CAPES é feita através de 
um sistema de áreas de atuação e conhecimento, subdivididas em três níveis: Grande 
Áreas (ou colégios), Áreas do Conhecimento e Subárea. Delimitando o recorte da 
pesquisa, a proposta editorial e educacional da Revista Prometeu pode ser categorizado 
dentro das Grandes Áreas do Colégio das Humanidades e Colégio Multidisciplinar, onde 

estão inseridas as Áreas do Conhecimento da educação, ensino e interdisciplinar. 

Por se tratar de um periódico multimodal educacional, que tem como norma editorial a 
aceitação de artigos que tratam ou tenham direta relação com tecnologias educacionais, 
mídias e linguagens na educação especificamente podemos atribuir que a Revista 
Prometeu se trata de um periódico cujo escopo está inserido na área do conhecimento 
pertinente à educação. Apesar de sua particularidade em ser uma revista multimodal, 
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que abarca produções científicas que vão além do texto escrito e que estão em 
consonância com o meio científico tecnológico informacional que fazemos parte, é a 
educação ainda o eixo central e mediador da nossa proposta. Todos os trabalhos 
envolvendo mídias e tecnologias que são publicados pelo periódico devem estar 
alinhados à proposta educacional. 

Além disso, é interessante para a avaliação a aquisição de indexação com normas e 
serviços de suporte, como a aquisição do Digital Object Identifier (DOI). O DOI é um 
padrão para identificação de documentos, como um artigo científico, por exemplo. Isso 
permite a segurança e a recuperação dos documentos, gerando também visibilidade. 

Apesar da Revista Prometeu possuir mais aproximação com a área educacional, e 
assim sendo essa a sua delimitação teórico-metodológico não se exclui a influência e 
importância das demais áreas do conhecimento multidisciplinar e ensino na construção 
do saber científico para qual o nosso período se propõe e que está inserido no fazer 
científico na era da informação que é cada vez mais interdisciplinar e dialógico. 

3.3 Construção de um periódico interativo 

A partir de conceitos pesquisados, a revista Prometeu organizou-se de maneira a buscar 
de uma forma instantânea a multimodalidade e a interação mais comunicativa com o 
usuário. De acordo com Pereira (2019), é importante destacar que os portais periódicos 
podem utilizar diversas ferramentas para comunicar a ciência e isso gera o aumento da 
visibilidade do conteúdo da ciência. 

Visto isso, elaborou-se um protótipo de layout para o portal da Revista Prometeu que 
seguisse as normas padrões para periódicos, onde dentro do seu contexto normativo, 
houvesse a possibilidade de interação com o conteúdo dos artigos de uma forma 
multimodal: 

A) Uma vez que os periódicos estivessem indexados em um serviço como o DOI, o link 
seria disponibilizado em seu espaço, tornando-o seguro e publicado. 
B) Além de sua publicação padrão, também demonstraria o estudo de forma interativa 
e didática. 
C) As submissões seriam enviadas pelo site, onde transcorreria uma análise que após 
a sua aprovação, haveria a sugestão de criação de um podcast adjunto com o autor, 
com conteúdos explicativo, didáticos e interativos. Além de um espaço específico para 
cada artigo, haveria opções de interações com fóruns, enquetes, ilustrações, 
infográficos, vídeos entre outras multimodalidades de divulgação sobre o conteúdo do 
artigo. 
D) As revistas obtém um editorial de acordo com as normas estabelecidas pela CAPES, 
com as opções de download e visualização. Cada artigo gerará um link dentro do site 
que levará à exploração dos temas dos artigos de maneira multimodal. Esse link seria 
indexado na revista com o artigo padrão, provendo também uma forma mais visual de 
apresentação dos temas, pois a notoriedade da comunicação da ciência, de acordo com 
França, A, A. (2015), é adjunta de suportes de imagens, vídeos, interações de formas 
distintas para fundamentação de divulgação científica. 
E) O portal forneceria um mecanismo que anexaria os manuscritos para busca e 
localização, sendo capaz de oferecer buscas avançadas. 
F) Fórum de discussão, onde leitores poderiam postar suas opiniões sobre os artigos 
que leem. 

Portanto, é por meio dessa interatividade que o usuário entrará em contato com o 
sistema para realizar e atingir os seus objetivos. É de extrema importância que o design 
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da interface apresente as estruturas e características necessárias que garantam uma 
boa experiência de uso ao usuário, ou seja, que ela apresente uma boa usabilidade. 

  

 
Conclusão 

 

Constatou-se nesta pesquisa, a partir de dados resgatados e analisados, a necessidade 
de uma nova maneira de divulgar ciência. Sugere-se um novo conceito de um portal de 
periódicos científicos, como função principal, satisfazer as necessidades de interação e 
apresentar funções multimodais. Dessa forma, a resposta do questionamento “POR 
QUE, PARA QUE E COMO CRIAR UM PERIÓDICO CIENTÍFICO MULTIMODAL?” é 
explicada após identificar a deficiência de divulgação da ciência para com a sociedade 
e de como isso envolve em situações como o crescimento das fake news. 

Entende-se que a da criação de periódico científico multimodal interativo, permite lançar 
novos olhares para a desmistificação da ciência, pois a informalidade, acessibilidade e 
a forma didática que a periódico comunica com o público introduz a interação 
instantânea. Usando os princípios de usabilidade, identifica-se que sua funcionalidade 
é uma das formas mais acessível da propagação da ciência. 

Nessa perspectiva, pondera-se uma aplicação de continuidade da pesquisa de forma 
mais ampla para alcançar possibilidades de análises quantitativas a partir do protótipo 
desenvolvido, subdividindo grupos para a busca de um feedback em relação a 
interatividade com o usuário. O objetivo seria aprofundar o tema de maneira em que 
houvesse dados da interlocução do protótipo com os grupos, para então, comparar os 
resultados em uma análise comparativa a outros portais de periódicos. 
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Figura 2 - Protótipo de novo layout 
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Figura 1 - Preponderância de tipo de layout nos períodicos encontrados e a ausência de 
interatividade com o usuário. 

 

 

Figura 3 - Protótipo de novo layout 
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Figura 4 - Protótipo de novo layout 

 

 

Figura 5 - Protótipo de novo layout 
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Figura 6 - Protótipo de novo layout 

 

 

Figura 7 - Protótipo de novo layout 
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TÍTULO: Família e escola na área de educação especial: um levantamento bibliográfico 

Resumo 

No que se refere a escolarização dos indivíduos a relação família-escola se apresenta 
como fundamental e facilitadora para a inclusão escolar, especialmente na área de 
Educação Especial (EE). O objetivo desse estudo foi realizar um levantamento 
bibliográfico sobre a relação família-escola no campo da EE que pudesse estar presente 
em teses e dissertações defendidas em programas de pós-graduação em educação das 
universidades federais do nordeste brasileiro. Foi incluída, também, a Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCAr), especificamente o seu programa de pós-graduação 
em Educação Especial, devido a singularidade na área. Foi desenvolvida uma pesquisa 
bibliográfica realizada na base de dados do BNDT, considerando-se as produções no 
período de 2014 a 2019. Foram estabelecidas as seguintes categorias de análise: temas 
e problemáticas investigadas, etapa de ensino e deficiência estudada, universidade e 
palavras-chave. Foram encontradas apenas seis produções sobre o tema proposto. 
Dentre as etapas de ensino pesquisadas, a Educação Infantil foi a etapa que 
prevaleceu.  Destaca-se também uma maior produção científica UFSCAr sobre a 
temática pesquisada.No que diz respeito à função social da família e da escola, os 
trabalhos pesquisados destacam que ambas as instituições apresentam funções sociais 
distintas em relação ao processo de inclusão das crianças na educação especial. Dada 
a escassez de trabalhos encontrados a área apresenta-se possivelmente como campo 
fértil para pesquisas. 
 
Palavras-chave: Família. Escola. Educação Especial. Deficiência. 

TITLE: Family and school in the area of special education: a bibliographic survey 

Abstract 

 

Regarding the schooling of those belonging to a family-school relationship, it is 
fundamental and facilitates school inclusion, especially in the area of Special Education 
(SE). The objective of this study was to carry out a bibliographic survey on the family-
school relationship in the field of SE that could be present in theses and dissertations 
defended in graduate education programs at federal universities in northeastern Brazil. 
The Universidade Federal de São Carlos (UFSCAr) was also included, specifically its 
post-graduate program in Special Education, due to its singularity in the area. A 
bibliographic research was carried out in the BNDT database, considering the 
productions in the period from 2014 to 2019. The following categories of analysis were 
common: themes and issues investigated, teaching stage and studied disability, 
university and keywords . Only six productions were found on the proposed theme. 
Among the researched teaching stages, Early Childhood Education was the stage that 
prevailed. It is also noteworthy a greater scientific production UFSCAr on the researched 
theme.With regard to the social function of the family and the school, the researched 
studies highlight that both institutions have different social functions in relation to the 
process of inclusion of children in special education . Given the scarcity of works found, 
the area presents itself possibly as a fertile field for research. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2825 

 

 
 

Keywords: Family. School. Special Education. Desability. 

Introdução 

Este artigo é resultado do desenvolvimento de um plano de trabalho do programa de 
iniciação cientifica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pela orientação da 
professora doutora Rita Magalhães, no projeto “Currículo e processos de alfabetização 
na perspectiva da educação inclusiva: um estudo colaborativo com professores e 
familiares de crianças com Deficiência Intelectual. O plano inicial sofreu modificações 

devido às questões e desafios que envolvem o atual contexto. 

Nos dias atuais estamos vivenciando uma experiência singular, momento de pandemia 
instalada com a propagação do Corona vírus, trazendo a necessidade compulsória de 
distanciamento social decorrente da pandemia da COVID-19, doença que se instaurou 
pelo mundo, levando à contaminação e morte de milhões de pessoas, diariamente. 
Neste contexto, a população está submetida a um isolamento físico que afeta todas as 
instituições sociais, em especial a família e a escola. A família recebe orientações de 
ficar reclusa ao seu ambiente residencial, não perdendo a sua centralidade nos 
processos de desenvolvimento dos sujeitos sociais – com ou sem deficiência. A escola, 
por sua vez, encontra-se obrigada a oferecer um ensino remoto compulsório, 
desconsiderando as condições de acessibilidades dos educandos. 

Não ábdito a essa realidade, encontra-as se a produção cientifica, o compartilhamento 
e a publicação de trabalhos visando ampliar o entendimento desta realidade e a 
proposição de caminhos de enfrentamento. Assim, a pandemia deve representar um 
momento de construção durante o isolamento, de um campo fecundo para a criatividade 
e para a reflexão em profundidade. 

Nessa conjuntura, este artigo aborda aspectos da relação família-escola no campo da 
educação especial. O estudo teve como objetivo analisar como esta temática é 
pesquisada em programas de pós-graduação em educação das universidades da região 
do Nordeste brasileiro, incluindo-se a Universidade Federal de São Carlos, cujos 
programa, embora do sudeste foi escolhido devido sua excelência na produção científica 
no campo da pesquisa em educação especial. 

Dentre as transformações sociais, as que ocorrem no âmbito familiar, bem como na 
escola, refletem um crescente processo de aproximação dessas instituições de forma a 
colaborar com a constituição do indivíduo como ser social. Tidas como as duas 
principais instituições educativas sociais, tem como resultante da suas interações um 
sistema de interdependências e de influências recíprocas, objetivando-se cooperar em 
um contexto que almeja uma sociedade escolarizada. 

Buscando-se a compreensão da instituição social família, Souza (2018) salienta que, 
atualmente, a família está vinculada ao afeto, às preocupações com educação, saúde, 
higiene, o cuidado com a criança e suas construções de matrizes possíveis de se 
experienciar, mas nem sempre essas relações de poder se forjaram dessa maneira. 

Para Glat (1996), a família realiza a socialização primária do indivíduo, propiciando-lhe 
a aprendizagem de papéis sociais e suas identidades, para secundariamente ir à escola, 
entrando em contato com outro grupo social. Além da socialização secundária, a escola 
partilha o conhecimento socialmente construído pela humanidade, via currículo. 
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Com a perspectiva da inclusão na educação especial na escola deve haver o 
entendimento de que o processo de escolarização das pessoas com deficiência precisa 
ser realizado partindo-se dos mesmos parâmetros e objetivos daquela destinada às 
pessoas sem deficiência. Importa construir esta uma diversidade de conduções nas 
ações pedagógicas sendo este norteado pelo reconhecimento do direito das crianças 
com deficiência a educação de qualidade. 

Ressaltamos a necessidade de políticas educacionais que busquem incentivar a 
parceria família-escola, sendo que algumas dessas políticas devem preconizar, 
explicitamente, essa relação, principalmente na Educação especial, como fator 
preponderante de inclusão escolar. 

 
Metodologia 

 
Na construção da metodologia, para cumprir com o objetivo, buscou-se a realização de 
uma pesquisa de natureza bibliográfica. Foi realizada uma revisão da literatura sobre a 
temática relação família escola na educação especial. Essa revisão é denominada de 
levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica, a qual pode ser realizada em livros, 
periódicos, artigo de jornais, sites da Internet entre outras fontes. 

Para Martins e Theóphilo (2016, p. 52), a pesquisa bibliográfica: 

Trata-se de estratégia de pesquisa necessária para a condução de qualquer pesquisa 
científica. Uma pesquisa bibliográfica procura explicar e discutir um assunto, tema ou 
problema com base em referências publicadas em livros, periódicos, revistas, 
enciclopédias, dicionários, jornais, sites, CDs, anais de congressos etc. Busca 
conhecer, analisar e explicar contribuições sobre determinado assunto, tema ou 
problema. A pesquisa bibliográfica é um excelente meio de formação científica quando 
realizada independentemente – análise teórica – ou como parte indispensável de 
qualquer trabalho científico, visando à construção da plataforma teórica do estudo. 

Esta pesquisa investigou dissertações e teses envolvendo um conjunto ordenado de 
procedimentos que teve início, após a definição do tema, com a definição dos 
descritores a serem buscados nas produções acadêmicas. Os descritores escolhidos 
para a definição de pesquisa bibliográfica foram: “família”, “escola”; “educação especial” 
e “deficiência. Posteriormente, definidas essas palavras-chave, procedeu-se a busca no 
acervo da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que integra os 
sistemas de informação de teses e dissertações existentes nas instituições de ensino e 
pesquisa do Brasil. 

Foram pesquisados nove programas de pós-graduação em educação do nordeste e um 
programa de pós-graduação em educação especial do sudeste brasileiro, com 
dissertações e teses produzidas entre os anos de 2014 e 2019. 

O recorte temporal de pesquisa refere-se aos dois últimos quadriênios de publicações, 
antecedendo-se assim ao atual contexto de pandemia. Assumiu-se o desafio de 
compreender a produção científica sobre escola e família, considerando-se que o novo 
modelo de escola, na perspectiva inclusiva, idealizado busca desenvolver caminhos 
para responder as necessidades de todos os alunos, sendo assim, não mais o estudante 
se molda a escola, mas sim a escola se adapta para atender as demandas do alunado 

(MAGALHÃES; CARDOSO, 2011). 
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Os dados foram organizados em uma planilha no Excel para facilitar análises 
quantitativas relativas às dissertações e teses analisadas. 

Após a organização dos dados na planilha iniciamos cruzamentos e organizamos uma 
análise descritivo-analítica das pesquisas que investigamos. 

 
Resultados e Discussões 

 

Ressaltamos que foram encontrados centenas de trabalhos com foco na relação família 
e escola, porém são poucos os que investigaram a relação família e escola relacionada 
à população-alvo da educação especial. 

Resultados e Discussões das pesquisas investigadas foram organizados em duas 
partes: a) Mostramos uma descrição de cada estudo e b) Realizamos em esboço 
preliminar de uma análise comparativa entre os estudos. 

No seguimento podem ser observados elementos dos trabalhos encontrados que 
preencheram os requisitos de discutir a relação família-escola: na UFRN encontramos 
dois trabalhos defendidos, ambos, em 2019: “Questões de gênero na vida de mulheres 
mães de crianças com deficiência”(Tese) e “O espelho em duas faces: reflexo do papel 
de pais e professores na escolarização de crianças com deficiência visual nos anos 
finais do ensino fundamental”(Dissertação). Na UFSCar, encontramos quatro trabalhos: 
“Relação família e escola: programa para profissionais pré-escolares de alunos público 
alvo da educação especial”(Dissertação) , defendido em 2015; “Variáveis familiares de 
crianças com deficiência e os tipos de escolarização inclusiva e 
segregada”(Dissertação), defendida em 2016; “Pais de crianças público alvo da 
educação especial: relação entre empoderamento e habilidades sociais”(Dissertação), 
defendido em 2017 e “Estudo comparativo sobre famílias de pré-escolares com 
deficiências, dificuldades escolares e desenvolvimento típico”(Tese), defendido em 
2018. 

O estudo de Gualda (2015), buscou descrever e comparar a relação família-escola, na 
opinião de pais ou responsáveis de pré-escolares com deficiência, matriculados em 
escolas comuns, em instituições especializadas e, também, daqueles pais cujos filhos 
experienciaram ambos os tipos de instituições de ensino, considerando as 
necessidades, os recursos e o suporte social das famílias dos três grupos de pais ou 
responsáveis de pré-escolares com deficiência, de acordo com os diferentes tipos de 
escolarização. 

Para Marins (2018) confirmou os questionamentos iniciais de que havia particularidades 
entre as famílias estudadas, considerando que as crianças com desenvolvimento típico 
possuíam aspectos protetivos desde seu contexto imediato até as relações que, 
indiretamente, afetavam seu desempenho acadêmico e comportamental. As famílias 
cujos filhos apresentaram indicativos de dificuldades escolares foi o grupo que 
evidenciou condições mais desfavoráveis em todos os níveis ambientais averiguados, 
bem como na identificação de uma relação com a escola mais precária, seja por conta 
de suas próprias condições culturais e socioeconômicas ou pela postura da instituição. 
Nas famílias em que as crianças apresentavam deficiência, constatou-se a presença de 
mecanismos de risco e de proteção agindo simultaneamente, pois várias condições 
eram favoráveis ao seu desenvolvimento, mas a falta de suporte prático e instrumental 
pode ter acarretado alguns tipos de demandas. 
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A forma com que pais de crianças público alvo da educação especial (PAEE) se portam 
diante de situações do dia-a-dia que envolvem seus filhos podem influenciar no 
resultado final de suas buscas por informações e serviços essenciais para o 
desenvolvimento da criança. Assim, considerando o fator decisivo no desenvolvimento 
infantil de que trata tanto o empoderamento das famílias, quanto o repertório de 
habilidades sociais dos pais, Aragon (2017) realizou uma pesquisa objetivando 
caracterizar o nível de empoderamento e o repertório de habilidades sociais de pais de 
crianças do PAEE ou com atraso no desenvolvimento infantil de zero a seis anos de 
idade. 

Borges (2015) realizou um programa de intervenção visando oferecer alternativas que 
favorecessem a relação entre família e escola de alunos PAEE pré-escolares, 
objetivando identificar as possíveis mudanças nas opiniões de profissionais escolares 
sobre as temáticas famílias , famílias de crianças público alvo da educação especial e 
relação família e escola ;analisar a relação família e escola, ao longo da participação de 
profissionais escolares neste programa de intervenção e por fim, avaliar a validade 
social e a estrutura do programa de intervenção. A coleta de dados ocorreu durante um 
programa de intervenção oferecido para sete profissionais escolares pré-escolares 
municipais que lecionavam para criança(s) PAEE, nas dependências da universidade e 

foi composto por nove encontros de duas horas de duração cada, totalizando 18 horas. 

Soares (2019), considerando que a interação entre família e escola é fator primordial 
para o bom desempenho do estudante público alvo da Educação Especial, uma vez que 
ela contribui de maneira positiva para a efetivação dos princípios basilares da inclusão 
escolar, buscou investigar como pais e professores de uma escola pública de Natal/RN 
percebem o papel de cada um no processo de escolarização de estudantes cegos, 
percebendo que para que realmente essa interação ocorra e as crianças possam ter 
avanços significativos em seu desenvolvimento, se faz necessário que os pais e 
professores comunguem de concepções positivas em relação à condição biológica e 
capacidades de aprendizagem dos estudantes. 

Por fim, o estudo realizado por Marques (2019), a partir das relações sociais de gênero, 
considerando as desigualdades vivenciadas pelas mulheres mães de crianças com 
deficiências, buscou identificar os desafios enfrentados no cotidiano dessas mães. 
Considerando que historicamente, as relações sociais de gênero expressas, sobretudo 
na divisão sexual do trabalho, determinam o lugar das mulheres no âmbito doméstico, 
sua responsabilização pelos cuidados com a prole e manutenção das necessidades da 
família corroborando para a construção e perpetuação de desigualdades entre o 
conjunto dos gêneros, considerando-se que no âmbito das famílias de pessoas com 
deficiências, as desigualdades são mais complexas. 

Considerando-se o nível de ensino, aos quais as pesquisas foram direcionadas 
especificamente, observa-se pesquisas na educação infantil, com prevalência da 
educação infantil, com 5 pesquisas, bem como uma pesquisa que investigou a educação 
especial nos anos finais do ensino fundamental. 

No que diz respeito a categoria de deficiência deficiências apresentadas pelas crianças 
envolvidas nos estudos em questão todas foram desenvolvidas havia a presença de 
crianças com deficiência visual, deficiência intelectual, deficiência física, autismo e 
atraso no desenvolvimento infantil. 

Durante o levantamento bibliográfico observou-se que a Universidade Federal de São 
Carlos – UFSCAR, situada na região sudeste do Brasil, apresentou o maior volume de 
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produção, sendo responsável por quatro dos seis trabalhos identificados abordando a 
temática norteadora desta pesquisa. 

Em relação ao tipo de pesquisa e referencial teórico a maioria dos estudos foram tecidos 
considerando a abordagem qualitativa e descritiva, por meio da pesquisa do tipo 
exploratória. 

Em relação às palavras-chave, observa-se que os trabalhos pesquisados apresentam 
como descritores: Inclusão escolar, Família, Escola, Estudante cego, Relação família-
escola, Educação Especial, Educação infantil, Programa de intervenção, Profissionais 
escolares, Empoderamento, Habilidades Sociais, Crianças, Desenvolvimento infantil, 
Indicadores de proteção, indicadores de risco. 

No Brasil historicamente, a escolarização destinada para as crianças com deficiência 
surgiu separada da educação regular, sendo incialmente em instituições especializadas, 
na primeira metade do século XX, como por exemplo a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE. Neste contexto, a educação especial representando um 
campo de atuação específico, compunha inicialmente um sistema paralelo, pois se 
acreditava que era necessária a separação entre alunos “normais” e “anormais” o que 
resultaria em um desenvolvimento individual mais expressivo, para beneficiar todos. 

No Brasil, instituições como a APAE, inclusive, nasceram da organização de familiares 
de crianças com deficiência, ainda nos anos 1950, aglutinadas na luta pelo direito à 
educação para seus filhos. 

Neste sentido a instituição familiar se constitui com sentimentos direcionados à criança 
que passam por grandes transformações ao longo dos séculos, mas, em todas as 
mudanças que já passou permanece com papel fundamental de “governar o homem 
que, vinculado ao sentimento de cuidado e proteção permite o governo do outro sobre 
si” (SOUZA, 2018, p. 23) 

É preciso que haja a compreensão do processo de mediação, para resultar em um 
relacionamento significativo, entre família e escola, que deve ter como ponto de partida 
a própria escola, considerando-se que a família não domina as características de 
desenvolvimento cognitivo, afetivo, moral e social, assim como se dá a aprendizagem, 
sendo essa uma das razões que dificultam a participação na vida escolar dos filhos. Em 

relação a isso, Piaget (2007), afirmava: 

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois muita coisa 
mais que a uma informação mútua este intercâmbio acaba resultando em ajuda 
recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos. Ao aproximar a 
escola da vida ou das preocupações profissionais dos pais e ao proporcionar, 
reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da escola, chega-se a uma divisão 
de responsabilidades [...] (PIAGET,2007, p.50). 

As pesquisas investigadas mostram o papel fundamental da família no processo de 
desenvolvimento e aprendizagem dos filhos demandando estudos, especialmente, 
interventivos voltados para a articulação das famílias e das escola. 

 
Conclusão 
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Na educação especial, observa-se dentre os aspectos significativos está a participação 
da família, em conjunto com a escola, possibilitando aos educadores desenvolver seus 
papéis com maior autonomia, na execução de atividades do contexto escolar que 
demandam cuidados. 

No aspecto quanto à função social da família e da escola, os trabalhos pesquisados 
destacaram que ambas as instituições apresentam funções sociais distintas em relação 
ao bom desempenho escolar das crianças, bem como compartilham a função de educá-
las para o seu bem-sucedido desenvolvimento e participação em sociedade. 

Neste contexto, observou-se nas pesquisas que o funcionamento das instituições 
escolares passou a repercutir expressivamente sobre o cotidiano das famílias, diante 
das alterações nos sistemas de ensino, influenciados por fatores como a extensão da 
escolaridade obrigatória, as políticas de democratização do acesso ao ensino, as 
mudanças curriculares, a evolução dos métodos e princípios pedagógicos praticados. 

Por fim, a análise revelou que a relação família escola na educação especial se constitui 
como um fator facilitador da inclusão escolar, dentre os fatores que compõem essa 
relação, considerando-se as convergências e divergências que favorecem ou dificultam 
o estabelecimento de estratégias de fortalecimento mútuo e enfrentamento dos 
problemas vivenciados pela educação especial. 
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TÍTULO: LITERATURA INFANTIL NEGRA: QUESTÕES DE DESAFIO CRÍTICO 

Resumo 

Os resultados apresentados neste relatório são provenientes do plano de trabalho O 
Professor e a Literatura Infantil Negra na sala de aula: questões de desafio crítico – 2ª 
parte(UFRN/PROPESq 2019 – 2020), vinculado ao projeto O Professor e a Literatura 
Infantil Negra na sala de aula (FREITAS, 2018 – 2022). Fragilidades constatadas nas 
práticas escolares com o livro de literatura infantil negra, mobilizaram o estudo com 
essas obras, desdobrando-se no objetivo de analisar como o texto verbal e a ilustração 
do livro de Literatura Infantil Negra podem problematizar reflexões anti racistas. O 
referencial teórico envolveu estudos na área da literatura; ilustração e racismo estrutural. 
O trabalho assume características da pesquisa qualitativa, com a análise de duas obras 
da literatura infantil negra, conforme as categorias: modo de representação do/da 
personagem protagonista; aspectos culturais e históricos; e expressão de racismo. A 
análise indica situações de repetições e complementaridade de sentidos entre o texto 
verbal e ilustrado, que expressam a necessidade de leitura criteriosa e interpretativa. 
Sobretudo, constata-se a necessidade da abordagem desse tema na formação inicial 

docente. 

 
Palavras-chave: Literatura. Texto verbal. Ilustração. Racismo. Culturas africanas. 

TITLE: BLACK CHILDREN LITERATURE IN CLASSROOM: QUESTIONS OF 

CRITICAL CHALLENGE 

Abstract 

The results presented in this report are provenient from the research’s plan The teacher 
and the Black Children Literature in classroom: questions of critical challenge – 2nd part 
(UFRN/PROPESq 2019 – 2020), which is part of the project The teachers and the black 
children literature in classroom (FREITAS, 2018 – 2022). Observed fragilities upon the 
educational activities with books of black children literature engaged the studies with this 
genre, resulting in the goal of analyzing how the verbal text and the illustration on the 
book of black children literature can problematize antiracists reflexions. The theoretical 
references involved studies based on literature; illustration and structural racism. The 
work is focused on qualitative research with the analysis of two books of black children 
literature, following categories of analysis: the representations mode of the protagonist; 
cultural and historical features; and the expression of racism. The analysis indicates 
situations of repetition and complementarities of senses within the verbal discourse and 
drawn discourse, expressing the necessity of a criterious and interpretative reading. 
Therefore, it is verified the necessity of introducing this literature field in the teachers’ 
initial formation. 

 

Keywords: Literature; verbal discourse; Illustration; Racism; African cultures. 
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Introdução 

Os resultados apresentados neste relatório são provenientes da execução do plano de 
trabalho O Professor e a Literatura Infantil Negra na sala de aula: questões de desafio 
crítico – 2ª parte(UFRN/PROPESq 2019 – 2020), vinculado ao projeto O Professor e a 
Literatura Infantil Negra na sala de aula: estratégias metodológicas de discussão 
(FREITAS, 2018 – 2022), decorrente da pesquisa Do aprender ao ensinar a ler literatura 
e processos mediadores de professores do ensino fundamental: formar leitores, 
formando-se (AMARILHA, 2014 – 2018), desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Ensino 
e Linguagem (UFRN). Nesta pesquisa foram observadas fragilidades em discussões 
propostas por professores sobre racismo e preconceito étnico-racial, o que remete à 
pouca adesão e à até falta de conhecimento sobre a Lei 10.639/2003, a qual estabelece 
a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas e 
particulares do país do Ensino Fundamental até o Ensino Médio (BRASIL, 2003). 

Diante da fragilidade identificada sobre o conhecimento da Lei 10.639/2003 (BRASIL, 
2003) e sua aplicação, investigou-se a representação das culturas negras na literatura, 
com o objetivo de analisar como o texto verbal e a ilustração do livro de Literatura Infantil 
Negra (LIN) pode problematizar reflexões sobre práticas anti racistas nas escolas de 
ensino fundamental. E como desdobramentos disso, comparou-se o texto verbal e as 
ilustrações de dois livros de literatura infantil negra, de modo a identificar repetição e/ou 
complementaridade de sentidos e descrever o modo como personagens negros são 
representados. 

Este relatório torna-se relevante, visto que, nos últimos meses, sua construção foi parte 
essencial no amadurecimento da bolsista de iniciação científica e professora em 
formação inicial, capaz de visualizar-se atuando na rede pública de educação 
futuramente. Elaborá-lo no contexto de pandemia e isolamento social, mobiliza a 
reflexão sobre futuras ações com a Literatura Infantil Negra. 

O desenvolvimento deste relatório e a produção do vídeo para o Congresso de Iniciação 
Científica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no ano de 2020, também 
são relevantes no sentido da socialização desse estudo com a comunidade acadêmica 
e, por extensão, para os/as professores/professoras que atuam na educação infantil e 
anos iniciais do ensino fundamental, que abordam o repertório de leitura da literatura 
infantil negra. O texto possui características de pesquisa em processo, que pode ajudá-
los a apropriar-se de conceitos essenciais à uma prática docente anti racista: racismo 
estrutural, preconceito racial, raça, etnia, dentre outros que envolvem a abordagem das 
culturas africanas e afro-brasileiras na Literatura Infantil Negra. 

 

Metodologia 

 

O estudo assume características metodológicas da pesquisa qualitativa em educação, 
que caracteriza-se pela compreensão dos fenômenos enquanto constituídos na relação 
do pesquisador com o universo pesquisado, recorrendo a condutas descritivas e análise 
interpretativa dos dados constituídos. Segundo Ludke (1986, p.13) [...]no início há 
questões ou focos de interesses muito amplos, que no final se tornam mais diretos e 
específicos.” Entende-se por esse pronunciamento que o pesquisador pode rever seus 
objetivos e traçar novos caminhos para chegar até eles, a depender da interação com o 
objeto de estudo. Esse mesmo autor ressalta o fato de que na pesquisa qualitativa em 
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educação os caminhos fazem-se tão importantes quanto os resultados. Esta é a 
perspectiva adotada neste relatório. 

O estudo abrangeu o período de agosto de 2019 a agosto de 2020. Devido à pandemia 
deste ano (2020), algumas etapas do estudo ocorreram em ambientes remotos 
(onlines), como os encontros de leitura e discussão teórica realizados com o grupo de 
pesquisa; o estudo do grupo específico das bolsistas de iniciação científica e encontros 

síncronos com a orientadora da pesquisa. 

O estudo envolveu as seguintes etapas realizadas, em partes, simultaneamente: 

(1) Estudos teóricos sobre racismo estrutural (ALMEIDA, 2018; SANTOS, 1984), 
pensamento crítico (FREITAS, 2005), elementos das culturas africanas e afro-
brasileiras (BENISTE, 2008; RIBEIRO, 2006), literatura infantil (AMARILHA, 2015; 
FREITAS, 2010; YUNES, 2010), personagem de ficção (BRAIT, 2017) e a confluência 
do texto verbal e a ilustração no livro de literatura infantil (FARIA, 2004; OLIVEIRA, 2008; 
PALO E OLIVEIRA, 1986); 

(2) Seleção de dois livros de literatura infantil negra do a acervo do Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE) que apresentam personagens negros como protagonistas 
e possibilitaram discussões sobre racismo e preconceito étnico-racial: “Pedro Noite”, de 
autoria de Caio Riter, publicado pela editora Biruta, em 2011; e “O casamento da 

Princesa” de Celso Cisto, publicado pela editora Pruminho, em 2009.; 

(3) Análise das obras selecionadas, considerando as características predominantes 
atribuídas aos personagens negros nas narrativas que articulam texto escrito e 
imagético, considerando: a) aparência; b) origem familiar e c) contexto social; 

(4) Análise das ações desenvolvidas pelos personagens negros nos enredos das 
histórias, representadas no texto verbal e nas ilustrações; 

(5) Reflexão sobre questões ou assuntos passíveis de discussão e posicionamento 
crítico do leitor diante da recepção estética dos componentes verbais e imagéticos dos 

textos. 

(6) Elaboração de relatório do estudo, contemplando o vídeo para socialização no 
Congresso de Iniciação Científica da UFRN. 

 

Resultados e Discussões 

 

As análises das obras selecionadas estão sistematizadas nas seguintes categorias: 
racismo estrutural, preconceito racial, raça, etnia, dentre outros. 

CARACTERIZAÇÃO DOS PERSONAGENS PROTAGONISTAS 

Em relação à essa categoria, buscou-se identificar a repetição ou complementaridade 
de sentidos na representação escrita e imagética dos personagens protagonistas dos 
livros supracitados: 

1.1) O MENINO PEDRO 
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TEXTO E ILUSTRAÇÃO 1 - PEDRO (EM ANEXOS) 

A obra Pedro Noite (2011) é o primeiro livro de narrativa-poética de Caio Riter, escrito a 
partir da sensibilidade do autor ao ouvir as histórias de infância do seu amigo “Pedrão”. 
A narrativa imagética é feita pelo ilustrador Mateus Rios. O narrador onisciente conta, 
em narrativa-poética, a história de Pedro, abordando, já ao iniciar o texto, as 
características do personagem. 

Durante a leitura do texto escrito, observa-se que o personagem Pedro é uma criança 
do gênero masculino, descrita como um “menino pintado de noite”, ou seja, de cor negra. 
Ele tem “olhos de estrela, boca de lua crescente”, o que atribui destaque ao brilho dos 
olhos (como estrelas) e do sorriso (como a lua), ao contraste desses elementos brancos 
sobre a pele negra, como o daqueles astros sobre a noite escura. Em seguida o autor 
fala sobre “canção de pássaro entre os dentes”, o que se pode compreender como uma 
metáfora da possibilidade do menino cantar como um pássaro, livre. 

Pedro também possui lábios grossos, pois na narrativa escrita é mencionado que seu 
pai pedia para que ele comprimisse seus lábios para parecem finos. A primeira 
ilustração do livro de folha dupla (TEXTO E ILUSTRAÇÃO 1 - PEDRO), tem o texto 
escrito, analisado anteriormente, ocupando o chão de barro ilustrado e do outro lado a 
ilustração de um menino. O menino encontra-se embaixo da sombra de uma árvore, 
enquanto um pássaro pousa em sua mão. O menino tem a pele negra, sorriso largo, 
olhos e dentes brancos que destacam-se em contraste com sua pele. Pedro está de 
boca aberta. Será que canta e ou conversa com o pássaro? 

Diante das descrições acima, analisa-se que há complementaridade na articulação 
entre texto escrito e ilustrado. Ambos expressam as características do protagonista: cor 
da pele, gênero, cor dos olhos e do sorriso. Não obstante, a ilustração acrescenta ao 
texto escrito o fato de o personagem expressar uma forte relação com a natureza, 
importante aspecto nas culturas africanas. Não é por acaso que o protagonista é 
representado embaixo de uma extensa árvore (signo do baobá) e acolhe um pássaro 
(dentre outros, animais sagrados na culturas africanas, verdadeiros mensageiros) . 
Neste sentido, pode-se afirmar que a ilustração provoca o leitor a refletir sobre aspectos 
da personalidade do personagem, relacionados a relação deste com a natureza. 

1.2) A PRINCESA ABENA 

TEXTO E ILUSTRAÇÃO 2 - ABENA (ANEXOS) 

A obra “O casamento da Princesa” é uma narrativa de reconto do Celso Cisto escrita a 
partir de contos orais populares da África Ocidental e ilustrada por Simone Matias. O 
narrador, também onisciente, conta a história do casamento da princesa Abena, 
marcando, ao iniciar o texto, as características da personagem no texto escrito 
articulado com a ilustração. O texto escrito é iniciado anunciando que a beleza de Abena 
andava de mãos dadas com ela, ou seja, Abena é uma pessoa muito bonita. No decorrer 
do texto são destacados o seu pescoço alongado, rosto arredondado e seios grandes, 
também é mencionado que ela usa roupas e acessórios que complementam e destacam 
sua beleza. 

Abena é uma personagem do gênero feminino, pois no texto é chamada de “filha” pelo 
seu pai. Na ilustração de folha dupla (TEXTO E ILUSTRAÇÃO 2 - ABENA), observa-se 
que: Abena é uma moça negra e usa um corte de cabelo – bem curto e está descalça. 
Abena usa colares e brincos de ouro e um vestido vermelho, que a destaca das demais 
mulheres, ilustradas na mesma cena de forma mais modesta. Elas lhe oferecem tecidos 
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e jóias. Algo importante que se pode notar é: Abena, além das vestes e acessórios 
diferenciados, denota nobreza, sendo representada no centro das outras mulheres. 

Do texto escrito para o ilustrado há poucas repetições, como a confirmação do rosto 
arredondado e pescoço alongado. Todo o resto da ilustração têm sentido de 
complementaridade para o texto escrito. O texto escrito menciona o uso das roupas e 
jóias, mas não há descrição de como elas são, apenas de que são mais belos, 
fulgurantes e coloridos; na ilustração, percebe-se o dourado das suas jóias e o vermelho 
do seu vestido. O texto visual também acrescenta as características da cor da pele de 
Abena e como é o seu cabelo. As narrações escrita e imagética concentram articulações 
de complementaridade, o que falta na leitura das palavras, observa-se na leitura das 
imagens (FARIA, 2004, p.41) e assim nota-se que lacunas são preenchidas como os 
exemplos supracitados. 

2) TRAÇOS CULTURAIS E HISTÓRICOS 

Os livros de Literatura Infantil Negra (LIN) analisados neste relatório apresentam em 
cenas narrativas escritas e ilustradas elementos culturais e históricos de origem africana 
e ou afro-brasileira. 

2.1) HÁ ELEMENTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS DE ORIGEM AFRICANA E OU 
AFRO-BRASILEIRA NA CARACTERIZAÇÃO INICIAL DO PERSONAGEM PEDRO? 

TEXTO E ILUSTRAÇÃO 1 - PEDRO (EM ANEXOS) 

Na leitura do texto verbal e imagético do livro Pedro Noite (RITER, 2011) percebe-se 
que há alguns aspectos culturais e históricos em destaque. 

Em Pedro Noite (RITER, 2011) são abordadas questões sobre preconceito e racismo 
(páginas 12-11), identidade (páginas 16-23) e representação positiva sobre a história e 
etnia das culturas africanas, com ênfase para a ancestralidade (páginas 22-27). 

Na leitura verbal e imagética das primeiras páginas do livro (TEXTO E ILUSTRAÇÃO 1 
- PEDRO) articula-se repetição e complementaridade de características do menino 
Pedro: cor da pele, gênero, cor dos olhos, do sorriso e outros. O texto imagético ganha 
dois elementos: o chão de barro, a árvore e o pássaro. Estes elementos são ricos em 
significados para as culturas e as religiões africanas e afro-brasileiros (BENISTE, 2008). 
Sendo assim, as ilustrações do barro e da árvore, apesar de não serem expressas no 
texto verbal, são representações imagéticas que ampliam o texto escrito em significado 
de complementaridade. 

2.2) QUE ELEMENTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS DE ORIGEM AFRICANA E OU 
AFRO-BRASILEIRA EXISTEM NA CARACTERIZAÇÃO INICIAL DA PERSONAGEM 

ABENA? 

TEXTO E ILUSTRAÇÃO 2 - ABENA E (ANEXOS) 

O livro O casamento da princesa (SISTO, 2009) traz a representação de Abena a partir 
do texto verbal e imagético, como menciona-se na primeira categoria de análise. A 
leitura das palavras e das imagens carregam muitos elementos culturais africanos, 
especificamente, traços da cultura de alguma comunidade da África Ocidental. No texto 
verbal em articulação com a imagem descreve-se a personagem Abena como uma 
moça negra, de cabelo raspado, rosto arredondado, pescoço alongado e seios grandes. 
O texto verbal enfatiza que “Abena andava de mãos dadas com a beleza.” (p.1). No 
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texto imagético nota-se que Abena veste um vestido vermelho, que a destaca em 
relação às outras mulheres que aparecem na ilustração. Verifica-se, também, que ela 
está no centro dessas mulheres, recebendo jóias e vestes/tecidos em sinal de 
reverência à sua nobreza. 

Na leitura verbal e visual, porém, mais evidente na leitura imagética, destacam-se 
alguns aspectos culturais de sua comunidade: todas as mulheres da cena narrativa 
estão descalças, Abena é nobre, porém nota-se o costume dos pés descalços à toda a 
comunidade, independente da classe social ou hierarquia de poder a qual pertencem; 
da mesma forma, todas as mulheres, as que não estão representadas imagéticamente 
de turbante, tem o cabelo raspado tal qual Abena; o tipo de roupa que elas vestem são 
parecidas, como um tecido envolto ao corpo; e, por último, nota-se a presença de 
animais selvagens muito próximos das pessoas da comunidade nas primeiras páginas 
ilustrados do livro, passando a sensação de que é algo cotidiano e cultural de algumas 
comunidades da África Ocidental. 

Comparando-se os dois textos Pedro Noite (RITER, 2011) e O casamento da princesa 
(2009), sempre destacando a articulação do texto verbal e imagético, nota-se que: 

Na primeira ilustração do livro (páginas 6-7) do Pedro Noite em articulação com seu 
texto verbal, há presença de elementos culturais e históricos africanos e afro-brasileiros: 

o chão de barro e a grande árvore. 

Porém, no texto verbal e imagético da primeira ilustração do livro O casamento da 
princesa (páginas 4-5), identificam-se ricos aspectos supracitados, que são da ordem 
do histórico e cultural. 

3) HÁ SITUAÇÕES CONFLITUOSAS E OU PASSÍVEIS DE DISCUTIBILIDADE NAS 
PRIMEIRAS NARRATIVAS VERBAIS E IMAGÉTICAS NOS LIVROS PEDRO NOITE 
E O CASAMENTO DA PRINCESA? 

TEXTO E ILUSTRAÇÃO 1 - PEDRO; TEXTO E ILUSTRAÇÃO 2 - ABENA E (ANEXOS) 

Há situação conflituosa já nas primeiras páginas da articulação entre texto e imagem do 
livro Pedro Noite (RITER, 2011). Essa situação conflituosa nota-se durante a leitura 
comparativa e inicial entre os dois livros, há aspectos importantes a respeito das figuras 
paternas nas narrativas. Em Pedro Noite (RITER, 2011), lê-se a descrição de um pai 

que orienta seu filho a esconder as características da sua negritude/identidade: 

“Garoto Pedro era, 

que desde o muito pequenino, 

o lábio ia apertando 

pra ficar no sempre fino. 

Assim mandava o pai, 

assim fazia o menino.” 

(RITER, 2011, p. 1) 
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O trecho é muito emblemático, traz ao leitor um pequeno conflito reflexivo em 
comparação com a leitura, também inicial, do livro O casamento da princesa: 

“O rei, seu pai, sorria para si e para o mundo cada vez que constata, com os próprios 
olhos, a formosura da filha. E por isso acreditava que seria fácil casá-la quando 
chegasse a hora.” (SISTO, 2009, p. 4) 

As posturas dos pais com relação aos seus filhos são mencionadas já nas primeiras 
páginas da narrativa verbal e visual, na caracterização dos personagens Pedro e Abena. 
A figura do pai da personagem feminina é descrito verbalmente como oposto ao pai de 
Pedro. O pai de Abena, desde o início da narrativa verbal, exalta a beleza da sua filha 
e tem certeza de que será fácil casa-la, como foi destacado anteriormente, justamente 

por sua beleza que é excedente em comparação a outras mulheres do reino. 

Tem-se então a figura paterna apresentada de duas formas distintas: 

- O pai que incentiva o filho a esconder suas características de negritude e identidade; 

- E o pai que exalta a beleza da sua filha negra; 

Diante destas leituras verbais é possível refletir em qual dos dois textos há contribuição 
positiva do leitor com o personagens negros e em qual dos textos há a possibilidade do 
exercício de empatia do leitor com relação ao personagem e a sua dor. No decorrer da 
leitura verbal e imagética de ambos os livros, encontram-se o ápice dos conflitos: no 
livro de Riter (2009) quando o personagem Pedro passa pela situação de racismo e 
preconceito e isso gera várias dúvidas a respeito da sua identidade e autoestima como 
negro; no livro de Sisto (2011) o conflito principal tem a ver com a sua escolha de 
casamento, com a fartura de pretendentes tão simbólicos como a Chuva (p. 8-9) e Fogo 

(p.10-11), justamente por conta da sua beleza em destaque no reino. 

Freitas (2010) diz que “mediante a identificação estética, a leitura oferece ao leitor 
ensaios para a vida, modos de resolução de conflitos, de diferenças, de diversidades 
sociais e culturais” (p. 117), ou seja, através da leitura de literatura é possível que o 
leitor se identifique com os personagens e ou se enxergue realidades diferentes da sua. 
O leitor é envolvido através da leitura de literatura em uma experiência de alteridade 
para com o outro (AMARILHA, 2006, p. 30), toma-se posição, escolhas com mais 
criticidade e discernimento (YUNES, 2010, p.60). É a através da mediação docente, de 
ações reflexivas pensadas sobre a leitura de literatura infantil negra, que incluem 
personagens negros, culturas africanas e afro-brasileiras, como parte do repertório de 
leitura de crianças do ensino fundamental, que dá-se um passo indispensável na 
construção de uma educação anti racista. 

 
Conclusão 

 

Diante dos resultados apresentados na articulação do texto e das ilustrações nos livros 
de Literatura Infantil Negra (LIN) é possível explicitar algumas conclusões, embora em 
caráter provisório. 

Durante a análise foram abordadas as categorias: representação do/da personagem 
protagonista negro/negra e os traços culturais. Nas obras analisadas, essas categorias 
favoreceram a necessidade de o professor/a professora proceder a uma leitura com 
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acuidade do texto verbal em articulação com o texto ilustrado. Isso porque, o projeto 
gráfico do livro de literatura infantil, inclusive de literatura infantil negra, contempla essa 
interface verbal e visual e, quando essa interface não é considerada, pode não favorecer 
reflexões sobre condutas antirracistas na escola. Esse dado inclui a compreensão por 
parte do/da docente sobre os seguintes aspectos: 

A articulação entre texto e ilustração nos livros de literatura infantil negra têm relação 
com o estilo composicional do escritor e do ilustrador, daí resulta a necessidade de 
considerar a articulação entre o verbal e o visual no planejamento da aula de leitura e 
discussão. 

A discutibilidade sobre o modo de representação do/da protagonista, seja escrito ou 
visual, não pode deixar de ser abordado, seja na repetição ou complementaridade entre 
as duas linguagens do livro de literatura infantil. Isso parte da compreensão de que 
refletir sobre esse aspecto implica em conferir a dimensão de representatividade do 
negra/negra nas discussões a partir da leitura de literatura. 

Esses aspectos conferem a relevância do estudo e, sobretudo, provocam uma 
implicação relevante, no que compreende à formação do professor para abordar a 
literatura infantil negra em termos pedagógicos no contexto do ensino fundamental. 
Essa discussão encaminha-se como desdobramento desse estudo. 

 
Referências 

 

ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018. 

AMARILHA, Marly; CAMPOS, Wagner R.. A formação em literatura e a construção das 
identidades negras no ensino fundamental I. Nuances, v. 26, p. 141-160, 2015. 

BENISTE, José. Órun - Àiyé: o encontro de dois mundos: o sistema de relacionamentos 
nagô-yorubá entre o céu e a Terra. 6ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 

BRAIT, Beth. A personagem. São Paulo: Contexto, 2017. 

BRASIL. Ministério da Educação. Práticas pedagógicas de trabalho com as relações 
étnico-raciais na escola na perspectiva da Lei nº 10.639/03. Brasília: SECADI/UNESCO, 
2012. 

______. Ministério da Educação. Proposta de plano nacional de implementação das 
diretrizes curriculares nacionais da educação das relações étnico-raciais e para o ensino 
de história e cultura afro-brasileira e africana: Lei 10.639/2003. Brasília: Grupo de 
trabalho interministerial instituído por meio da portaria interministerial MEC; MJ; SEPPIR 
n. 605, 20 de maio de 2008. 

______. Ministério da Educação. Orientações e Ações para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais. Brasília: SECADI, 2006. 

FARIA, Maria Alice. Articulação do texto com a ilustração. In: Como usar a literatura 
infantil na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2004. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2840 

 

FREITAS, Alessandra Cardozo de. Literatura e argumentação: ação argumentativa na 
discussão de histórias. 2005. Tese (Doutorado em Educação) – Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas, UFRN. Natal, 2005. 

FREITAS, Alessandra. Leitura, literatura, inclusão: caminhos possíveis (p. 101-113). In: 
AMARILHA, Marly (org.) Educação e Leitura: redes de sentidos. Brasília: Liber Livro, 
2010. 

OLIVEIRA, Ieda de. (Org.) O que é qualidade em ilustração no livro infantil e juvenil: com 
a palavra o ilustrador. São Paulo: DCL, 2008. 

PALO, Maria José; OLIVEIRA, Maria Rosa D. Literatura Infantil: Voz de Criança. São 
Paulo: Editora Ática S. A., 1986. 

SANTOS, Joel Rufino dos. O que é Racismo. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 

SISTO, Celso. O casamento da princesa. Ilustrações de Simone Matias. São Paulo: 
Prumo, 2009. 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2006. 

RITER, Caio. Pedro Noite. São Paulo: Biruta, 2011. 

YUNES, Eliana. A provocação que a literatura faz ao leitor (p. 53-62). In: AMARILHA, 
Marly (org.) Educação e Leitura: redes de sentidos. Brasília: Liber Livro, 2010. 

 
Anexos 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2841 

 

 

CAPA DE PEDRO NOITE 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2842 

 

 

CAPA O CASAMENTO DA PRINCESA 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2843 

 

 

TEXTO E ILUSTRAÇÃO 1 - PEDRO 

 

 

TEXTO E ILUSTRAÇÃO 2 - ABENA 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2844 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA DE MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2845 

 

CÓDIGO: HS0240 

AUTOR: RODRIGO SOUZA GALVAO 

ORIENTADOR: JULIO CESAR DE MELO COLABARDINI 

 

 

TÍTULO: Educação musical online e semipresencial: organização, planejamento e oferta 

de cursos de instrumentos musicais. 

Resumo 

Este trabalho é fruto de uma pesquisa de iniciação científica concluída, que teve como 
objetivo central mapear e realizar uma breve discussão sobre cursos de música 
ofertados a distância através de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. O 
referencial teórico percorre questões como o constante avanço tecnológico e os meios 
digitais de compartilhamento de informações, que conseguem ampliar cada vez mais as 
possibilidades de interação no ciberespaço. Em relação aos procedimentos 
metodológicos, foi seguida uma abordagem qualitativa e descritiva, que teve como base 
a pesquisa online. Os resultados apontaram, dentre outras questões, para uma carência 
em ofertas de extensão a distância nas Universidades públicas e particulares, 
principalmente no que concerne ao ensino e aprendizagem de instrumentos musicais. 
 
Palavras-chave: Educação a Distância; Música; Ensino e aprendizagem. 

TITLE: Online and semi-presential music education: organization, planning and offering 

musical instrument courses. 

Abstract 

This work is the result of a completed scientific initiation research, whose main objective 
was to map and conduct a brief discussion on music courses offered at a distance 
through Digital Information and Communication Technologies. The theoretical 
framework covers issues such as constant technological advancement and digital means 
of sharing information, which can increasingly expand the possibilities of interaction in 
cyberspace. Regarding methodological procedures, a qualitative and descriptive 
approach was followed, which was based on online research. The results pointed, 
among other issues, to a lack of distance extension offers in public and private 
Universities, especially with regard to the teaching and learning of musical instruments. 
 
Keywords: Distance Education; Music; Teaching and Learning. 

Introdução 

A relação entre educação e tecnologia, especialmente com o desenvolvimento das 
tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) tem suscitado uma série de 
novos temas e debates, bem como gerado uma profunda mudança nos cenários sociais, 
especialmente no educacional. Segundo Kenski (2008), pesquisadora da educação a 
distância, designar tais tecnologias como “novas” é questionável pelo fato de que é difícil 
estabelecer quando uma invenção, um conhecimento ou um procedimento deixa de ser 
novo. 

Para ela, as tecnologias na atualidade referem-se, principalmente, aos processos e aos 
produtos relacionados com os conhecimentos provenientes da eletrônica, da 
microeletrônica e das telecomunicações. Tratam-se de tecnologias que se caracterizam 
sobretudo por sua permanente transformação e também por sua base imaterial, isto é, 
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não estão materializadas em máquinas e equipamentos, pois, seu principal espaço de 
ação é virtual e a matéria-prima, a informação. 

Assim, no cenário atual da educação, a expressão mais eloquente da sociedade em 
rede e do computador online é a educação via internet. Aprendizes, docentes e 
instituições de ensino superior, cada vez mais, inserem-se em redes de formação e 
conhecimento para realizar sua educação (SILVA, 2006). É esta nova perspectiva de 

ensino/aprendizagem que traz um grande desafio à educação. 

Neste contexto, nota-se que as tecnologias podem potencializar e estruturar novas 
possibilidades e processos de ensino/aprendizagem, como a Educação a Distância 
(EaD). 

Segundo Vilarinho; Ganga: 

Muitos docentes que, até então, eram professores presenciais agora se deparam com 
o enfrentamento de disciplinas online. O fato de um professor ser competente em um 
sistema presencial não é garantia de que venha a ter bons resultados como docente em 
ambientes virtuais. O novo paradigma requer não só a mobilização de outros 
conhecimentos e habilidades, como o uso de ferramentas web, por exemplo, mas, 
principalmente, inúmeras reestruturações cognitivo-afetivas quanto ao papel e à prática 
docente. (Vilarinho;Ganga, 2010, p.101) 

Neste contexto podemos compreender que: 

As mudanças necessárias são tão profundas que podemos dizer que se trata de uma 
nova profissionalização do docente, ou minimamente, de uma ressignificação do seu 
trabalho, o que implica em construção de novos saberes e de novas 

habilidades.(Vilarinho;Ganga, 2010, p.103) 

Neste cenário temos como o foco desta pesquisa o mapeamento e compreensão 
estrutural de cursos de instrumentos musicais online e semipresenciais, ofertados por 
instituições federais de ensino e em plataformas que ofertam recursos educacionais 
abertos, como MOOCs (Massive Online Open Courses), como pode ser observado no 
site do Coursera (https://www.coursera.org/), por exemplo. Além do mapeamento dos 
cursos em questão, planeja-se refletir sobre suas estruturas e formas de organização. 

Esta pesquisa se justifica tendo em vista a necessidade de estudos sobre o processo 
de ensino-aprendizagem ministrados na modalidade EaD e semipresencial, de acordo 
com a noção da necessidade de discussão de aspectos sobre a área de ensino de 
instrumentos musicais a distância, tendo em vista a relativa novidade do tema, além da 
necessidade de discussão sobre alternativas pedagógicas, organização de material, 

planejamento e oferta de cursos. 

Podemos elencar como um dos maiores desafios da Educação Musical a Distância a 
docência em disciplinas práticas, bem como a necessidade de criação de práticas 
pedagógicas distintas da Educação Presencial. Pode – se ainda afirmar que o panorama 
da pesquisa em Educação Musical no Brasil carece de pesquisas neste sentido. 
Segundo Gohn (2009) a formação de professores de música na modalidade EaD pode 
modificar o futuro da Educação Musical, neste contexto mais pesquisas formais, 
realizadas no âmbito acadêmico, são necessárias, para que o amplo espectro de 

assuntos relacionados comece a ser coberto de modo satisfatório. 
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Metodologia 

 

Este trabalho teve como objetivo geral identificar cursos de instrumentos musicais online 
e semipresenciais ofertados por instituições federais de ensino, instituições particulares 
e plataformas que ofertam recursos educacionais abertos, como MOOCs (Massive 
Online Open Courses), como pode ser observado no site do Coursera 
(https://www.coursera.org/), por exemplo. Além do mapeamento dos cursos em 

questão, planejou-se conhecer suas estruturas, metodologias e formas de organização. 

Com base neste objetivo geral, foi possível elencarmos três objetivos específicos que 
tiveram a finalidade de contemplar o objetivo geral desta pesquisa. São eles: 

1. Através de pesquisa online, identificar cursos de música que utilizem a metodologia 

da educação a distância ou semipresencial; 

2. Buscar acessos aos cursos identificados, acessando de forma livre as informações 
disponíveis na Web; 

3. Descrever aspectos da organização e planejamento dos cursos em questão a partir 

da observação. 

Essa pesquisa teve caráter qualitativo e natureza descritiva. A coleta de dados foi 
realizada através da pesquisa online e em sites e ambientes virtuais de extensão de 
instituições federais de ensino, instituições particulares, bem como em ambientes 

virtuais que oferecem cursos abertos. 

Os dados foram sistematizados tendo em vista os objetivos apontados. A foi análise 
realizada à luz de referenciais teóricos levantados sobre educação à distância, ensino 
e aprendizagem de instrumentos musicais e educação musical à distância. 

 

Resultados e Discussões 

 
Dentre os avanços possibilitados pelas Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC), uma das ferramentas criadas com um vasto potencial 
comunicativo e armazenador foram os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), como 
por exemplo o SIGAA, TELEDUC e o MOODLE, que são softwares utilizados por 
universidades públicas, os quais praticamente simulam toda uma experiência 
acadêmica, tendo em vista que, neles, é possível ter acesso a uma enorme quantidade 
de informações das mais diversas áreas ou o aprofundamento em uma situação de 
aprendizagem especifica, dependendo do curso escolhido. E, claro, a interação em 
tempo real através de softwares de webconferência, sendo que, o que antes seria uma 
tarefa difícil foi, então, facilitado pela Internet. 

Podemos entender os AVA, de acordo com Paiva (2010), como espaços virtuais onde 
podem ocorrer processos de ensino e aprendizagem, inclusive de modo colaborativo, 
onde os alunos podem se reunir, compartilhar, colaborar e aprender de forma 
interligada. Geralmente, oferecem os seguintes itens: uma interface gráfica, ferramentas 
de comunicação assíncronas e síncronas, ferramentas de avaliação e construção 
coletiva, ferramentas de instrução, ferramentas de pesquisa de opinião e ferramentas 
de administração. 
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Sistematicamente, podemos estabelecer dois formatos para os processos de ensino e 
aprendizagem a distância: os momentos síncronos e os assíncronos. É inclusive 
interessante, e até mesmo desejável, que as possibilidades síncronas e assíncronas 
estejam interligadas em qualquer tipo de oferta de curso online, estando presentes em 
todo seu decorrer. 

Para trabalhar de forma síncrona, é necessária a presença do professor e do aluno 
simultaneamente no mesmo ambiente virtual. É essencial, ainda, que o aluno esteja 
engajado, assim como no presencial, e que possua uma conexão estável com a internet. 
Uma das características da EaD que se perde consideravelmente com essa escolha 
seria a flexibilidade de espaço e tempo, porém, a facilidade para esclarecimento de 

dúvidas é um dos pontos positivos a se destacar. 

Para trabalhar com ferramentas assíncronas, não é necessária a presença do professor 
e aluno no mesmo espaço e tempo; sendo assim, há uma maior liberdade/flexibilidade 
para produção de material e aprendizagem. Contudo, para obter sucesso com a 
utilização de recursos assíncronos é importante que o aluno seja incentivado a buscar 
sua autonomia. 

Em reflexão sobre o perfil de discentes para a Educação a Distância, entendemos que 
“Os alunos de hoje não são os mesmos para os quais o nosso sistema educacional foi 

criado” (Prensky, 2001, p. 01). 

Marc Prensky (2001) nomeia essa “nova” geração de alunos de “Nativos Digitais”, ou 
seja, crianças e jovens que cresceram imersos em uma nova realidade, diferente das 
gerações anteriores, sendo cercados pelas mais diversas ferramentas e utilitários da 
era digital. Esses novos meios, por ocuparem grande parte do cotidiano, tornam-se uma 
parte integral de suas vidas. 

Ainda segundo o autor, “...os nossos instrutores Imigrantes Digitais, que usam uma 
linguagem ultrapassada (da era pré-digital), estão lutando para ensinar uma população 

que fala uma linguagem totalmente nova” (2001, p. 02). 

Para o mundo do ensino e aprendizagem de música, o impacto causado pelos diferentes 
artefatos tecnológicos traz consigo, para as mais distintas gerações (imigrantes e 
nativos digitais), novos desafios. Todavia, as novas facilidades e potencialidades são 
inegáveis, como, por exemplo, as formas de democratização e compartilhamento de 
conhecimento. 

Para o nativo digital, o uso de tecnologias se mostra mais fácil, pela simples convivência 
excessiva com os meios digitais, mas isso não exclui a chance de encontrar dificuldades 
no entendimento. Já que a compreensão, nessa nova modalidade, percorre diversos 
aspectos, como a necessidade de inclusão, acesso às tecnologias e aprendizagens, a 
simples convivência não é garantia de assimilação. Quanto aos imigrantes digitais, a 
atenção sobre sua adaptação merece destaque, principalmente no tocante ao uso dos 
novos meios de comunicação, e às habilidades pedagógicas adaptadas no caso de 
professores. 

A seguir, apresentaremos a análise dos dados a partir dos objetivos gerais e específicos 
apresentados na metodologia deste trabalho e à luz dos referenciais teóricos 

pesquisados. 
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Como cursos de instrumento foram escassos na pesquisa, optamos por, além de 
descrever e refletir sobre os cursos de instrumentos encontrados, também apresentar 

dados gerais sobre cursos de música a distância ou semipresenciais na web. 

.Instituições públicas de ensino superior 

Na EaD, as instituições que tomam maior parte do cenário são as universidades e 
institutos federais, em sua maioria, ligadas a UAB (Universidade Aberta do Brasil). Por 
partirem da iniciativa pública, configuram um modelo bastante difundido de educação à 
distância, pois nelas estão presentes alguns pontos vitais, como o ensino gratuito de 
qualidade e a inclusão (mesmo que limitada em alguns aspectos). 

Por estarem todas ligadas a um sistema, grande parte segue um mesmo modelo de 
construção dos cursos. Um exemplo seria o uso dos Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVA), utilizado por todas as Universidades encontradas. Em sua maioria 
estão estabelecidos na plataforma Moodle , mas existem outras como: Blackboard , 
Edmodo , Google Classroom , Instructure , Schoology , entre outros. 

Outro fator de suma importância é o uso de momentos síncronos e assíncronos nas 
metodologias, quando existe aparato e infraestrutura necessária, muitas instituições 
conseguem mesclar os dois modelos com êxito. Para as comunicações assíncronas, 
seu funcionamento fica a cargo dos AVA, já as síncronas, são realizadas através de 
encontros físicos (para o caso de cursos com a estrutura semipresencial) e/ou de 
softwares usados para esse intuito, como por exemplo: Zoom, Google Meet, Skype, 
Ságora, JamKazam, GoToMeetings, Lola (ainda não disponível para o Brasil), entre 
outros. 

Vale ressaltar que alguns softwares apresentam melhor qualidade para o âmbito 
musical, como o Zoom, que possui configurações de som mais avançadas, permitindo 
que se desabilite a compressão automática gerada por esses tipos de softwares e o 
Lola, que mesmo ainda não disponível no país, possui uma qualidade de som ótima, 

ambos com aparatos vitais no ensino de música. 

Indo além dos cursos de nível superior, uma instituição que se destaca nas inovações 
em meio ao cenário de ensino a distância no cenário musical é a UFRN, que no ano de 
2020 trouxe projetos de grande mérito. Um deles, o projeto EMUFRN Online, colocou 
na plataforma Moodle algumas matérias do semestre regular para alunos do técnico, 
graduação e pós-graduação, além de cursos de extensão, como um curso de Violoncelo 
e outros em construção. Outra inciativa foi o festival FIMUCA (Festival Internacional de 
Música em Casa), arquitetado por professores da casa para ser um festival internacional 
de música, e um evento totalmente virtual, contando com aulas, concertos e mesas-
redondas com personalidades de diversas especialidades e lugares do mundo. 

A seguir, na tabela anexa, está o apurado das instituições públicas e os respectivos 
cursos encontrados na modalidade à distância: 

Tabela 1 (em anexo) – Relação de Cursos em Universidades Públicas 

Sobre os cursos que apresentam a informação ‘aprovado em edital’, existem casos 
ainda não implementados, por diversos fatores, eles estão estagnados ou em fase de 
estruturação, até o momento de publicação desse trabalho. Suas disposições podem 

ser acessadas através do resultado final da 2ª fase do Edital nº 05/2018 da UAB. 
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Outro ponto que nos chamou atenção é o maior quantitativo de cursos e polos nas 
regiões Norte e Nordeste. As duas regiões mostram potencialidades diversas para a 
modalidade EaD, que podem ser justificadas por demandas formativas ou pela menor 
ausência de cursos presenciais e a necessidade de interiorização. Em oposição, nas 
regiões Sudeste e Centro-Oeste, existem apenas dois cursos na área de música que 
partem da iniciativa federal, e na região Sul, o único presente foi desativado. Além da 
falta de incentivo presente na área de música já presenciada no cotidiano através de 
descasos e afins, sua pequena presença na modalidade à distância é um fator a ser 
considerado. 

Os primeiros polos, aprovados no final de 2005 e iniciados no começo de 2006, estavam 
localizados nas UFRGS, UFSCar e UNB, sendo as primeiras instituições de nível 
superior públicas a ofertarem o curso de música nessa modalidade, trazendo um imenso 
avanço para esse cenário. Relativamente novo, o grande avanço nas regiões Norte e 
Nordeste, demonstra mudança de foco da demanda do público estudantil. Infelizmente, 
esse cenário também ilustra a falta de aplicação nas áreas antes pioneiras, mais 
informações podem ser encontradas em https://www.capes.gov.br/uab. 

Outro destaque na tabela vai para a integralidade dos cursos de licenciatura, ou 
educação musical no caso da UFSCar, como única modalidade presente, sendo 
resultado de um foco central na formação de professores de música aplicadas nos 
cursos da modalidade EaD. Uma das justificativas para isso, vem da necessidade da 
existência desses profissionais para atuação nos âmbitos de ensino e aprendizagem 
musical. Outro fator que corrobora para essa integralidade é a Lei 11.769, sancionada 
em 18 de Agosto de 2018, pelo então presidente Luís Inácio Lula da Silva, que determina 
a obrigatoriedade da música nas escolas de educação básica. Apesar da carência de 
discussão das duas necessidades, como a falta de incentivos para uma e não aplicação 
da outra, as formações de qualidade desses professores não é desmerecida, pois ainda 

assim, é um dos compromissos dessas Universidades. 

Instituições privadas de ensino superior 

Tabela 2 (em anexo) – Relação de Cursos em Instituições de Ensino Superior Privadas 

Na tabela anexa se encontra o apurado das instituições de ensino superior privadas que 

oferecem cursos à distância. 

As características principais e similares dos cursos são a flexibilidade de horário, 
materiais e plataformas online, tempo de conclusão e presença de polos físicos nas 
mais diversas regiões do país. Outra semelhança vem da mescla dos momentos 
síncronos e assíncronos que esses cursos possuem, algo inclusive anunciado por 
alguns, é a presença de tutoria pessoal para alguns momentos necessários. Também 
em sua maioria contam com a possibilidade adicional de momentos presenciais, 
infelizmente pouco constantes e por vezes escassos, o que pode prejudicar o 

desenvolvimento de atividades práticas e análogas. 

Dentre os que mais diferem, a UninCor vem com a opção de licenciatura com habilitação 
em instrumento, sugerindo um extra na formação do indivíduo, visto que, além do 
desenvolvimento pedagógico, o enfoque no ensino de um instrumento específico 
desenvolve um profissional com outro tipo de foco. A formação a distância é realizada 
com o modelo semipresencial, com o uso de material online e das instalações nos polos 
do centro, conta com possibilidades de graduação em: guitarra, contrabaixo elétrico, 
piano, violão, saxofone, bateria, canto e a habilitação em Educação Musical. Outro que 
se distingue das Licenciaturas é o UNIS-MG, que possui o bacharelado em música, 
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sendo o único no país nessa categoria com essa modalidade de formação, abrindo 
ainda mais novas possibilidades para profissionais interessados. 

Geograficamente, vemos que a distribuição ocorre predominantemente na região 
Sudeste para instituições como a: UninCor (MG), UNIS-MG e UNITau (SP), que se 
limitam a essas áreas. Temos também as mais difundidas com polos por todo o Brasil: 
UNIASSELVI, UNINTER, Centro Claretiano (com polos internacionais) e UNIMES 

(exceto região Norte). 

É evidente, quantitativamente, o predomínio dos cursos de licenciatura, tanto das 
iniciativas públicas, quanto privadas. Algo que também corrobora para tal, é a falta de 
necessidade de acompanhamento de um professor unicamente para instrumento. 
Entendemos que o profissional que opta por esta carreira, segue um caminho que 
demanda mais matérias e conhecimento teórico, claro, não ignorando o técnico. Na 
modalidade a distância, a facilidade de se montar um curso com essas necessidades 
se mostra mais descomplicada do que um curso com habilitação em instrumentos, onde 
o aluno necessita de substancial imersão nos dois campos. Tendo como objetivo a 
formação de um profissional voltado ao ensino de música, a vivência num instrumento 
também é necessária, por isso não é omitida dos currículos nos cursos de licenciatura, 
neles, os alunos contam com matérias como “Instrumento Harmônico (violão ou piano)”, 
“Oficina de Musicalização” “Instrumento Musicalizador”, “Percussão”, ”Canto Coral”, 
“Regência”, dentre outros. Onde não há formação em um instrumento específico, mas 
ainda assim, requer bastante prática. 

Iniciativas não-formais de educação musical a distância 

Nessa categoria, encontram-se cursos que, em sua maioria partem de iniciativas 
privadas ou estão ligados a instituições de ensino formais, mas não em âmbito de 
graduação ou titulações possíveis. Mesmo que possuam certificação por conclusão de 
etapas ou cursos, pelo título não ser classificado como nível de escolaridade, 

consideraremos como modelos não-formais. 

Pela facilidade de ingresso, clareza no uso, ausência de pré-requisitos, flexibilidade 
ainda maior que a dos meios formais e foco unicamente em determinados temas, muitas 
vezes são mais procurados por suas singularidades. Na tabela anexa estão alguns dos 

cursos encontrados nessa categoria: 

Tabela 3 (em anexo) – Cursos não-formais online 

Dentre os cursos citados, podemos dividí-los em duas categorias, na primeira 
destacamos os cursos que apresentam algum tipo de acompanhamento, interação e/ou 

feedbacks para atividades de alunos e na segunda, os MOOCs. 

Os incluídos na primeira categoria trazem abordagens que somente são possíveis 
graças ao modelo que escolhem para trabalhar, pois escolhem menos áreas de ensino, 
resultando em maiores esforços e foco maior em cada área. Já os MOOCs, podem ser 

descritos da seguinte forma: 

Os MOOCs são chamados de cursos porque representam intervenções acadêmicas 
coerentes com um conjunto definido de objetivos de aprendizagem e normalmente têm 
datas de início e fim; online - pois são disponibilizados na internet; abertos - pois não 
apresentam pré-requisitos (filiação a uma instituição de ensino, conhecimentos prévios 
comprovados), estão disponíveis para qualquer pessoa que tenha acesso à internet e 
são gratuitos; massivos – pois sua infraestrutura tecnológica tem o potencial de suportar 
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o uso de larga escala, como evidenciado pelo número de participantes que muitas vezes 
chega as dezenas de milhares. Há 2 (dois) tipos de MOOCs: cMOOCs e xMOOCs. Os 
cMOOCs (conectivistas) são aqueles baseados na teoria do conectivismo e da 
aprendizagem em rede, em que o conhecimento é construído através de conexões, da 
troca de ideias, do compartilhamento de informações, da colaboração e não há prazos 
limites para a realização do curso ou para a finalização de tarefas. (TEIXEIRA et al., 

2017, p 3). 

Mais à frente o autor explica sobre os xMOOCs da seguinte forma: 

Extension MOOCs, ou xMOOCs, é a forma como as instituições tradicionais utilizam as 
plataformas online para estender o acesso a atividades de aprendizagem, recursos e 
eventos, que são tipicamente baseados no modelo de transmissão de conteúdo. Os 
xMOOCs possuem uma perspectiva muito diferente dos cMOOCs, pois um estudante 
em um xMOOC tem a expectativa de que a construção da experiência de aprendizagem 
parta do provedor do curso. (TEIXEIRA et al., 2017, p 4). 

Dentro da classificação MOOCs, temos: Musixe, Udemy e Coursera como plataformas 
que apresentam possibilidades de acessos vitalícios, vide assinaturas, sendo a primeira 
para todos os cursos da plataforma e as outras duas para seus cursos individuais. As 
três apresentam possibilidades de acesso à certificados mediante pagamentos. Essas 
plataformas se relacionam a categoria de xMOOCs, tendo em vista serem pautados pela 
lógica da transmissão de conteúdos. 

A plataforma ArtistWorks mescla um pouco das possibilidades síncronas e assíncronas 
da Web. Há uma estrutura que se aproxima de um curso massivo, pois videoaulas são 
disponibilizadas com temas predeterminados para todos os níveis, porém existe a 
possibilidade de marcar encontros online com tutores e enviar lições para feedback. 

Play With a Pro (único que usa o modelo síncrono integralmente) e Masterclass OSM, 
contam com o diferencial de possuírem uma variedade de áreas (instrumentos), a 
diferença reside em que, na Play With a Pro você deve marcar a aula síncrona com um 
professor que deve ser escolhido no catálogo de professores do site, já na Masterclass 
OSM o sistema é basicamente de xMOOCs, com videoaulas prontas em um sistema de 
transmissão de conteúdos. 

Outro modelo encontrado foi o observado nas plataformas: Justin Guitar, Trompete 
Online e Discover Double Bass, que são mais “focados”, pois se limitam a um ou no 
máximo dois instrumentos, portanto, seus materiais e tutores tem espaço para 
particularidades, muitas vezes negligenciadas em outros espaços. Exceto pelo Discover 
Double Bass, as outras duas possuem apenas conteúdos fechados e pagos, mas são 
amplamente divulgadas em espaços de compartilhamento como o Youtube. Com a 
compra dos cursos, os três basicamente apresentam videoaulas e um número 
predeterminado de lições, e, no caso das duas primeiras, o estudante pode enviar ao 

professor para feedback. 

Geograficamente, por serem voltados unicamente ao uso online, não contam com a 
presença de polos espalhados pelas mais diversas regiões do mundo, como também 
não necessitam de estruturas físicas para atendimento e realização de atividades 
práticas, já que o usuário que se dispõem a estudar com esses cursos, já deve possuir 
os materiais necessários. A única barreira existente, que também já deve ser de 
conhecimento do usuário, é a linguística, pela difusão e acessibilidade mundial desse 
meio, pessoas das mais diferentes nacionalidades podem acessar, tendo em vista o 
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conhecimento da língua usada no curso (para o caso de cursos intencionais, como o 
Coursera por exemplo). 

 
Conclusão 

 

Por meio deste trabalho foi possível mapear e descrever brevemente cursos online 
ligados à área musical. 

A temática da educação musical a distância, principalmente no que tange ao ensino e 
aprendizagem de instrumentos musicais online é relativamente nova e, talvez, por isso, 
careça de estudos e produções científicas sobre o assunto. 

Pela sua importância, nos propusemos nesta pesquisa a um breve mapeamento do 
cenário da oferta de cursos de música pela metodologia EaD, considerando o contexto 
de instituições de ensino superior públicas e privadas e suas ofertas, bem como cursos 
e iniciativas não-formais online. 

Entendemos que numa sociedade marcada pelo uso intenso da tecnologia da escrita e 
da tecnologia digital, o acesso a iniciativas educacionais pode ganhar novos contornos. 
Transformações na experiência de ouvir, compartilhar, produzir e aprender música são 
veiculadas no âmbito da cibercultura, mudando a relação estabelecida com o saber 
artístico musical. 

A análise dos dados do nosso estudo indicou que, no âmbito do ensino superior, há uma 
carência em iniciativas de extensão a distância em música, bem como em cursos que 
enfoquem o ensino e aprendizagem de instrumentos musicais. A Licenciatura em 
Música, nesse âmbito, é a modalidade mais presente, sendo resultado de um foco 
central na formação de professores de música aplicadas nos cursos da modalidade EaD 

no ensino superior. 

Em iniciativas não-formais, foi possível vislumbrar uma oferta de cursos mais ampla e 
em formatos diversos, síncronos e assíncronos, xMoocs ou cMoocs, voltados para o 
aperfeiçoamento de um instrumento específico ou para outras questões musicais. A 
utilização de plataformas diversas, canais de compartilhamento de conteúdo e redes 
sociais também foi verificada. 

Enquanto futuro pesquisador e aluno de música, pude, com essa atividade, além do 
contato com a vasta área da pesquisa em educação à distância, ter uma noção das mais 
diversas potencialidades, possibilidades e especificidades do ensino e aprendizagem 
musical online. Além da construção de um repertorio linguístico acadêmico, fui capaz de 
compreender um campo em ascensão e que merece a devida atenção. 

O mapeamento, serviu acima de tudo, para demonstrar as demandas do período atual 
e a necessidade de quebras de paradigmas e preconceitos. Enquanto que, a exposição 
dos cursos e suas respectivas construções trouxeram uma visão das exigências e 
possibilidades do mercado de trabalho para graduados em música, bem como, em 
contrapartida, suas ofertas. 

Esperamos que, para objetivos futuros, o montante de informações aqui associadas, 
possa estimular o interesse por pesquisas tanto nas áreas de educação e tecnologias, 
quanto do ensino e pedagogia da performance musical. 
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TÍTULO: Análise para performance dos Estudos 1, 2 e 3 de Diego Steiner 

Resumo 

O presente trabalho trata da pesquisa e prática deliberada na preparação, performance 
e gravação dos estudios I, II e III dos VI pequeños estudios electroacústicos de Diego 
Macías Steiner. Apresenta revisão bibliográfica de conceitos importantes na pesquisa - 
intertextualidade em música, música mista e técnicas estendidas. Com o aporte de um 
diário de estudos e da entrevista com o compositor, discutimos a preparação, 
performance e a gravação. Destacamos os desafios e limitações encontrados. 
 
Palavras-chave: Piano. Pequeños estudios. Steiner. Música mista. Intertextualidade. 

TITLE: Analysis for piano performance of studies 1, 2 and 3 by Diego Steiner 

Abstract 

This work deals with research and deliberate practice in the preparation, performance 
and recording of studies I, II and III of the VI Small Electroacustic Studies by Diego 
Macías Steiner. It presents a bibliographic review of important concepts – Intertextuality 
in music, music with electronics, and extended techniques. With the support of a study 
diary and an interview with the composer, we discuss preparation, performance and 
recording of the pieces, also pointing out challenges and limitations encountered. 
 
Keywords: Piano. Small studies. Steiner. Music with electronics. Intertextuality 

Introdução 

O presente trabalho trata da pesquisa prática deliberada da performance e gravação 
dos estudios I, II e III dos VI pequeños estudios electroacústicos de Diego Macías 
Steiner. A pesquisa possui relação com o objetivo número 4 da agenda 2030 sobre 
educação de qualidade que apresenta aspectos de desenvolvimento educacional e 
cultural. Tratarei da revisão bibliográfica de conceitos importantes na pesquisa, sobre o 
diário de estudos, entrevista com o compositor, performance, gravação, desafios e 
limitações encontrados e a metodologia. discorre sobre a minha análise, estudo e 
execução dos pequeños estudios ectroacústicos I, II e III de Diego Macías Steiner, sobre 
orientação da Professora Doutora Joana Cunha de Holanda. Abordarei desde a 
apreciação das obras por meio do vídeo disponível no blog do compositor até a 
performance na palestra de minha professora e orientadora do projeto, Joana Holanda, 
durante o IV festival de piano de Natal de 2019 e a gravação final como registo. Segundo 
Kevin Korsyn (apud BARBOSA E BARRENECHEA 2003, p. 3) 
 
 É impossível não haver influência em cima de uma obra atual, então atualmente a 
relação do texto atual com os seus antecessores é o aspecto principal em uma nova 
composição, esta influência é o que deverá ser melhor trabalhado e demonstrado.  
 
Assim sendo, a intertextualidade é o principal meio criativo ao atual compositor. Tudo 
se origina da relação entre textos, poesia é fruto da intertextualidade. A música também 
é uma linguagem, mas que se utiliza do som organizado e associado a outros sons. A 
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associação de sons é chamada de entidade musical. (SCHURMANN, 1990, p. 44, apud 
BARRENECHEA, 2003, p. 5) 
 
Metodologia 

 
A investigação se deu pela pesquisa bibliográfica de artigos e textos acadêmicos acerca 
da intertextualidade na música, música mista, sobre universo criativo do compositor 
argentino Diego Macías Steiner, apreciação audiovisual da obra como fonte primária 
disponível em seu blog, leitura geral da parte escrita, subdivisão de cada peça por 
seções menores para um estudo mais eficiente, performance durante o IV Festival de 
piano de Natal de 2019, entrevista com o compositor em anexo e gravação final das 
peças. 
 
Resultados e Discussões 

 
DEFINIÇÃO DE INTERTEXTUALIDADE 
 
Intertextualidade é a relação de influência e criação de novos textos com textos 
antecessores. Está presente na literatura, no discurso e na escrita em geral. Na música, 
que é considerada uma linguagem sonora, a intertextualidade também é recorrente. 
O peso dos grandes compositores consagrados como Brahms, Beethoven, Mozart com 
sua vasta tradição em cima das formas, já tão convencionadas fez com que 
compositores do século XX como Schoenberg e Stravinsky buscassem novos caminhos 
musicais, visto que a música tradicional já estava saturada e havia chegado ao ápice de 
sua evolução. Stravinsky com sua música neoclássica e Schoenberg com sua música 
progressista ainda utilizaram elementos da música tradicional. (BARBOSA E 
BARRENECHEA, 2013, p. 126). Logo, é inegável a influência dos compositores 
antecessores, ou seja, de elementos intertextuais na construção da nova música. 
A intertextualidade, então, tornou-se uma ferramenta fundamental para a música 
contemporânea. Steiner em seus "VI pequeños estudios electroacústicos" 
empregouelementos intertextuais, e foi além do âmbito acadêmico por considerar 
insuficiente o caminho de leitura da academia, esta que tende a ser exclusivamente 
sobre elementos formais (STEINER, 2017, partitura, p. 4). A música pode incluir 
elementos diversos, como prosa, poesia, literatura, artes visuais, teatro, etc. (STEINER, 
2017, p. 5). O compositor utilizou em seu trabalho diversas referências que remetem à 
suas relações interpessoais e de introspecção como elementos que aludem à sua 
adolescência como o rock progressivo. Steiner, 2017, p. 5) a exemplo no estudio II 
"pulso", com o elemento metronômico presente na música No son of mine do grupo 
Genesis. 
  
  
DEFINIÇÃO DE MÚSICA MISTA 
 
Música mista é um gênero musical surgido ao longo da segunda metade do século XX 
onde há execução de música acústica em tempo real com um meio eletrônico, por 
exemplo com um áudio criado. Neste tipo de música, o improviso e a experimentação 
mostraram-se muito importantes durante a construção da nova performance onde há 
um diálogo do performer com um ambiente interativo. Há duas principais correntes de 
música interativa: A música eletroacústica mista com sons eletrônicos fixos em suporte 
e a música mista performada com uma live eletronic (ZAMITH, 2013, p.5), esta corrente 
é mais frequente em ambientes de improviso e experimentação. Neste tipo de música, 
o compositor deve atentar-se para que o mérito da composição não seja restrito apenas 
à interação entre o instrumento e aos meios eletrônicos, e segundo Flo Menezes (2006, 
p.379, apud ZAMITH, 2013, p. 5): 
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 É comum defrontamos com uma visão preconceituosa por parte de certos compositores 
que admitem os recursos eletroacústicos apenas se estes interagirem em tempo real 
com a execução instrumental e com a mesma flexibilidade temporal da qual dispõe o 
intérprete humano. Ainda que tais possibilidades sejam instigadoras e que uma 
interação que dê conta da articulação viva do tempo musical seja altamente desejável 
e cativante, não há, entretanto, razão plausível, a rigor, para que se neguem as 
possibilidades da interação que têm no uso de sons eletroacústicos fixados sobre 
suporte seu recurso principal.  
 
As práticas musicais, então, ganharam um novo aspecto, além do composicional e o da 
simples interpretação onde o controle performático tornou-se tão importante quanto os 
aspectos musicais comuns. O estudo deste controle foi o principal foco dos primeiros 50 
anos da música eletrônica. Novos equipamentos foram criados para aprimorar e facilitar 
a conexão do intérprete com os ambientes interativos e com as ferramentas extra-
musicais trazendo um caráter simbiótico (LAZZETTA, 1997, 17-18, apud ZAMITH, 2013, 
p. 7). Ao longo do desenvolvimento da música eletrônica novos softwares, como 
instrumentos digitais, surgiram com a possibilidade de um maior controle físico 
expressivo das potencialidades sonoras (ZAMITH, 2013, p.7), portanto, a performance 
deve se adaptar a esse novo tipo de execução onde se alcança uma verdadeira 
expressão ao conseguir um equilíbrio, uma unidade entre a performance ao vivo com o 
áudio pré-roduzido.  
Desta forma, se faz necessário que o elemento sonoro pré-existente seja maleável 
(LAZZETTA 1997, 17-18, apud ZAMITH, 2013, p. 7.) para permitir a máxima expressão 
no momento da performance. O performer deve considerar o áudio como uma 
configuração instrumental e necessita, para uma boa performance, explorar as 
possibilidades sonoras de seu instrumento que vão muito além de um sistema pré-
estabelecido.  
O instrumentista não pode mais ser visto como um especialista, bem como o seu 
instrumento não é uma especialidade. A nova performance não é mais restrita a 
modelos tradicionais, mas baseia-se em experimentação e na instabilidade, ou seja, 
através da música eletrônica, há inúmeras possibilidades e não há um modelo fixo, logo, 
instável por não ser baseado em algo pré-estabelecido, mas em inúmeras 
possibilidades. (ZAMITH, 2013, p. 4-5).  
Vale dizer, que na música contemporânea, a causalidade e os imprevistos sonoros 
fazem parte da performance. 
 
 
 CARÁTER DIDÁTICO DAS PEÇAS 
 
Cada estudo possui características peculiares e aspectos diferentes onde eu tive a 
oportunidade de trabalhar pela primeira vez com elementos intertextuais, técnica 
expandida e música mista. Uma importante característica presente nos seis estudos é 
o dueto entre o áudio pré-produzido e a performance ao vivo do intérprete, onde o 
mesmo deve procurar unificar-se com o áudio, como a principal proposta da música 
mista. (STEINER, 2017, partitura, p. 6) 
Em suas improvisações, os estudos I,V e VI, necessitam de um áudio para se 
completarem. No estudio I (Pequeña improvisación) me deparei com a necessidade de 
executar glissandos nas cordas do piano. 
Foi-me bastante curioso e enriquecedor como estudante de performance. Enxerguei e 
senti o piano de uma maneira completamente nova. Isto ativou a minha curiosidade a 
respeito de novas possibilidades de execução, técnica e sonoridade. Outro fator 
bastante interessante foi a execução de cada estudo utilizando os respectivos áudios 
como duo, algo novo em minha formação como pianista, além de alguns elementos 
desconhecidos à primeira vista na partitura. Cada peça, por se tratar de estudos, 
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possuem caráter didáticos distintos onde a execução abrange muito além de uma 
simples execução da parte escrita na partitura. Há sempre a necessidade da escuta do 
áudio, a necessidade da percepção de cada entrada, de encontrar o equilíbrio para 
fazer-se o duo proposto pelo compositor, além de que nem sempre a leitura é métrica e 
exata, onde há a possibilidade ou até a necessidade de improvisação do intérprete, 
como nas seções dos compassos 8 ao 13 e 22 ao 25 da pequeña improvisación 
(IMAGEM 1 EM ANEXO) onde o compositor sugere que o pianista execute a piacere a 
determinada nota indicada na clave de sol. No pulso, o estudio II, o intérprete deve tocar 
com um áudio que representa um pulso metronômico e um batimento cardíaco onde há 
o desafio de manter o pulso e a necessidade de uma "pulsação interna". O caráter 
expressivo da obra ocorre na métrica a ser seguida rigorosamente pelo performer. O 
estudio III, Homenaje a Kurtág y Ligeti, Steiner utiliza os termos homenaje a e en estilo 
de como forma de diálogo intertextual. O áudio utilizado foi do estudo "en suspens" de 
Ligeti, e os elementos referentes ao Kurtág se encontram nos glissandos presentes nos 
compassos 12 e 26 (IMAGENS 2 E 3 EM ANEXO). Como elemento simbólico e 
intertextual, o compositor utilizou o som da porta se abrindo para iniciar o ciclo a partir 
do primeiro estudo, encerrando-se no quinto estudo com o som da porta se fechando. 
Os estudos foram compostos para serem executados na ordem, porém, é possível tocar 
por agrupamento, por exemplo os estudos de improvisação, I, V e V, ou na ordem 
desejada. Durante a leitura percebe-se alguns escritos não tradicionais (técnica 
estendida a ser explicada no decorrer da peça como a letra "R" (repetir a Piacere) do 
Exemplo 1 além dos elementos tradicionais. 
Há também indicações de tempo e eventos precisos e imprecisos que requerem uma 
prévia escuta do áudio. Como os estudos possuem grande caráter improvisatório, faz-
se necessário uma iniciativa do intérprete considerado que o compositor pede uma 
liberdade criativa do intérprete em cima do discurso musical escrito.  
 
 
PRÁTICA AO PIANO DIÁRIO DE CAMPO 
 
 Ao se iniciar uma atividade investigativa no âmbito musical se deve ter em mente sobre 
a necessidade de ferramentas para o registro das descobertas e observações ao longo 
da investigação. Dentre elas: O uso do diário de campo o registro de cada etapa da 
investigação, seja por nota, vídeo, gravação de áudio, bem como definir quais os 
objetivos a serem alcançados em cada etapa e como cada participante é influenciado. 
É fundamental também o registro das experiências do próprio investigador durante o 
processo investigativo. Faz-se necessário a anotação das transformações e 
experiências pessoais que ocorreram ao longo de cada etapa da investigação, desde 
as emoções a novas descobertas. Ao longo da pesquisa, o investigador deve 
desenvolver atividades extras ao seu campo de trabalho, mas que se relacionam e a 
influenciam, como por exemplo, considerando um investigador músico, o mesmo deve 
buscar conhecimento de todas as manifestações artísticas e sociais que influenciam a 
sua música, como o teatro, a literatura, poesia, a sociologia, etc. 
O método de pesquisa mais eficaz para este tipo de investigação é o qualitativo que tem 
como objetivo compreender os procedimentos do fenômeno a ser investigado, com 
fundamentos da hermenêutica, fenomenologia e interação simbólica, o entendimento 
das motivações pessoais, o sentido de experiências humanas e a interpretação de 
determinada cultura investigada (LÓPEZ-CANO, 2014, p.109). 
Neste tipo de pesquisa se faz necessário um registro diário para a anotação dos dados 
obtidos ao longo do processo prático-investigativo, com notas de campo, registros de 
campo, e reflexões de campo.(LÓPEZ-CANO, 2014, p. 110). Compreendido isto, 
percebeu-se a necessidade da confecção de um diário de estudos, o mais adequado à 
pesquisa acadêmica que envolve prática musical. No diário de campo são anotados 
todas as experiências, dúvidas, suspeitas, experiências emocionais e percepções do 
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pesquisador, sendo a forma de registro mais adequada para a pesquisa acadêmica em 
música. observado, etc. 
 
ESTUDO 
 
 Luciane Cardassi em seu trabalho sobre a preparação de Sequenza IV de Luciano berio 
(2006, p. 45) aponta a necessidade de uma pré-leitura em obras contemporâneas para 
que o intérprete possa compreender os elementos musicais e perceber os problemas 
técnicos e busque estratégias para a sua resolução. Partindo de sugestões durante a 
leitura deste artigo entitulado " Sequenza IV de Luciano Berio: Estratégias de 
aprendizagem e performance" de 2006, eu fiz uma leitura cuidadosa e atenta e dividi as 
peças em diversos trechos curtos a serem trabalhados de forma individual. Após o 
estudo detalhado de cada trecho, eu trabalhei com áreas maiores até, finalmente, 
trabalhar nas obras como um todo. Cardassi também sugere o uso de estratégias de 
estudo desde o início da aprendizagem da obra, e desde o início o intérprete tem que ir 
pensando e definindo as "imagens" musicais desejadas (2006, p. 45). 
Isso diverge por instrumentista e por sua capacidade de percepção, mas é fundamental 
conceituar as imagens desde o início, pois não é possível que a ideia sonora seja 
trabalhada no final do estudo sem esse preparo inicial. Na primeira semana, por 
exemplo, Assisti ao vídeo do compositor e depois ouvi os áudios observando as 
partituras anotando as entradas. No dia seguinte, fiz uma primeira leitura geral de cada 
peça para entender cada estrutura e seções. Depois ouvi os áudios observando as 
partituras. Vale ressaltar que inicialmente me dediquei principalmente ao primeiro 
estudo, pela proximidade da performance que ocorreu no fim de Setembro de 2019. 
Após a apresentação, consegui me dedicar também aos outros estudos. Eu dividi a 
prática pianística em apreciação sonora, escuta do áudio solo, depois dividi cada peça 
por seções. Estudei cada seção separadamente e com um andamento mais lento sem 
o áudio. No estudio I, pequeña improvisación, vi a necessidade de incluir o áudio desde 
o início do estudo performático e leituras iniciais , onde eu anotei a minutagem (além 
das já indicadas) de acordo com as entradas visto que se trata de um música com 
métrica mais livre e improvisatória. Para o estudio II, o pulso, usei o auxílio de um 
metrônomo aumentando o andamento gradativamente até atingir os 104 BPMs 
estabelecidos. Já o estudio III, iniciei escrevendo previamente o dedilhado antes de unir 
ao áudio, mas vi a necessidade de também usar o áudio desde o início por se tratar de 
uma imitação, além da parte escrita não ser tão métrica e improvisatória dentro de cada 
fraseado do áudio. Ao longo da semana eu estabeleci diferentes etapas e aspectos de 
estudos e práticas ao piano. A pesquisa acadêmica em música não possui um modelo 
específico, mas é bastante similar à pesquisa acadêmica com diversas estratégias e 
técnicas comuns. Os principais modelos de investigação/pesquisa acadêmica s]ao, a 
investigação documental, os quantitativos e os qualitativos, sendo este último o mais 
recorrente na investigação artística (LÓPEZ-CANO, 2014, p. 85). 
  
 
 
DIFICULDADES E ELEMENTOS LIMITANTES  
  
As principais dificuldades surgiram com os materiais ainda não trabalhados por mim, 
por serem algo novo. A exemplo de encontrar a melhor maneira para se tocar nas cordas 
e em pé, no estudio I, bem como aplicar as dinâmicas, crescendos, diminuendos nas 
mesmas. Ainda no primeiro estudo uma das minhas primeiras dificuldades foi encontrar 
os momentos de entrada e finais de frases, de acordo com o áudio, por não ser uma 
peça de métrica exata. Anotei então a minutagem de cada entrada que considerei ser 
mais difícil de perceber. No segundo estudo, a principal dificuldade foi manter o 
andamento e me harmonizar com cada entrada e pulsos na seção entre os compassos 
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20 e 48 e também me manter expressiva na voz executada na clave de fá, bem como 
executar o pianissimo nas notas mais graves. 
No terceiro, as dificuldades surgiram no momento de imitar e improvisar a métrica a 
partir do áudio (“en suspens” de Ligeti) utilizado como homenagem e elemento pré-
gravado, bem como de executar o glissandos no compasso 12 com a mão esquerda ao 
mesmo tempo da execução da mão direita que que remetem aos glissandos de Kurtág. 
Encontrar a unidade também foi um pouco difícil. 
 
 Em função da pandemia do novo Coronavírus e a necessidade do isolamento social, 
não pude ter acesso a um piano de cauda para a execução do primeiro estudo “Pequeña 
Improvisación" que utiliza técnica estendida nas cordas. O acesso a apenas um piano 
digital me limitou e me impediu de alcançar uma verdadeira sonoridade acústica. A falta 
de uma caixa de som profissional, de equipamentos de gravação de áudio e vídeo 
adequados e um estúdio de gravação ou uma sala com isolamento acústico também 
foram grandes contratempos.  
 
SOBRE A EXPERIÊNCIA DE PERFORMANCE 
 
Eu tive a oportunidade de apresentar o primeiro estudo durante o VI festival de piano de 
Natal em setembro de 2019.Tocar para um público tão renomado foi desafiador onde 
fui instigada de maneira muito positiva a tocar algo novo para mim e me expor e também 
pude me aproximar do espírito do performer. A oportunidade de conhecer e poder 
interpretar um repertório contemporâneo é sem dúvida enriquecedora. Durante a 
execução do primeiro estudo eu pude explorar novas possibilidades timbrísticas, 
técnicas e de leitura, dentre elas, a maneira de tocar (em pé), a exploração das cordas 
do piano através de glissandos e a leitura com elementos novos explicados na própria 
partitura. 
 
Conclusão 

 
A combinação de música pré-gravada com a interpretada em tempo real me trouxe a 
necessidade de um estudo diferenciado, cronometrando a música e percebendo as 
diferentes atmosferas e texturas do áudio para um duo perfeito. 
 
 Construí com a ajuda de minha orientadora e professora de piano novas formas de 
relacionar meu corpo ao meu instrumento. Ampliei também meu conhecimento dos 
símbolos de notação musical presentes na música contemporânea além de que pude 
descobrir novas maneiras de como executar um gesto durante a performance para uma 
boa sonoridade nos novos desafios presentes na música erudita atual.  
 
A pesquisa de um repertório contemporâneo aliado à minha prática ao piano me instigou 
a perceber a música como algo que não necessita restringir-se sempre aos padrões 
formais da música erudita tradicional, não há hierarquia, a música contemporânea é tão 
relevante e inspiradora quanto a tradicional. Percebo o quão vasto e inovador é o 
universo musical com possibilidades infinitas, o que me resgatou um profundo desejo 
de criar algo novo e de compor, por fim, concluímos a importância do contato com o 
repertório didático contemporâneo para piano em fase de formação. Este repertório traz 
novas possibilidades de escuta, de performance de experimentação que contribuem 
para uma formação mais integral e sintonizada com a contemporaneidade. 
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TÍTULO: Análise da percepção auditiva comparada entre algoritmos de compressão de 

áudio e diferentes taxas de compressão 

Resumo 

 

Na era da internet, novas tecnologias movem a indústria fonográfica e trazem as 
plataformas de Streaming de áudio como principal forma de consumo de música da 
atualidade. O streaming se dá através da compressão com perdas do arquivo original 
de áudio. Dependendo da taxa de compressão o arquivo pode ser menor em tamanho 
e com menor qualidade de áudio. O Spotify oferece a possibilidade de escolha da 
qualidade de áudio pelo usuário de acordo com o meio de reprodução escolhido. O 
objetivo inicial deste trabalho era o de avaliar a percepção da diferença do áudio original 
com os codecs oferecidos pelo Spotify. Devido à pandemia o objetivo foi adequado a 
realizar uma análise quantitativa destes codecs de áudio. Foram avaliados 4 trechos de 
uma música extraída de CD e encodadas com os codecs estudados além da análise da 
redução dos arquivos e avaliação espectrográfica comparando o áudio original com os 
áudios comprimidos. Os resultados mostraram que a compressão aplicada reduz os 
arquivos a no mínimo 30% do tamanho original. Duas estratégias foram identificadas na 
compressão de áudio: a aplicação de filtros passa-baixa fixos ou dinâmicos e a retirada 
de partes do áudio que não seriam percebidas pelo ouvinte. As análises entretanto não 
são suficientes para determinar se os ouvintes perceberiam ou não a diferença entre os 
arquivos comprimidos e o áudio original, nem mesmo se poderia haver alguma 

preferência por algum dos codecs preterindo o áudio original. 

 
 
Palavras-chave: Compressão de áudio. Streaming. Psicoacústica. Qualidade de áudio. 

TITLE: Analysis of auditory perception compared between audio compression algorithms 

and different compression rates 

Abstract 

 

In the internet age, new technologies are moving the music industry and bringing audio 
streaming platforms as the main form of music consumption today. Streaming occurs 
through lossy compression of the original audio file. Depending on the compression rate, 
the file may be smaller in size and with lower audio quality. Spotify offers the possibility 
of choosing the audio quality by the user according to the chosen reproduction medium. 
The initial objective of this work was to evaluate the perception of the difference between 
the original audio and the codecs offered by Spotify. Due to the pandemic, the objective 
was adequate to carry out a quantitative analysis of these audio codecs. Four pieces of 
music extracted from CD and encoded with the studied codecs were evaluated, in 
addition to the analysis of the reduction of files and spectrographic evaluation comparing 
the original audio with the compressed audios. The results showed that the compression 
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applied reduces the files to at least 30% of the original size. Two strategies were 
identified in audio compression: the application of fixed or dynamic low-pass filters and 
the removal of parts of the audio that would not be perceived by the listener. However, 
the analyzes are not sufficient to determine whether listeners would perceive the 
difference between the compressed files and the original audio or not, or even if there 
could be any preference for any of the codecs deprecating the original audio. 

 
 
Keywords: Audio compression. Streaming. Psychoacoustics. Audio quality. 

Introdução 

O acesso à internet em larga escala é cada vez mais real na nossa sociedade, e como 
consequência, novas formas de consumo de conteúdo estão cada vez mais em voga. É 
notável que, na história da indústria fonográfica, a reprodução de áudio sob demanda 
seja o novo padrão de consumo, uma vez que as mídias físicas vendem menos a cada 
ano, enquanto a procura por reprodução digital só cresce (SAVAGE, 2019). 

Nesse contexto, aferindo as dez maiores plataformas de Streaming de áudio disponíveis 
no mercado (WIKIPEDIA CONTRIBUTORS, 2019a), tem-se os seguintes números 
combinados: 697,2 milhões de usuários, sendo desses 153,48 milhões os que pagam 
para consumir esse tipo de serviço. Um dos grandes expoentes dessas plataformas no 
momento é o Spotify, que agrega mais da metade do total de usuários pagantes: são 96 
milhões, dentre os 207 milhões de usuários, colocando-o também no topo da lista no 

quesito usuários totais. 

Um dos aspectos tecnológicos fundamentais para o entendimento do consumo de áudio 
neste cenário de plataformas de mídias digitais é a Compressão de Dados, utilizada a 
fim de reduzir os recursos necessários no armazenamento e transmissão de dados entre 
serviços (WIKIPEDIA CONTRIBUTORS, 2019b). Mais especificamente, é importante 
conhecer as técnicas de compressão de áudio (JAYANT; JOHNSTON; SAFRANEK, 
1993) que utilizam dos conhecimentos da psicoacústica (KINGDOM, 2012) e áreas 
correlatas da percepção auditiva, para reduzir o tamanho dos arquivos de áudio através 
do descarte intencional de informações que dificilmente serão percebidas pela cognição 
humana, minimizando a perda de conteúdo relevante para entendimento e distinção do 
áudio. 

O serviço Spotify utiliza 3 codecs diferentes de compressão, a saber: AAC, HE-AAC v2, 
Ogg Vorbis. O codec HE-ACC é o mesmo codec AAC, apenas otimizado para altas 
taxas de compressão de dados. Vale destacar também que o codec AAC é um codec 
com taxa de bit fixa e o codec OGG um codec de taxa de bit variável. Cada codec é 
oferecido ao usuário dependendo da plataforma onde o serviço será executado, 
variando ainda na resolução dessa compressão, de acordo com o tipo de usuário e suas 
definições salvas de qualidade (SPOTIFY, [S.d.]). 

Os codecs, taxas de compressão diferentes e uso dado pela plataforma podem ser 
agrupados em 6 conjuntos distintos, Conforme o Quadro 1: 

Praticamente todos esses codecs de compressão de dados passaram pela análise 
objetiva de algoritmos como o PEAQ, utilizado pela norma ITU-R Recomendation 
BS.1387 (2001). Algoritmos de avaliação como o PEAQ foram criados a partir de 
conceitos psicoacústicos e são uma maneira mais rápida de testar e avaliar dispositivos, 
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codecs e softwares que demandam áudio comprimido (CAMPBELL; JONES; GLAVIN, 
2009). 

A perda parcial de qualidade de áudio pode afetar qualitativamente a apreciação musical 
do ouvinte além do fato de que muitos jovens criam seu repertório musical e aprendem 
a apreciar música através destas novas tecnologias e assim, podem aprender a partir 
de uma qualidade de áudio deteriorada. 

O objetivo inicial deste trabalho era avaliar se um grupo de voluntários seria capaz de 
perceber a diferença auditiva entre os diversos codecs e suas variadas taxas de 
compressão utilizadas pela plataforma Spotify. Pretendia-se também apontar qual forma 
de compressão, dentro das oferecidas pelo Spotify, era a preferida pelos avaliadores. 
Entretanto as condições sanitárias impostas pela pandemia de COVID-19 impossibilitou 
a execução final deste trabalho que era justamente a avaliação psicométrica. O trabalho 
passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e no momento em que se iriam 
iniciar as avaliações psicométricas as aulas foram suspensas e a Universidade fechada. 
Desta maneira, impossibilitados de conduzir testes presenciais, foi possível concluir 
apenas parte da pesquisa, que consistia no levantamento dos codecs de compressão 
utilizados pela plataforma Spotify e a comparação quantitativa entre os codecs que são 
os objetivos deste artigo. 

 
Metodologia 

 

Para a realização deste trabalho foram feitos o levantamento dos codecs de áudio 
utilizados pela Plataforma Spotify e um breve estudo de seu funcionamento para melhor 
entender os objetivos de cada codec e fundamentar as discussões. Foram escolhidos 4 
trechos de uma música gravada, mixada, lançada comercialmente e extraídos 
diretamente de um CD comercial, garantindo que não houvesse qualquer possibilidade 
de compressão de dados, uma vez que é conhecido pela literatura que Cds comerciais 
utilizam o formato Pulse Code Modulation - PCM, que não utiliza compressão de dados, 
amostrando o áudio na taxa de 44.1 kHz e taxa de 16 bit de faixa dinâmica. Isso 
possibilita a amostragem de até 22.050 Hz de frequência e uma faixa dinâmica de 96 
dB (HUBER; RUNSTEIN, 2005). A faixa teve como critério de escolha a excelência 
reconhecida internacionalmente de qualidade de gravação do(a) artista escolhido(a). Os 
trechos escolhidos foram editados no programa ProTools, sendo feito pequenos fades 
no início e final do áudio. Os trechos representam uma unidade musical, sendo uma 
parte da introdução ou do refrão da música escolhida e apresentam no máximo 15s de 
duração cada. Os áudios originais foram salvos com a extensão WAV e processados 
com os codecs e taxa de compressão mostradas no Quadro 1 por meio do programa 
Audacity. O codec OGG utiliza taxa de conversão de bit variável, portanto, quando a 
documentação do Spotify se refere à uma taxa específica de compressão como 160 
kbps, na verdade ela se refere à uma determinada configuração do codec que seria 
equivalente à uma taxa de de conversão de bit fixa como ocorre com o codec AAC e 
Mp3. A conversão feita tomou como base a documentação do software Audacity 
(AUDACITY, 2019). 

Após a conversão dos áudios foram realizadas as análises estatísticas para calcular o 
tamanho da compressão obtida dos codecs nas diversas taxas de compressão. Foram 
feitas também análises espectrográficas utilizando o programa Sonic Visualizer 
(CANNAM; LANDONE; SANDLER, 2010). Com a espectrografia é possível analisar o 
áudio em função de tempo, frequência e nível. Desta maneira foi possível avaliar 
possíveis diferenças entre o áudio original sem compressão e os diversos áudios 
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comprimidos. Foi possível também, com esta técnica, avaliar artefatos inseridos pelo 
processo de compressão de dados ou partes retiradas do áudio, característica de 
codecs de compressão com perda de dados. Vale ressaltar que o programa Sonic 
Visualizer consegue abrir diretamente os arquivos WAV e OGG mas não consegue abrir 
os arquivos AAC. Assim, depois da conversão utilizando o codec AAC, os áudio foram 
reconvertidos para o formato WAV, por ser um formato sem compressão de áudio e 

possível de ser aberto no Sonic Visualizer. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os resultados da comparação entre o áudio original e os áudios comprimidos serão 
apresentados e discutidos a partir de duas análises: a do tamanho final dos arquivos e 
da análise espectrográfica de cada áudio comprimido em relação ao respectivo áudio 
original no formato WAV sem compressão de dados. 

3.1 - Tamanho dos arquivos 

Os resultados da comparação dos tamanhos dos arquivos podem ser visto no Quadro 
2. 

Ao se comparar o tamanho dos arquivos comprimidos com o tamanho do áudio original 
facilmente nota-se a vantagem da utilização de processos de compressão para diversos 
fins. Todos os áudios comprimidos estão abaixo de 30% do tamanho do arquivo original 
sem compressão, resultando em uma economia de espaço bastante razoável. O codec 
com maior taxa de compressão (HE-AAC 24) proporcionou uma redução superior a 90% 
em relação ao tamanho do arquivo WAV. Nota-se que o algoritmo AAC aplica uma taxa 
de compressão constante, não importando o conteúdo espectral ou de dinâmica do 
áudio a ser comprimido, característica de codecs com taxa de bit fixa (Fixed Bit Rate - 
FBR). Em todas as taxas de compressão e tamanho de arquivo, a compressão foi 
proporcional, resultando em um arquivo com 1,89% do tamanho original na maior taxa 
de compressão HE-AAC 24 e 9,21% do tamanho original na taxa de compressão 
intermediária AAC 128. Apenas na menor taxa de compressão do codec AAC, AAC 256, 
há uma pequena variação na compressão, inferior a 0,05%, com o arquivo ficando em 
média 18,21% do tamanho original. 

O codec OGG apresenta uma maior variação no tamanho final do arquivo independente 
da taxa de compressão utilizada. Isso mostra que, como esperado, o codec avalia o 
conteúdo do áudio em função de frequência e dinâmica antes de aplicar alguma 
compressão como esperado em codecs de compressão com taxa de bit variável. Como 
mostra a documentação do codec OGG (XIPH, 2005), para que a taxa de bit variável 
possa ser aplicada, o codec analisa porções do áudio e para cada porção uma 
compressão é aplicada. 

As taxas de compressão e codecs são aplicados de acordo com alguns critérios: (i) caso 
se utilize o aplicativo da plataforma; (ii) caso se utilize um navegador para acessar o site 
da plataforma e (iii) caso seja ou não assinante da plataforma. Se o usuário utilizar o 
aplicativo, tem ainda a possibilidade de escolher a qualidade do áudio transmitido dentro 
das opções determinadas pelo Spotify e mostradas no Quadro 1: Baixa, Normal, Alta e 
Altíssima. Na prática, para o usuário, escolher a qualidade do áudio está diretamente 
ligada à quantidade de dados utilizados, o que impacta diretamente no uso de celulares 
que utilizam a rede 3G ou 4G de dados. Em geral, esses planos de dados de celulares 
não são ilimitados e seu uso pode afetar diretamente na escolha do usuário. Há ainda 
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a opção do usuário deixar a qualidade do áudio em "Automático", o que faz com que o 
aplicativo escolha a qualidade de acordo com a largura de banda disponível de internet 
no momento da escuta. Caso o usuário opte por ouvir o áudio por um navegador, sem 
o uso do aplicativo, as opções são mais restritas e a qualidade de áudio está diretamente 
ligada à assinatura ou não da plataforma. 

3.2 - Análise espectrográfica: 

Ao se comparar os áudios comprimidos com o áudio original por meio da análise 
espectrográfica é possível visualizar algumas das técnicas adotadas pelos algoritmos 
para reduzir a quantidade de dados. Neste artigo, serão mostradas as comparações dos 
codecs analisados apenas do Áudio 4, uma vez que em todos os áudios as diferenças 
entre os diferentes codecs e taxas de compressão se mostraram com o mesmo 
comportamento. 

A Figura 1 mostra a comparação do espectrograma do áudio original em WAV com o 
codec AAC na maior taxa de compressão, HE-AAC 24. 

Uma das técnicas mais empregadas em codecs de compressão de áudio com perda de 
informação é a aplicação de filtros passa-banda, sendo o filtro mais comumente utilizado 
o filtro passa-baixa, limitando os áudios em alta frequência. No codec AAC esse filtro se 
dá de forma consistente em função do tempo em todo o arquivo, limitando as 
frequências acima de uma determinada frequência de corte, que no caso do codec HE-
AAC 24 é na frequência de 2.600Hz. A Figura 1(a) mostra o áudio sem compressão, 
com espectro de 20 Hz a 22.050Hz sendo esta última frequência o limite de corte para 
a amostragem de 44.100Hz. As cores mais fortes chegando próximo do vermelho 
mostram as faixas de frequência com maior energia, decaindo para a cor amarela e 
depois verde. Pode-se perceber também que a maior parte da energia sonora se 
concentra nas baixas e médias frequências, onde estão as notas fundamentais dos 
instrumentos e voz. Quanto maior a frequência, menor a energia sonora, já que nas 
altas frequências há predominância de harmônicos, com menor energia sonora. Na 
Figura 1(b) pode-se observar com clareza o corte na faixa de 2.600Hz. Quanto mais 
escuro o espectrograma, menor a energia sonora, sendo preto, o equivalente a silêncio. 
Claramente, este codec com essa taxa de compressão elimina boa parte das altas 

frequência do espectro do áudio. 

A Figura 2 mostra a comparação entre o áudio original sem compressão e o codec AAC 
nas taxas de compressão de 256 kbps e 128 kbps respectivamente. 

Como esperado de um codec de compressão de áudio com taxa de bit fixa e da mesma 
maneira que ocorre com o exemplo da Figura 1, há a aplicação de um filtro de corte 
passa-baixa nas frequências de 20.000 Hz e 16.600 Hz para as taxas de compressão 
de 256 kbps na Figura 2(b) e 128 kbps na Figura 2(c) respectivamente. Quanto maior é 
a compressão de dados, mais baixa é a frequência de corte utilizada pelo filtro, 
eliminando completamente parte do conteúdo de áudio presente no arquivo original sem 
compressão. 

A Figura 3 mostra a comparação entre o áudio original sem compressão em WAV com 
o codec OGG 320, OGG 160 e OGG 96 respectivamente. É importante lembrar que o 
codec OGG trabalha com taxa de bit variável. A ideia do codec é separar uma porção 
pequena do arquivo de áudio, analisá-la e aplicar um filtro especificamente para aquele 
trecho. 
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Essa diferença é bastante clara quando observa-se a Figura 3 (b) e (c). Não há um filtro 
constante em uma determinada faixa de frequência, e sim vemos um filtro dinâmico 
agindo nas faixas de 16.500Hz a 19.000Hz e 18.700Hz a 20.000Hz nas resoluções de 
160 e 320 kbps respectivamente. Na taxa compressão de 96kbps esse filtro é mais claro 
e bem delineado em 16.500Hz. Esse comportamento é esperado de um filtro dinâmico. 
Na verdade ele continua atuando em pequenos trechos do áudio e não é aplicado em 
todo o arquivo como acontece em codecs de compressão com taxa de bit fixa. Mas ao 
analisar cada trecho, o codec avalia o quanto pode ser cortado do áudio para ainda 
assim manter a melhor qualidade possível. Quanto maior a taxa de compressão do 
codec, menor é a tentativa de eliminar mais informação em alta frequência, o que 
diminuiria consideravelmente a qualidade final do áudio. O que o codec tenta fazer é 
avaliar quais porções do áudio seriam mascaradas e assim eliminar faixas de áudio 
inaudíveis. 

Importante ainda ressaltar que a faixa de atuação desse filtro dinâmico nos dois últimos 
casos citados se dá ainda com densidade de informação diferente, ou seja, na resolução 
mais alta menos dados são cortados pelo filtro. 

Quando se aplica um filtro passa-baixa corta-se informação nas altas frequências. Mas 
além dessa economia, entende-se o filtro passa-baixa aplicado pelos algoritmos como 
uma forma de reduzir a taxa de amostragem. A taxa de amostragem de um áudio digital 
determina a frequência máxima que esse áudio será capaz de gravar e/ou reproduzir. 

O teorema de Nyquist determina que a taxa de amostragem deve ser duas vezes maior 
que a frequência amostrada (HUBER; RUNSTEIN, 2005). Dessa forma, o áudio original 
amostrado em 44,1kHz representa fielmente todas as frequências até 22,05kHz, 
contemplando todo o espectro de audição humano. Fazendo o raciocínio inverso, um 
áudio limitado em 16kHz, por exemplo, pode ser amostrado em 32kHz, uma redução de 
12 mil amostras por segundo se comparado com o original. 

Dessa forma, o uso de filtro passa-baixa pelos algoritmos é uma forma de reduzir a taxa 
de amostragem. Nos resultados obtidos, a mais agressiva das reduções se deu na 
compressão com HE-AAC a 24kbps, onde o filtro passa-baixa apresenta frequência de 
corte em 2,6kHz. Isso indica que a taxa de amostragem desse áudio será de 5,2 kHz, 
uma redução de 88,21% na taxa de amostragem, o que explica em grande parte a 
redução de dados obtida pelo algoritmo. Por mais radical que essa redução seja, a faixa 
de frequência até 2,6kHz abrange os sons fundamentais da maioria dos instrumentos 
acústicos e da voz, permitindo assim que as principais informações sonoras sejam 
percebidas mesmo no áudio comprimido. Porém, é importante ressaltar a importância 
dos harmônicos que foram cortados pelo filtro pois eles formam em grande parte as 
características timbrais dos sons reproduzidos. O quanto essa remoção afeta nossa 
percepção sonora em termos de identificação dos sons, ou o quanto essa ausência de 
informação sonora pode ser incômoda para a experiência auditiva não são possíveis de 
mensurar apenas observando o espectrograma dos arquivos. 

No codec AAC, os filtros passa-baixas nas frequências de 16.600 Hz e 20.000 Hz 
respectivamente, nas resoluções 128 e 256 kbps, apresentam reduções de 24,72% e 
9,30%. No codec OGG, observa-se um filtro passa-baixa identificável apenas na 
resolução de 96 kbps, em torno da frequência de 16.500 Hz, o que proporciona uma 
redução de 25,17% na taxa de amostragem. Nas resoluções maiores, observa-se um 
processo de filtragem dinâmica nas altas frequências, mas pelos resultados observados 
é possível pressupor a taxa de amostragem pelas frequências mais altas amostradas, 
19.000 Hz e 20.000 Hz respectivamente, indicando reduções de no mínimo 13,83% e 
9,30% na taxa de amostragem comparada com o arquivo original. 
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Entretanto, o uso de filtros para eliminar parte do áudio e assim diminuir o tamanho dos 
arquivos não é a única estratégia de codecs de áudio de compressão com perda. O 
efeito de mascaramento também é avaliado. O efeito de mascaramento propõe que se 
um determinado áudio de nível bem menor estiver próximo de outro na mesma faixa de 
frequência com nível bem maior em um determinado espaço de tempo, o áudio de 
menor nível não será percebido. 

Comparando o arquivo original com o arquivo AAC 24 kbps em uma mesma faixa de 
frequência (Figura 4), pode-se observar que o codec não corta apenas toda informação 
acima de 2.600Hz. Observam-se áreas escuras, com ausência de áudio, onde no 
espectrograma do áudio original observam-se áreas bastante claras, ainda com 
informações de áudio. Essa redução de nível e mesmo cortes de certos trechos também 
faz parte da redução de dados proporcionada pelo algoritmo, e certamente devido ao 
efeito de mascaramento. 

Essa mesma redução é percebida em todos os codecs, alguns de forma mais agressiva 
do que em outros. Quando se compara as taxas de compressão do codec AAC em 128 
kbps e 256 kbps (Figura 5) observa-se pequenas áreas escuras na taxa de 128 kbps, 
enquanto o codec faz uma remoção menos perceptível na resolução de 256 kbps, 
mostrando apenas cores menos vibrantes, diminuindo o nível sonoro de determinados 
trechos ou eliminando trechos menores, quando comparado ao arquivo de maior 
compressão de dados. 

Ao comparar o codec OGG 96 com o codec AAC 128 (Figura 6) é possível observar que 
as áreas escuras aparecem com maior frequência e intensidade no codec OGG 96 do 
que no codec AAC 128. Isso é esperado, já que o codec OGG 96 deve comprimir o 
arquivo de áudio numa taxa maior de compressão para propiciar uma taxa de 
transmissão de 96 kilobites por segundo ao invés de 128 kilobites por segundo. Desta 
maneira, é necessário um corte maior em determinadas partes do áudio para diminuir o 

tamanho do arquivo. 

Essas áreas mais escuras ainda são visíveis quando se comparam os codecs OGG 160 
e OGG 320 na Figura 7. Na resolução 160 kbps, a quantidade de áreas onde o áudio 
foi eliminado é maior que na resolução mais alta de 320 kbps. 

Percebe-se então que a redução da taxa de amostragem não representa toda a redução 
de dados obtida pelos codecs. As manchas escuras visíveis no espectrograma apontam 
para a remoção de dados inaudíveis. Através do efeito de mascaramento, alguns sons 
simultâneos ou em um pequeno intervalo de tempo se tornam inaudíveis pelo sistema 
auditivo humano, devido às suas características fisiológicas. Os codecs fazem uso 
desse efeito para remover sem custo, na medida do possível, sons que seriam 
inaudíveis. Infelizmente não se pode quantificar ou discriminar o quanto essa remoção 
seria perceptível ou não apenas observando o espectrograma dos arquivos. 

Além disso, é possível notar uma redução geral de nível sonoro, embora pequeno, nos 
arquivos comprimidos quando comparados com o original. 

Ainda digno de nota são os artefatos deixados pelos filtros aplicados pelos codecs. Em 
todos os espectrogramas comprimidos pode-se observar picos claros que se extendem 
até o final do espectro, acima da faixa de corte do filtro passa-baixa determinado por 
cada codec. Esses picos se tornam cada vez mais raros quando se sobe de resolução 
em ambos os algoritmos, mas ainda visíveis mesmo nas resoluções mais altas. 
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Exclusivo aos algoritmos AAC porém é o fato de acima dos filtros passa-baixa não 
vermos o fundo preto, o que significaria silêncio. Essa área verde escuro é melhor 
visualizada na menor resolução (HE-AAC 24), onde pode-se inclusive ver a formação 
de gradientes, enquanto nas resoluções mais altas observa-se apenas uma área de 
coloração homogênea porém persistente. Essas áreas não são identificáveis nos 
espectros dos áudios comprimidos pelos algoritmos OGG. Essa "fina camada" de ruído 
presente nos áudio do codec AAC provavelmente acontece devido a necessidade de 
reconversão dos áudios para o formato WAV para que pudessem ser feitas as 
avaliações espectrográficas. Esse efeito provavelmente é causado pela reconversão da 
casa de bit, onde comumente se adiciona um ruído branco como uma maneira de 
interpolar grandes diferenças de sinais, também conhecido como dither. Entretanto, por 
ser um ruído de muito baixo nível, dificilmente ele seria percebido. 

 
Conclusão 

 

O trabalho inicialmente proposto pretendia avaliar a percepção do ouvinte diante das 
diversas possibilidades de codecs de compressão de áudio oferecidos pela plataforma 
Spotify. Pretendia-se avaliar se era possível perceber a diferença entre as diversas 
taxas de compressão dos codecs disponíveis pela plataforma e verificar se havia a 
preferência por algum codec ou compressão pelos ouvintes. Infelizmente devido a 
pandemia que assola o mundo e a necessidade do distanciamento social que aconteceu 
no início do semestre de 2020 não foi possível concluir esta parte da pesquisa. 

Entretanto, foi possível avaliar quantitativamente a diferença entre os codecs e as 
diferentes taxas de compressão disponíveis na plataforma Spotify. Constatou-se que 
como esperado, os codecs reduzem consideravelmente o tamanho dos arquivos de 
áudio, sendo o arquivo de áudio encodado com o codec com menor taxa de compressão 
chegando a 30% do tamanho do arquivo sem compressão de dados e o arquivo 
encodado com a maior taxa de compressão chegando a apenas 2% do tamanho do 
arquivo original. Também como esperado, os codecs com taxa de bit fixa diminuíram os 
arquivos de maneira proporcional, independente do conteúdo de áudio. Já o codec com 
taxa de bit variável reduziu os arquivos com certa variação devido a análise que o codec 
realiza parte a parte durante a compressão. 

A primeira estratégia utilizada pelos codecs para redução do tamanho dos arquivos é a 
aplicação de um filtro passa-baixa que é fixo no codec de taxa de bit fixa e dinâmica no 
codec de taxa de bit variável. Ambos diminuem a faixa de frequência dos arquivos, 
cortando as altas frequências e assim possibilitando a diminuição da taxa de 
amostragem, o que por si só já pode reduzir consideravelmente o tamanho dos arquivos 
de áudio. 

Confirmando também a teoria estudada sobre os codecs, a outra estratégia utilizada é 
a de eliminar determinados setores do arquivo de áudio que possivelmente não seriam 
percebidos pelo ouvinte devido ao efeito de mascaramento. Observou-se que quanto 
maior a taxa de compressão, mais agressivo é a abordagem do codec em retirar trechos 
que possivelmente não seriam percebidos pelo ouvinte. Eventualmente essas duas 
abordagens trariam certa deterioração do espectro perceptível pelo ouvinte e essa será 

definitivamente a continuação desta pesquisa assim que possível. 
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Quadro 1: Grupos de codecs de compressão, taxa de compressão oferecida em função 
da plataforma e tipo do usuário 

 

 

Quadro 2 - Comparação do tamanho dos arquivos comprimidos em relação ao áudio 
original 
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Figura 1 - Comparação espectrográfica do áudio original sem compressão em WAV (a) 
com o áudio comprimido no codec HE-AAC 24 (b) 
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Figura 2 - Comparação espectrográfica do áudio original sem compressão em WAV (a) 
com o codec AAC 256 (b) e AAC 128 (c) 
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Figura 3 - Comparação espectrográfica do áudio original sem compressão em WAV (a) 
com o codec OGG 320 (b), OGG 160 (c) e OGG 96 (d) 

 

 

Figura 4: Comparação do áudio original com o codec HE-AAC 24 em uma faixa de 
frequência até 4.000Hz 
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Figura 5: Comparação da redução do áudio nos codecs AAC 128 (a) e AAC 256 (b) 
devido ao efeito de mascaramento 
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Figura 6: Comparação da redução do áudio nos codecs OGG 96 (a) e AAC 128 (b) 
devido ao efeito de mascaramento 
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Figura 7: Comparação da redução do áudio nos codecs OGG 160 (a) e OGG 320 (b) 
devido ao efeito de mascaramento 
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TÍTULO: NOVAS POSSIBILIDADES PARA A SONIFICAÇÃO DE UMA BATERIA 

PRATICÁVEL DE ESTUDO A PARTIR DE MATERIAIS E RECURSOS 

TECNOLÓGICOS DE BAIXO CUSTO (2 ETAPA) – TUTORIAL e PÁGINA WEB 

Resumo 

 

Este relatório de Iniciação Científica (PIBIC-UFRN) visa apresentar as etapas 
subsequentes relacionadas a continuidade da pesquisa em desenvolvimento de uma 
bateria eletrônica a partir da utilização de recursos tecnológicos de baixo custo. Mais 
especificamente, apresenta-se aqui os recursos e etapas utilizadas na criação de uma 
plataforma de divulgação (página web) para a disponibilização de um tutorial para a 
execução do projeto assim como demais informações sobre as pesquisas realizadas no 
“Laboratório de Percussão e Performance Mediada por Processos Tecnológicos da 

UFRN - LAPER2ME”, em parceria com o Instituto Metrópole Digital (IMD). 

 
 
Palavras-chave: Bateria.Tutorial.Página Web.Aplicação Vue.Recursos Tecnológicos. 

TITLE: New Possibilities for sonification of a drum practice pad from materials and low-

cost technological resources (2 steps) – Tutorial and Web Page 

Abstract 

 

This Scientific Initiation report (PIBIC-UFRN) aims to present as subsequent steps 
related to the continuity of research in the development of an electronic drums based on 
the use of low-cost technological resources. More specifically, it presents here the 
resources and steps used in the creation of a dissemination platform (web page) for the 
provision of a tutorial for the execution of the project as well as other information about 
the research carried out in the “Laboratory of Percussion and Performance Mediated 
through Technological Resources at UFRN - LAPER2ME ”, in partnership with Digital 
Metropolis Institute (IMD). 

 
 

Keywords: Drums. Tutorial. Web Page. Vue Application. Technological Resources. 

Introdução 

Este relatório apresenta as etapas da pesquisa desenvolvida atreladas ao projeto de 
Iniciação Científica (IC-UFRN) denominado por “Novas Possibilidades para a 
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Sonificação de uma Bateria Praticável de Estudo a partir de Materiais e Recursos 
Tecnológicos de Baixo Custo (2o etapa) – Tutorial e Website”, sob o aporte do Programa 
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/ UFRN).Tendo em vista o desenvolvimento 
atual já produzido da bateria eletrônica de baixo custo, foi posto necessário a divulgação 
desse material com o intuito de apresentar os resultados preliminares alcançados na 
pesquisa assim como socializar tais dados com a comunidade interna e externa a 
UFRN. Para isso, foi proposto inicialmente a criação de um website onde haveria 
informações sobre o projeto em si, assim como tutoriais descrevendo as etapas de 
confecção da bateria. Porém, com o passar do tempo e desenvolvimento do projeto, 
tornou-se necessária a criação de uma plataforma que englobasse as demais pesquisas 
atreladas ao LAPER2ME -UFRN, além de outros projetos em andamento desenvolvidos 
no laboratório os quais visam, basicamente, discutir as diversas possibilidades de 
interação no contexto da música e da tecnologia. 
 

Metodologia 

 
Inicialmente, o projeto teve intuito de dar continuidade ao que já havia sido desenvolvido 
para a bateria. Para tanto, a idéia inicial foi de buscar forma e recursos para viabilizar a 
divulgação do projeto. Após a discussão das possibilidades, optou-se pela criação de 
um website que, além de ter á função de divulgação do projeto deveria também servir 
como plataforma de instrução para a confecção, contendo dicas e tutoriais para a 
produção da bateria eletrônica. 

Logo então após um estudo e planejamento sobre a melhor maneira de realizar, foi 
decidido usar a linguagem de programação Vue Js (linguagem de código-aberto, focado 
no desenvolvimento de interfaces de usuário e aplicativos de página única) atrelada a 
uma biblioteca que tem o objetivo de facilitar a implementação de um design mais 
responsivo chamada BootstrapVue, além da utilização do GitHub (uma plataforma de 
controle de versões distribuído, usado principalmente no desenvolvimento de software) 

para o controle do versionamento do código. 

Para início utilizando npm (Node package manager – um gerenciador de pacotes para 
a linguagem de programação JavaScript) foi criado uma aplicação Vue Js onde foi 
implementado inicialmente a área que estaria a pagina inicial desse projeto. 
Sequencialmente, foi feita a escolha de uma identidade visual para a página web 
seguindo a paleta de cores escolhidas, vide figura 1 e 2. Por fim, foi posto botões e cards 
nesta pagina inicial os quais têm a função de direcionar o usuário para outra página 
contendo o tutorial, o qual está em desenvolvimento e será composto por textos, 
imagens explicativas além de vídeos tutoriaisdemonstrando o passo a passo da 
montagem da bateria. 

Após ser idealizado o modelo da página, deu-se início ao planejamento das etapas de 
confecção, implementação e realização dos testes atrelados aos conceitos visuais e de 

usabilidade restantes. 

A etapa seguinte consistiu no planejamento das outras seções que fariam parte desta 
aplicação. Assim, num primeiro momento, foi implementada a parte (ou aba) 
denominada como “sobre”. Esta visa apresentar ao visitante da página as informações 
a respeito de toda a história do laboratório assim como seus principais objetivos 
relacionados às possibilidades de interação, principalmente no âmbito da pesquisa, 
entre a música e a tecnologia. Aqui também apresentamos a motivação do projeto da 
bateria eletrônica de baixo custo além das etapas de desenvolvimento. Dessa forma, 
esta seção teve como parâmetros visuais os mesmos aplicados no conteúdo já 
produzido, mantendo assim a coerência com o a identidade proposta. 
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Finalizando a descrição dos métodos utilizados, foi proposto um re-planejamento da 
distribuição dos elementos do site, reformulando a proposta original mas com o foco na 
apresentação e detalhamento do projeto da bateria. Para tanto, objetivamos a criação e 
desenvolvimentos de uma seção mais específica dentro da aplicação chamada 
“contato” onde o visitante teria possibilidade de se comunicar conosco enviando dúvidas 
ou qualquer outra mensagem para os desenvolvedores. Aqui, foi necessário a 
realização de um estudo amplo sobre criação de um back-end (parte do código 
destinada ao funcionamento interno da aplicação), dessa forma chegou se a conclusão 
do uso de um recurso chamado Formspree, o qual funciona como um serviço na 
construção do código, disponibilizado de maneira intuitiva que permite que contato seja 

feito através do recebimento de um email controlado pelo laboratório. 

Como última etapa de desenvolvimento do projeto, foi proposto uma ampliação das 
possibilidades do site, criando assim mais uma aba de acesso ao projeto desenvolvido 
no LAPER2ME-UFRN durante o recente período de isolamento social, relacionado a 
pandemia da Covid-19 . Nesse contexto, foi elaborada uma nova seção chamada “Dicas 
na Quarentena” onde haveriam dicas que envolvem estudos “bateristicos” dialogando 
com as plataformas de stream relacionando assim o instrumento com a tecnologia 
dentro do atual contexto. Para tanto, foram criados vídeos com exercícios propostos por 
alunos e professores convidados de diversas partes do mundo. Esses exercícios 
puderam ser armazenados e socializados com toda a comunidade em geral durante a 
quarentena. Como mecanismo de feedback e diálogo entre os participante, foi 
implementado na página um mecanismo na forma de um chat de comunidade, onde há 

tópicos e comentários sobre as vídeo-aulas disponíveis. 

Assim, essa aba foi dividida em duas partes, sendo “Dicas dos Alunos” e “Dicas dos 
Convidados”. Como sugerido pelos próprios títulos, os conteúdos estão diferenciados 
por quem promove a aula e fomenta o diálogo. Para tal implementação, foram utilizados 
os mesmos recursos anteriores, tendo agora um foco maior no sistema de grids (recurso 
específico do BootstrapVue, que permite implementar de maneira facilitada um design 
responsivo) para alcançar a formatação adequada de diálogo. Com a finalização 
estrutural completa da plataforma web, ainda foi realizado a adequação para mobile, ou 
seja, aplicar um design responsivo para estrutura já montada. Aqui, foi realizado um 
estudo de aplicação responsiva usando css (linguagem usada para estilizar elementos 
escritos em uma linguagem de marcação) e javascript (linguagem de programação 
interpretada estruturada, de script em alto nível com tipagem dinâmica fraca e 
multiparadigma). Com esses conhecimentos adquiridos, foi realizado a adequação para 
a plataforma se manter responsiva independente do aparelho utilizado (interface), pois 
um dos pilares principais desse projeto é a garantia de acessibilidade. 

 

Resultados e Discussões 

 

Para o desenvolvimento original do design pensado houve inicialmente uma dificuldade 
de implementação devido ao uso de novas tecnologias por parte do autor. Para obter 
um resultado condizente com a ideia proposta, foi feita então uma procura de uma 
linguagem de programação web que mais se adequasse às necessidades do projeto. 

Desse modo, observamos que a melhor forma seria utilizar os recursos das ferramentas 
da linguagem Vue Js e a aplicação da da sua biblioteca de bootstrap. 

Outro ponto a se destacar durante a realização das etapas da pesquisa refere-se as 
ferramentas pesquisadas e aplicadas para estabelecer a comunicação entre visitante e 
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o LAPER2ME (mais especificamente a comunicação entre o usuário e a página web), 
que ampliarão as possibilidades para a forma como a comunicação pudesse ser 
estabelecida, no final estabelecendo um diálogo através de um formulário com um 
recebimento por email. 

Outro resultado interessante a se destacar foi a mudança de foco da aplicação inicial 
em decorrência do contexto de isolamento social provocado pela epidemia de Covid-19 
em todo o país. A partir do momento que a página deixou de ser apenas uma plataforma 
tutorial e passou a contribuir para a divulgação das atividades do laboratório, atrelamos 
também a divulgação do projeto “Dicas na Quarentena”. Este, basicamente consiste na 
oferta de exercícios e dicas para um melhor enfrentamento do músico e de toda a 
comunidade dentro do contexto da epidemia de Covid-19. Assim, em linhas gerais, 
propiciou-se um aumento dos horizontes da webpage assim como a ampliação das 
possibilidades de desenvolvimento de novos projetos que podem levar o ensino musical 
para comunidades que normalmente teriam menos acesso, ou seja, a página passou a 

ter um característica mais híbrida e de destaque no contexto social. 

 
Conclusão 

 

A continuação do projeto teve como resultado a elaboração de uma plataforma dinâmica 
e responsiva a qual permite ao visitante: a) conhecer melhor os projetos de pesquisa 
que estão sendo feitos e idealizados no LAPER2ME-UFRN, assim como conhecer e 
ampliar as diversas possibilidades de criação de diálogos entre diversas áreas do 
conhecimentos; b) demonstrar as possibilidades e etapas envolvidas na pesquisa para 
a construção de uma bateria eletrônica a partir da utilização de materiais e recursos 
tecnológicos de baixo custo; c) vislumbrar as diversas e diferentes possibilidades de 
interação entre as áreas da música e da tecnologia; d) colaborar com o momento de 
isolamento social provocado pela epidemia de Covid-19 em todo o mundo através dos 
estudos e exercícios propostos, ofertados gratuitamente a toda comunidade “baterística” 

e sociedade em geral. 

Por fim, destaco que a iniciativa para a divulgação desta última etapa aplicada ao 
desenvolvimento da plataforma de divulgação do laboratório, ao meu ver, tornou-se 
extremamente importante, pois o projeto está focado em possibilitar a aprendizagem 
musical as pessoas que muitas vezes não poderiam ter acesso a estes conteúdos. 
Dessa forma, a plataforma aqui reportada permite viabilizar tal acesso para que esses 
e outros projetos do laboratório tenham o alcance necessário e consigam atingir um 
outro público além do meio acadêmico, impactando assim qualitativamente e 
positivamente na sociedade, promovendo ainda o acesso irrestrito e gratuito ao 
conhecimento científico produzido. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 - Paleta de cores utilizada. 

 

 

Figura 2 - Esboço inicial do layout. 
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Figura 3 - Página após início do desenvolvimento. 
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Figura 4 - Funcionamento da página principal de forma responsiva. 
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Figura 5 – Composição dos pads utilizados para os tambores. 

 

 

Figura 6 – Bateria com pads e pratos. 
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TÍTULO: A Etnomusicologia no Nordeste Brasileiro: um estudo sobre iniciativas na área 

em cursos superiores 

Resumo 

Está pesquisa foi desenvolvida no período de um ano. Ela aborda a trasmissão em 
etnomusicologia, considerando o aumento que o campo teve nos últimos anos aqui no 
Brasil e a inserção de docentes formados na área, em cursos de música sem programa 
de pós-graduação, o que poderia acarretar em uma série de adapções em suas 
metodológia e abordagens para atender as demandas do curso e dar continuidade a 
sua formação enquanto etnomusicológo, um possível caminho seria desenvolver 
iniciativas de ensino, pesquisa e extensão que dialoguem com o campo. Buscando 
entender como as iniciativas etnomusicológicas se materializam nos cursos de música, 
sem programa de pós-graduação, realizou-se entrevistas com dezenove professores 
que atuam nesse contexto, nas universidades públicas do nordeste brasileiro. Eles 
foram questionamos sobre seus processos formativos e interesses; sobre os desafios e 
demandas; e sobre o papel da etnomusicologia dentro da graduação e o seu imapcto 
na formação dos discentes. Como Resultado, entendemos que a etnomusiclogia se faz 
presente nos cursos de graduação, mesmo que distante do que se considera um espaço 
ideal de formação inicial. 
 
Palavras-chave: Etnomusicologia; Transmissão de conhecimento; Cursos de 

graduação. 

TITLE: Ethnomusicology in Northeast Brazil: a study on initiatives in the area in higher 

education courses 

Abstract 

This research was carried out over a period of one year. It addresses the transmission 
in ethnomusicology, considering the increase that the field has had in recent years here 
in Brazil and the insertion of teachers trained in the area, in music courses without a 
graduate program, which could result in a series of adaptations in its methodology and 
approaches to meet the demands of the course and continue its training as an 
ethnomusicologist, a possible way would be to develop teaching, research and extension 
initiatives that dialogue with the field. Seeking to understand how ethnomusicological 
initiatives materialize in music courses, without a postgraduate program, interviews were 
conducted with nineteen professors who work in this context, in public universities in 
northeastern Brazil. They were asked about their training processes and interests; about 
challenges and demands; and on the role of ethnomusicology within undergraduate 
courses and its impact on the training of students. As a result, we understand that 
ethnomusiclogy is present in undergraduate courses, even if it is far from what is 
considered an ideal space for initial training. 
 
Keywords: Ethnomusicology; Knowledge transmission; Undergraduate courses. 
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Introdução 

A pesquisa intitulada “A etnomusicologia no nordeste brasileiro: um estudo sobre 
iniciativas na área em cursos superiores” foi realizada no período de um ano. Esta 
temática emergiu a partir do crescimento que o campo tem experimentado no Brasil nos 
últimos anos, tendo a ver com o surgimento de programas de pós-graduação (desde a 
década de 1980), e das associações: ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Música); ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical; e 
ABET (Associação Brasileira de Etnomusicologia), bem como de sua expansão gradual, 
a partir da constante entrada de professores com formação específica em cursos de 
graduação na região. Com o surgimento de novos cursos de Música no país 
(essencialmente Licenciaturas), a demanda por professores aumentou 
consideravelmente nos últimos anos e isso levou à contratação de muit@s profissionais 
com formação em Etnomusicologia (em nível de mestrado e doutorado, principalmente), 
mediante realização de concurso público. Muitos desses contextos (na verdade, a 
maioria) ainda são jovens, tendo, em média, até 12 anos de funcionamento. É comum 
que esses cursos não possuam, por conta de suas estruturas e breve existência, além 
de corpos docentes fragmentados em termos de formação e atuação em pesquisa, 
programas de pós-graduação. A existência do PROFARTES (Programa de Mestrado 
Profissional em Artes) tem suprido algumas demandas, mas ainda de modo 
interdisciplinar. O cenário que se forma, portanto, acaba por se tornar novo e, em certa 
medida, desafiador às pessoas que começam a atuar enquanto docentes nesses 
cursos, uma vez que não encontram, como demanda de trabalho, um contexto idêntico, 
ou mesmo parecido com aquele em que se deu a sua formação. 

A tendência é que se estabeleçam novas demandas de trabalho, voltadas à adaptação 
de competências adquiridas no âmbito da pós-graduação à vida em um curso de 
graduação que apresenta necessidades diferentes, geralmente direcionadas à 
formação de professor@s. Novas e diferentes atribuições demandam, por sua vez, 
outras abordagens, que se manifestam em iniciativas de ensino, pesquisa e extensão, 
muitas vezes direcionadas a outras necessidades que aparecem dentro do contexto de 
cada curso. 

No campo da Etnomusicologia, tais indagações encontram eco em dois tipos de estudo. 
São comuns as pesquisas que abordam a história, institucionalização e 
questões/competências/dilemas do campo (SANDRONI, 2008; RAUTMANN, 2019; 
LÜHNING et al., 2016; NETLL, 2015; 2010) ou aquelas que compreendem a formação 
e transmissão de conhecimento de etnomusicólog@s (KRÜGER, 2009; 2016; SÓLIS, 
2004; WONG, 2006). A “transmissão musical”, para além de um olhar meramente 
pedagógico para o conhecimento, compreende as formas pelas quais as culturas se 
perpetuam e/ou perpetuam as suas práticas ao longo do tempo. Considerando a 
alteridade (CAMBRIA, 2008) como um elemento central nos estudos do campo, vale 
ressaltar que @s etnomusicólo@s se dedicaram muito mais, ao longo do tempo, a 
estudar a transmissão como um fenômeno do outro. Kruger (2016) e Sólis (2004), por 
outro lado, abordam tal fenômeno como algo interno à Etnomusicologia. Assim, Krüger, 
que se debruçou de forma mais aprofundada sobre o tema, dedicou-se a compreender 
a transmissão da Etnomusicologia, ou seja: como são formad@s @s etnomusicólog@s. 

Considerando, portanto, o interesse existente no campo da Etnomusicologia pela 
compreensão dos processos de formação que levam à continuidade do campo, bem 
como o fato de que, no Brasil e, mais especificamente, no Nordeste, a expansão dos 
cursos de graduação em Música tem levado etnomusicólog@s a assumir postos de 
trabalho cujas demandas divergem (pelo menos parcialmente) daquelas de seu 
ambiente de formação “ideal”, esta pesquisa foi realizada com o objetivo de investigar 
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as iniciativas que marcam a presença da Etnomusicologia em Universidades públicas 
do Nordeste brasileiro com graduação em música e sem programa de pós-graduação 

na área. 

 
Metodologia 

 

A metodologia desta pesquisa foi composta de forma ampla, envolvendo visitas técnicas 
a todas as Universidades que abrigassem os cursos identificados, além da produção de 
uma série de materiais oriundos dessas visitas. Para tanto, quando esta pesquisa foi 
submetida antes de sua renovação, ainda em 2018, buscamos captar recursos externos, 
no caso, solicitados na Chamada Universal do CNPq. Apesar de ter sido bem avaliado 
(nota 8,0), na rodada final, foi indeferido, considerando a classificação geral da Área 
(Artes). Isso gerou uma demanda de adaptação da metodologia, além de uma 
renovação que foi solicitada (e deferida) à PROPESQ. 

Desta forma, buscou-se estabelecer, ainda que de modo mais enxuto, um survey 
interseccional (COHEN; MANION; MORRISON, 2007), buscando compreender, de 
forma mais ampla, como se configuram as iniciativas em Etnomusicologia nos cursos 
de graduação em Música (sem programas de pós-graduação) na região Nordeste do 
país. Num primeiro momento, realizamos um levantamento junto à Plataforma eletrônica 
E-MEC, no intuito de constituir, com maior acuidade, a população a ser estudada. Esta 
incursão gerou uma planilha, na qual constam os dados de todos os cursos de Música 
em Universidades Públicas da região, em seus nove estados. Foram usados os 
descritores “música-licenciatura”; “música-bacharelado”, “regência”, “composição”, 
“música popular”. Ao final dessa busca, chegou-se ao total de 37 cursos, divididos em 
Licenciatura, Bacharelado (canto e instrumentos, composição e regência) e ainda 
Música Popular Brasileira, presentes em 18 Universidades. Considerando o escopo da 
pesquisa, que eram cursos que não possuíam programas de pós-graduação em música, 
chegou-se ao número total de 11 universidades. O próximo passo consistiu em entrar 
nos sites dos cursos e identificar o PPC e o corpo docente, objetivando encontrar 
alguma possível relação com a Etnomusicologia, como uma disciplina, e/ou algum@ 
docente com formação no campo. Após fazer essa catalogação, analisou-se o currículo 
lattes de todos os professores, para detectar quais deles tinham formação em 

Etnomusicologia, totalizando 19 pessoas. 

Nem todos os estados foram representados, por conta de duas questões: a) Alguns 
cursos possuíam cursos de pós-graduação Stricto Sensu, ou b) não apresentaram, no 
corpo docente professor@s que se encaixavam na definição da população. Ao final 
desse primeiro momento foram selecionados docentes das seguintes instituições: 
Bahia: UEFS (2), UFRB (4); Sergipe: UFS (1); Pernambuco: IFCE (2); Paraíba: UFCG 
(1); Alagoas: UFAL (1); Ceará: UECE (2), UFC-Sobral (2), UFCA (1); Rio Grande do 
Norte: UERN (2); Piauí: UFPI (1). 

Cada docente identificado foi entrevistado. Por conta da limitação de recursos 
financeiros, a aplicação destas se deu por meio do Software Skype, o que também 
garantiu a gravação desses momentos. Tais entrevistas consideraram o uso de roteiros 
semi estruturados, por conta da possível diversidade de caminhos de atuação dos 
docentes nos contextos de trabalho. Cada roteiro tinha como estrutura mínima a 
compreensão dos processos formativos e interesses dos entrevistados, as suas 
demandas e desafios de trabalho, as formas pelas quais a Etnomusicologia se 
materializa em seu trabalho, como ela se enquadra na estrutura de cada curso, qual é 
a sua função nesses contextos, qual é o impacto desta na formação dos discentes, bem 
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como as formas pelas quais estas pessoas dão continuidade às suas pesquisas e/ou 
ações no campo. Ao mesmo tempo, foi realizado um levantamento bibliográfico no 
campo da Etnomusicologia, considerando as suas principais publicações nacionais e 
estrangeiras, no sentido de se obter bases teóricas para a análise do contexto e 
iniciativas de ensino, formação ou transmissão na Etnomusicologia. Por se tratar de um 
tema pouco discutido, ou tratado de forma transversal, o referencial teórico que balizou 
a análise dos resultados obtido se fixou em poucos autores do campo, mas trazendo 
contribuições relevantes, sobretudo expressando certa diversidade de contextos de 
aprendizagem, tanto do ponto de vista geográfico, quanto de abordagem. 

Após a realização das entrevistas, os dados coletados foram transcritos por toda a 
equipe de pesquisa. Depois da realização da transcrição dos dados, estes foram 
codificados a partir de uma técnica denominada “Análise Textual Discursiva” (MORAES; 
GALIAZZI, 2011).Na prática, os textos foram lidos de forma criteriosa pelos membros 
da equipe. Os blocos de assuntos recorrentes foram codificados em categorias 
específicas e os textos assinalados como estratégias recorrentes, ocorrentes, ou 
mesmo divergentes, mesmo constando em um mesmo tópico. Essa construção de 
categorias o cruzamento das ideias dos textos obtidos no levantamento bibliográfico 
com a análise das entrevistas, permitindo, por sua vez, uma compreensão geral (e 
diversificada) dos modos pelos quais a Etnomusicologia se materializa em iniciativas 
nos cursos estudados e, por sua vez, na região Nordeste, ainda que nas palavras e 
experiências dos docentes. 

 

Resultados e Discussões 

 

Os dados coletados em pesquisa levam a uma série de constatações. Em primeiro lugar, 
as bibliografias coletadas levam a algumas abordagens que dão pistas de possibilidades 
de abordagens à transmissão de Etnomusicologia no mundo acadêmico. São comuns 
no campo da Etnomusicologia as abordagens que consideram, obviamente, questões 
teóricas, bem como resultados de estudos, sendo a grande maioria resultante de 
observação participante, pesquisa de campo. Dentro de tais processos de observação, 
uma série de técnicas de coleta e análise são empregadas e, em específico, a música 
na cultura (MERRIAM, 1964), acaba por ser observada e analisada a partir de uma 
miríade considerável de abordagens e parâmetros. Ainda que os modelos teóricos 
empregados em tais análises sejam considerados a partir de instâncias distintas, alguns 
parâmetros, que se enquadram no que Myers (1992) e Merriam (1964) chamam de 
“teoria e método", são recorrentes na literatura do campo. Tais elementos compreendem 
a própria pesquisa de campo, o uso de tecnologias em tais pesquisas, técnicas de 
transcrição, notação musical, organologia dos instrumentos musicais, formas de análise 
musical, entre outros. Mais necessários a esta pesquisa são os autores e autoras que 
se dedicaram ao estudo da transmissão da Etnomusicologia. Em outras palavras, 
interessam as abordagens que consideram a perpetuação da Etnomusicologia a partir 
de sua face acadêmica, ainda pouco explorada. Boa parte dos estudos que abordam o 
treinamento de etnomusicólog@s observam, em sua maioria, elementos teóricos e/ou 
técnicas em suas acepções mais complexas, sem considerar o escrutínio de 
abordagens acerca de sua transmissão e/ou difusão entre os pares no campo. Quando 
elementos associados à formação são abordados, tendem a acontecer de forma 
transversal. Nettl (2015) o faz no capítulo de seu livro que trata da transcrição, uma 
ferramenta comum e polêmica na Etnomusicologia. Para tanto, ele rememora, 
brevemente, o seu caminho de formação, deixando clara a importância e o peso dessa 
ferramenta em seu treinamento enquanto pesquisador. Em muitos casos, pouco se sabe 
sobre a inserção desses pesquisadores como formadores, a presença da 
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Etnomusicologia em contextos de formação de músicos e etnomusicólogos, ou mesmo 
as abordagens e/ou formas de transmissão desse conhecimento. Apesar da escassez 
de informações, alguns autores se dedicam ao estudo desses elementos. Uma primeira 
ocorrência é o texto “Ethnomusicology and Difference”, de Deborah Wong, tratando das 
demandas, desafios, dificuldades e dilemas do trabalho de uma etnomusicóloga em um 
departamento de música. Para a autora, prevalece o que ela chama de Tokenism, que 
se materializa numa relativa importância da presença do campo em cursos de 
graduação em Música. Contudo, ao mesmo tempo, essa importância é relativizada, ao 
passo que as demandas etnomusicológicas são minoritárias frente às da performance, 
formação de professores, ou conteúdos relacionados à Musicologia Histórica. Já Krüger 
(2016) se debruça, em seu livro “Experiencing Ethnomusicology”, a compreender como 
se dão, em seu contexto, no Reino Unido, as experiências de formação de estudantes 
de Etnomusicologia. Para ela, a transmissão de Etnomusicologia está ancorada e dois 
princípios: um que ela chama de progression, ancorado na delimitação de aspectos 
teóricos, epistemológicos e canônicos da Etnomusicologia, relacionados à sua teoria, 
método, bem como ao seu enquadramento em um modelo de ensino formal e 
institucionalizado. Já o segundo, mais relacionado aos conceitos de cultura, abrangem 
o lugar da música a partir de um caminho de desconstrução de preconceitos, além de 
trazer à tona um olhar prático da disciplina, cujos conhecimentos são construídos a partir 
da vivência de aspectos sociomusicais. A transmissão de Etnomusicologia na vida 
acadêmica, portanto, parece surgir do constante processo de negociação entre essas 
instâncias. Para além disso, ao organizar outra publicação, desta vez, um número 
especial do periódico World of Music, Krüger (2009) traz para a discussão as diferentes 
abordagens e contextos associados à Etnomusicologia na Academia. Para tanto, o 
número contou com autores como Corn (2009), que relata a sua experiência de ensino 
a partir de aulas de campo, convivência e produção com povos tradicionais na Austrália; 
as demandas e desafios de Petersen (2009), ao discutir o ensino de música africana em 
uma Universidade da África do Sul; a adaptação de conceitos e abordagens de Sweers 
(2009) para o ensino de Etnomusicologia dentro de uma instituição alemã voltada à 
performance musical. A publicação, a partir de seus artigos, acabam por mostrar que a 
Etnomusicologia adquire diferentes configurações, a depender das demandas e 
condições de trabalho existentes, além da formação e direcionamento teórico, 
ideológico e político dos docentes envolvidos no processo. Não apenas isso, mas as 
configurações musicais de cada contexto também influenciam nas relações de 
aprendizagem. Outra publicação encontrada que demonstra essas possibilidades é o 
livro “Performing Ethnomusicology”, organizado por Ted Sólis (2004). Um conceito 
alternativo (e complementar, em certa medida) ao da música na cultura, consolidado por 
Alan Merriam (1964), é o de bi-musicalidade, cunhado por Mantle Hood. Para ele, a 
formação de etnomusicólogos deveria envolver a aprendizagem de uma cultura musical 
que não a do próprio pesquisador. Nesse sentido, muitos cursos passaram oferecer 
formação e tais iniciativas são abordadas no livro em questão. A aprendizagem em 
Etnomusicologia, diferentemente de muitos casos, que envolve o desenvolvimento de 
conhecimento teórico, análogo ao mundo da pesquisa, também tem como objetivo o 
treinamento musical em uma ou mais culturas musicais, que envolve indumentária, 
dança, canto, performance como um todo. 

A partir desse espectro de publicações sobre a transmissão de conhecimento para a 

formação no campo da Etnomusicologia, estabelece-se a base teórica desta pesquisa. 

Tomando como base os dados coletados em entrevistas, tem-se como resultados 
alguns tópicos, ou parâmetros que indicam as configurações assumidas pelo campo a 
partir da atuação dos respondentes. 

a) A importância da Etnomusicologia nos cursos estudados: o campo da 
Etnomusicologia, na ampla maioria dos dados coletados nas entrevistas, é visto como 
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essencial. Isso é corroborado a partir de dois tipos de dados auxiliares, como a presença 
de disciplinas de graduação voltadas ao estudo da Etnomusicologia (em caráter 
introdutório, geralmente), ou mesmo pelo reconhecimento dessa necessidade e 
contratação de profissionais com formação específica. Um terceiro caso está 
relacionado ao interesse e direcionamento de um@ docente para lidar com o conteúdo. 
Por outro lado, essa importância tem um caráter flexibilizado. Diferentemente dos 
contextos de formação (sobretudo os específicos em Etnomusicologia), o campo 
aparece como uma especialidade, uma competência específica que é integrada a um 
caminho formativo maior, no caso, o curso de graduação. À exceção de duas 
Universidades (UFRB e UECE), todos os entrevistados e entrevistadas fazem parte de 
cursos de Licenciatura, cuja demanda principal é a formação de professor@s. Assim, 
ao mesmo tempo em que a importância da Etnomusicologia se apresenta no contexto 
dos cursos, ela também se mostra limitada ao seu papel, bastante diferente do processo 
formativo em um mestrado e/ou doutorado. Isso implica no fato de que, considerando 
as respostas das entrevistas, a maioria flexibiliza as suas abordagens direcionando-as 
à complementação da formação de professor@s. Em outras palavras, @s 
entrevistad@s entendem que há uma relação direta entre o ensino de Etnomusicologia 
a partir de suas iniciativas e a formação no campo da Educação Musical. Essa relação 
é, de acordo com Lühning (2019), pouco abordada de forma analítica/sistemática, mas 
é, em outras instâncias (como a prática), muito comum, em especial nas falas dos 
dezenove entrevistados. 

b) A “transversalização” da Etnomusicologia nos cursos de graduação: o tópico anterior 
deixa claro um elemento recorrente nas práticas etnomusicológicas associadas aos 
cursos de graduação. Esta tem a tendência de se transversalizar nos contextos dos 
cursos, atendendo a demandas de formação específicas. Nas falas dos entrevistados, 
é recorrente a “utilidade” da Etnomusicologia não como disciplina, ou mesmo a partir de 
sua(s) “teoria(s)” ou “método(s)”. Prevalece o seu uso a partir da lógica da percepção 
da música na e como cultura (MERRIAM, 1964), do entendimento desta enquanto um 
momento de compreensão e problematização do conceito de música (RICE, 2014), bem 
como de uma abordagem, ainda que mais geral, acerca da ideia de diversidade 
musical/cultural. Dessa forma, por mais que tais elementos transversais sejam 
importantes nos cursos de formação em Etnomusicologia, trata-se de conhecimentos 
que são agregados a possíveis visões mais amplas do que seja o campo, a formação e 
atuação neste. Nos cursos de graduação abordados, prevalece muito mais a 
necessidade da Etnomusicologia se colocar como uma saudável oposição a um 
currículo pensado, em sua maioria, na tradição europeia do que venha a ser música, de 
conceitos à práticas. Acontece que essa “oposição” está muito associada ao que Wong 
(2006) chama de tokenism. Isso implica no fato de que a existência da Etnomusicologia, 
por mais que seja considerada importante, tende a ter pouco impacto frente a demandas 
já comuns e até, em muitos casos, sedimentadas no processo de formação acadêmica 
nos cursos de graduação. Tal perspectiva está consistentemente materializada quando 
os entrevistados são inquiridos sobre a quantidade de disciplinas e a carga horária 
destinada a elas. Boa parte das disciplinas citadas pelos entrevistados está na faixa de 
30 horas (cerca de 2 créditos) e, em poucos casos, chegam a duas ou, no máximo, três 
disciplinas por curso. Para muitos respondentes, a carga horária é considerada 
suficiente. Isso se dá porque os discursos dessas pessoas estão alinhados ao fato de 
que a Etnomusicologia se apresenta como um valor transversal dentro dos cursos de 
graduação. 

c) A “transversalização” e a disciplinarização da Etnomusicologia em iniciativas de 
pesquisa e extensão: A partir das entrevistas realizadas, foi possível compreender que 
a maioria das abordagens fora das disciplinas supracitadas não aborda a 
Etnomusicologia como elemento central. Duas exceções são dignas de nota: em 
primeiro lugar, o laboratório de Entomusicologia da UFRB, atrelada a um curso de 
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Bacharelado Interdisciplinar. Neste contexto, há uma ampla gama de iniciativas em 
termos de projetos de pesquisa, principalmente voltados ao patrimônio imaterial. Essas 
pesquisas estão diretamente atreladas a iniciativas em extensão voltadas à educação 
patrimonial. Todo esse trabalho envolve diretamente o contexto da graduação, bem 
como os seus discentes, que tendem, na medida do possível, a serem incluídos em 
todas essas iniciativas. A segunda exceção tem relação com a UFCA. Há uma 
considerável quantidade de pesquisa envolvida com o registro e diálogo direto com 
culturas tradicionais e mestres do Cariri, no âmbito de um grupo de pesquisa. Este grupo 
envolve, especificamente, os alunos de graduação. Ao mesmo tempo, também engloba 
a produção e publicação de material audiovisual, também comum ao grupo da UFRB. 
Os demais cursos, em sua maioria, se organizam em grupos de pesquisa “genéricos” 
que, mais uma vez, abordam a Etnomusicologia como um tema dentro de uma proposta 
maior, seja como linha ou projeto de pesquisa. Por se encontrarem, em sua maioria, em 
cursos de Licenciatura, a tendência é que os grupos estejam alinhados à Educação 
Musical. Há um caso específico, na UFAL, em que o entrevistado alega empregar a 
Etnomusicologia como elemento transversal à Musicologia. Nesse sentido, o caso da 
UFAL e o da UFPI são semelhantes: o professor ligado ao campo da Etnomusicologia 
nesse curso entende a Etnomusicologia ainda como um ramo da Musicologia como um 
todo. O pensamento etnomusicológico, por sua vez, acaba por ser enquadrado de 
maneira transversal, mas desta vez alinhado a professores que atuam no escopo da 
Musicologia, sobretudo a sua vertente histórica. O que se tem, na maioria dos casos, 
são iniciativas (fora do ensino) isoladas, que contemplam a Etnomusicologia de forma 
transversal, ou como parte de iniciativas maiores, voltadas à Educação Musical e/ou 
Musicologia. Outra situação bastante comum, que também é alinhada ao ensino, são 
as orientações de TCC. Em muitos casos, estudantes sensibilizados pelas disciplinas 
ou trabalhos dos professores, tendem a procurá-los em busca de orientação a temáticas 
recorrentes no campo etnomusicológico. Isso acaba por render publicações esporádicas 
no campo dentro dos contextos dos cursos. O que não se tem, na maioria dos casos, 
são linhas e abordagens longitudinais em temas de interesse da Etnomusicologia em 
grupos de pesquisa nos cursos de graduação. 

d) Continuidade dos estudos d@s entrevistad@s no campo da Etnomusicologia: De 
acordo com Del-Ben (2018), em uma pesquisa realizada juntamente a três programas 
de pós-graduação em música no país, é comum o fato de que muitas pesquisas se 
encerram no âmbito do doutorado. Isso significa que a vida profissional de muitos 
egressos de mestrado e doutorado não inclui a continuidade sistemática das atividades 
de pesquisa. Esse fator é comum a muitos entrevistados. Com exceção dos 
entrevistados envolvidos nas situações supracitadas, a tendência é que a maioria, ao 
ingressar (ou retomar) o trabalho docente no âmbito do ensino superior, dedique-se às 
atividades de ensino e extensão. As atividades de extensão englobam, em certa medida, 
as habilidades dos professores direcionadas a outros conteúdos, como a performance 
musical e a produção artística, o ensino direcionado à comunidade, entre outros. Já as 
atividades de ensino tendem a se diversificar. Por mais que os docentes em 
Etnomusicologia sejam os responsáveis pelas disciplinas relacionadas ao campo, 
surgem dois grandes desafios: adaptar a(s) disciplina(s) às demandas dos discentes de 
graduação e assumir outras disciplinas, referentes a outras competências docentes dos 
entrevistados. O primeiro caso, nas falas dos entrevistados, tende a reforçar a 
descontinuidade bastante comum nos estudos após o término da formação em pós-
graduação. Boa parte dos entrevistados declarou não dar prosseguimento às leituras 
mais atuais do campo e tendem a se fixar em “cânones” da literatura da 
Etnomusicologia, ainda que em sala de aula. Dessa forma, a ideia de “especialista” em 
Etnomusicologia nos cursos de graduação tende a ser um reflexo datado pelas 
experiências na formação dos docentes. Alinhados ao desafios de adaptar cânones aos 
estudantes está o fato de que boa parte dessa literatura encontra-se em inglês e, em 
muitos casos, composta em abordagem e linguagem não acessível a estudantes em 
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processo de formação inicial. Dessa forma, a busca por traduções e novos textos no 
campo se torna um desafio cotidiano aos entrevistados. Pensando na dualidade 
estabelecida por Krüger (2016), percebe-se, nas falas dos entrevistados, que o ensino 
de Etnomusicologia envolve, mesmo que de forma introdutória e resumida, aspectos de 
progressão (ou seja, as já citadas abordagens que tange ao campo da Etnomusicologia 
em seu sentido epistemológico) e, por outro lado, aos conceitos da cultura. Esse último 
aspecto tende a se materializar no desenvolvimento da noção de diversidade 
musical/cultural nos âmbitos dessas disciplinas, associadas, em muitos casos, ao uso 
do recurso da pesquisa de campo. É comum que algumas disciplinas envolvam a 
realização de situações de vivências musicais, ou “mini pesquisas” de campo, fazendo 
com que os discentes busquem experimentar, ainda que de forma breve, situações 
concretas nas quais eles apliquem conceitos estabelecidos em sala de aula. No que diz 
respeito aos desdobramentos dos professores em outras disciplinas, acaba por 
prevalecer, para muitos, a orientação de TCCs, disciplinas de estágio, pesquisa em 
música, entre outras. Também são recorrentes as disciplinas que envolvem a 
proficiência na docência no campo da Educação Musical. Isso é um indicativo de que o 
trabalho docente na graduação, ainda que seja exercido por pessoas com formação em 
Etnomusicologia, evoca competências construídas em outros momentos da formação 

desses indivíduos, envolvendo a performance musical, a docência, entre outros. 

 
Conclusão 

 

Considerando os dados coletados e analisados em entrevistas, tem-se, mesmo que de 
forma não cogitada no início deste projeto, uma imagem constituída acerca da presença 
da Etnomusicologia como elemento constituinte dos cursos de graduação em música 
em contextos afastados do que se considera como espaços de formação inicial de 
etnomusicólo@s. Essa imagem é diversa quando se consideram as diferentes 
abordagens possíveis em termos de ensino, pesquisa e extensão, mas trazem alguns 
padrões necessários à construção de uma ideia coesa da presença da Etnomusicologia 
no Brasil, considerando o seu lugar institucionalizado, bem como as abordagens e 
caminhos possíveis à sua consolidação. Se ainda são problemáticos para o campo lidar 
com uma realidade institucional colonizada e, mesmo com todos os avanços, ainda 
alienada da diversidade social, econômica, racial e geográfica brasileira, também é 
preocupante o fato de que, como mostra Krüger (2009), há muitas Etnomusicologias 
quando se pensa na inserção profissional das pessoas formadas no campo. Há uma 
série de desafios que se impõem a esses docentes no que diz respeito a demandas de 
gestão, ensino, pesquisa e extensão. A tendência é que, ainda que necessárias, as 
demandas específicas da Etnomusicologia, que têm a tendência de contribuir para uma 
melhor compreensão da ideia de música no país, fiquem sacrificadas, ou mesmo 
diluídas em fluxos maiores de formação. 

Esse tipo de constatação permitirá, em primeiro lugar, um maior conhecimento das 
diferentes configurações da Etnomusicologia no país, desta vez atrelada à necessária 
e recente formação no campo em nível de graduação, algo ainda pouco discutido. Como 
consequência, estabelece-se a possibilidade de, em novas pesquisas, desta vez de 
caráter também aplicado, dimensionar a produção de conteúdos e conhecimentos 
direcionados à formação dentro do campo da Etnomusicologia. 

Em última instância, um desdobramento específico se torna essencial para outras 
pesquisas: é corrente, na literatura sobre a história da Etnomusicologia no Brasil, que a 
institucionalização do campo ocorre na década de 1980, no surgimento dos programas 
de pós-graduação em Música. Contudo, a esta equipe, durante a condução das 
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entrevistas, descobriu a existência de uma disciplina de graduação com o nome 
“Etnomusicologia” na UFPI, provavelmente no projeto de criação do Curso de 
Licenciatura Curta em Música, no ano de 1976. Em contato com um dos professores 
que elaborou o projeto, conseguimos, mediante conversa informal, detalhes sobre a 
inspiração para a criação do componente e um relato sucinto sobre o seu exercício. Está 
em andamento, neste momento, a busca pelo projeto original. Trata-se de um dado 
novo, que ajudará a consolidar o registro da história do campo da Etnomusicologia no 
Brasil e que, com certeza, se converterá em um novo projeto de pesquisa que será 
executado pelo GPMuC, no âmbito da Escola de Música da UFRN. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa que tem como objetivo geral 
compreender como ocorre o processo de desenvolvimento profissional do professor de 
música da região da grande Natal a partir da sua relação com a escola de educação 
básica. A presente pesquisa vem sendo realizada a partir de conceitos e entendimentos 
advindos dos resultados finais da tese de Gaulke, utilizando-se também da visão 
conceitual de lugar de Tuan, de desenvolvimento profissional de Nóvoa e de construção 
biográfica de Delory-Momberger, bem como a pesquisa autobiográfica e as narrativas. 
O estudo está sendo realizado por meio de entrevistas narrativas com quatro 
professores licenciados, experientes e atuantes em escolas de educação básica de 
Natal-RN, pensando a escola não como um pano de fundo, mas na complexidade de 
sua dimensão espacial. Os resultados aqui abordados correspondem a dois professores 
entrevistados e sinalizam que as relações do professor com a escola como base do 
desenvolvimento profissional do professor de música de Natal dependem do 
reconhecimento da profissão, do entendimento do ser professor na escola e de que 
fazem parte de uma categoria profissional, da relação e vinculação com os sujeitos 
escolares e da compreensão do que aprendem na e com a escola. Esses resultados 
favorecem a compreensão do processo em que se alia a formação com a atuação e 
fornecem pistas para pensar a formação de professores em cursos de licenciatura em 
música nas universidades federais. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional. Professores de música. Educação 

básica. 

TITLE: Professional Development of Music Teachers in the Basic Education School 

Abstract 

This work presents the results of a research that has as its general objective to 
understand how the process of professional development of music teachers in the region 
of Natal occurs from their relationship with the basic education school. This research was 
carried out based on concepts and understandings arising from the final results of 
Gaulke's thesis, also using Tuan's conceptual view of place, the development of 
professional development in Nóvoa and the biographical construction of Delory-
Momberger, as well as the autobiographical research and narratives. The study was 
carried out through narratives with four licensed teachers, experienced and working in 
basic education schools in Natal, thinking of the school not as a background, but in the 
complexity of its spatial dimension. The results here corresponding to two teachers 
interviewed and indicate that the teacher's relations with the school as a basis for the 
professional development of the music teacher dependent on the recognition of the 
profession, the understanding of being a teacher in the school that they are part of a 
professional category, the relationship and connection with students and understanding 
what we learn at and with the school. These results favor the understanding of the 
process in which the training follows with practice and clues to think about teacher 
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training in music education courses at federal universities, mainly in the state of Rio 
Grande do Norte. 
 
Keywords: Professional development. Music teachers. Basic education. 

Introdução 

Esta comunicação apresenta resultados da pesquisa vinculada à Iniciação Científica 
realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte intitulada Desenvolvimento 
Profissional de Professores de Música na Escola de Educação Básica. 

Tendo em vista a atuação na educação básica, a formação inicial em curso de 
licenciatura é, necessariamente, parte do processo de desenvolvimento profissional, 
pois a licenciatura é uma exigência legal e, como tal, propicia ao professor a licença 
para atuar. Essa formação, como indica a legislação (BRASIL, 2015) não deve ser vivida 
sem referência aos espaços de atuação ou, ainda, sem a vinculação a um espaço. 

No entanto, essas recomendações parecem permanecer no plano das ideias e não 
chegar a ações quando consultada a literatura da área de educação musical que trata 
do assunto. Macedo (2015), em sua tese, percebe que a aproximação da formação aos 
campos de atuação parece ser uma tarefa bastante complexa, para a qual os autores 

não apontam soluções finais (MACEDO, 2015, p.112). 

Esse propósito, de se pensar um percurso de formação inicial que esteja vinculado aos 
espaços de atuação profissional, encontra ressonância nas ideias de autores da área 
de educação, como Nóvoa (2009, 2017, 2019) e Zeichner (2010), que propõem 

princípios orientadores dessa formação. 

A formação do professor, entretanto, não se encerra com a formação inicial. Canário 
(2001) e Marcelo (2009), por exemplo, referem-se à formação do professor como um 
processo contínuo de desenvolvimento profissional, que combina a formação em nível 
superior prévia com a construção e reconstrução quotidiana do saber e do agir 
profissional no interior da escola, lugar onde se aprende a ser professor, segundo 
Canário (2001). 

Percebemos, conforme Gaulke (2017), o desenvolvimento profissional como forma de 
definir um processo a longo prazo, individual e coletivo, que ocorre no contexto de 
ensino, nas experiências com a escola e que contribuem para o desenvolvimento do 
professor. É uma construção que provoca um processo interativo e dinâmico a partir da 
relação do professor com a escola. 

A presente pesquisa vem sendo realizada a partir de alguns entendimentos advindos de 
resultados finais da tese de Gaulke (2017). O nosso entendimento de lugar também se 
embasa nos conceitos de Tuan (1975) e Leite (1998), definindo o lugar como uma 
construção social, imbuída de valores e significados, constituída da experiência que 

temos do mundo. 

Uma das proposições que nos orienta aqui neste trabalho parte dos princípios e da 
análise dos resultados da pesquisa de Gaulke (2017, 2019), onde conclui que a 
dinâmica do processo de desenvolvimento profissional se dá a partir da constituição de 
uma toca (ethos), da sua morada, em que o professor constrói lugar em si mesmo, 
constituindo-se biograficamente a partir da escola (lugar). 
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A partir dos conceitos e proposições acima elencados, pretendemos, como objetivo 
geral, compreender como ocorre o processo de desenvolvimento profissional de 
professores de música da região da Grande Natal a partir da sua relação com a escola 
de educação básica. Esse objetivo se desdobra nos seguintes objetivos específicos: 
identificar experiências de vida e formação que foram significantes para os professores 
de música se tornarem professores da educação básica; reconhecer experiências 
construídas na relação do professor de música com a escola de educação básica; 
entender as experiências na e com a escola que os professores de música significam 
no seu processo de desenvolvimento profissional. 

 

Metodologia 

 

Este recorte textual apresenta uma análise dos dados coletados na pesquisa em que 
destacamos a importância do contexto de ensino e o vínculo para o processo de 
desenvolvimento profissional, sendo o objetivo aqui reconhecer traços de 

desenvolvimento profissional presentes nesse vínculo. 

A metodologia empregada neste estudo está embasada em Josso (2010) entendendo 
que 

[...] a abordagem biográfica é um outro meio para observar um aspecto central das 
situações educativas, é porque ela permite uma interrogação das representações do 
saber-fazer e dos referenciais que servem para descrever e compreender a si mesmo 
no seu ambiente natural. Para perceber como essa formação se processa, é necessário 
aprender, pela experiência direta, a observar essas experiências das quais podemos 
dizer, com mais ou menos rigor, em que elas foram formadoras. (JOSSO, 2010, p. 36). 

As experiências narradas neste trabalho foram coletadas por meio de entrevistas 
narrativas individuais com professores de música contando a sua construção como (eu) 
sujeito professor na relação com a escola de educação básica. “A forma narrativa da 
expressão de si é, sem dúvida, de todos os tempos, mas ela é mais particularmente de 
um tempo que induz cada um a manifestar as marcas pessoais de sua passagem no 
mundo e que identifica consciência de si e ação sobre o mundo” (DELORY-
MOMBERGER, 2008, p. 78). São as narrativas dos professores que pretendem 
fomentar a construção e compreensão de si como (eu)sujeito professor. 

Para participar da pesquisa, foram escolhidos quatro professores da região de Natal-
RN, que atuam na educação básica há mais de 5 anos. Conforme Marcelo (2009), 
professores com pelo menos cinco anos de experiência e elevado nível de destreza são 
considerados peritos, ou seja, não são professores iniciantes. Por ocasião deste 
trabalho, apresentaremos resultados obtidos por meio das entrevistas narrativas 
realizadas em meados de 2019 com os dois últimos entrevistados, os professores que 
serão aqui identificados como Cora e Fábio. 

A professora Cora tem 39 anos, é formada em Educação Artística pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte desde 2005 e possui Especialização e Mestrado em 
Música pela mesma instituição. Em 2006 fez o concurso para professor do estado e 
passou a atuar em uma escola da rede. Em 2009, passou também a atuar no Município 
de Natal. Atualmente, trabalha na Secretaria de Educação do Estado na área da 

formação pedagógica de professores. 
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O professor Fábio tem 55 anos, é formado no curso de Educação Artística pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte desde 1997 e atua na rede básica 
estadual de ensino de Natal-RN desde o ano de 2000, mediante seleção pelo concurso 
do estado. Atualmente, atua em duas escolas, - uma delas há 20 anos - um total de 34 
turmas, com carga horária de vinte horas em cada. Também desenvolve um projeto de 
percussão em uma das escolas. 

Por meio da entrevista narrativa, nós, como acolhedoras dos relatos de experiências, 
procuramos captar as marcas e vestígios da construção do sujeito com o lugar em que 
transcorrem suas vivências. 

 

Resultados e Discussões 

 

Discussão dos resultados 

As narrativas dos professores nos levam a conhecer e reconhecer traços do 
desenvolvimento profissional que eles mesmos provocam ao significarem as relações 
que ocorrem nos seus espaços de trabalho. Essas relações tanto envolvem alunos, 
professores, quanto conteúdos, ideias, saberes e conhecimentos do mundo. Relações 
que provocam formação e desenvolvimento profissional da prática, na prática e para a 
prática (MARCELO, 2009). 

A professora Cora, ao narrar sua vida com a escola de educação básica, indicou a 
importância de criar vínculos com o espaço para torná-lo um lugar seu. A maior 
frequência de atuação em um espaço fez com que ela fortalecesse os vínculos de 
modos diferentes em dois contextos mostrando-nos a necessidade de estar presente no 
espaço para que se possa fortalecer relações, apegar-se e assim, também, se dedicar 

de modo diferenciado. 

Bom, eu sempre dizia assim que o FLOCA era a minha terceira casa porque a primeira 
casa era a da minha mãe, dos meus pais, aí vinha aqui pra universidade, pra escola de 
música, a segunda e lá, o FLOCA era a terceira casa. Então assim, na escola do estado 
que é o FLOCA, ave Maria, eu tenho até hoje um sentimento assim, de muito carinho. 
Eu criei vínculos lá, é tanto que eu fazia coisas que nem cabem dentro da minha função 
enquanto professora. Eu montava horário de aula calendário, os eventos, as formações, 
eu contribuía com os textos. Então assim, eu tive um vínculo muito afetivo com a escola, 
e eu queria ver a escola sempre bem, eu trabalhava… era pensando sempre no melhor 
da escola, para o crescimento da escola. No município, eu já não tive tanto isso porque 
no município eu sempre tive a carga horária quebrada, eu trabalhava em duas escolas. 
Então, eu estava num dia em uma escola, no outro dia, eu já ia outra escola, no outro 

dia, eu já ia… (CORA, 2019). 

A fala da professora indica o crescimento e desenvolvimento profissional dela vinculado 
ao lugar onde isso ocorre. Ela nos contou o quanto é difícil estabelecer vínculos com as 
escolas onde trabalha poucas horas e como se tornava difícil se apegar a determinados 
espaços. É possível perceber que Cora conseguiu transformar uma das escolas em que 
atuava em lugar de crescimento/desenvolvimento e aprendizagem profissional quando 
também conseguiu vincular-se ao espaço, às pessoas, com a sua bagagem (ao seu 
ser). 

Ao escutarmos os professores, conseguimos logo notar que cada um traz uma bagagem 
de vida associada ao seu modo de ser professor. Cada professor tem seu jeito, suas 
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particularidades, sua identidade profissional. Essa identidade profissional mostra-se 
atravessada e amalgamada ao seu jeito de ser e viver. Não há como desmembrarem a 
conexão dessas diferentes “bagagens”, mas, sim, como transformarem, reconstruírem 
ou construírem modos de ser a agir com tudo o que os cerca e os constitui. 

Professor Fábio, em sua narrativa, nos mostrou como ele tem a necessidade de “dar a 
sua cara” ao seu trabalho, pois trabalha em vários espaços e com muitas pessoas 
diferentes, são 34 turmas em três turnos diários. Ele afirma que criou um vínculo com a 
aula de Artes, conectando-se com a realidade das escolas e com o conteúdo de suas 
aulas. Ao falar sobre esse vínculo, Fábio nos fez perceber a necessidade de conexão 
com a sua própria bagagem para conseguir construir um lugar seu de atuação no meio 
de tanta diversidade, assim como um vínculo com o conteúdo da aula pensado e 
selecionado para proporcionar experiências significativas com artes para os alunos. 
Fábio está há mais de 20 anos em uma mesma escola, e sua fala nos traz indícios de 
uma conduta encontrada por ele para a “sobrevivência” como professor na educação 

básica em meio às condições de trabalho em que se encontra. 

Retomando a ideia de lugar, a partir da fala do professor Fábio, conseguimos perceber 
um terceiro lugar de desenvolvimento profissional, “a toca”. 

A toca é um “terceiro lugar”, onde se dá a vinculação entre o lado pessoal e o lado 
profissional; a vinculação entre o (eu)sujeito e o trabalho. Mas a vinculação, para 
configurar a toca, também precisa ser formativa; a vinculação precisa trazer outras ou 
novas formas, precisa transformar ou mudar a forma anterior de algum modo, seja a 
forma do pessoal, seja a forma do profissional. A toca é, assim, um lugar interno de 
formação que, ao amalgamar formação pessoal e profissional, se torna lugar promotor 
do desenvolvimento profissional (GAULKE, 2019, p. 15). 

No mesmo sentido, a professora Cora nos lembra de que o encontro com a sua 
bagagem ocorreu de modo mais espaçado na sua atuação, provocando traços de 
desenvolvimento profissional. Ela percebeu que o retorno à universidade a levou a 
identificar a necessidade de mudanças nas suas práticas. Voltar à academia fez Cora 
perceber a importância do professor já em atuação buscar formação e lembrar que a 
universidade dá os meios e a escola molda o professor. 

[...] A especialização fez tum assim nos meus olhos [gesticula]. Porque eu disse meu 
Deus, olhe só, o que eu fazia era tudo, menos educação musical. Aí pronto, o curso de 
especialização me deu um outro olhar para a educação musical dentro da escola. Aí 
aliado ao PIBID, pronto, aí sim, eu comecei a perceber que eu deveria mudar a minha 
prática e que eu teria muito mais pra aprender. E assim eu fui galgando isso, né. 
Terminei a especialização e tal, e o Pibid foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando 
foi em 2013, a escola abriu o mestrado, a primeira turma do mestrado, aí eu disse “Ah, 
eu vou fazer!”. Aí fiz toda a seleção, passei! Primeira turma do mestrado também. Aí 
pronto, como o Pibid tava sendo um divisor de águas na minha vida, eu disse: “não 
gente, eu tenho que estudar isso, meu objeto de estudo tem que ser isso” (CORA, 2019). 

Para a professora Cora a oportunidade de rever as práticas possibilitou um novo 
caminho no seu desenvolvimento profissional. Ela contou que “[...] realmente foi uma 
reviravolta no meu desenvolvimento profissional. Mudou assim, literalmente. Eu digo 
que eu era uma professora e depois do Pibid, a partir do Pibid, eu passei a ser outra 
professora” (CORA, 2019). 

Cora destacou que cresceu e amadureceu muito nesse período de retorno à 
universidade. Essas novas experiências lhe possibilitaram se transformar e se ver como 
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“[...]outra profissional. Hoje não se compara ao que era quando comecei e o que eu sou. 
Foi um crescimento profissional, um desenvolvimento mesmo” (CORA, 2019). 

Nóvoa (2019, p.11) destaca que “a formação continuada não deve dispensar nenhum 
contributo que venha de fora, sobretudo o apoio dos universitários e dos grupos de 
pesquisa, mas é no lugar da escola que ela se define, enriquece-se e, assim, pode 
cumprir o seu papel no desenvolvimento profissional dos professores”. 

Trata-se de edificar um novo lugar para a formação de professores, numa zona de 
fronteira entre a universidade e as escolas, preenchendo um vazio que tem impedido de 
pensar modelos inovadores de formação de professores. [...] é neste lugar que se 
produz a profissão de professor, não só no plano da formação, mas também no plano 
da sua afirmação e reconhecimento público. Este lugar tem de juntar pessoas 
comprometidas tanto com o trabalho universitário como com o futuro da profissão 
docente (NÓVOA, 2017, p.1115). 

Conforme a professora Cora mesmo ressalta, o retorno à universidade, aos estudos e 
reflexões teóricas dentro de um lugar formativo foi muito importante para ela. No 
entanto, a prática em sala de aula é o que Cora destaca como imprescindível para 
tornar-se professor da educação básica. 

Para além da prática como construtora da docência, professora Cora entende a 
necessidade da prática na sala de aula como meio para conhecer e reconhecer seus 
alunos, pois como professora ela depende do outro, sabendo que só faz sentido ser 
professora se tiver um aluno ali. Ela explica que a escola ensinou que ela não pode 
exercer uma educação bancária, que é necessário que os alunos vivam o conteúdo e 
que a sala de aula precisa ser pensada como um conhecimento de vida. Para isso 
muitas vezes 

[...] a prática ela tem que transcender a sala de aula, não é só o conhecimento técnico, 
eu acho que é o conhecimento de vida, essas construções afetivas, eu acho que isso 
também a escola me ensinou bastante porque não é só uma coisa, chegou ali, 
depositou, como Paulo Freire falava, né? Aquela educação bancária. Então assim, a 
gente tem que transcender isso aí. Então pra mim, foi uma das coisas que a escola 
também me ensinou (CORA, 2019). 

Podemos perceber que os vínculos, a construção coletiva da aprendizagem e a 
formação humana e para vida dentro de sala são significativas no processo de 
desenvolvimento profissional. São essas ações dos professores, vinculadas à conexão 
que realizam com sua bagagem, que provocam a construção da sua toca, do seu lugar 
de desenvolvimento profissional. São ações e provocações particulares de cada 
professor, mas que se destacam importantes para se reconhecer no seu trabalho na 
sala de aula. Segundo Nóvoa, 

Ser professor não é apenas lidar com o conhecimento, é lidar com o conhecimento em 
situações de relação humana. Repita-se uma afirmação óbvia, mas nem sempre bem 
compreendida: a missão de um professor de Matemática não é apenas ensinar 
Matemática, é formar um aluno através da Matemática. Um professor actua sempre num 
quadro de incerteza, de imprevisibilidade. Muitas vezes não sabemos tudo, não 
possuímos todos os dados, mas, ainda assim, temos de decidir e agir. Esta “arte de 
fazer”, para citar Michel De Certeau (1990), é central para a profissionalidade docente, 
mas não se trata de um saber-fazer. É a capacidade de integrar uma experiência 
reflectida, que não pertence apenas ao indivíduo, mas ao colectivo profissional, e dar-

lhe um sentido pedagógico (NÓVOA, 2017, p.1127). 
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Professor Fábio nos contou sobre o seu nervosismo de lidar com a imprevisibilidade 
presente na sala de aula. Ele buscou formas de trabalhar o seu jeito de ser frente a um 
público para tornar-se professor. É importante lembrarmos que ser professor não é algo 
inato. Não é somente sobre saber alguma coisa e ensinar, transferir ao outro, pois, como 
já destacado, há o vínculo com os alunos, com o conhecimento e reconhecimento de si 
e dos outros na sala de aula. 

[...] eu me escondia atrás do cabelo com vergonha. Eu comecei a apresentar seminários 
assim, com mais tranquilidade, quando um aluno meu me deu uma dica… um aluno 
não, um colega que disse “rapaz, a gente faz de conta que tá em um teatro. Veste um 
personagem e vai lá e representa”, aí eu fui me libertando um pouquinho aí, eu inventava 
um personagem lá e apresentava o seminário. Mas, para começar a dar aula, eu… eu 
ficava naquela, se o aluno perceber que eu tô nervoso, aí... [demonstra como fazia para 
se soltar] (FÁBIO, 2019). 

Professor Fábio, ao longo de sua narrativa, foi nos contando sobre a grande 
necessidade de cativar os alunos para participarem das aulas de Artes. Cada aula é 
uma conquista dos alunos, com o conteúdo que se traz para a aula. O professor deve 
intervir e saber mediar quando ocorrer essas situações. A partir da conquista, você pode 
trazer o que propôs. 

Assim, eu não vou dizer que a aula é sempre tranquila. Nem sempre é tranquila a aula, 
né. Às vezes os alunos tão ali… não querem nada, sei lá… dispersos… Você tem que 
tá sempre conquistando… cada aula é uma conquista, você tem que tá sempre 
conquistando os alunos para trazer para o que você quer. Aí eles gostam né, mas 
quando é a parte mais do blá blá blá, de tá lendo... eles gostam mais da parte prática, 
aí a gente tem que tá sempre fazendo alguma coisa, teoria e prática, teoria e prática... 
só teoria, eles ficam meio sem querer fazer... E é bom assim, tá fazendo algo prático, 
até pra eles verem que dá certo aquilo que eles viram (FÁBIO, 2019). 

O professor se permite lidar com a turma e dá a oportunidade para os alunos, 
perguntando se eles querem trabalhar com o que ele está sugerindo. A aula e os 
momentos da aula são uma construção coletiva em que o professor procurar explorar o 
potencial criativo dos alunos. Ele parece buscar uma ressignificação do ensino de 
música e dos recursos didáticos tradicionais, estimulando a criatividade dos alunos e 
dando a eles espaço para essa criação. 

É, e eu peguei uma turma de… naquela época era oitava série, não era ainda por ano, 
era oitava série. Aí era uma turma rebelde assim, que “é, aquela turma ali o pessoal é 
bagunceiro!” Aí eu cheguei, aí… eu sempre tive facilidade de entrosamento com o 
pessoal, aí eu “e aí, vamos fazer um projeto de música aqui”. Aí os alunos “bora!” [...] 
todo aquele gingado, sabe? Aí “vamos fazer?”. A gente fez os instrumentos de material 
reciclável, assim, cano de pvc de 200, que eles arranjaram, aí eu disse “vamos arranjar 
umas latas e tal”, aquelas latas de tinta pra dar os agudos e os graves, eles arranjaram 
uns canos de pvc de 200 milímetros, que é bem assim, bem… [demonstra com gestual], 
e botava encerado de sofá pra fazer a parte grave. Eu sei que ficou muito massa assim, 
os tambores. (FÁBIO, 2019). 

Segundo professor Fábio, no decorrer das atividades e apresentações dos resultados 
os alunos se sentiram realizados com a oportunidade, também se sentindo importantes 
quando reconhecidos pelo trabalho musical que estavam realizando. Fábio sempre dá 
abertura para que os alunos tragam suas proposições e constrói junto com eles, 
trabalhando com muitas referências musicais diretas dos alunos. E foi assim que o grupo 
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cresceu, que se definiu o nome da banda, que mexeu com a realidade da escola, 
mostrando a oportunidade de aprendizagem musical conectada aos alunos. 

O fazer música mostrou-se como um lugar de socialização, relação entre pessoas e 
músicas, construindo conhecimento, e tudo demarcado com o estilo da comunidade 
local, uma identidade própria do grupo. 

Segundo Bowman, 

A Educação Musical, em contraste com o mero treinamento, é uma preparação para a 
cidadania - que tipo de pessoa é bom ser e que tipo de sociedades esperamos construir 
por meio de nossas ações (musicais). Para fins importantes como esses, certas práticas 
musicais e instrucionais são claramente mais adequadas do que outras. Os que têm 
formação musical estão preparados não apenas para replicar práticas atuais, mas para 
transformá-las, estendê-las e até mesmo resistir a elas quando necessário. Isso coloca 
questões éticas profundas – em vez de técnicas e respostas predeterminadas - no cerne 
do processo de educação musical (BOWMAN, 2018, p. 174, tradução nossa). 

A educação básica é lugar de preparação para a cidadania como mesmo prevê a Lei de 
Diretrizes e Base nº9394, a conhecida LDB. Formar cidadãos deve ser a nossa principal 
preocupação e ocupação na educação básica, e é necessário lembrar que a aula de 
música também precisa se encarregar disso. Conforme Bowman (2018) nos voltamos a 
essa preparação para a cidadania ao reforçar e dar importância às múltiplas práticas 
musicais, à escuta dos alunos pelo professor e o ensino aprendizagem para o ser e 
estar no mundo inclusive musical. 

 

Conclusão 

 
Esta pesquisa tem como objetivo principal compreender como ocorre o processo de 
desenvolvimento profissional de professores de música da região da Grande Natal a 
partir da sua relação com a escola de educação básica. 

Utilizamos as narrativas autobiográficas como caminho teórico-metodológico. 
Entrevistamos quatro professores licenciados em música que atuam há mais tempo em 
escola de educação básica. Apresentamos aqui neste texto resultados da análise de 
dados, trazendo a análise de partes de duas entrevistas realizadas. 

Conforme o relato dos professores foi possível compreender uma necessidade de 
olharmos com cuidado para a relação da formação acadêmica e o ser/estar na escola. 
É percebida uma lacuna na formação quando se refere à conexão entre escola e 
universidade, ou, segundo Nóvoa (2019) uma comunidade de prática e formação. No 
ensino de música a conexão com a escola, ou a falta dela, acaba ficando visível quando 
percebemos o desconforto dos professores que, quando iniciantes, tentam realizar a 
transformação do “conteúdo” em prática musical, principalmente até encontrarem o seu 
jeito de ser professor. E ainda pode confundir o professor quando esse jeito está bem 
longe do que foi vivenciado na academia e, sim, mais próximo da sua bagagem musical. 

No entanto, percebemos aspectos positivos no receio dos professores quando isso os 
leva a se desafiar, buscar ajuda, buscar formação, reconhecer-se e compreender-se 
como professores que se encontram em um processo de desenvolvimento profissional. 
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O vínculo necessário para provocar e suscitar o desenvolvimento profissional prevê um 
encontro humano, prevê relações que envolvam professor, aluno e música. Ensinar e 
aprender é uma relação de reciprocidade, portanto estamos “à mercê” do outro. 
Precisamos do outro para nos tornarmos professores e não somente ensinantes. É por 
tudo isso que a aula com a prática musical parece fazer mais sentido para os alunos, 
pois ali ocorre uma troca, uma relação de aprendizagem musical. 

A fim de tratar sobre as ideias de formação para cidadania percebemos que se faz 
necessário desenvolver mais o entendimento à liberdade de expressão musical, à 
possibilidade de intercâmbio musical e à necessidade do direito de partilha de 
conhecimento. Em outros trabalhos pretendemos aprofundar, mas lembrar de que a 

formação humana tem que estar acima de qualquer conteúdo específico. 

Especialmente no que concerne à área da educação musical, esta investigação torna-
se importante para estabelecer novos parâmetros de inserção e manutenção da música 
na escola e para contribuir na compreensão dos lugares, dos significados e dos sentidos 

que a música tem ocupado na escola de educação básica. 
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TÍTULO: Desenvolvimento de um assistente musical para computação de resultados 

pré-composicionais (renovação) 

Resumo 

Este trabalho de pesquisa trata-se da continuação do projeto C-Syncker - 
Desenvolvimento de um assistente computacional para geração de resultados pré-
composicionais, desenvolvido por Pessoa (2019), sendo baseado no método de 
composição musical de Joseph Schillinger (Sistema Schillinger de Composição 
Musical). Para este projeto, continuou-se utilizando a linguagem de programação C++ 
no desenvolvimento do assistente de composição musical. Apesar de já existirem outros 
softwares livres para composição musical, ainda há a carência de um assistente de 
composição baseado no método de Schillinger, para sanar essa carência, iniciou-se o 
desenvolvimento do C-Syncker, que se trata de de uma calculadora de operações 
composicionais. A partir do projeto já existente, buscamos melhorá-lo durante esta 
pesquisa, adicionando novos recursos e melhorando funcionalidades já existentes, 
seguindo as mesmas diretivas do projeto anterior, ou seja, buscando manter um 
software baseado em uma arquitetura extensível, boas práticas de programação e 
padrões de projeto, que possa auxiliar na composição musical, através das técnicas 
propostas no SSCM. Sendo assim, seguiu-se implementando novas operações 
baseadas no SSCM. 
 
Palavras-chave: C-Syncker, Sistema Schillinger de Composição Musical, C++ 

TITLE: Development of a musical assistant for computing pre-compositional results 

(renovation) 

Abstract 

This research work is the continuation of the C-Syncker project - Development of a 
computational assistant for generating pre-compositional results, developed by Pessoa 
(2019), based on the method of musical composition by Joseph Schillinger (Schillinger 
System of Composition Musical). For this project, the C ++ programming language was 
continued in the development of the musical composition assistant. Although there are 
already other free software for musical composition, there is still a shortage of a 
composition assistant based on the Schillinger method, to remedy this shortfall, the 
development of the C-Syncker started, which is an operations calculator compositional. 
Based on the existing project, we seek to improve it during this research, adding new 
features and improving existing functionality, following the same guidelines as the 
previous project, that is, seeking to maintain software based on an extensible 
architecture, good programming practices and design patterns, which can assist in 
musical composition, through the techniques proposed in SSCM. Thus, it continued to 
implement new operations based on SSCM. 
 
Keywords: C-Syncker, Schillinger System of Musical Composition, C++ 

Introdução 
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Este trabalho de pesquisa trata-se da continuação do projeto C-Syncker - 
Desenvolvimento de um assistente computacional para geração de resultados pré-
composicionais, desenvolvido por Pessoa (2019), sendo baseado no método de 
composição musical de Joseph Schillinger (Sistema Schillinger de Composição 
Musical). Para este projeto, continuou-se utilizando a linguagem de programação C++ 
no desenvolvimento do assistente de composição musical. Apesar de já existirem outros 
softwares livres para composição musical, ainda há a carência de um assistente de 
composição baseado no método de Schillinger, para sanar essa carência, iniciou-se o 
desenvolvimento do C-Syncker, que se trata de de uma calculadora de operações 
composicionais. A partir do projeto já existente, buscamos melhorá-lo durante esta 
pesquisa, adicionando novos recursos e melhorando funcionalidades já existentes, 
seguindo as mesmas diretivas do projeto anterior, ou seja, buscando manter um 
software baseado em uma arquitetura extensível, boas práticas de programação e 
padrões de projeto, que possa auxiliar na composição musical, através das técnicas 
propostas no SSCM. Sendo assim, seguiu-se implementando novas operações 
baseadas no SSCM.  
 
Metodologia 

 
Para realização desse projeto, foi necessário estudar conceitos importantes da 
linguagem C++, como por exemplo o conceito de ponteiros, que  é uma "variável" que 
contém um endereço de uma variável que contém um valor específico, para estudar tais 
conceitos, foi utilizado o livro "C++ How To Program" do Paul Deitel. Durante as 
primeiras semanas da execução do projeto o principal foco foi estudar os conceitos de 
C++ e entender a estrutura do código do C-Syncker, para isso durante todo o 
desenvolvimento do projeto eram marcadas reuniões semanais para apresentar os 
resultados obtidos durante a semana, tirar dúvidas acerca de possíveis erros e discutir 
possíveis implementações para o projeto. Para as etapas seguintes as reuniões foram 
mantidas, porém agora era necessário fazer o uso de um computador para efetivamente 
começar a programar, inicialmente utilizamos a plataforma GitHub para controle de fluxo 
de projeto e armazenamento dos dados em tempo real, no decorrer optamos por mudar 
para o GitLab por podermos privar o projeto na plataforma de forma gratuita, com isso 
definido foi-se seguindo o desenvolvimento do C-Syncker, semanalmente buscava-se 
melhorar em relação a semana anterior. Com isso foi-se codificando as novas 
operações presentes no C-Syncker atual, as operações de Derivar, Reverter, Ordenar, 
Remover Repetição, Juntar e Converter Altura para MIDI. 
 
Resultados e Discussões 

 
Inicialmente, a primeira operação a ser implementada foi a operação de Ordenar, que 
visa colocar em ordem a lista que o usuário escolhe, no início demandou-se mais tempo 
para a codificação desta operação por ainda estar no processo de conhecer o software 
C-Syncker já existente, no processo de entender sua arquitetura e estrutura de código, 
porém depois deste entendimento, essa operação pode ser desenvolvida, nas primeiras 
tentativas a operação não estava funcionando como o esperado de acordo com o 
SSCM, porém depois de algumas análises foi visto que faltava uma função auxiliar para 
determinar a forma como a lista deveria ser ordenada, após esse processo conseguimos 
atingir o resultado esperado para a computacionalização da operação ordenar. Em 
seguida seguiu-se o desenvolvimento da operação reverter, que busca retornar a lista 
de entrada começando do último elemento e finalizando no primeiro, esta operação foi 
bem simples de implementar e demandou apenas uma semana para o seu 
desenvolvimento, conseguiu-se atingir o resultado esperado de acordo com o método 
de Schillinger. Continuando o desenvolvimento, foi programada a operação de remover 
repetições, que consiste retornar uma lista a partir da lista de entrada, contendo apenas 
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elementos únicos, ou seja dada uma lista [f,e,d,e,g], a operação deve retornar a lista 
[f,e,d,g], para a programação desta, demandou um tempo maior, por ser necessário o 
desenvolvimento de uma lógica específica para o seu funcionamento no meio 
computacional, inicialmente os resultados não foram bons, gerando erros de execução, 
depois já foi possível executar a operação, porém ela gerava o resultado incorreto, 
removendo elementos que não eram repetidos, mediante a isso, procurou-se estudar 
um pouco mais sobre o funcionamento dessa operação no método SSCM, e finalmente, 
obteve-se o resultado esperado para a operação, a partir do desenvolvimento da lógica 
de programação correta. Em seguida, foi desenvolvida a operação Derivar, que 
retornava uma lista com tamanho n-1, contendo as derivadas discretas entre os 
elementos da lista de entrada com tamanho n, para o desenvolvimento desta operação, 
foi necessário estudar acerca do conceito de derivada discreta, após a fixação do 
conceito, foi possível desenvolver uma lógica de programção correta para o 
funcionamento da operação, atingindo o resultado esperado. Com isso, decidiu-se que 
era melhor realizar um estudo inicial sobre o funcionamento das operações seguintes 
antes de começar a programar, tendo em vista que aumentou a eficiência no 
desenvolvimento da operação anterior. A próxima operação desenvolvida foi a de juntar, 
que retornaria uma lista que era a junção de duas listas inseridas pelo usuário, ou seja, 
se o usuário inserisse a lista [f,e,d] e [d,e,f] a operação deveria retornar a lista 
[f,e,d,d,e,f], após um estudo inicial, foi possível desenvolver uma lógica de programação 
satisfatória para esta operação, conseguindo atingir o resultado esperado. Por fim, foi 
desenvolvida a operação que converte alturas para número MIDI, que retornaria uma 
lista de números inteiros a partir da lista de alturas da entrada, para o desenvolvimento 
desta operação foi necessário entender o que era um número MIDI e como ele estava 
relacionado com as alturas, a partir desse estudo conseguiu-se desenvolver a operação, 
fazendo uso de uma feature já existente no projeto, e assim, atigindo o resultado 
esperado. 
 
Conclusão 

 
Para concluir, conseguimos bons resultados com o trabalho desenvolvido, porém não 
conseguimos finalizar alguns pontos que eram desejáveis no projeto, como a finalização 
de algumas operações, que se tornaram complexas e demandaram muito tempo 
desenvolvendo, o que não atingiu resultados esperados, além disso não foi possível 
gerar uma interface gráfica, porém não é algo que afete o funcionamento efetivo do 
programa. Por fim, é sugerível sempre antes de começar a programar, buscar fazer um 
estudo de caso do que precisa ser feito, para que tempo seja poupado e o trabalho seja 
mais efetivo. 
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Tela de inicio do C-Syncker 
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TÍTULO: Narrativas autobiográficas de Professores de Música da Educação Básica do 

Natal-RN e o seu desenvolvimento Profissional Docente 

Resumo 

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa que tem como objetivo geral 
compreender como ocorre o processo de desenvolvimento profissional do professor de 
música do Natal a partir da sua relação com a escola de educação básica. A presente 
pesquisa foi realizada a partir de conceitos e entendimentos advindos dos resultados 
finais da tese de Gaulke, utilizando-se também da visão conceitual de lugar de Tuan, de 
desenvolvimento profissional de Nóvoa e de construção biográfica de Delory-
Momberger, bem como a pesquisa autobiográfica e as narrativas. O estudo foi realizado 
por meio de entrevistas narrativas com quatro professores licenciados, experientes e 
atuantes em escolas de educação básica de Natal, pensando a escola não como um 
pano de fundo, mas na complexidade de sua dimensão espacial. Os resultados aqui 
abordados correspondem a dois professores entrevistados e sinalizam que as relações 
do professor com a escola como base do desenvolvimento profissional do professor de 
música dependem do reconhecimento da profissão, do entendimento do ser professor 
na escola e de que fazem parte de uma categoria profissional, da relação e vinculação 
com os sujeitos escolares e da compreensão do que aprendem na e com a escola. 
Esses resultados favorecem a compreensão do processo em que se alia a formação 
com a atuação e fornecem pistas para pensar a formação de professores em cursos de 
licenciatura em música nas universidades federais, principalmente no estado do Rio 
Grande do Norte. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional. Professores de música. Educação 

básica. 

TITLE: Autobiographical narratives of Music Teachers in Basic Education in Natal-RN 

and their professional development 

Abstract 

 

This work presents the results of a research that has as its general objective to 
understand how the process of professional development of music teachers in the region 
of Natal occurs from their relationship with the basic education school. This research was 
carried out based on concepts and understandings arising from the final results of 
Gaulke's thesis, also using Tuan's conceptual view of place, the development of 
professional development in Nóvoa and the biographical construction of Delory-
Momberger, as well as the autobiographical research and narratives. The study was 
carried out through narratives with four licensed teachers, experienced and working in 
basic education schools in Natal, thinking of the school not as a background, but in the 
complexity of its spatial dimension. The results here corresponding to two teachers 
interviewed and indicate that the teacher's relations with the school as a basis for the 
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professional development of the music teacher dependent on the recognition of the 
profession, the understanding of being a teacher in the school that they are part of a 
professional category, the relationship and connection with students and understanding 
what we learn at and with the school. These results favor the understanding of the 
process in which the training follows with practice and clues to think about teacher 
training in music education courses at federal universities, mainly in the state of Rio 

Grande do Norte. 

 
 
Keywords: Professional development. Music teachers. Basic education. 

Introdução 

Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa vinculada à Iniciação Científica na 
UFRN intitulada Desenvolvimento Profissional de Professores de Música na Escola de 
Educação Básica. Tendo em vista a atuação na educação básica, a formação inicial em 
curso de licenciatura é, necessariamente, parte do processo de desenvolvimento 
profissional, pois a licenciatura é uma exigência legal e, como tal, propicia ao professor 
a licença para atuar. Essa formação, como indicam a legislação (BRASIL, 2015) e a 
literatura da área de educação musical (TOURINHO, 1995; BELLOCHIO, 2001; 
MATEIRO; TÉO, 2003; SANTOS, 2003; BEINEKE, 2004; FIGUEIREDO, 2005) não 
deve ser vivida sem referência aos espaços de atuação ou, ainda, sem a vinculação a 
um espaço. 

No entanto, essas recomendações parecem permanecer no plano das ideias e não 
chegar a ações. Macedo (2015), em sua tese, percebe que “a aproximação da formação 
aos campos de atuação parece ser uma tarefa bastante complexa, para a qual os 
autores não apontam soluções finais” (MACEDO, 2015, p.112). 

Este propósito, de se pensar um percurso de formação inicial que esteja vinculado aos 
espaços de atuação profissional, encontra ressonância nas ideias de autores da área 
de educação, como Nóvoa (2009) e Zeichner (2010), que propõem princípios 
orientadores dessa formação. 

A formação do professor, entretanto, não se encerra com a formação inicial. Canário 
(2001) e Marcelo (2009), por exemplo, referem-se à formação do professor como um 
processo contínuo de desenvolvimento profissional, que combina a formação em nível 
superior prévia com a construção e reconstrução cotidiana do saber e do agir 
profissional no interior da escola. Ainda, de acordo com Canário (2001), é na escola, 
onde se aprende a ser professor. 

Percebemos o desenvolvimento profissional como forma de definir um processo a longo 
prazo, individual e coletivo, que ocorre no contexto de ensino, nas experiências com a 
escola e que contribuem para o desenvolvimento do professor. É uma construção que 
provoca um processo interativo e dinâmico a partir da relação do professor com a 
escola. 

A presente pesquisa foi realizada a partir do entendimento, advindo de resultados finais 
da tese de doutoramento da orientadora (GAULKE, 2017), de que a dinâmica do 
processo de desenvolvimento profissional se dá a partir da constituição de uma toca 
(ethos), da sua morada, em que o professor constrói lugar em si mesmo, constituindo-
se biograficamente a partir da escola (lugar). 
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A partir dos conceitos e proposições acima elencados, como objetivo geral desta 
pesquisa buscou-se compreender como ocorre o processo de desenvolvimento 
profissional de professores de música da região do Natal a partir da sua relação com a 
escola de educação básica. Esse objetivo se desdobra nos seguintes objetivos 
específicos: identificar experiências de vida e formação que foram significantes para os 
professores de música se tornarem professores da educação básica; reconhecer 
experiências construídas na relação do professor de música com a escola de educação 
básica; entender as experiências na e com a escola que os professores de música 
significam no seu processo de desenvolvimento profissional. 

 

Metodologia 

 

São as experiências resultantes da relação do professor com a escola que entendemos 
como parte do desenvolvimento profissional e como o foco deste trabalho, mas como 
se dá essa relação? 

Conforme sintetiza Macedo (2015, p. 147), “[...] ainda são poucos os trabalhos que 
buscam conhecer o que os professores pensam, como agem em sala de aula e como 
organizam seu trabalho”. Ou ainda, como indica Del-Ben (2013), a escola tem estado 
invisível na literatura da educação musical. Tratar o espaço escolar apenas como uma 
generalidade pode podar-nos da compreensão da escola como um lugar constituído de 
relações e experiências humanas. 

Para aprofundar o entendimento de escola não somente como um segundo plano, 
buscamos entender os significados de espaço e de lugar, pois no âmbito da geografia 
esses termos recebem significados diferentes. 

Lévy e Lussault (2003, p. 560, tradução nossa) afirmam que lugar é um “espaço em que 
a distância é irrelevante. A caracterização de um espaço como lugar é o resultado de 
uma construção”. Para Tuan (1975, p. 152), o “lugar é um centro de significados 
construído pela experiência”, “é criado pelos seres humanos para os propósitos 
humanos” (TUAN, 1975, p. 160), Ou, ainda, conforme Leite (1998, p. 10), o “lugar é 
principalmente um produto da experiência humana”. 

Entendemos o lugar como uma construção social, imbuída de valores e significados, 
constituída da experiência que temos com o mundo. Considerando a escola um lugar 
constituído da experiência humana, apresentamos a seguir a construção biográfica 
como um caminho de entendimento da relação entre espaço e lugar e de 
acompanhamento do desenvolvimento profissional do professor de música que ocorre 
na escola. 

Cada sujeito é construído por uma pluralidade de lugares que se fixam nele a partir da 
ancoragem em cada espaço, e isso passa a fazer parte dele a partir da sua ação 
individual. Como Delory-Momberger (2012, p. 74-75) afirma, “[...] no lugar onde 
estamos, trazemos conosco e vivemos uma pluralidade de lugares”. 

Portanto, como caminho teórico-metodológico, utilizamos a pesquisa autobiográfica 
para compreender os significados daquilo que o indivíduo narra de sua história. É 
através das narrativas que as pessoas contam suas experiências, como e quando 
aconteceram, trazendo uma sequência de fatos que procuram as respostas do porquê 

e de como aquilo ocorreu. 
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As experiências narradas neste trabalho foram coletadas por meio de entrevistas 
narrativas individuais com professores de música contando a sua construção como 
(eu)sujeito professor na relação com a escola de educação básica. “A forma narrativa 
da expressão de si é, sem dúvida, de todos os tempos, mas ela é mais particularmente 
de um tempo que induz cada um a manifestar as marcas pessoais de sua passagem no 
mundo e que identifica consciência de si e ação sobre o mundo” (DELORY-
MOMBERGER, 2008, p. 78). São as narrativas dos professores que pretendem 
fomentar a construção e compreensão de si como (eu)sujeito professor. 

Para participar da pesquisa, foram escolhidos 4 professores da região de Natal-RN, que 
atuam na educação básica há mais de 5 anos. Conforme Marcelo (2009), professores 
com pelo menos cinco anos de experiência e elevado nível de destreza são 
considerados peritos, ou seja, não são professores iniciantes. Por ocasião deste 
trabalho, apresentaremos resultados obtidos por meio das entrevistas narrativas 
realizadas com dois entrevistados, os professores que serão aqui identificados como 

Jorge e Camilo. As entrevistas tiveram duração de, respectivamente, 01:44 e 01:19. 

O professor Jorge tem 26 anos e é licenciado em música pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte desde 2015. No ano de 2013, passou a atuar como professor de 
música em uma escola de educação básica confessional de Natal, na qual ainda atua, 

trabalhando com dezessete turmas cumprindo cerca de vinte horas semanais. 

O professor Camilo tem 35 anos e atualmente mora em Natal-RN. Possui graduação e 
especialização em educação musical pelo Conservatório de Música. Após ser aprovado 
em dois concursos públicos, um efetivo e outro temporário, veio para Natal no ano de 
2012 para atuar na educação básica. Trabalha atualmente como professor efetivo de 
uma escola de educação básica com oito turmas, cumprindo a carga de vinte e quatro 
horas semanais - essas quatro horas a mais são destinadas para o projeto de flauta 
doce que ele desenvolve dentro da escola. 

Por meio da entrevista narrativa, nós, como acolhedores dos relatos de experiências, 
procuramos captar as marcas e vestígios da construção do sujeito com o lugar em que 
transcorrem suas vivências. 

Apresentamos a seguir um breve recorte das análises das entrevistas realizadas com 
dois professores de música de escolas de educação básica de Natal. Destacamos 
aspectos e vestígios do desenvolvimento profissional de professores de música vividos 
e construídos junto com a escola: sobre ser professor na escola; sobre o que o professor 
aprende na e com escola. 

 
Resultados e Discussões 

 

As narrativas dos professores se desenrolaram em trajetórias de vida profissional 
vividas junto com a escola. Na relação com a escola de educação básica, os 
professores, ao conscientizarem-se da dinâmica de ensinar, evidenciaram disposição 
para aprender com os alunos na prática, na realidade em que se encontravam, e 
constituírem-se através desse lugar. É a escola que fez dos professores ensinantes e 
aprendizes, e é a prática na sala de aula que pode mostrar caminhos para que possam 
aprender e, assim, consigam se vincular a esse espaço. 

O professor Camilo, em sua narrativa, destaca os processos que permearam sua 
formação musical. Considera sua experiência desde o conservatório de música, as 
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bandas e o projeto social onde atuou durante sua graduação, como partes importantes 
dessa construção como docente. Para Camilo, a vivência com o projeto social lhe 
permitiu aprender a lidar com a educação em contextos de vulnerabilidade social e, em 
todo seu relato, enfatiza a necessidade do professor de música, durante sua formação, 
passar por espaços que o preparem para a sala de aula. Ao passar em dois concursos 
no mesmo período, iniciou sua atuação na educação básica. Em sua narrativa, externa 
uma preocupação para com o acolhimento e o suporte que as escolas precisam dar ao 
professor iniciante, lembrando de como sente falta de recursos que possam nortear essa 
iniciação. Além disso, sente a necessidade de retornar à universidade para continuar 
sua trajetória acadêmica e reconhece que as demandas de trabalho dificultam essa 

reaproximação. 

Vínculos 

Os vínculos estabelecidos na escola e/ou com os sujeitos escolares contribuem para o 
objetivo do professor em sala de aula. Para o professor Camilo, os alunos do grupo de 
flautas que coordena são parte importante desse processo, portanto, reafirma seu 
compromisso para com eles. 

E aí o meu vínculo é mais essa questão do compromisso de ser professor, vou pra lá 
pra dar aula, “o que tenho que fazer aqui? Dar aula? É. Posso contribuir alguma outra 
coisa? Sim, também”, contribuo da forma que dá para eu contribuir. E aí meu 
compromisso muito grande hoje é com esse grupo, principalmente das flautas, que é a 
parte que eu contribuo mais como professor de música, então eu tenho um compromisso 
muito grande com eles. (CAMILO, 2019) 

“Porque eles passam o ano todinho me ajudando e eu ajudando a eles”. Os vínculos se 
expressam em uma espécie de troca de favores, como uma forma de agradecimento 
que se dá por meio da sua atuação em sala. 

São base para fortalecer o compromisso do professor com o lugar da escola. A fala de 
Camilo traz o desejo de proporcionar a qualidade e melhoria da sua prática: “Mas eu me 
sinto vinculado nesse sentido, de querer sempre o melhor para escola, pro aluno.”. O 
caminho do professor é norteado pela busca do que pode oferecer para os alunos. “Eu 
acho que eu contribuo nesse sentido de buscar estratégias para melhorar o aprendizado 
deles.”. O compromisso com a melhoria no aprendizado dos alunos dá sentido à atuação 
do professor e mostra que tipo de profissional ele busca ser. 

Ser reconhecido e respeitado como professor de música na escola requer tempo. A 
consolidação dos processos de ensino possibilita o alcance da credibilidade do 

professor por parte da comunidade escolar. 

Nos primeiros meses eu sempre sou olhado como o que não faz música “esse menino 
não vai dar em nada”, aí quando chega no final do ano que eles veem um recital todo 
produzido pelas crianças, do cenário... que as crianças conseguiram compor as suas 
próprias produções musicais e também estão interpretando clássicos, todo mundo fica 
assim “nossa, deu certo! Olha que diferente!” (JORGE, 2019). 

Para a equipe escolar reconhecer esse professor de música parece ser algo complexo 
no começo, pois o entendimento da presença das Artes nas escolas ainda é duvidosa, 
como se remetesse ao entretenimento e não a um processo de construção de 
conhecimento em si. O que leva a um certo descrédito na atuação do professor de 
música, nas atividades e aulas conduzidas por ele. 
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Mas que eu também não ligo, sabe, para essa coisa do que não vai dar em nada, porque 
quando a gente tem certeza do que está fazendo e da sistematização que está 
propondo, não é opinião do outro que nos incomoda tanto, a gente quer mesmo é chegar 
onde a gente está propondo a chegar e externar aquilo para comunidade escolar, para 
o outro, da melhor forma possível, né. Então hoje já não me incomoda tanto esse olhar 
de repreensão ou esse olhar do não entendimento e eu também não gosto de parar 
muito para explicar, acho que o processo e o tempo são as melhores formas de se fazer 
entender (JORGE, 2019). 

É possível perceber uma ação do professor e dos alunos que promove a transformação 
desse professor. Um movimento, uma dinâmica que entrelaça o reconhecimento, 
aceitação e compreensão da construção do professor na escola e do seu lugar 
juntamente com os alunos. 

As narrativas dos professores se desenrolaram em trajetórias de vida profissional 
vividas junto com a escola. Na relação com a escola de educação básica, os 
professores, ao conscientizarem-se da dinâmica de ensinar, evidenciaram disposição 
para aprender com os alunos na prática, na realidade em que se encontravam, e 
constituírem-se através desse lugar. É a escola que faz dos professores ensinantes e 
aprendizes, e é a prática na sala de aula que pode mostrar caminhos para que possam 

aprender e, assim, consigam se vincular a esse espaço. 

No processo de desenvolvimento profissional ocorre uma configuração profissional do 
professor (NÓVOA, 1992), que está relacionada à construção do professor como 
profissional, mas, também, diretamente ligada à dimensão pessoal do professor. A partir 
disso, é possível perceber que esse lado pessoal se configura ao mesmo tempo que o 
lado profissional, pois é na presença pública do professor no espaço da escola que é 
promovida a configuração pessoal. 

É uma parte da vivência que você tem, passei por isso e isso, me ajuda nisso e isso, e 
isso já vai me ajudar naquilo... Então, essa diversidade de lugares também e a 
diversidade de alunos, de situações, as dificuldades e tudo, é que faz você sempre subir 
um pouquinho mais... [hesita] Subir, assim, no sentido de: hoje eu aprendi mais um 
pouquinho, hoje eu consegui fazer isso; se não consegui, eu tento novamente ou então 
de outra forma amanhã. Mas se você fizer com a intenção de que quer evoluir, então 
vamos encarar para fazer. Então eu acho que ajudou sim, bastante, mais o fato de ir 
realmente botar a mão na massa, de fazer, de tentar, de fazer... (CAMILO, 2019). 

O professor coloca-se como pessoa ao se relacionar com o outro, tornando-se presente 
publicamente para exercer a profissão e, assim, vai configurando-se pessoal e 
profissionalmente. O lado pessoal molda o lado profissional, enquanto o profissional 
reconstrói o pessoal, pois os professores partem do pessoal (suas crenças, valores, 
experiências) para definir o profissional quando chegam nas escolas. Posteriormente, a 
partir da relação com o outro, vão modificando o profissional e se transformando ou se 
alimentando pessoalmente. Jorge comenta: “[...] isso me torna uma pessoa cada... tento 
ser... cada vez melhor, né. Esse movimento de escutar ele está envolto de carinho, ele 
está envolto de atenção, de dar crédito, voz e vez ao que o outro está falando, é um 

movimento de empatia, de se colocar no lugar do outro” (JORGE, 2019). 

As situações com que os professores se deparam, despertam uma maior sensibilidade, 
que os constroem também como pessoas, uma vez que há compreensão da e na 
dimensão dos alunos. Professor Camilo comenta: “não tem como você conseguir evoluir 

só lendo, só estudando, é botar a mão na massa mesmo” (CAMILO, 2019). 
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Os vínculos construídos com os alunos apresentam um caráter mais afetivo. Há uma 
tessitura de relações que é fruto do convívio mais próximo com eles em sala de aula, 
bem como, da realização profissional sentida pelo professor. Camilo (2019) diz: “Mas 
eu me sinto vinculado nesse sentido, de querer sempre o melhor para escola, pro aluno”. 

As narrativas dos professores sinalizam um entendimento do ensino como encontro 
humano e como responsabilidade pelo outro. Basabe e Colls (2010, p. 146) afirmam: “O 
ensino envolve, pois, um encontro humano. Porque ensinar é, em definitivo, participar 
no processo de formação de outra pessoa, tarefa que só pode ser feita em um sentido 
pleno com esse outro”. 

A relação de reciprocidade entre professor e aluno é combustível para o 

comprometimento com a profissão. O professor Jorge relata: 

Eu quero seguir dentro daquele movimento mesmo escolar, quero ter o apoio deles ali 
dentro né, e tenho. Meus colegas de trabalho eles funcionam naquilo que eu me 
proponho que eles funcionem, que é ali dentro da escola [...]. Acho que eu estou mais 
apegado às crianças e aos alunos que fazem a escola, né que também fazem a escola, 
que são a escola (JORGE, 2019). 

Os professores indicam um entendimento da educação escolar como educação para a 
vida. Professor Camilo relata “que a escola me ajuda nesse sentido, porque lá na escola 
é que tá o espaço onde eu posso tentar contribuir para que cada um seja uma pessoa 
melhor lá na frente” (CAMILO, 2019). E ainda complementa: “Você tá lidando com gente, 
a experiência de você estar perto de pessoas, de alunos, situações do dia-a-dia, lugares 
assim, que faz você melhorar e se colocar no lugar do outro, em muitas situações” 

(CAMILO, 2019). 

Formação… Atuação… Desafios... 

O professor Camilo enfatiza a importância das experiências que o professor, durante 
sua formação, deve ter com a sala de aula. Em sua trajetória, passou por um projeto 
social, onde pôde lidar com a educação musical não formal e em uma realidade de 
vulnerabilidade social. 

Então eu acho que isso favoreceu muito, não é o curso em si, porque o curso dá uma 
pincelada ali de como são as coisas, mas quando você entra na sala de aula você fica 
naquela “e agora? E agora eu vou lembrar de quem aqui? De qual atividade? Quê que 
eu vou fazer?”, mas como eu já tinha passado por esse projeto, nessa coisa de você 
estar de frente com a turma quase todos os dias durante três anos, então eu chegava 
na sala de aula só foi... (CAMILO, 2019) 

Essa mesma experiência com o projeto, foi importante na sua preparação como 
professor uma vez que sente que os desafios encontrados eram iguais e/ou maiores 
que os que a educação básica apresenta. Para Camilo, o público de ensino ao qual o 
projeto era destinado, já trazia uma maior dificuldade para atuar como professor. 

Foi uma experiência difícil, mas boa, assim, a escola [básica] hoje é fichinha, comparada 
àquele espaço ali, que a seleção dos alunos eram só alunos que tinham dificuldades de 
aprendizagem em escola, não era “Ah, os que tiverem melhor nota vêm pra cá”, não, 
eram os que tivessem realmente dificuldades, que isso era a proposta também do setor 
de pedagogia lá da Universidade, eles se preocupavam com isso, eles traziam crianças 
que tinham essas dificuldades. (CAMILO, 2019) 
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O professor narra sobre o seu sentimento relativo à falta de preparação da escola para 
acolher o professor iniciante. No início de sua atuação, relata que não teve um amparo 
por parte da escola, e diante das experiências ao longo dos anos, para ele, a escola 
básica nem sempre parece estar preparada para guiar os professores que vão 
chegando “Como é que esse pessoal tá se virando?” 

Quando eu entrei no ensino básico eu fiquei muito preocupado — que hoje ainda é uma 
preocupação minha e inclusive até eu falei com a professora sobre isso, que 
possivelmente eu venha pesquisar isso no mestrado —, que é com relação ao que 
seguir, o quê que eu tinha que seguir? ... Uma ordem de conteúdos, que atividades eu 
posso desenvolver para cada turma? (CAMILO, 2019) 

Camilo relata sua dificuldade em abordar todos os conteúdos de Artes como exigido 
pela educação básica, principalmente por não saber como organizar e preparar suas 
aulas abarcando uma ampla gama de opções. 

Mas eu tinha muita preocupação de seguir algumas regras que a secretaria também 
trazia para a gente “ah, do primeiro ao nono cada turma tem uma arte específica”, então 
você tem que seguir. E isso aí foi o que me complicava mais, porque tinha coisas que 
eu nunca estudei, mas que eu tinha que pelo menos mostrar um pouco, bem o básico 
com relação ao teatro e artes visuais, porque dança não era comigo não [ri]... Dava pra 
eu falar alguma coisa assim, sobre alguma dança, mas não na parte prática; mas na 
parte visual, pintura, as coisas de desenho, de fotografia ou vídeo... essas coisas eram 
mais fáceis de você explicar, de apresentar. (CAMILO, 2019) 

A formação que ele teve em música não compreendeu todos as subáreas de artes por 
ser uma formação específica, e a escola com a proposta de polivalência obriga o 
professor a trabalhar com aquilo que não faz parte da sua formação docente. E ainda 
mais, se questiona se todos os professores de música estão dando apenas música em 
suas aulas ou apenas se ele dá ênfase ao conteúdo. 

Em sua fala, o professor relata que a rotina de atuação enquanto estava nas duas 
escolas não lhe permitiu dar continuidade a sua formação, se reaproximar do espaço da 
universidade por perceber a necessidade de continuar na sua trajetória acadêmica. 

[...] E agora que eu tô só numa escola eu resolvi me aproximar novamente da academia 
né. Aí o quê que eu comecei a buscar? Grupo de pesquisa... Como hoje que eu tava 
assistindo as aulas dos concursos, eu tô participando de uma oficina que tá tendo de 
piano em grupo que é a tarde, terça e quinta, né. Então, tudo que tá aparecendo assim, 
eu tô querendo me inserir de novo, sabe? (CAMILO, 2019). 

O professor, com suas experiências anteriores, trabalha na escola atuando como 
professor de música. Por meio da atuação, o professor se reconhece na escola e, assim, 
constitui experiência com essa atuação. A atuação é o trabalho do professor, é a forma 
com que ele se coloca no mundo, e também é na atuação que se estabelecem os 
sentidos desse trabalho, sentidos que provocam o desenvolvimento profissional. A 
atuação ganha sentidos por meio do encontro do professor com o aluno, e esse encontro 
é o que promove a formação do professor. A sensibilidade do professor com o aluno 
cria compaixão e os move como professores a buscar a transformação de vida dos 
alunos pela educação e consequentemente a sua autoformação e realização 
profissional. 

Camilo comenta que o professor, 
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[...] ele aprende realmente com os desafios que ele encontra, as dificuldades nas aulas, 
o público ser muito diferenciado... e as dificuldades que cada aluno tem. Você pega, 
numa sala às vezes você tem 30 alunos, às vezes até 32 [ri], aí você pega esses alunos, 
todos têm seus tempos diferentes, todos têm uma facilidade de aprendizagem, outros 
não, cada um tem seu tempo de aprender. E esses desafios vão lhe amadurecendo em 
algumas coisas, tornando você melhor ou pior, não sei, mas eu acho que isso ajuda. 

Acho que, com todos os desafios que ele encontra, ele vai aprender muito como 
profissional e como humano também,como melhorar como ser humano.Porque as 
situações das escolas são muito... tem umas coisas que mexem muito com você, certas 
realidades dos alunos (CAMILO, 2019). 

A escola apresenta caminhos e uma realidade, que, na maioria das vezes, não é 
abarcada na formação acadêmica. O chão da escola será um espaço significativo para 
o desenvolvimento profissional docente e compreende-se que nessa vivência se 
encontrarão desafios. 

A narrativa do professor dialoga com o que Bowman traz ao discorrer sobre o que é 
educação e treinamento musical. O treinamento carrega um viés tecnicista de ensino, 
ao contrário da educação que se propõe a assumir o desconhecido, um futuro que 
pressupõe descobertas e consequentemente, desafios. Estes, porém, são considerados 

construtores para a aprendizagem, bem como para a prática docente. 

Na educação, ao contrário do treinamento, os problemas são mais ativos do que 
obstáculos. Eles são recursos preciosos. Eles não são impedimentos para 
aprendizagem ou indicações de fracasso, mas sim caminhos para a descoberta, 
oportunidades de renovação e crescimento. Na verdade, os problemas são partes 
cruciais daquilo que mantém as práticas (como a educação e a música) vivas e em 
crescimento. (BOWMAN, 2018, p. 171, tradução nossa). 

É por meio desse encontro que esses diferentes jeitos se acomodam e se acumulam. 
Por meio do reconhecimento do outro, do seu trabalho, da função como professor, do 
tempo e das experiências, os professores aprendem a ser professores. Como comenta 
o professor Jorge (2019): “parar para pensar sobre a prática, parar para pensar sobre o 
que eu estou fazendo eu acho que é o principal movimento de constituir-se professor e 

pessoa”. 

Acho que esse movimento de aprender, de ser e estar professor é um movimento que 
só se aprende no ambiente escolar. A graduação, a gente dialoga com o que viu na 
graduação, com o que fez, mas só se aprende a ser professor diariamente e sempre, 
porque nós nos construímos todos os dias, esse movimento de estar se construindo e 
de se fazer e de se refazer ele é diário. Então eu me construo com a fala da minha 
criança, eu me construo com a fala do pai, eu me construo com a filosofia da escola. Eu 
não sou o mesmo Jorge em todo lugar, porque na escola confessional eu tenho algo a 
seguir, na escola pública, laica, é outro sistema. Então, não tem como ser um professor 
só, porque esse professor ele tem que atender a diversas realidades, a demanda que 
eu tenho na escola pública exige de mim um Jorge que talvez eu não precise ser na 
escola privada. E como ser esses múltiplos Jorges? Esse professor que carrega essa 
multiplicidade de saberes, de experiências e de formas de lidar com essa diferença? 
Vivendo essa prática diariamente e estando disposto a saber que você precisa se 
construir e se refazer diariamente, que essas experiências me constituem e que toda 
hora eu tô mantendo o diálogo (JORGE, 2019). 
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A relação com o outro é promovida pela inserção dos professores nas escolas, mas é a 
partir do encontro com esse outro, e da desestabilização que ele provoca, que os 
professores buscam conhecer e compreender esse outro. Como Delory-Momberger 
(2012) afirma, somos indivíduos de sociedade e, ao construirmos relações e significar o 
espaço a partir delas, é que constituímos lugar. A escola é um espaço, que passa a ser 
significado, dotado de valores, e, assim, constitui-se em um lugar; um lugar construído 
a partir de relações pessoais e das experiências que os sujeitos escolares têm do 
mundo. 

Eu não me senti preparado saindo do curso, quando você sai você não se sente 
preparado, porque você passa um pouquinho, e algumas coisas diferentes 
explicando,“você vai, você pode fazer isso e isso, aquilo outro”, mas a realidade é bem 
[volta a enfatizar] diferente do que a gente ouve na faculdade (CAMILO, 2019). 

Ao assumirem os seus jeitos, suas crenças e acreditarem em si como professores que 
ensinam e aprendem, os professores conseguem deixar algumas práticas de lado, 

esculpindo-se como professores conforme o lugar em que estão. 

 
Conclusão 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal compreender como ocorre o processo de 
desenvolvimento profissional de professores de música da região da grande Natal a 
partir da sua relação com a escola de educação básica. 

Utilizamos as narrativas autobiográficas como caminho teórico-metodológico. 
Entrevistamos quatro professores licenciados em música que atuam há mais tempo em 
escola de educação básica. Apresentamos aqui neste texto resultados da pesquisa 

trazendo partes da análise duas entrevistas realizadas com os professores de música. 

Conforme o relato dos professores, foi possível compreender uma necessidade de 
olharmos com cuidado para a relação da formação acadêmica e o ser/estar na escola. 
É percebida uma lacuna na formação quando se refere à conexão entre escola e 
universidade, ou, segundo Nóvoa (2019) uma comunidade de prática e formação. No 
ensino de música a conexão com a escola, ou a falta dela, acaba ficando visível quando 
percebemos o desconforto dos professores que, quando iniciantes, tentam realizar a 
transformação do “conteúdo” em prática musical, principalmente até encontrarem o seu 
jeito de ser professor. E ainda pode confundir o professor quando esse jeito está bem 
longe do que foi vivenciado na academia e, sim, mais próximo da sua bagagem musical. 

No entanto, percebemos aspectos positivos no receio dos professores quando isso os 
leva a se desafiar, buscar ajuda, buscar formação, reconhecer-se e compreender-se 

como professores que se encontram em um processo de desenvolvimento profissional. 

O vínculo necessário para provocar e suscitar o desenvolvimento profissional prevê um 
encontro humano, prevê relações que envolvam professor, aluno e música. Ensinar e 
aprender é uma relação de reciprocidade, portanto estamos “à mercê” do outro. 
Precisamos do outro para nos tornarmos professores e não somente ensinantes. É por 
tudo isso que a aula com a prática musical parece fazer mais sentido para os alunos, 
pois ali ocorre uma troca, uma relação de aprendizagem musical. 
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É na alteridade que o professor se desenvolve profissionalmente. É na relação com o 
outro, na presença pública, que o professor se coloca em movimento de ensino e 
aprendizagem. Também é na relação com os sujeitos escolares que o professor 
desenvolve o seu trabalho. Ele ensina algo para alguém e, por isso, entendemos que a 
formação inicial não tem como antecipar ou abreviar o desenvolvimento profissional, 
pois ele só ocorre na alteridade, no perceber o outro, no confrontar-se e confortar-se 
com esse outro. Para Nóvoa (2009, p. 39), como professores, “temos caminhado no 
sentido de uma melhor compreensão do ensino como profissão do humano e do 
relacional”. 
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TÍTULO: A produção cultural do Coco de Zambê de Mestre Geraldo 

Resumo 

O estudo sobre as musicais de grupos tradicionais da região metropolitana de Natal com 
foco no Coco de Zambê de Mestre Geraldo, buscará apreender o seu dinamismo e 
organização atual. Objetivamos identificar, classificar e analisar suas práticas musicais, 
considerando os seus processos manutensão e perenidade. Como método, 
empregaremos a etnografia da música que servirá de base para o trabalho de campo. 
Compreendemos que os resultados obtidos renderão novos elementos para a discussão 
sobre as práticas musicais tradicionais na atualidade, assim como a produção intelectual 
que poderá beneficiar os discentes da UFRN, estudiosos da área e afins. 
 

Palavras-chave: Produção cultural. Reorganização. Performance. 

TITLE: The cultural production of Coco de Zambê by Mestre Geraldo 

Abstract 

The study of the musicals of traditional groups in the metropolitan region of Natal, 
focusing on Coco de Zambê by Mestre Geraldo, will seek to apprehend its dynamism 
and current organization. We aim to identify, classify and analyze their musical practices, 
considering their maintenance and longevity processes. As a method, we will use the 
ethnography of music that will serve as a basis for fieldwork. We understand that the 
results obtained will yield new elements for the discussion about traditional musical 
practices today, as well as the intellectual production that may benefit UFRN students, 
scholars in the field and the like. 
 
Keywords: Cultural production. Reorganization. Performance. 

Introdução 

O escopo do projeto “Saberes e práticas musicais de grupos tradicionais da região 
metropolitana de Natal” é investigar o dinamismo de grupos musicais como o coco de 
zambê de Mestre Geraldo, o boi-de-reis da Mestre Manoel Marinheiro, o coco de roda 
de Mestre Severino e o boi-de-reis de Mestre Dedé Veríssimo, situados na região 
metropolitana de Natal e cercanias. Buscamos entender a dinâmica atual dessas 
agremiações através dos seus processos internos de transformação e perenidade. 
Objetivamos apreender temas como: organização interna; transmissão de 
conhecimento; composição de repertório de músicas e danças; relacionamento com 
outros grupos tradicionais da música popular urbana e as formas atuais de integração 
no campo da produção cultural mais ampla em núcleos citadinos. O plano de trabalho é 
de minha incumbência, no entanto é justo relatar que para a sua realização, contei com 
a cooperação dos membros do (GPE) Grupo de Pesquisa em Entnomusicologia da 
UFRN. Os encontros semanários do GPE são realizados à propósito de efetuar 
trabalhos como: planejamento de atividades e elaboração estudos inerentes à 
Etnomusicologia; método de pesquisa e especificidades inerentes a cada grupo a ser 
estudado. Nossas ações também visam contribuir para ampliação do acervo da música 
tradicional, assim como produzir material sonoro, audiovisual e didático para as 
disciplinas de Música Popular Brasileira, Introdução à Etnomusicologia e Música 
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Brasileira, dos cursos de Graduação em Música — Licenciatura e Bacharelado — da 
UFRN, do mesmo modo em que fomentamos o aprimoramento da formação de 
licenciandos enquanto pesquisadores. De outra parte, buscamos produzir trabalhos 
acadêmicos que venham agregar à literatura científica desta área específica de estudo. 
Neste ano dediquei-me ao trabalho de continuidade à pesquisa sobre o Coco de Zambê 
de Mestre Geraldo da comunidade de Cabeceiras — Tibau do Sul - RN, situada no litoral 
sul do Brasil —, com o fito de criar um DVD — mídia fisica — contendo uma parcela da 
produção cultural do grupo, assim como estudar o seu dinamismo e a sua organização 
atual, tendo em conta as transformações tecnológicas que afetam diretamente o 
ambiente sociocultural no qual o grupo de Coco de Zambê de Mestre Geraldo se insere 
e considerando o corrente processo de mudança do mestre. O grupo já apresenta 
mudanças na sua estruturação interna, performance e produção musical . Estes pontos 
tem a sua relevância para a pesquisa porque nos permite compreender o jogo recíproco 
de influências entre as transformações socioculturais e as mudanças na música e de 
que maneira isso afeta o Coco de Zambê em seu processo de consolidação. 
 
Metodologia 

 
Os estudos tiveram como ponto de partida a revisão bibliográfica sobre os cocos no 
sentido mais amplo e mais especificamente sobre o coco de Zambê do Rio Grande do 
Norte. Os trabalhos de Carneiro (1960), Pimentel (1978), Andrade (1984), Cascudo 
(2000) e Ayala (2000) mostraram-se relevantes compreender as formas pela quais 
folcloristas e antropólogos estudaram os cocos. Procuramos amealhar obras de autores 
norte-rio-grandenses que se incumbiram a investigar o Coco de Zambê . Sob luz da 
Antropologia, Lins (2009) aborda os modos pelos quais o zambê de Sibaúma forma, 
através de sua própria história, uma linguagem que lhe permite atestar a sua 
ancestralidade, transfigurando-se numa ferramenta política a ser utilizada em seu 
processo de emergência étnica; Alves (2000) discute a cultura popular e a 
corpporeidade no Coco de Zambê e Costa (2011) investiga outras práticas musicais dos 
integrantes do grupo de Coco de Zambê de Mestre Geraldo. Os trabalhos de Penna 
(2015) foram pertinentes para a organização geral da pesquisa e muito significativos 
para a minha formação enquanto aluno e pesquisador. A partir deles pude entender e 
desenvolver as faculdades necessárias para a elaboração de uma pesquisa — revisão 
bibliográfica, problema de pesquisa, objetivos, análise de dados, tato para observação, 
criação de hipóteses, investigação por fontes documentais, ética na pesquisa e 
alternativas metodológicas na pesquisa qualitativa. Há também o não menos importante 
Lakatos (2003) com o seu valioso aporte acerca da pesquisa em abordagem mais 
ampla. Por esta pesquisa abarcar trabalho de campo e ser de caráter etnomusicológico, 
naturalmente buscamos as obras de Merriam (1964), Seeger (2008) e Silva (2009). Visto 
que nossa linha de estudo trata com processos de mudança e continuidade, tomamos 
Lima (2008) como referencial teórico-metodológico para essa abordagem. Na seguinte 
etapa da pesquisa fomos à comunidade de Cabeceiras visitar o grupo de Coco de 
Zambê de Mestre Geraldo. Além de contemplarmos o canto dos cocos — alguns feitos 
de improvisos — esse encontro rendeu exelentes conversações nos permitiram obter 
uma visão mais ampla do grupo. Realizamos registros fotográficos, assim como 
filmagens de curta duração. No entanto, o gravador permaneceu ativo durante todo o 
evento. A posteriori adentramos no processo de análise das gravações, classificando-
as por assuntos como: organização interna, transmissão, criação musical, repertório, 
danças, a participação do grupo turnê do Projeto Sonora Brasil, sua relação com as 
instituições políticas locais e as demais entidades responsáveis realização de eventos 
no estado, outras práticas musicais, atividade cultural dos integrantes do grupo sob um 
aspecto mais abrangente e questões de manutenção econômica. Nesse ponto, 
elaboramos dicussões a fim de eleger os assuntos a serem tomados em profundidade 
nessa fase da pesquisa. Juntamente ao meu orientador, fiquei reponsável pelas 
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questões de manutenção econômica, organização atual do grupo e pricipalmente pela 
labuta de transformar parte da sua produção cultural em um DVD. Assim, trabalhamos 
no formato de entrevistas semiestruturadas contruindo roteiros que nos permitissem 
desanuviar questões como: meios de subsistência do grupo, história do Coco de Zambê; 
estruturação interna; repertório musical; danças; organologia, apresentações e 
processo de composição dos cocos e seus meois de inserção no ambiente da cultura 
musical no sentido mais amplo. Desse modo buscamos investigar os processos internos 
de manutenção e contiuiniade do grupo considerando as alterações socioculturais de 
seu meio. Realizamos uma segunda visita ao lar de Mestre Geraldo e para registrar 
esse evento, utililizamos um gravador profissional que permaneceu em atividade por 
todo o tempo. Epregamos um segundo gravador para o capturar diálogos específicos 
com cada um dos membros do grupo que se fizeram presentes e tabém contamos com 
um smartphone para a produção de vídeos fotografias. Neste mesmo encontro, ficamos 
cientes da existência de um trabalho autoral de Coco de Zanbê em DVD e da sua 
utlização para fins comerciais. O grupo estava impossibilitado de comercializar esse 
produto pelo esgotamento dos exemplares bem como a falta de meios para a sua 
produção. Desse modo, a pedido do grupo, coletamos esse material e ficamos 
incumbidos da tarefa de reprodução das cópias do DVD. A outra etapa da pesquisa foi 
a nossa discussão, no GPE, sobre à nossa visita ao grupo de Coco de Zambê de Mestre 
Geraldo: erros de entrevista, documentação dos principais assuntos e como deveríamos 
organizar e classificar o material coletado. Os registros foram categorizados por 
entrevistas, músicas, fotografias e vídeos. O método de análise das entrevistas se deu, 
principalmente a partir das narrativas e dos integrantes do grupo de Mestre Geraldo, 
tomando como alicerce a teoria da análise de discurso apontada por (LUCENA, 2004) 
e a análise de natureza etnomusicológica, proposta por Merriam (1964), Pinto (2001) e 
Landa (2003). Algumas considerações sobre o DVD coletado no último encontro com o 
grupo: Com o DVD em mãos, fizemos análises do seu contéudo e constatamos a 
ausência de muitos elementos importantes e chegamos à conclusão poderíamos 
contribuir com algo a mais do que simplesmente fazer cópias. Desse modo, achamos 
necessário elaborar um material que fizesse jus ao nível da produção cultural do grupo. 
Para a criação do novo DVD, realizamos a priori uma seleção de vídeos contendo 
momentos chave como também fotografias e faixas musicais significativas para o grupo. 
Após o processo de coleta e seleção de material, buscamos um programa acessível que 
cumprisse com os requisitos necessários para a edição e organização dos vídeos na 
condição de um DVD convencional e encontramos o software DVD Style. Assim, 
transpassando esse ambiente virtual, chegamos à fase física: compra das mídias 
(DVDs) e capas, produção das cópias e organização estética em geral. 
 

Resultados e Discussões 

 
Sobre a performance do grupo Constamos que há uma sitematização que que envolve 
as apresentações do grupo: afinação dos tambores — aquecidos por uma fogueira ou 
fonte de calor similar; cocos de entrada, cocos de saudação; fornadas. A designação 
“fonada”, muito usual entre os membros do grupo é discutida por Cabral e Lima (2017). 
As fornadas nada mais são do que momentos de dança, no entanto, obedecem uma 
hieraquia: dançadores principais, jovens aprendizes e, por último, o público convidado. 
Organologia O zambê é o instrumento principal e apenas o mestre pode tocá-lo em uma 
apresentação. Esse tambor é feito a partir de um tronco de árvore escavada, encourado 
com pele bovina, tal qual apontado por Cabral (2019). A chama é um tambor de médio 
porte utilizado para fazer contraponto rítmico ao zambê. Ainda há a lata, idiofone 
metálico, percutido com baquetas. Essa formulação instrumental do grupo, difere-se da 
configuração instrumental do Coco de Zambê de Sibaúma que apresenta dois zambês 
e uma chama, Lins (2009). A dança O Coco de zambê é uma dança de roda. Dança 
livre e de cunho pessoal, como Bezerra (s/d) registou em suas fotografias. Na roda, o 
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dançador à sua maneira, faz uma saudação aos instrumentos e quando está prestes a 
sair, faz uso da umbigada como sinal de permissão para o próximo dançador entrar na 
roda. Salvo o “Cangaluê”, único coco dançado a dois — par solto — a roda deve 
comportar apenas um dançador por vez. Alves (2003) aborda a dança no coco de zambê 
como um saber de corporeidade. Mudança do Mestre Mestre Geraldo já não possui o 
mesmo vigor que tivera antes para sustentar o zambê e também encontra-se 
impossibilitado de fazer viagens de longas. “Na minha idade não dá pra viajar [...]” 
[Mestre Geraldo, 2018 - entrevista]. Esses fatores acarretaram no aceleramento do 
processos de reorganização do grupo e mudança do mestre. O grupo ainda se intitula 
com Coco de Zambê de Mestre Geraldo, entretanto as atribuições desse mestre de 
cultura estão sendo repassadas para: Damião, Jorge e Cosme Esse processo é mais 
ocorrente com crianças e jovens. Lima (2008) discute a criação e manutenção de grupos 
musicais tradicionais no ambiente familiar. A produção do DVD Constatamos que há 
uma preocupação por parte dos membros do grupo de Coco de Zambê de Mestre 
Geraldo para com a estética da sua produção cultural, visto que, apesar de possuirem 
alguns exemplares (DVDs), estavam cientes de que seria ruim para a imagem do grupo 
vendê-los sem os mínimos cuidados — cases para a acomodação das mídias e uma 
capa de apresentação. É válido ressaltar alguns pontos sobre esse antigo DVD, cujo 
nosso objetivo a priori seria apenas reproduzir cópias desse material e entragá-las ao 
grupo: o mestre, figura de maior importância do grupo, não se fazia presente nesse 
registro; havia somente duas longas faixas no vídeo; observamos a exitência de outro 
gupo, sendo que este nem mesmo pertencia à modalidade do coco de zambê, tratava-
se na verdade de um grupo de coco de roda; continha apenas uma antiga apresentação 
do grupo na casa do mestre; a qualidade dos vídeos e áudios estavam muito abaixo da 
média; ausência de ficha técnica; de uma maneira geral, o material não apresentava 
uma boa organização. Desse modo,enquanto pesquisadores, nos sentimos na 
obrigação de formular um novo material, de igual porte ao nível musical do grupo. 
Elaboramos um compêndio de apresentações e ducumentáros do grupo de Coco de 
Zambê de Mestre Geraldo sob a forma de um DVD. Nele estão contidas nove faixas 
dentres as quais podemos destacar o documentário sobre o Zambê apresentado na TV 
Futura, da série Danças Brasileiras, produzido por Antônio Nóbrega. Há também 
registros da participação do grupo na turnê do Sonora Brasil. Ainda podemos encontrar 
performances significativas na casa de Mestre Geraldo, na Praia da Pipa, na cidade de 
Natal e, no âmbito mais amplo, nos estados da Paraíba e Minas Gerais. Algumas 
considerações à respeito do meio cultural onde o grupo está ambientado e os seus 
novos direcionamentos Percebemos que no transcorrer das últimas décadas, o avanço 
tecnológico acarretou em um grande impacto nos meios de produção cultural. Com o 
armazenamento na nuvem, os arquivos podem ser acessados por qualquer 
computador, smartphone ou tablet — conectados à internet —, contanto que o usuário 
ou proprietário esteja logado na conta onde os arquivos estão depositados. Dessa 
maneira, os dados não são armazenados pelo usuário em seus aparelhos — discos 
rígidos, pendrives, CDs, DVDs, etc. A nuvem também permite o compartilhamento de 
dados com muita facilidade, mas, além disso, não há riscos de perdas ou avarias que 
são muito ocorrentes em dispositivos de armazenamento, por exemplo, uma mídia de 
DVD. Atualmente há uma crescente demanda por serviços de streaming de músicas. 
Plataformas como Spotfy, Tidal. Deezer, Apple Music, YouTube Music e Amazon Music 
ganham campo a cada dia. O Streaming, nada mais é do que uma forma de 
compartilhamento de conteúdo multimídia por meio da internet. em contraposição ao 
armazenamento de dados. Desse modo, salvo nichos específicos, observamos um 
desinteresse geral da sociedade pelas multimídias sob a forma de exemplares físicos 
que a cada dia encontram-se mais à margem desse processo. Até mesmo artistas 
renomados estão sentindo os impactos dessas transformações e buscam adaptar-se à 
essa nova realidade. Percebemos que, nesse sentido, Coco de Zambê de Mestre ainda 
encontra-se aquém desses novos seguimentos. Entretanto, não podemos deixar de 
reconhecer que o grupo foi capaz de romper vários de seus paradigmas internos no 
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intento de permanecer ativo. Por outro lado, existem seguimentos paralelos que vão em 
contramão à toda essa revolução tecnológica. Artistas solo e grupos musicais atuais 
como Los Hermanos, Pitty, Matanza, Ana Carolina e outros, estão lançando as suas 
gravações em vinil. LPs antigos também estão sendo relançados. DJs utilizam vinis em 
suas performances ao vivo. Colecionadores, assim como entusiastas da sonoridade 
característica que esse tipo de dispositivo proporciona, nunca abandonaram essa 
prática. O velho coexiste com o novo! A produção de Cds e DVDs, ainda que de forma 
menos incisiva, permanece ativa. Os artitas ainda comercializam a sua produção cultural 
por meio da venda dessas mídias. Sob essa perspectiva, o grupo de Mestre Geraldo se 
mantém atualizado. Considerando as transformações tecnológicas que afetam 
diretamente o ambiente sociocultural no qual o grupo de Coco de Zambê de Mestre 
Geraldo se insere, a produção de um material sob a forma de um DVD físico ainda é 
uma possibilidade a se considerar nesse momento? Evidentemente que sim, tendo em 
vista a importância dada pelo próprio grupo às atividades de comercialização e 
divulgação da sua produção cultural, fatores contribuintes para os seus processos de 
manutenção e continuidade. Pesquisadores terão em mãos um material organizado que 
poderá servir de base para a elaboração de trabalhos acadêmicos. O DVD poderá ser 
agregado a um acervo físico de uma biblioteca, sempre diponível para consultas e 
estudos. Professores terão a possibidade de ultilizá-lo em sala de suas aula como um 
recurso didático. Ainda há pessoas não vinculadas ao âmbito academico que 
aproveitarão essa produção para fins de enriquecimento cultural, entretenimento e lazer. 
A entrega Tivemos certa dificuldade para contatar o grupo, a fim de combinar um dia e 
horário para a entrega dos DVDs. Após seguidas tentativas frustradas, conseguimos 
estabelecer comunicação com Damião. Cientes do dia e hora marcados, nos 
deslocamos até a comunidade de Cabeceiras — local de assentamento do grupo. Ao 
chegarmos na casa de Mestre Geraldo, não fomos recebidos da forma como 
esperávamos. A o que parece, Damião não notificou aos demais componentes do grupo 
sobre a nossa vinda. O próprio Mestre Geraldo estava certo que o nosso objetivo era 
realizar entrevistas. Cosme, não sabendo o real motivo da nossa visita, nos tratou com 
indiferença e alguns integrantes do grupo nos expuseram gratuitamente as suas 
inquietações a respeito dos assédios constantes. No entanto, mestre Geraldo manteve-
se sempre na sua natural cordialidade e outros foram bastante amáveis, inclusive um 
deles levou-nos à conhecer a sua casa. Como bom anfitrião, ofereceu comida e bebida. 
Tivemos boas conversações sobre o zambê. Ele também discorreu sobre a sua vida, 
seu trabalho e outras vivências musicais. Após essa grata surpresa, retornamos à 
residência de Mestre Geraldo para enfim efetuarmos a entrega dos DVDs. O material 
foi entregue pelo meu orientador diretamente aos cuidados do mestre. Seu Geraldo, 
muito alegre com a nova aquisição, buscou retribuir esse laboro presenteando o meu 
orientador — fundador e coordenador desse projeto — com uma camisa do seu grupo 
de coco de zambê como um sinal de gratidão. Todos os membros presentes no evento, 
tiveram a oportunidade contemplar o trabalho em mãos. Contudo, nosso curto tempo 
não nos permitiu que fizéssemos uma demonstração do trabalho em detalhes. Pode 
parecer estranho, mas esse problema foi contornado por outro. Explico-me: Planejamos 
a entrega de cinquenta cópias, entretanto, elas não ficaram prontas a tempo. Desse 
modo, tivemos de retornar para entregar o restante do material. A segunda visita Dois 
dias após o ocorrido, retornamos à casa do Mestre com o restante do material. Também 
levamos o notebook com o intuito de fazer uma pequena apresentação do trabalho final. 
Fomos recebidos por Damião e Mestre Geraldo que na verdade foram os únicos do 
grupo que participaram efetivamente desse momento. Após efetuarmos a entrega do 
material restante, tomamos um exemplar à titulo de demonstração e iniciamos uma 
breve exposição do material. Observamos o reflexo positivo desse trabalho através dos 
comentários do Mestre, Damião idem. Depois do cumprimento das atividades, 
dialogamos sobre as atividades atuais do grupo e afins. Enquanto meu orientador 
mantia conversações com Mestre Geraldo, Damião me invitou à conhecer sua casa, eu 
de pronto aceitei o seu convite. Já situados no seu ambiente familiar, conversamos a 
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respeito de vários temas, inclusive sobre o seu ofício e inevitavelmente sobre os cocos 
e coisas do seu cotidiano. Para minha sorte, em um gesto espontâneo, tomou o seu 
instrumento — o zambê — e o tocou, demonstrando os principais toques dos cocos e 
algumas de suas variações rítmicas. Em seguida, fomos ao encontro do Mestre para 
nos despedirmos. Em nossa partida, o grupo deixou em aberto um convite para visitá-
los novamente e sugeriu que organizássemos um pessoal para eles pudessem fazer 
uma apresentação no terreiro de Mestre Geraldo. 
 
Conclusão 

 
Constatamos que mudanças/modificações possuem grande relevância para a 
manutenção e continuidade de grupos musicais tradiocionais, tal como verifica-se no 
grupo de Coco de Zambê de Mestre Geraldo. Tais processos requerem reorganização 
interna e reestruturação de certos elementos musicais. Evidenciamos que a brincadeira 
do Coco de Zambê transpassa a linha que delimita o fazer puramente musical. Seu 
papel social denota a capacidade de proporcionar um sentimento de unidade e 
identidade cultural servindo como ferramenta poderosa a ser utilizada em prol da 
valorização e preservação da cultura de um povo e mais especificamente nas lutas da 
comunidade de Sibaúma pela afirmação de sua identidade quilombola. Ainda que 
vivenciem — cada qual à sua maneira — processos de reorganização interna, sofram a 
influência da música midiática, enfrentem transformações de cunho cultural e social, 
experienciem a mudança ou falecimento de alguns de seus líderes, esses grupos 
demonstram que possuem as faculdades necessárias para desenvolver mecanismos de 
manutenção que permitam continuar suas atividades e ao mesmo tempo conservar 
aspectos basilares de suas tradições sociomusicais. Observa-se uma certa reorientação 
das atividades dos grupos tradicionais a partir de suas formas de inserção na produção 
cultural em eventos municipais, teatros, festivais que abarcam programação musical, 
turnês, ofcinas e outras atividades. 
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TÍTULO: Levantamento, caracterização, mapeamento e inventariação de 

geoformas/geomorfossitios do município de Aracati/CE. 

Resumo 

 

A pesquisa realizou uma avaliação qualitativa e quantitativa de geomorfossitios na Vila 
de canoa quebrada, no município de Aracati, estado do Ceará. De acordo com Panizza 
(2001) geomorfossitios são formas de relevo que possuem alguma mais valia. Para a 
identificação dos geomorfossitios foi utilizado a metodologia desenvolvida por Araújo 
(no prelo) e por meio de atividades de campo. Foi identificado na área de estudo dois 
geomorfossitios, a Duna Pôr do Sol e a Falésia de Canoa Quebrada. 

 
 

Palavras-chave: Qualitativa; Quantivativa; Geomorfossitios; Formas de Relevo. 

TITLE: Survey, characterization, mapping and inventorying of geoforms / 

geomorphosites in the municipality of Aracati / CE. 

Abstract 

 

The research carried out a qualitative and quantitative assessment of geomorphosites in 
the Vila de canoa quebrada, in the municipality of Aracati, state of Ceará. According to 
Panizza (2001) geomorphosites are landforms that have some added value. For the 
identification of the geomorphosites, the methodology developed by Araújo (in press) 
and through field activities was used. Two geomorphosites were identified in the study 
area, the Duna Pôr do Sol and the Falésia de Canoa Quebrada. 

 
 
Keywords: Qualitative; Quantitative; Geomorphosites; Relief Forms. 

Introdução 

Geodiversidade, Geopatrimônio e Geoconservação, são termos recentes e que estão 
ligados. Segundo Gray (2004) Geodiversidade é um termo que começou a ser utilizado 
a partir da década de 90, usado para delimitar elementos abióticos e suas conjuntos. 

Brilha (2005, pag. 18) define que 

a geodiversidade compreende apenas aspectos não vivos do nosso planeta. E não 
apenas os testemunhos provenientes de um passado geológico (minerais, rochas, 
fósseis) mas também os processos naturais que actualmente decorrem dando origem a 

novos testemunhos. 
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Geopatrimônio, uma tradução de Geoheritage, segundo Sharples (1995) é elemento da 
geodiversidade que possui algum valor significativo para os seres humanos. O 
geopatrimônio varia ainda conforme sua gênese, ou seja, no geopatrimônio podemos 
encontrar uma serie de patrimônios, como geomorfológico, petrológico, climatológico, 
geológico, entre outros (Claudino-Sales, 2019). 

A geoconservação é definida como a conservação da geodiversidade, contudo, 
entende-se que é necessário dar ênfase apenas aos geopatrimônios, ou seja, elementos 
da geodiversidade que possui uma mais valia intrínseca, tendo em vista a inviabilidade 
da conservação de todo meio abiótico. 

Neste trabalho se dará ênfase ao patrimônio geomorfológico, definido por Panniza & 
Reynard (2005) como um conjunto de geomorfossitios. Geomorfossitio, por sua vez, 
como mostra Reynard (2004) possui duas vertentes de classificação: a primeira mais 
restrita que entende como geomorfossitio apenas elementos com alto valor cientifico, 
que contribui no entendimento da história da Terra; a segunda vertente, mais ampla, 
considera geomorfossitio como qualquer elemento da geodiversidade, dotado de algum 
valor, seja ele estético, cientifico, histórico-cultural, socioambiental ou econômico. 

O presente trabalho tem por objetivo inventariar e quantificar geomorfossitios presentes 
na Vila de Canoa Quebrada, município de Aracati, estado do Ceará, considerando como 
geomorfossitio o conceito mais restrito com ampliação ao valor estético. Para isso 
utilizará a metodologia desenvolvida por Araújo (no prelo). 

1.1 Caracterização da área de estudo 

O local de estudo está localizado no município de Aracati, do estado Ceará, como 
podemos observar na Figura 01. O município se encontra no compartimento Costa das 
Dunas, que possui uma extensão de 370 Km, aproximadamente, nome esse derivado a 
sequência de campos de dunas que se estende na linha de costa, com algumas 
interrupções de falésias ativas e trechos fluviais, no local há incidência do clima 
semiárido brando e semiárido mediano (Diniz & Oliveira, 2016). O município apresenta 
temperaturas que variam entre 20°C e 29°C e uma precipitação pluviométrica de 900 
mm anual, aproximadamente, com destaque nas atividades econômicas: o turismo, a 
pesca industrial e o artesanato (CPRM, 1998). 

 
Metodologia 

 

Os procedimentos metodológicos dessa pesquisa são divididos em três etapas. Primeiro 
foi realizado um levantamento bibliográfico da área, assim como estudo cartográfico 
embasado em mapas temáticos desenvolvidos pelo Serviço Geológico do Brasil para 
dar suporte ao trabalho. Em seguida, após selecionados os locais de maior interesse do 
município foi realizado o campo para esses locais, buscando então a inventariação e a 
quantificação dos locais de interesse geomorfológico. A terceira etapa foi a confecção 
de um produto cartográfico síntese dos geomorfossitios. 

2.2 Procedimentos Técnicos 

Os locais selecionando possuem o maior fluxo de visitação e a maior frequência em 
estudos do município, assim como a frequente apreciação dos mesmo em campanhas 
publicitarias nacionais. Após a identificação é realizado a visitação dos locais para a 
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reafirmação da inventariação e quantificação, ambos os procedimentos aqui destacados 
é embasado na ficha desenvolvida por Araújo (no prelo). 

De acordo com (Brilha, 2005) a inventariação e a quantificação são as primeiras etapas 
do processo de geoconservação (a conservação da geodiversidade). De forma sucinta, 
a inventariação vai corresponder a caracterização geral do sitio, a fim de evidenciar sua 
localização e sua tipologia, a posteriori é feita a quantificação do sitio, buscando 

evidenciar o seu valor e a sua relevância na geodiversidade. 

A metodologia adaptada nesta pesquisa é embasada nos trabalhos de Pereira (2010) e 
Pereira (2006), assim como varias adaptações de Brilha (2016) e Reynard (2007). 
Contudo, a metodologia aqui abordada tem por objetivo a evidencia do caráter 
geomorfológico da área, partindo de seu Valor Científico (avaliado com sete 
parâmetros), Valor Estético (cinco parâmetros), Valor Turístico (cinco parâmetros) e 
Valor de Uso e Gestão (sete parâmetros), todos com pontuação de 0 a 4. 

Os Valores Científicos e o Valor Estético, são indicadores primários da pesquisa, ou 
seja, eles ganharam mais destaque no que tange o patrimônio geomorfológico. O Valor 
Científico busca quantificar a importância daquele local de interesse geomorfológico 
para a ciência, evidenciando sua representatividade na construção da história do clima 
e da geo-história (Reynard 2006; Reynard 2007). Para isso o Valor Científico é 
desmembrado em sete parâmetros que irão medir no sitio: o grau de conhecimento 
científico da área; em que evolução de estabilidade se encontra o ambiente; a 
representatividade de seus elementos geomorfológicos; qual a magnitude de 
importância é sua relação para a ocorrência biótica na área; sua influência nas ciências 

da Terra e na história do clima. 

Ao lado do Valor Científico está o Valor Estético, Que vai representar a importância 
paisagística do patrimônio geomorfológico, dividido em cinco parâmetros: Analisando a 
sua raridade; a sua integridade; qual a variedade de elementos e/ou temáticas da 
geodiversidade que conseguimos observar na área; sua qualidade visual, essa 
representada pela verticalidade (> ou < 50m) e contraste de cores (analisada em 
laboratório); além de suas condições de observação para os elementos da 
geodiversidade. O Valor Turístico e o Valor de Uso e Gestão são considerados aqui 
indicadores secundários, ou seja, não terão a mesma ponderação que os valores 
anteriores, mas não são menos importantes. O Valor turístico busca avaliar quais são 
as maiores atrativos turísticos da área e suas potencialidades. Esse é dividido em cinco 
parâmetros: Qual a condição de acessibilidade do local; se há ou não infraestrutura no 
local; qual a utilização em curso que está sendo desenvolvida no sitio; se aparece com 
frequência em campanhas turísticas; e em qual categoria turística o sitio se encaixa. 

Já com relação ao Valor de Uso e Gestão, o mesmo procura evidenciar a condição de 
integridade que o sitio se encontra, em que sua avaliação será feita por sete parâmetros: 
buscando evidenciar se há alguma limitação de uso no local; medir qual a relevância 
cultural do sitio; se o local é inserido em alguma Unidade de Conservação; qual a 
vulnerabilidade do sitio quanto ao uso antrópico; qual a densidade populacional próximo 
ao sitio; e quais são as condições socioeconômicas da população residente próxima ao 

sitio. 

Com relação a avaliação foi feito uma soma dos parâmetros de cada valor, lembrando 
que cada parâmetro (P) recebe uma pontuação de 0 a 4, podemos observar a seguir 
cada formula. 

- Valor Cientifico (VCi): 
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- Valor Estético (VEst): 

- Valor Turístico (VTur): 

- Valor de Uso e Gestão (VUg): 

Além disso, é quantificado ainda o Valor Geomorfológico da área, representando a 
junção dos Valores científico e estético, e o Valor de Gestão, que será a junção dos 
Valores turístico e de uso e gestão, representados pelas formulas seguintes. 

- Valor Geomorfológico (VGm): 

- Valor de Gestão (VGt): 

Na tabela 01 evidencia-se as classes (Nulo, Muito Baixo, Baixo, Médio e Alto) de cada 
Valor anteriormente descrito. 

Diante disso, serão considerados geomorfossitios os locais que alcançarem >75% da 
pontuação no Valor Científico (pontuação entre 22 – 28) ou no Valor Estético (pontuação 
entre 16 – 20). Os locais de interesse geomorfológico com valores médios ou com outros 
tipos de valores serão considerados sítios da geomorfodiversidade, enquanto que 
aqueles com valores baixos evidenciam que se tratam de um fenômeno comum no 
território, assim as medidas de geoconservação devem se direcionar para os sítios de 
maior representatividade. 

 

Resultados e Discussões 

 

Nessa pesquisa foram identificados dois locais de interesse geomorfológico, a Duna Pôr 
do Sol e a Falésia de Canoa Quebrada, visto isso, após a quantificação foi observado 
que ambos constituem-se como geomorfossitios, como podemos observar na figura 2. 

Na tabela 02 podemos ainda evidenciar os valores quantificados. 

  

3.1 Duna Pôr do Sol 

  

A Duna Pôr do Sol é considerada um geomorfossitio após a quantificação, já que possui 
um alto Valor Cientifico (23 pontos). É um sitio de acessibilidade moderada, apesar de 
ser possível chegar ao local por rodovias asfaltadas (CE-371), para se chegar ao topo 
da duna já é necessário um esforço maior. A duna em si é composta por fácies de duna 
móvel e duna semifixa, ao total o Geomorfossitio possui uma magnitude Zonal (uma 
extensão entre 10 – 100 hectares), situada na Área de Proteção Ambiental Canoa 
Quebrada com uma boa condição de observação, funcionando como um mirando em 
seu topo (a duna leva esse nome popular por ter seu maior fluxo turístico de pessoas 
buscando observar o Pôr do Sol). 
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Atualmente o uso do geomorfossitio é de caráter turístico, vale ressaltar que o sitio é 
uma propriedade de entidades públicas, então não há restrições inerentes ao seu 
aproveitamento. O local tem potencial de uso bastante abrangente, podendo ser 
aproveitado em diversas modalidades turísticas, estudo científicos (aparecendo em uma 
gama de produção acadêmica, contudo não com esse nome popular) e um ótimo 
exemplo didático para aulas de qualquer nível de ensino, sem falar do aproveitamento 
econômico. Mesmo assim o seu Valor de Gestão deu médio (14,5 pontos), pois carece 
de algumas infraestrutura no local, mas é possível encontrar próximo a ele. 

  

Com relação ao seu Valor Geomorfológico, evidencia-se um valor médio (18 pontos). O 
geomorfossitio se apresenta sobre uma linha continua de dunas intercaladas (dunas 
moveis e dunas semifixas), de idade holocênica, devido a ela não se configurar como 
um exemplar único geomorfológico na área, acaba influenciando seu Valor 
Geomorfológico. Há ainda alguns processos morfogênicos aparentes na paisagem da 
área, como deslizamentos (causados pela constante subida de pessoas), transporte e 
deposição de sedimentos não consolidadas, as dunas são constituídas de vegetação 
herbácea e arbustiva. É evidente que o ambiente se encontra fortemente instável, com 
predominância de morfogênese e susceptível alteração no local. 

  

Como dito anteriormente o Valor Geomorfológico se dá pela média aritmética entre o 
Valor Cientifico e o Valor Estético. Apesar de caracterizar-se como um geomorfossitio, 
o local deixou a desejar em alguns aspecto, principalmente por se tratar de um sitio já 
com uma certa deterioração, mesmo tratando-se de dunas não consolidadas. Na figura 
03 observamos as cores contrastantes do local, quanto maior for o número delas, mais 
atenção será possível chamar. 

  

3.2 Falésia de Canoa Quebrada 

  

O geomorfossitio foi denominado assim por levar o nome da vila de Canoa Quebrada, 
por ser a feição mais representativa da vila, vale ressaltar ainda que o sitio se trata do 
principal ponto turístico do município de Aracati. Para se chegar ao geomorfossitio o 
acesso é simples, com estradas pavimentadas e até pela caminhada na praia, área 
apresenta uma magnitude de lugar (10 hectares). Como mostra Pedrosa (2016), a 
falésia de Canoa Quebrada faz parte de uma extensa falésia e ativa com extensão de 
30 Km aproximadamente, com pequenas interrupções que vai de Aracati até Icapuí, 
formada a partir de rochas, pertencentes ao grupo barreiras, com a mobilização mais 
recente dos sedimentos do local após o mioceno (24 milhões de anos atrás). O 
geomorfossitio possui boas condições de observação, assim como a Duna Pôr do Sol 

ele se encontra na Área de Preservação Ambiental Canoa Quebrada. 

  

Atualmente o uso do geomorfossitio é exclusivamente turístico e se trata de uma 
propriedade de entidade pública, vale ressaltar ainda que não há obstáculos no 
aproveitamento do local. O sitio apresenta um alto Valor de Gestão (20,5 pontos), pois 
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apresenta uma gama de infraestrutura, como bares, hospedagens, banheiros, obtendo 
ainda uma constante visitação anual e turismo que vão de lazer a esportes. 

  

Diferentemente da Duna Pôr do Sol, o geomorfossitio atual apresenta um alto Valor 
Geomorfológico (21 pontos). No decorrer da falésia é possível observar cânions, ravinas 
e sulcos derivados de processos morfogênicos. A sua variabilidade de cores permite 
uma apreciação mais dinâmica da paisagem (figura 04), assim como sua maior 
verticalidade. 

Contudo, mesmo com tantos fatores favoráveis, há pontos negativos do geomorfossitio, 
o ambiente assim como a Duna Pôr do Sol encontra-se fortemente instável devido a 

intensa atividade turística e construções de infraestruturas irregulares na falésia. 

 

 
Conclusão 

 

Diante disso, conclui-se que os objetivos da pesquisa foram alcançadas com sucesso, 
o município de Aracati possui uma rica geodiversidade, um município que já se 
caracteriza como um dos principais destinos turísticos no Brasil (com ênfase a canoa 
quebrada). 

Contudo, é notório que mesmo com toda essa mais valia abiótica, há ainda uma falta de 
incremento para que haja uma maior manutenção do geopatrimônio local, tento em vista 
que sua deterioração por atividade antrópica coloca em risco a existência do mesmo, 
podendo levar a sua destruição. 
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Tabela 02 
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Figura 02 
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Figura 03 

 

 

Figura 04 
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TÍTULO: MAPEAMENTO DOS USOS DA TERRA NA REGIÃO DO SERIDÓ, ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo entender a distribuição dos usos da terra na 
região Seridó. Este é composto por 25 municípios, nos quais são caracterizados por um 
processo de degradação que está ligado às atividades econômicas locais. Os mapas 
foram elaborados no Software livre Qgis, e para sua confecção foram utilizadas imagens 
do satélite Sentinel como produto para a classificação, onde foi feita uma distinção dos 
principais usos da terra. Foi possível constatar que as classes que mais se destacam 
são referentes à vegetação, sendo elas Caatinga esparsa, a Caatinga degradada e a 
Caatinga densa. A caatinga se encontra degradada não só pelas atividades de 
agricultura e pecuária, mas também devido à extração indevida de lenha pelas indústrias 
cerâmicas e áreas de mineração. 

 

 
Palavras-chave: Imagens. Classificação. Classes. 

TITLE: MAPPING THE USES OF LAND IN THE SERIDÓ REGION, STATE OF RIO 

GRANDE DO NORTE 

Abstract 

This work aims to understand the distribution of land uses in the Seridó region. This is 
composed of 25 municipalities, in which they are characterized by a degradation process 
that is linked to local economic activities. The maps were elaborated in the free software 
Qgis, and for their making, images from the Sentinel-2 satellite were used as a product 
for classification, where a distinction was made between the main land uses. It was 
possible to verify that the classes that stand out most refer to vegetation, being sparse 
Caatinga, degraded Caatinga and dense Caatinga. The caatinga is degraded not only 
by agriculture and livestock activities, but also due to the improper extraction of firewood 

by the ceramic industries and mining areas. 

 
Keywords: Images. Classification. Classes. 

Introdução 

  

A identificação e classificação do uso da terra são importantes para se conhecer o 
ambiente, além das técnicas desenvolvidas para a obtenção e manuseio dos dados 
coletados. A cobertura da terra se relaciona à distribuição dos elementos biofísicos no 
espaço geográfico, sua análise se faz necessária para os estudos ambientais, pois 
representam as pressões e consequências que ocorrem sobre os elementos naturais 
presentes na paisagem, os estudos voltados a essa temática são fundamentais para 
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conhecer a fonte de poluição e entender as relações entre o meio biofísico e o 
socioeconômico. (SEABRA, 2013; SEABRA et al., 2014; VAEZA et al., 2012). 

Para Seabra et al (2014) a cobertura da terra resulta das atividades antrópicas na 
superfície terrestre, dessa forma se encontra relacionada diretamente ao uso da terra e 
seu manejo. Dito isto, os estudos que relacionam a caracterização da cobertura da terra 
e suas técnicas de manejo são informações importantes para entender a intensidade e 

os tipos de mudanças no espaço geográfico. (SEABRA et al., 2014). 

O sensoriamento remoto e o Sistema de Informação Geográfica (SIG), no que tange ao 
estudo do uso da terra, são de suma importância para a elaboração de uma base 
georreferenciada que possibilita a representação e análise do espaço geográfico de 
maneira dinâmica, pois proporcionam a atualização dos dados numa maior frequência, 
além de possuir maior agilidade no processamento e ser economicamente mais viável 
para a realização da pesquisa, a escolha da imagem e da metodologia deve ser feita de 
forma que supra às necessidades do usuário e as características da área de estudos 

(SCHEER e ROCHA, 2006; VAEZA et al., 2012). 

A região Seridó em sua história, é caracterizada por um processo de degradação ligado 
às atividades econômicas que vão impactar os recursos naturais dos seus municípios. 
A referida região possui um processo de degradação ambiental muito peculiar, que foi 
estabelecido de forma intensa no bioma caatinga através de economias 
agropecuaristas, do extrativismo vegetal e mineral há três séculos (Júnior, 2011). Dito 
isso, o referido estudo visa compreender como se dão os usos da terra na atualidade e 
buscar entender sua distribuição na Região Seridó. 

 
Metodologia 

 

A área de estudos se trata da região Seridó Potiguar do Rio Grande do Norte, esta está 
situada no centro sul do referido Estado. A supracitada região é composta por 25 
municípios, onde os membros são: Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro 
Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim 
do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Matos, Santana 
do Seridó, São João do Sabugi, São Fernando, São José do Seridó, São Vicente, Serra 
Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba dos Batistas. 

Figura1: Mapa de localização da região Seridó. 

  

Fonte: o autor. 

As imagens utilizadas são referentes ao satélite Sentinel 2-A sensor MSI, coleta a 
imagem em 13 bandas espectrais com comprimentos de onda que variam do 
infravermelho visível e do infravermelho próximo (VNIR) ao infravermelho de ondas 
curtas (SWIR) e possuem uma faixa orbital de 290 km com resolução espacial de 10 
metros nas bandas utilizadas (USGS, 2015). As imagens datam de 02 de novembro de 
2019, uma vez que data do período seco do ano, havendo assim, menor presença de 
nuvens sobre as cenas, possibilitando assim uma interpretação mais confiável das 
mesmas (GOUVEIA et al., 2013). 
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O método de classificação foi efetuado no software QGIS através da interpretação visual 
em tela, na qual é feita uma distinção dos principais usos da terra de acordo com 
(SANTOS e SCHEER, 2017). Foram realizadas composições RGB das bandas 4,3,2 
(Cor Natural) e 8,4,3 (Infravermelho de Cor Tradicional - CIR). 

As classes foram atribuídas de acordo com o Manual Técnico de Uso da Terra (2006). 
Tendo em vista o entendimento da qualidade do mapeamento realizado, foi calculado o 

índice de KAPPA e Acurácia global proposto por Hudson e Ram (1987). 

 
Resultados e Discussões 

 

As classes utilizadas na realização da classificação foram: Afloramentos rochosos, 
Áreas de mineração, Áreas urbanas, caatinga degradada, caatinga densa, caatinga 
esparsa, Corpos D'água, solo exposto, Unidades de conservação e Vilas como visto na 
figura: 2. 

Figura2: Mapa de usos da terra da região Seridó. 

  

Fonte: o autor. 

Os resultados obtidos através da classificação, indicam que a classe Caatinga esparsa 
é a classe que ocupa 67,13% do Seridó, esta ocorre no Seridó do RN, também na 
Paraíba, se trata de um vegetação esparsa e baixa, com graves riscos de erosão e 
sinais de desertificação, acentuados em virtude de intensa retirada de lenha, estes 
processos se dão pela retirada dos minérios utilizados na indústria cerâmica, esta por 
sua vez, possui tecnologia rudimentar, possuindo a lenha como fonte de energia, já a 
extração da argila vai contribuir na aceleração devido a formação de crateras no solo, 
este fato torna a essa atividade um agente que estimula o processo de degradação no 
semiárido (GIULIETTI et al., 2004). 

A segunda maior classe é a Caatinga degradada com 14,26% a referida área está 
representada por áreas já desmatadas nas quais são utilizadas para agricultura e 
pastagem; a terceira classe mais abrangente é a Catinga densa com 11,64%, esta 
classe representa a vegetação que foi menos influenciada pela ação antrópica. Esta, 
por sua vez, se encontra na porção média e alta das encostas presente nos maciços 
residuais onde a declividade presente permite a formação, ao menos incipiente dos 

solos. 

A classe Afloramentos rochosos, é caracterizada por estruturas geológicas muito 
antigas que variam de tamanho de acordo com o período em que ficou exposto ao 
intemperismo ao longo dos milhões de anos (FILHO, 2011). O solo exposto vai 

representar as áreas onde há ausência de vegetação e de indícios de ação antrópica. 

Os Corpos D’água correspondem aos rios e reservatórios naturais e artificiais, cujos 
reservatórios são fruto das políticas de combate à seca, estando presente não só os 
reservatórios legalizados como aquele criados clandestinamente. 

As classes Área urbana e Vilas se resumem á malha urbana dos municípios presentes 
na região Seridó. As Áreas de mineração são representadas por uma pequena parcela 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2948 

 

da área, se encontrando entre elas indústrias cerâmicas, mineradoras e pedreiras, em 
contrapartida com o seu tamanho, estas áreas geram impactos de grande magnitude, 
pois em sua maioria não desenvolvem atividades que visam gerar menos impacto ao 
meio ambiente. 

As áreas de mineração se constituem das áreas onde se dá a extração mineral, e as 
lavras a céu aberto (pedreiras), o processo de extração destes minérios gera como 
subproduto outros minérios nos quais são descartados e se acumulam em grandes 
quantidades a céu aberto (BARROS, 2005). 

De acordo com o Índice kappa, índice utilizado para calcular a verdade terrestre, a 
classificação apresenta sus Acurácia global com o valor arredondado de 80% o que se 

demonstra bastante satisfatória (Tabela: 1). 

Tabela 1: Avaliação das classificações com o Índice de Kappa e Acurácia Global, 
calculados a partir da matriz de confusão. 

Fonte: O autor, (2019). 

 
Conclusão 

 

Através da análise realizada, pôde-se constatar que a Região Seridó se compõe 
majoritariamente pela classe intitulada caatinga esparsa, que é composta por uma 
vegetação arbustiva e esparsa, seguidamente pela classe caatinga degradada, que se 
refere às áreas que já sofreram com a ação antrópica na qual se refere às atividades de 
agricultura e pecuária, além da extração indevida de lenha pelas indústrias cerâmicas 
para ser utilizada como combustível e áreas de mineração. 

Este estudo pose servir como base para estudos futuros que visem fazer uma análise 
multitemporal, onde será realizada uma comparação entre a classificação entre dois 
períodos, tendo em vista o estudo da evolução dos usos da terra na referida região. 
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Figura1: Mapa de localização da região Seridó. 

 

 

Figura2: Mapa de usos da terra da região Seridó. 

 

 

Tabela 1: Avaliação das classificações com o Índice de Kappa e Acurácia Global, 
calculados a partir da matriz de confusão. 
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TÍTULO: IMAGENS DE SATÉLITE APLICADAS À ANÁLISE DA VARIAÇÃO ESPACIAL 

DAS TEMPERATURAS E À SENSAÇÃO TÉRMICA NO SEMIÁRIDO POTIGUAR NO 

ANO DE 2019 

Resumo 

 

Os estudos sobre a sensação térmica de populações que vivem em regiões 
naturalmente quentes, como no Semiárido Brasileiro, são de grande importância no que 
se refere ao bem estar, ao desempenho físico e a saúde humana. Neste sentido, o 
presente trabalho tem por objetivo principal identificar e monitorar a temperatura nas 
microrregiões do Seridó oriental e ocidental do Estado do Rio Grande do Norte, por meio 
de dados disponibilizados pelo INMET das temperaturas médias, máximas, mínimas e 
imagens termais do Satélite Landsat 8. Posteriormente aplicar os índices bioclimáticos 
de conforto térmico humano reconhecidos cientificamente para definir o grau de conforto 
térmico ao qual a população está submetida. Identificando assim, o predomínio de altas 
temperaturas médias superiores aos 26ºC, ocasionando um desconforto térmico em 
basicamente todos os meses do ano, com destaque para o mês de dezembro, com as 
maiores temperaturas registradas, média superior a 29,5°. Mediante esses resultados é 
oportuno realizar estudos de mecanismos para otimização da sensação térmica de toda 
a região, identificando as áreas mais adequadas e críticas ao desenvolvimento das 
atividades humanas no Seridó Potiguar, estando os maiores desconfortos térmicos 
localizados na região da Depressão Sertaneja, onde estão localizadas as cidades da 
Região Seridó. 

 
 
Palavras-chave: Temperatura, Conforto Térmico, Geotecnologias. 

TITLE: Temperature behavior and thermal sensation in the Seridó Potiguar Region in 

the Brazilian Semi-arid in 2019 

Abstract 

 

Studies on the thermal sensation of populations that live in naturally warm regions, such 
as in the Brazilian Semiarid Region, are of great importance with regard to well-being, 
physical performance and human health. In this sense, the present work has as main 
objective to identify and monitor the temperature in the micro-regions of the eastern and 
western Seridó of the State of Rio Grande do Norte, through data provided by INMET of 
the average, maximum, minimum temperatures and thermal images of the Landsat 
Satellite. 8. Subsequently apply the bioclimatic indices of human thermal comfort 
scientifically recognized to define the degree of thermal comfort to which the population 
is submitted. Thus, the predominance of high average temperatures above 26ºC, 
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causing thermal discomfort in basically all months of the year, with an emphasis on the 
month of December, with the highest temperatures recorded, an average higher than 
29.5 °. Through these results, it is opportune to carry out studies of mechanisms to 
optimize the thermal sensation of the entire region, identifying the most appropriate and 
critical areas for the development of human activities in Seridó Potiguar, with the greatest 
thermal discomforts located in the region of the Depression Sertaneja, where they are 

located. the cities of the Seridó Region. 

 
 
Keywords: Temperature, Thermal Comfort, Geotechnologies. 

Introdução 

Os estudos de ordem climática tornam-se cada dia mais relevantes na atualidade, 
conforme segue a evolução da ação antrópica sobre o meio ambiente, revelando a 
necessidade em realizar estudos que abordem a influência dos aspectos humanos 
exercem sob o clima, principalmente nas cidades onde se manifesta a poluição do ar 
gerada pela combustão de veículos, indústrias, não tratamento dos resíduos sólidos e 
em ambientes rurais o processo de desmatamento. 

O aprofundamento sobre o estudo do clima em áreas do semiárido quente brasileiro, 
mais precisamente sobre áreas urbanas e rurais, pode nos indicar condições de 
exposição a altas temperaturas, baixos índices de precipitação e consequentemente 
também baixos índices de umidade relativa do ar. Em resposta disso, surge o advento 
do desconforto térmico humano, tanto em áreas urbanas, quanto rurais, e as 
consequências provenientes disso. 

Dentre os estudos climatológicos a utilização do campo higrotérmico é importante na 
perspectiva da disponibilidade de informações sobre o “conforto térmico humano” ao 
qual as populações estão sucessivamente vulneráveis em regiões naturalmente 
quentes, como o nosso semiárido brasileiro. Se remetendo a região semiárida brasileira, 
notadamente a mais populosa do mundo, os estudos de clima urbano e conforto térmico 
são ainda mais insuficientes, mediante que as pesquisas em clima urbano, ilhas de calor 
e conforto térmico a partir do uso de índices bioclimáticos foram produzidos na região 
sudeste do país e nas capitais brasileiras (localizadas em sua maioria no litoral). 

O ser humano depende do clima em todos os seus aspectos, a alimentação, atividades 
econômicas, conforto, lazer, etc. O clima influencia também a cultura, o modo de vestir, 
os hábitos diários e sazonais de uma determinada população. Além disso, o clima é 
capaz de interferir no desempenho físico e mental, bem como na saúde da população 
(ARAGÃO, 2009). 

De acordo com Frota e Schiffer (2001), os primeiros estudos a respeito da influência das 
condições higrotérmicas sobre o rendimento no trabalho humano foram desenvolvidos 
pela Comissão Americana da Ventilação em 1916. As pesquisas desenvolvidas por esta 
comissão tiveram por objetivo determinar a influência de condições meteorológicas no 
rendimento do trabalho físico do operário, interesse surgido pela produção fabril a partir 
da Revolução Industrial e também para situações especiais de guerra, quando as tropas 
precisavam ser deslocadas para regiões de diferentes tipos de clima. 

O Seridó é uma região interestadual localizada no sertão do Nordeste do Brasil, 
abrangendo vários municípios dos estados do Rio grande, sendo dividido em 
microrregião do Seridó Oriental Potiguar, abrangendo os municípios de Acari, Carnaúba 
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dos Dantas, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Jardim do Seridó, Ouro Branco, 
Parelhas, Santana do Seridó, São José do Seridó e microrregião do Seridó Ocidental 
Potiguar com os municípios de Caicó, Ipueira, Jardim de Piranhas, São Fernando, São 
João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas (IBGE, 1990) . 

Sabendo-se hoje que o estudo climático apurado, associado ao desenvolvimento de 
técnicas para a convivência harmônica da humanidade com o clima e a natureza é a 
chave para um futuro mais estável e menos vulnerável para o mundo e para o Brasil, 
contribuindo para a busca por uma melhor qualidade de vida da população, pelo menos 
em se tratando da relação sociedade x clima e principalmente em uma região tão quente 
como o semiárido brasileiro. Desse modo, o trabalho tem como objetivo principal 
identificar e monitorar a temperatura nas microrregiões do Seridó oriental e ocidental do 
e Estado do Rio Grande do Norte, para definir o grau de conforto térmico ao qual a 
população está submetida. 

 

Metodologia 

 

Os processos metodológicos inicialmente consiste na coleta de dados climatológicos no 
BDMET (Banco de dados do INMET - Instituto Nacional de Meteorologia), referentes as 
estações climatológicas operantes na região Seridó localizadas nos municípios de Caicó 
e Cruzeta (conforte mostra a figura 1); conforte a coleta dos aplicação dos índices de 
conforto térmico humano cientificamente reconhecidos: Índice de desconforto (ID) o 
índice de Temperatura Efetiva (TE); Levantamento e análise de imagens de satélite para 
extrair dados de temperatura. 

Os dados coletados das estações climatológicas foram as temperaturas máximas, 
médias e mínimas mensais do termômetro de bulbo seco e da umidade relativa do ar, 
analisados separadamente e posteriormente aplicados os índices bioclimáticos de 
conforto térmico e elaboração de gráficos no software Excel. 

Os índices bioclimáticos utilizados cientificamente reconhecidos são o Índice de 
Desconforto Térmico (ID), proposto por Matzarakis; Mayer, 1991, de Temperatura 
Efetiva, ambos elaborados por Suping et al, 1992. 

Índice de Desconforto (ID) = T - 0.55 (1-0.01UR) (T - 14.5) 

Onde: ID é o Índice de Desconforto em (ºC); T é a temperatura do bulbo seco (ºC); e UR 
é a umidade relativa (%). Assim, têm-se os valores do Índice e Desconforto Térmico 
(ID)  

Os dados coletados das estações climatológicas foram as temperaturas máximas, 
médias e mínimas mensais do termômetro de bulbo seco e da umidade relativa do ar, 
analisados separadamente e posteriormente aplicados os índices bioclimáticos de 
conforto térmico e elaboração de gráficos no software Excel. 

Os índices bioclimáticos utilizados cientificamente reconhecidos são o Índice de 
Desconforto Térmico (ID), proposto por Matzarakis; Mayer, 1991, de Temperatura 

Efetiva, ambos elaborados por Suping et al, 1992. 

Índice de Desconforto (ID) = T - 0.55 (1-0.01UR) (T - 14.5) 
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Onde: ID é o Índice de Desconforto em (ºC); T é a temperatura do bulbo seco (ºC); e UR 
é a umidade relativa (%). Assim, têm-se os valores do Índice e Desconforto Térmico (ID) 

( ver na tabela 1). 

O índice de temperatura efetiva é calculado pela fórmula: 

Temperatura Efetiva (TE) = T – 0,4 (T – 10) (1 – UR/100) 

Onde: T é a temperatura do ar (ºC); UR a umidade relativa (%), resultados esses 

classificados de acordo com a tabela 2. 

Para extrair os dados de temperatura por meio das imagens do satélite Landsat 8 se faz 
necessário o uso das Geotecnologias que é um conjunto tecnologias de tratamento e 
manipulação de dados geográficos, por meio de programas computacionais, e dentre 
essas tecnologias, serão utilizadas o Sensoriamento Remoto e os Sistemas de 
Informações Geográficas – SIG (PINA; SANTOS, 2000). 

Segundo Jensen (2009), a coleta de dados sobre a temperatura superficial pode ser 
adquiridas através do sensoriamento remoto, por meio do calor interno expelido de um 
alvo, sendo convertido em energia radiante e na maioria dos alvos existe uma alta 
correlação positiva entre a temperatura cinética verdadeira do alvo e o fluxo radiante 
proveniente destes. Assim, a temperatura de superfície corresponde ao fluxo de calor 
liberado em função da energia que chega e sai do alvo, sendo de suma importância 
para o entendimento das interações entre a superfície terrestre e a atmosfera. A faixa 
que permite esse processo é no sensor na região do infravermelho termal do espectro 
eletromagnético é o intervalo de 8,0 a 14,0 µm (STEINKE et al., 2010). 

A coleta de dados da temperatura superficial foi adquirida das imagens orbitais do 
Satélite Landsat 8, banda 10, órbita 215 ponto 64 e 65 do dia 08/10/2019 às 12h:34m, 
correspondente à faixa do infravermelho termal (10.6 - 11.19 μm - micrometro), com 
resolução espacial de 30 metros, sensor TIRS (Thermal Infrared Sensor) 
disponibilizadas gratuitamente pelo Earth Explorer (http://earthexplorer.usgs.gov/. 

Na organização e tratamento das imagens de satélite utilizou-se o Software Qgis versão 
Las Palmas 2.18, gerando o mosaico das imagens na banda termal 10 nos respectivos 
pontos 64 e 65 e posteriormente o recorte da área da Região Seridó. Em seguida a 
conversão níveis de cinza da imagem (NC) para radiância (equação 1) e para 
temperatura Kelvin (figura 2) utilizando a ferramenta calculadora Raster presente no 
software Qgis, equações essas disponibilizadas por Zanter (2019) conforme sua 
descrição nas tabelas 3 e 4. 

ρλ’ = Mρ * Qcal + Aρ (1) 

Logo após o cálculo dessas equações os valores de temperatura de superfície gerados 
em Kelvin foram convertidos graus Celsius (°C), conforme a subtração do resultado por 
(273,15), gerando a temperatura °C, os dados de temperaturas superficiais foram 
validados com os dados coletados das estações climatológicas no dia da passagem do 
satélite 08/10/2019. Em seguida prosseguiu a elaboração do mapa da variação das 
temperaturas na Região do Seridó Potiguar utilizando o software Qgis versão Las 
Palmas 2.18. 

 

Resultados e Discussões 
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A região Seridó está inserida no domínio morfoclimático da caatinga, localizado na 
porção semiárida do NEB nas áreas das depressões intermontanas entre o Maciço da 
Borborema AL/PE/PB/RN e a Serra de Ibiapaba CE/PI. Predomina altas temperaturas 
em torno de 26º C em média e os solos são rasos e pedregosos, com maior abrangência 
de Luvissolos e Neossolos. Esses solos são bastantes degradados favorecendo a ação 
da erosão linear principalmente de ravinas e voçorocas, e consequentemente amplos 
perdimentos, com afloramentos de rochas. Os riachos são intermitentes com cheias 
rápidas e ocasionais e os sedimentos transportados são grosseiros em geral areia 
grossa e cascalho. A cota altimétrica pode chegar próximo aos 1200 m, como Pico do 

Jabre -PB (AB’ SABER, 2005). 

A Região Seridó Potiguar está inserida no domínio do clima tropical semiárido com 
regime de chuvas intermitentes, precipitação inferior aos 800 mm, com predomínio de 
elevada insolação diária e altas temperaturas em média superior a 25°C (NUNES, 
2006). A vegetação da caatinga do Seridó, em sua maior parte, é arbustiva como o porte 
baixo, baixa densidade e esparsa, apresentando fortes riscos de erosão e sinais de 
desertificação. Já a catinga arbórea se encontra principalmente nas escarpas e topos 
das serras e inselbergs, em razão do fator declividade dificultar a exploração da ação 

antrópica (CAMACHO; MEGURO, 2001). 

Os resultados obtidos referentes aos dados de temperaturas médias mensais (máximas, 
médias e mínimas) coletados nas estações climatológicas instaladas na Região Seridó 
no ano de 2019 são representadas nos gráficos 1 e 2. O município de Caicó apresenta 
altas temperaturas máximas, principalmente nos meses de novembro e dezembro, 
superiores aos 38°C, sendo menor que 34°C nos meses de maio, junho, julho e agosto 
coincidindo com o fim do período chuvoso e início da estação do inverno. Em relação 
as temperaturas médias os meses que apresentam médias elevadas superior aos 30°C 
são os meses de novembro e dezembro, enquanto a menor é registrada no mês de 
julho. Já as temperaturas mínimas destacam-se o mês de dezembro apresentando a 
maior temperatura média mínima de 24,8°C e os meses de julho e agosto com as 
menores abaixo dos 21,5°C. 

Seguindo para os dados de temperaturas coletados na estação climatológica do 
município de Cruzeta (gráfico 2) segue basicamente o mesmo padrão dos dados de 
temperatura de Caicó, com a ressalva de apresentar valores de temperaturas máximas, 
médias e mínimas um pouco menores do que Caicó. As maiores temperaturas máximas 
registradas são nos meses de novembro e dezembro acima dos 37,5°C e as menores 
nos mês de julho e agosto inferior a 21,2°C, as temperaturas médias oscilam acima dos 
29° nos meses de novembro e dezembro e abaixo dos 27°C nos meses de junho e julho 
e por fim as mínimas tendo seu ápice nos mês de dezembro com 24,2°C e mais amena 
em julho com 21°C. Salientando que os dados de temperatura do mês de junho não se 
encontram no gráfico, pois os dados referentes a esse mês não consta na série de dados 
do BDMET. 

Partindo de uma função comparativa, notou-se a predominância de altas temperaturas, 
principalmente as médias máximas acima de 37°C dos nos meses de novembro e 
dezembro coincidindo com as estações da primavera e início do verão, as temperaturas 
médias também se mantém altas acima dos 26°C e as temperaturas mínimas também 
são quente abaixo dos 24,5°C. Assim, os meses mais quentes do ano são novembro e 
dezembro onde a população sentem um elevado desconforto térmico e os menos mais 
amenos são julho e agosto. Uma característica importante observada é a elevada 
amplitude térmica registrada entre as temperaturas medias mensais máximas e 
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mínimas, ficando em média 10°C de amplitude, características de ambientes 
semiáridos, fazendo com que a temperatura média não seja tão elevada. 

Romero (2013) menciona que o clima seminário é caracterizado em sua maior parte por 
apresentar amplitudes térmicas significativas de temperatura do ar diária sazonal, 
apresenta duas estações bem distintas: um longo período de seca e um curto período 
de chuva, radiação direta intensa, baixo teor de umidade relativa do ar e destaca a 
importância dos índices bioclimáticos na elaboração de técnicas relacionadas ao 
planejamento urbano e ambiental, permitindo a identificação de variáveis do meio que 
devem ser modificadas ou aproveitadas para alcançarem as condições de conforto 
desejadas para a população. 

Nos estudos referentes a conforto humano, encontramos a definição de índices de 
conforto humano em Ashae (2009), onde procuram englobar, num parâmetro, o efeito 
conjunto de duas ou mais variáveis climáticas. Enquanto Blazejczyk et al (2012), faz 
uma descrição das variáveis muitos utilizadas nos índices de conforto humano: a 
temperatura, a umidade, o vento, a exposição ao Sol, a radiação solar, a temperatura 
radiante. 

Os resultados obtidos aplicando o Índice de Desconforto para a região Seridó, conforme 
os dados coletados nas estações climatológicas do INMET instaladas nos municípios 

de Caicó (gráfico 3) e Cruzeta (gráfico 4). 

Ambos os resultados referentes ao Índice de Desconforto Térmico dos municípios 
revelam que aproximadamente 50 % da população sente desconforto térmico em todos 
os meses do ano com exceção do mês de agosto em que aproximadamente menos de 

50% da população sente desconforto térmico. 

O segundo índice aplicado de Temperatura Efetiva demostra que a sensação térmica 
sentida em ambos os municípios (gráfico 5 e 6), em quase todos os meses é 
modernamente quente, tendo seu ápice nos meses de dezembro no município de Caicó 
registrando 26,6ºC e em Cruzeta no mês de fevereiro com 26,2ºC, o mês de agosto é a 
exceção onde a sensação térmica sentida é agradável, em Caicó a sensação é de 24°C 
e em Cruzeta de 23,8°C. 

A sensação térmica sentida em ambos os municípios calculados pelo índice de 
Desconforto Térmico e Temperatura Efetiva é basicamente a mesma, já que a distância 
entre as estações em linha reta é de aproximadamente de 35 km, porém o município de 
Caicó apresenta índices um pouco mais elevados do que Cruzeta a amplitude dos dados 
de ID (24°C - 26,3°) e no segundo de (23,8° - 26,1°), já o TE (24° - 26,6°) e (23,8° - 
26,2°), desse modo Caicó é o um pouco mais quente do Cruzeta e consequentemente 
um maior desconforto térmico. Outro ponto diferente entre os municípios é em relação 
ao mês mais quente, em Caicó de acordo com os dados de temperaturas e índices de 
conforto térmico o mês que apresenta as mais elevadas temperaturas médias, mínimas 
e máximas, assim como nos índices de conforto térmico é dezembro, enquanto em 
Cruzeta é o mês de dezembro é o mais quente em relação as temperaturas, mas o mês 
com maior desconforto térmico é fevereiro, devido a umidade relativa do ar ser maior do 
dezembro. 

Lucena (2016) analisa a série histórica (1996-2010) de dados climatológicos do 
município de Caicó, onde encontra a predominância de altas temperaturas com pouca 
oscilação anual, de modo geral o clima é quente e desconfortável devido ao calor em 
todos os meses de acordo com o Índice de Desconforto Térmico não apresentar nenhum 

mês na zona de conforto humano. 
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Mediante os resultados apresentados nos gráficos é perceptível que as temperaturas 
poucos variam ao longo do ano, assim como a sensação térmica, basicamente todos os 
meses do ano são quentes, principalmente de outubro a fevereiro e os mais amenos 
são junho, julho e agosto. Ayoade (2007) explica que nas regiões de baixas latitude não 
há basicamente mudanças das estações do ano, mesmo na estação do inverno fazendo 
com as temperaturas mais elevadas ocorrem entre os meses de outubro e fevereiro. 
Esse período do ano registra as mais elevadas temperaturas médias, condizendo com 
a estação de seca e o início da estação chuvosa no mês de janeiro, enquanto as 
temperaturas mais baixas ocorrem entre os meses de junho e setembro, condizendo 
com a estação do inverno no hemisfério sul e as temperaturas máximas, médias e 

mínimas poucos oscilem ao longo do ano. 

O sensoriamento remoto é uma ferramenta essencial no desenvolvimento de estudos 
com o objetivo de identificar áreas de riscos geológicos e geomorlógicos, expansão de 
áreas urbanas, desmatamentos e monitoramento da vegetação, uso e cobertura da terra 
e conforto térmico, como demostram os trabalhos de Ponzoni e Shimabukuro (2010), 
Jensen (2009), Florenzano (2008). 

Destacando os trabalhos de Mendonça (1995 e 2003), Jensen (2009), Fialho (2012), 
Coelho; Corrêa (2013) que fizeram uso de imagens das bandas termais dos satélites 
principalmente do Landsat, extraindo a temperatura da superfície em graus Celsius e 
identificando e mapeando as ilhas de calor, assim como a sensação térmica em suas 
respectivas áreas de estudo. Gerando assim, resultados úteis ao poder público e 
sociedade em geral, na perspectiva de buscar mecanismos por meio do planejamento 
para amenizar o desconforto térmico nas áreas urbanas, como projetos de arborização 
urbana e uso de pavimentos fresco. 

Referentes aos resultados das temperaturas da superfície extraídas por meio das 
imagens termais do satélite Landsat 8, no dia 08/10/2019 às 12h:34m apresentando os 
intervalos de 19ºC a 43ºC de amplitude térmica, dividas em sete classes de intervalos 
conforme mostra a figura 3. 

Os primeiros três intervalos de menor temperatura registrado pelo sensor termal de 
19°C-21°, 21°-24°, 24º-28º ocupam 0,5% da área da Região Seridó, estando associadas 
aos ambientes de corpos hídricos e algum topo de serra acima dos 550m de altitude, 
como podemos identificar uma pequena mancha em azul no município de Serra Negra, 
já próximo na divisa com o estado da Paraíba. 

O intervalo de 28°-32º e 32º-36º representa 23% da área da região, compreendendo as 
áreas elevadas topograficamente e aos cursos de drenagens da Bacia do Rio Piranhas-
Açu, no Seridó ocidental essas áreas elevadas são os Planaltos Cristalinos Residuais e 
Estruturais, popularmente conhecidos como as “serras do Seridó”, descantando-se a 
Serra de São Bernardo em Caicó e Serra da Formiga entre os municípios de Caicó e 
Cruzeta, além da Serra do Mulungu em São João do Seridó. No Seridó Oriental são as 
áreas ocupadas pelo Planalto da Borborema, principalmente nos municípios de 
Equador, Parelhas, Carnaúbas do Dantas, Acari e Currais Novos. O fato de as 
temperaturas registradas serem uns poucos menores nesses locais é devido a atuação 
do fator geográfico altitude, fazendo com a temperatura nessas serras mais agradável 
do que nas áreas da Depressão Sertaneja. 

O penúltimo intervalo de 36º- 40º ocupa a maior área de 73,5 %, compreendendo aos 
terrenos da Depressão Sertaneja e Planícies dos Sertões do Rio Piranhas, destacando 
que é justamente nessa área onde estão localizadas as cidades do Seridó Potiguar 
expondo a população ali residente as altas temperaturas e consequentemente ao 
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advento do desconforto térmico, sendo necessário um planejamento público adequado 
a essa condição de calor para amenizar esse desconforto, como projetos de arborização 

urbana. 

Enquanto o ultimo intervalo de 40°- 43° ocupando 3% da Região Seridó, está associado 
a ambientes onde possivelmente predomina a degradação pela ação antrópica, ocorrida 
desde o período da colonização pelo ciclo do pecuária e posteriormente o do algodão 

até os dias atuais ou algum fator litológico. 

A validação dos resultados extraídos da temperatura da superfície por meio das 
imagens do Landsat 8 do dia 08/10/2019 às 12h:34m desenvolveu mediante a 
comparação com os dados horários de temperatura em UTC das estações 
climatológicas em Caicó e Cruzeta disponibilizados pelo INMET. De acordo com os 
dados de temperatura da estação de Caicó às 18h:00 UTC, ou seja, às 15h:00 horário 
de Brasília registra a temperatura de 36,8°C, correlacionando com os dados coletados 
através das imagens termais do Landsat. Na estação de Cruzeta os dados às 18h:00 
UTC não estão disponíveis, mas às 12:00 UTC, 9h:00 no horário de Brasília regista 
29,2°C, uma temperatura elevada considerando o horário, conforme identificamos na 
figura 3, o predomínio de altas temperaturas na região Seridó e consequentemente o 
advento do desconforto térmico provocado pelo calor em basicamente todos os meses 

do anos como revela os resultados dos índices bioclimáticos. 

 
Conclusão 

 

A Região Seridó é uma região naturalmente quente, com predomínio de altas 
temperaturas médias, máximas e mínimas, tendo seu ápice de calor no mês de 
dezembro superando os 38°C no registro das médias das máximas absolutas, 
coincidindo com a estação da primavera e início da estação do verão no Hemisfério Sul. 
Já o mês onde as temperaturas são mais amenas e agradáveis é o mês de julho com 
temperaturas médias mínimas abaixo de 21,2°C coincidindo com a estação do inverno. 

Os índices bioclimáticos aplicados na região demostram que em quase todos os meses 
do ano, com exceção de agosto, a população sente desconforto térmico, estando fora 
da zona de conforto térmico humano, expostas a altas temperaturas. Somente o mês 
de agosto é considerado um mês dentro da zona do conforto térmico humano. 

A metodologia de extração de temperatura da superfície por meio de imagens termais 
de satélites se mostrou eficiente, revelando resultados semelhantes com os dados 
apresentados nas estações climatológicas, sendo extremamente útil para conseguir 
dados de temperaturas de locais onde não há informações climatológicas por meio de 
estações, ou mesmo correlacionar com os dados fornecidos pelas estações 
climatológicas, fornecendo uma distribuição geográfica dessas temperaturas. 

Desse modo um estudo integrado de monitoramento de temperatura por meio de dados 
climatológicos de estações, associados a dados de temperatura da superfície por meio 
de bandas termais de satélites gratuitos e aplicação de índices bioclimáticos de conforto 
térmico revelam a sensação térmica e conforto térmico a qual a população está 
submetida, revelando informações extremantes importantes para a sociedade como um 
todo, ao planejamento urbano e ambiental dos municípios do Seridó Potiguar. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Mapa de localização das estações climatológicas do INMET operantes na 
Região Seridó-RN. 

 

 

Tabela 1 - da classificação do nível de conforto humano segundo valores de Índice de 
Desconforto (ID). Fonte: Matzarakis; Mayer, 1991. 
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Tabela 2 - Sensação térmica conforme os valores de Temperatura Efetiva (TE). Fonte: 

Suping et al, 1992. 

 

 

Tabela 3- Elementos e valores da constante de calibração retirados do metadados da 
imagem Landsat-8 em sua banda10. Fonte: ZANTER, 2019; Coelho; Corrêa, 2013. 

 

 

Figura 2 – Equação 2 
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Tabela 4 - Elementos e valores da fórmula de conversão para radiância extraídos do 
metadados da imagem do Landsat-8, banda 10. Fonte: ZANTER, 2019; Coelho; Corrêa, 

2013. 

 

 

Gráfico 1 - Temperaturas médias mensais (máximas, médias e mínimas) no ano de 2019 
em Caicó-RN. Fonte: BDMET, 2019. 
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Gráfico 2 - Temperaturas médias mensais (máximas, médias e mínimas) no ano de 2019 
em Cruzeta-RN. Fonte: BDMET, 2019. 

 

 

Gráfico 3 - Índice de Desconforto Térmico °C no município de Caicó. Fonte: INMET, 
2019. 
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Gráfico 4 – Índice de Desconforto Térmico °C no município de Cruzeta. Fonte: INMET, 
2019. 

 

 

Gráfico 5 - Índice de Temperatura Efetiva °C no município de Caicó. Fonte: INMET, 
2019. 
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Gráfico 6 - Índice de Temperatura Efetiva °C no município de Cruzeta. Fonte: INMET, 
2019. 

 

 

Figura 3 – Mapa da temperatura em °C da superfície na Região Seridó. 
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TÍTULO: Mapeamento da cobertura vegetal no município de Caicó, Região do Seridó 

Potiguar 

Resumo 

 

Este trabalho objetivou avaliar o padrão atual de distribuição de Caatinga densa 
identificando onde estão seus maiores fragmentos através de procedimentos 
cartográficos e estatísticos no município de Caicó-RN. A partir de NDVI, gerou-se o 
mapeamento da cobertura vegetal e, em seguida, delimitou-se três intervalos de cotas 
altimétricas possibilitando-se traçar um perfil gradual. Os fragmentos de Caatinga densa 
nas diferentes cotas foram submetidos a ANOVA e teste Tukey estabelecendo uma 
significância de 5% (p<0,05), pretendendo identificar se há diferença significativa entre 
os tamanhos desses fragmentos. Por último, com a ajuda de bibliografia especializada 
e idas a campo, ainda foi feito um levantamento florístico visando caracterizar as 
diferentes cotas amostradas. Como resultados, obteve-se uma extensão de 9.772,83 
hectares de Caatinga densa que, percentualmente, corresponde a 8,6% da área total. 
Na cota de menor altimetria obteve-se 5.169,54 hectares do valor mencionado, a cota 
média, 2.850,20 hectares e, por último, a de maior altimetria conteve 1.753,08 hectares. 
Concluiu-se que a Caatinga densa no referido município encontra-se quase que restrita 
às margens de corpos hídricos e em seus maciços apresentando aumento gradual em 
termos altimétricos. 

 
 
Palavras-chave: Análise Espacial; Sensoriamento Remoto; Vegetação; Fitogeografia 

TITLE: Mapping of vegetation cover in the municipality of Caicó, Seridó Potiguar Region 

Abstract 

 

This study aimed to evaluate the current distribution pattern of Caatinga dense by 
identifying where its largest fragments are through cartographic and statistical 
procedures in the municipality of Caicó-RN. From NDVI, the mapping of the vegetation 
cover was generated and, then, three intervals of altimetric dimensions were delimited, 
making it possible to draw a gradual profile. The fragments of Caatinga densa in the 
different levels were submitted to ANOVA and Tukey test establishing a significance of 
5% (p <0.05), aiming to identify if there is a significant difference between the sizes of 
these fragments. Finally, with the help of specialized bibliography and field trips, a floristic 
survey was also carried out to characterize the different levels sampled. As a result, an 
extension of 9,772.83 hectares of dense Caatinga was obtained, which, in percentage, 
corresponds to 8.6% of the total area. In the lowest altimetry quota, 5,169.54 hectares 
of the mentioned value were obtained, the average quota, 2,850.20 hectares and, finally, 
the highest altimetry contained 1,753.08 hectares. It was concluded that the dense 
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Caatinga in that municipality is almost restricted to the margins of water bodies and in its 
massifs, presenting a gradual increase in altimetric terms. 

 
 
Keywords: Spatial Analysis; Remote sensing; Vegetation; Phytogeography 

Introdução 

O semiárido brasileiro, localizado predominantemente na Região Nordeste do país, 
abrange o Domínios das Caatingas, da qual é considerada a maior Floresta Tropical 
Sazonalmente Seca (FTSS) contínua da América do Sul (SILVA; LEAL; TABARELLI, 
2017), por apresentar uma extensão territorial de 912.000 km2 (ALBUQUERQUE et al., 
2012; QUEIROZ et al., 2017).Como característico das FTSSs a Caatinga dispõe de 
plantas que, pelo seu histótrico evolutivo, desenvolveram adaptações para poderem se 
estabelecer neste ambiente semiárido. Como exemplos disso, tem-se o 
estabelecimento de árvores caducifólias de baixo porte, espinhosas e com microfilia, ou 
até algumas suculentas, além de um extrato herbáceo sazonal que se estabelece 
durante os meses de maior precipitação pluviométrica (GRAEFF, 2015). Entretanto, em 
relação aos agentes que modelam a sua fisionomia, somou-se também as interferências 

causadas pelo homem (ALVES; ARAÚO; NASCIMENTO, 2009). 

Assim como em outros domínios fitogeográficos encontrados no país, a Caatinga 
demonstra fortes sinais de interferência antrópica, das quais apresentam um crescente 
grau de estudos dirigidos a esta temática, como visto em Silva e Barbosa (2017). Estes 
autores ressaltam sobre o fato da região semiárida brasileira ser a mais densamente 
ocupada pelo homem no planeta, o que reforça a ideia de uma perda gradual da 
biomassa em função da exploração de seus recursos. 

Dentro desse contexto, iniciativas e estratégias por meio de avanços tecnológicos são 
pensadas para garantir a mitigação dos impactos causados à biodiversidade por parte 
de sua exploração. Numa perspectiva espacial, o uso de geoprocessamento aparece 

mundialmente disseminado para se ter acesso a informações sobre a distribuição e 
estado atual de uma determinada área (AHMADI; NUSRATH, 2010; POENARU et al., 

2017, PERSSON; LINDBERG; REESE, 2018, VRIELING et al., 2018). 

No que diz respeito à segmentação e definição de diferentes classes de vegetação para 
o melhor manejo, a Caatinga densa é encontrada onde estão presentes as áreas de 
APPs, sejam em faixas periféricas de copos hídricos ou em áreas de encostas serranas 
a cima de 45° (SILVA et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2019). Em termos complementares, 
é sabido que a Caatinga apresenta aumento em seus parâmetros estruturais conforme 
há maiores níveis em declividade e altimetria (COSTA et al., 2009; CARVALHO, 2010). 
Consequentemente, são os locais onde estão os maiores níveis de conservação, 

tratadas assim, como áreas de uso restrito (GUEDES; MEDEIROS; ROCHA, 2016). 

Com base no que foi exposto, o presente trabalho optou por avaliar o padrão atual de 
distribuição da Caatinga densa no município de Caicó-RN visando identificar onde estão 
os maiores fragmentos, através de procedimentos cartográficos e estatísticos. Dessa 
forma, pretendeu-se obter um panorama generalizado no que tange à vegetação da 
área. Dito isto, a hipótese científica proposta é que há maior fragmentação na 
distribuição vegetacional nas áreas com ocorrência de gradientes altitudinais negativos. 
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Metodologia 

 

O mapeamento da cobertura vegetal foi realizada a partir de uma imagem do satélite 
Sentinel 2B (Sensor: MSI; data: 30/06/2018), com resolução espacial de 10 metros. 
Através desta, em ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas), com o auxílio 
do software QGIS versão 2.14.1 (Essen/GNU - General Public License © ) (QGIS TEAM, 
2015), foi aplicado o Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) selecionando a 
banda 04 (Red - Vermelho) e 08 (NIR - infravermelho próximo), de acordo com a fórmula 
desenvolvida por Rouse et al. (1973) 

A fim de verificar as assinaturas espectrais do NDVI, foi gerada uma matriz de confusão 
por meio de pontos coletados em campo que, em seguida, deram origem ao índice 
Kappa (CONGALTON; GREEN, 1993; PONZONI; SHIMABUKURO; KUPLICH, 2012). 
Dessa forma, é possível obter uma maior confiabilidade no produto cartográfico gerado, 
no que tange a eventuais confusões feitas no decorrer de seu processamento. Desse 
modo, os referidos pontos foram obtidos através de GNSS - Global Navigation Satellite 

System de navegação portátil (Garmim Montana 650). 

Posteriormente, os valores do NDVI foram segmentados em 5 classes, as quais 
passaram por reclassificação, de maneira que a quinta classe, responsável por obter a 
maior resposta espectral, caracterizou-se como a Caatinga densa para a área. Com 

isso, evidentemente, esta passou a ser a única classe análisada. 

Em seguida, foi preciso buscar informações acerca da altimetria desta área. Assim, foi 
utilizada uma imagem de radar ALOS/Sensor Palsar, com resolução espacial de 12,5 
metros, data de 06/05/2009, com órbita absoluta: 17474, e com Ângulo de 23,1°. Sua 
obtenção foi tida gratuitamente através da plataforma Alaska Satellite Facility – ASF 

DAAC (https://www.asf.alaska.edu). 

Por meio desta imagem, foram delimitados três intervalos de cotas altimétricas que 
melhor representassem as seguintes unidades geomorfológicas: depressão (cota 137,0 
- 321,0 m), baixas e médias encostas (cota 322,0 - 505,0 m) e altas encostas e topo 
(cota 506,0 - 689,0 m), possibilitando-se traçar um perfil altimétrico. Dessa forma, os 
polígonos correspondentes à classe de Caatinga Densa foram transformados em 
formato shapefile, individualizando seus valores (em hectares-ha) entre as três cotas 
altimétricas ao serem sobrepostos ainda em ambiente SIG. 

Posteriormente, para a execução da análise estatística, foram coletados aleatoriamente 
50 fragmentos de Caatinga densa (interpretados como variáveis contínuas) em cada 
uma das cotas altimétricas (interpretadas como variáveis categóricas) e seus 
respectivos valores em hectares (ha), para a elaboração de uma análise de variância 
(ANOVA), estabelecendo uma significância de 5% (p<0,05) (GOTELLI; ELLISON, 
2011). 

Dando continuidade, ainda aplicou-se o teste de Tukey (GOTELLI; ELLISON, 2011) a 
fim de checar se, em uma eventual diferença significativa, entre a classe Caatinga 
Densa nas diferentes cotas altimétricas analisadas. Neste caso, em ambas as etapas 
da análise estatística, contou-se com o auxílio do software R (R CORE TEAM, 2017). 

Para a identificação e caracterização fitogeográfica, foi realizada uma Avaliação 
Ecológica Rápida, direcionada para as espécies e tipos vegetacionais presentes em 
cada geofácie (SAYRE et al., 2003). A identificação das espécies botânicas se deu a 
partir do sistema APG II, com auxílio de bibliografia especializada (SOUZA e LORENZI, 
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2005). De maneira complementar, também foram realizadas consultas aos sistemas 
Trópicos® (https://www.tropicos.org/home.aspx?langid=66), o qual contém dados e 
amostras botânicas do Missouri Botanical Garden, assim como ao Flora do Brasil 2020 
- INCT Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (http://reflora.jbrj.gov.br/reflora). Os 
exemplares botânicos foram arquivados no Acervo de Amostras Botânicas do 
Laboratório de Biogeografia (UFRN/CERES – Campus de Caicó). 

 
Resultados e Discussões 

 

De acordo com o mapeamento da cobertura da terra elaborado a partir do NDVI, obteve-
se uma variação entre os valores de -0,55 e 0,87. Os respectivos valores foram 
segmentados nas classes de cobertura água, solo exposto (e zona urbana), Caatinga 
aberta, Caatinga intermediária, até chegar à distribuição dos fragmentos de Caatinga 
densa, definida a partir da classe com a maior resposta espectral, correspondente à 
variação entre 0,47 e 0,87. 

No tocante a precisão das classes mapeadas em geral, atravéz da matriz de confusão, 
dos 89 pontos observados em campo, verificou-se que 76 foram classificados 
corretamente, com maiores equívocos entre classes de Caatinga Aberta, interpretada 
como Solo exposto e Caatinga intermediária. Contudo, o mapeamento alcançou um 
grau de concordância “Excelente” (81%) de acodo com o índice de Kappa. Por sua vez, 
Guedes (2016) apresentou um resultado bastante próximo, onde o índice também 
mostrou acurácia em nível excelente, com 81,29% de precisão. 

Nesse contexto, dando ênfase individualmente à classe de Caatinga densa, observou-
se uma precisão de 92%, tendo em vista que 27 pontos foram catalogados com apenas 
2 destes não corresponderam a sua resposta espectral. Em vista disso, a utilização do 
satélite Sentinel 2B mostrou-se confiável para este tipo de vegetação, como enfatizado 
por Frampton et al. (2013). 

Dessa forma, a resposta espectral do NDVI para a Caatinga densa foi satisfatória, onde 
o intervalo em relação a outros trabalhos desenvolvidos anteriormente no semiárido 
mostrou-se alto. Barbosa, Carvalho e Camacho (2017) em estudo na Região Serrana 
de Martins e Portalegre identificaram o intervalo com maior resposta espectral entre 0,29 
e 0,69. Por sua vez, Sá et al. (2010) no Araripe pernambucano quantificaram 0,80 de 
valor máximo. Estes valores possivelmente estão associados ao período seco em que 
as cenas foram obtidas. Como já colocado, na presente pesquisa as cenas foram 
obtidas em período entre o final da estação das chuvas na região semiárida do Brasil 
(30/06/2018). 

De acordo com Silva e Galvíncio (2012), em períodos secos o NDVI pode subestimar a 
vegetação de Caatinga. Em Lima et al. (2019), onde também foi utilizada imagem 
Sentinel, realizaram um mapeamento no estado de Pernambuco onde obtiveram como 
maior resposta espectral valores entre 0,45 e 0,88, os quais são bastante próximos dos 
identificados nesta pesquisa para a segmentação dos polígonos de Caatinga densa 
(0,47 a 0,87). 

Em relação ao que foi quantificado em área, no geral, obteve-se uma extensão de 
9.772,83 ha que, em valores percentuais, abrangem apenas 8,6% de todo o território do 
município de Caicó . Ou seja, sem levar em consideração as classes de água, solo 
exposto, caatinga aberta e caatinga intermediária. Coelho et al. (2014), em estudo 
elaborado no semiárido paraibano, concluíram que a classe de Caatinga densa 
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apresenta declínio em função da degradação, fazendo com que esta converta-se em 
classes menos densas, o que possivelmente pode ter sido a explicação para a área de 

estudo do presente trabalho. 

No tocante à distribuição dos fragmentos apenas da Caatinga densa, entre as cotas 
altimétricas tidas como baixa (entre 137,0 e 321,0 m), média (entre 322,0 e 505,0 m) e 
alta (entre 506,0 e 689,0 m), obteve-se os valores de 5.169,54 ha, 2.850,20 ha e 
1.753,08, respectivamente (tabela 03). Em relação ao percentual de área ocupada por 
esta fitofisionomia, sua maior incidência está na cota mais alta, por recobrir 60% da área 
total, seguida pelo percentual de 35% observado para a cota média, e, por fim, apenas 
5% de área total da cota mais baixa apresenta cobertura vegetal de Caatinga densa. 

Na análise estatística, por meio da ANOVA, foi visto que os valores se mostraram 
significativos (SQ=2 F=5,96 p<0,003). Da mesma forma, no teste de Tukey novamente 
obteve-se valores significativos entre as costas baixa e alta (p<0,002), e também entre 
a média e alta (p<0,05). Nesse caso, é chamada a atenção para a alta diferença entre 
os tamanhos dos fragmentos da menor cota (menores fragmentos) a (maiores 
fragmentos) alta, o que incide em maiores níveis de Caatinga densa por área, conforme 
distancia-se das áreas dominadas pelo relevo tipo depressão sertaneja, o que corrobora 
com o estudo de Chaves et al. (2013), onde foi identificado um padrão bastante 

semelhante. 

Já em relação às cotas média e alta, vale frisar que mesmo obtendo diferença 
significativa entre estas, muitos destes fragmentos são interligados, pois esta 
significância certamente deriva-se de uma maior diminuição conforme se aproxima da 
cota mais baixa. Neste caso, de acordo com o mapeamento, esta fragmentação segue 
um perfil gradual em relação à altimetria. 

A partir da análise visual e quantitativa dos produtos cartográficos e in situ, foi visto que 
nas áreas da menor cota os maiores fragmentos estão majoritariamente nas bordas dos 
canais fluviais e corpos hídricos (rios e seus barramentos). Portanto, é importante 
atentar-se também para as espécies presentes em cada ambiente, visto que nessa cota 
está a maior concentração da drenagem local e, prontamente, uma flora relativamente 
distinta. Em vista disso, a flora da menor cota foi subdividida entre a de mata ciliar e 

uma mais generalista 

Dando continuidade, observou-se que, do ponto de vista da ocorrência de espécies 
vegetais, existe o fator positivo baseado na ocorrência das plantas perenifólias de mata 
ciliar da Caatinga. Entretanto, de maneira negativa, isto se dá de forma setorial, 
possivelmente em detrimento da retirada dessa vegetação para a prática de culturas 
agrícolas nos solos férteis dos terraços fluviais. Consequentemente, também há uma 
forte incidência de indivíduos da espécie exótica chamada algaroba/Prosopis juliflora 
(Sw.) DC/Fabaceae, igualmente observado no estudo de Trovão, Freire e Melo (2010) 
em uma área de clima semiárido na Paraíba, quando esta espécie aparece mais 
abundante do que as próprias espécies nativas, inclusive mais ainda do que as 
pioneiras. 

Destaca-se que o município de Caicó carece de pesquisas acerca de sua composição 
florística em termos de depressão sertaneja. No entanto, seu território compreende boa 
parte da zona de amortecimento da Estação Ecológica do Seridó (ESEC-Seridó), da 
qual possui vastas informações no que diz respeito à flora regional, sendo esta 
considerada uma região natural floristicamente própria (RIZZINI, 1979; RIZZINI, 1997; 

VARELA-FREIRE, 2002; QUEIROZ et al., 2017). 
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Com isso, a fim de apontar características para esta unidade geomorfológica/cota 
altimétrica, em Amorim, Sampaio e Araújo (2005) viu-se que seus resultados apontaram 
baixa diversidade e simultaneamente alta frequência de espécies consideradas 
generalistas ou pioneiras (CARVALHO, 2009). 

Todavia, é importante frisar que estas espécies também são as mesmas presentes em 
ambientes de caatinga degradada (COSTA et al., 2009). No tocante ao território de 
Caicó, observou-se que os pequenos fragmentos de Caatinga densa identificados no 
NDVI são formados também por assembleias dessas espécies quando não há sinais de 
interferências antrópicas mais recentes e/ou bruscas. 

Já em relação ao maciço residual, correspondente às duas maiores cotas altimétricas, 
os dados fitogeográficos coletados in situ corroboraram com o estudo de Neto e Silva 
(2012). Viu-se que a área não só dispõe dos maiores fragmentos quantificados em toda 
a sua extensão, como também apresenta grande relevância para a biodiversidade, visto 
que no estudo dos referidos autores, foram catalogadas espécies de sucessão tardia 
ou, em tese, espécies mais próximas de um ambiente em clímax (RICKEFS, 2003; 
TOWNSEND; BEGON; HARPER, 2010). 

Todavia, é importante deixar claro que só foi possível estabelecer uma distinção 
plausível entre as diferentes cotas altimétricas, sem maiores interferências de outras 
variáveis, por tratar-se de uma área inteiramente sem a presença de formações 
sedimentares. Em Silveira et al. (2018) pode ser visto como os condicionantes edáficos 
gerando diferentes solos de origem sedimentar podem ser significativos na identificação 
de fitofisionomias distintas por meio de sensoriamento remoto. Oliveira (2019) ao 
desenvolver um zoneamento fitoecológico em um maciço no semiárido, observou a 
presença de espécies vegetais não normalmente alocadas à florística da Caatinga 
conforme havia a ocorrência de solos profundos de origem sedimentar, caracterizando 
essas áreas como unidades fitoecológicas distintas das demais. 

 
Conclusão 

 

Com base nos resultados obtidos, assume-se que as cenas do sensor MSI originadas 
através do satélite Sentinel 2B apresentaram uma resposta satisfatória no que tange ao 
mapeamento da Caatinga por meio do NDVI, com confiabilidade comprovada. 

Entende-se que a área analisada apresenta sinais de fragmentação desta vegetação 
que, possivelmente, está ligada à exploração de seus recursos florestais em áreas de 
fácil acesso que, no caso, seriam as áreas de relevos mais suaves e com baixos valores 
altimétricos. Em contraste, as áreas que apresentam relevos ondulados e com altos 
valores altimétricos possuem a maior parte da Caatinga densa, o que foi comprovado 
estatisticamente. 

Em termos fitogeográficos, observou-se que a cota mais baixa apresenta diferenciações 
florísticas de Caatinga densa entre dois ambientes: áreas de depressão sertaneja típica 
e as de mata ciliar. Enquanto isso, as cotas média e maior diferiram da menor, tendo 
em vista o aparecimento de espécies raras e de sucessão tardia. Entretanto, estas duas 
últimas não apresentaram diferenças entre si. Assim, verificou-se que os ambientes 
serranos analisados apresentam fortes particularidades neste sentido. 

Dessa forma, é importante frisar sobre a importância do auxílio de trabalhos florísticos 
na discussão do referido trabalho, pois suas informações complementam o que é 
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observado para a resposta espectral do índice. Assim, é possível falar sobre o potencial 
biológico/biogeográfico não só em termos de biomassa, como também, no que tange ao 

nível florístico específico, o que é de suma relevância para a conservação. 

Por fim, conclui-se que a distribuição espacial da Caatinga densa no município de Caicó-
RN enquanto cotas altimétricas mais baixas, encontra-se quase que restrita aos 
entornos dos corpos hídricos e rios, sendo necessárias estratégias para se pensar na 
recuperação dessas áreas. Enquanto isso, os relevos residuais (inselbergs e maciços) 
abrigam uma considerável quantidade desta fitofisionomia. Portanto, assume-se que 
essas áreas detêm de grande importância para a conservação da biodiversidade local. 
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Resumo 

No presente trabalho é discutido os elementos pertencentes ao geopatrimônio no 
município de Icapuí, estado do Ceará, nordeste do brasil. No mesmo ocorreu a analise 
parcial dos locais de interesse da geodiversidade, pertencentes ao geopatrimônio. 
Resultando na inventariação e quantificação, até o presente momento de um geossítio 
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Abstract 

The present work discusses the elements belonging to geopatrimony in the municipality 
of Icapuí, state of Ceará, northeastern Brazil. The partial analysis of geodiversity sites of 
interest, belonging to geopatrimony, also occurred. Resulting in the inventory and 
quantification, until now of a geosite. 
 
Keywords: Icapuí; Geodiversity; Geopatrimony 

Introdução 

  

A segunda metade do século XX foi marcada por uma crescente preocupação com o 
meio ambiente, oriunda desde o começo do século, motivada pela industrialização que 
se espalhava no mundo e ampliada após a destruição desenfreada causada nas duas 
primeiras guerras industriais da história, a Primeira e segunda guerra mundial (1914 - 
1918) e (1939 - 1945) a crise econômica e humanitária decorrente da guerra impediu a 
atenção imediata ao tema, todavia nas décadas seguintes fruto do esforço cientifico a 
temática obteve a relevância merecida. 

A conferência de Estocolmo realizada em 1972, desenvolvida pela Organização das 
Nações Unidas - ONU na Suécia, representou um marco na luta pela preservação do 
meio ambiente, sendo o primeiro encontro para tratar das questões ambientais e sobre 
as mudanças climáticas, pós Estocolmo sucederam várias outras conferências 
resultando em uma atenção global para o tema. Todavia os holofotes sempre estiveram 
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voltados para o meio biótico, com pouca ou nenhuma importância dada a preservação 
do meio abiótico que ano após ano apresentou uma exploração crescente dos seus 
recursos, de fato, uma proposta de conservação para o mesmo só veio a concretizar-se 
após a proposta dos termos geodiversidade, a “geoconservação”. 

Em linhas gerais, surgindo na década de 1990 a geodiversidade busca em paralelo com 
biodiversidade, desenvolver uma linha de estudos voltados a discursão sobre variedade, 
importância e fragilidade dos meios abióticos, sua necessidade de 
proteção/conservação, além dos valores prestes as sociedades humanas em forma do 
geopatrimônio. Desta forma a pesquisa se justifica em função dos poucos trabalhos 
relacionado a temática na área de estudo, além da busca pela proteção dos ambientes 

que apresentam maior fragilidade. 

GERAL: 

“O presente texto tem como objetivo a discursão do geopatrimônio no município de 
Icapuí/CE.” 

ESPECIFICOS: 

Identificar e caracterizar as geoformas/geomorfossitios;Inventariar e quantificar as 
geoformas/geomorfossitios;Produzir material fotográfico e cartográfico para o mesmo. 

 

Metodologia 

 

Para obtenção de resultados nesse projeto, foram utilizados alguns procedimentos, 
dentre eles o conhecimento prévio da área através de leituras de artigos, dissertações, 
livros e teses e também a interpretação de mapas pertinentes a esta temática. 

A pesquisa de campo foi realizada com fichas de caracterização e inventário. Onde a 
caracterização e inventário são realizados principalmente pelas proposições de 
Sharples (2002), que retrata a Identificação Ad Hoc de valores, cujo reconhecimento de 
áreas potenciais se dá através de planejamento e investigação com especialistas e 
pesquisa de campo. 

Inicialmente a ficha foi elaborada através de adaptações tendo Rabelo (2018) como 
ficha norteadora para identificação dos Locais de Interesse Geomorfológico onde foram 
integrados os aspectos referentes a uma descrição geral, como: acessibilidade, 
tipologia, conteúdo existente no geomorfossítio, magnitude do local, condições de 
observação, proteção legal, uso atual, situação administrativa, obstáculos para 
aproveitamento do local, uso potencial, litologia, presença de estratificação e fósseis. 

As demais etapas de quantificação tem embasamento nos trabalhos de Pereira (2006), 
Pereira (2010) e Brilha (2016). Mesmo esta etapa não tendo sido concluída, mas a ficha 

foi elaborada com base nas contribuições dos autores citados acima. 

Embora a ficha de avaliação em sua maioria consista em um caráter subjetivo, nesse 
projeto buscou-se ao máximo diminuir esta subjetividade por meio da quantificação de 
itens. 
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Resultados e Discussões 

 

O município estudado como visto no mapa de localização (Figura 01) se localiza no 
extremo nordeste do estado do Ceará, porção do litoral setentrional cearense e 
pertencente a costa branca, delimitada por Diniz e Oliveira (2016) como a área litorânea 
de aproximadamente 250 km que se estende de Icapuí/ CE ao município de Touros/RN. 
Esse trecho de litoral é caracterizado por suas altas temperaturas no decorrer de todo 
o ano além das taxas de evaporação únicas no contexto brasileiro, que fazem com que 
o Ceará junto ao Rio Grande do Norte sejam os maiores produtores de sal marinho do 
país, as particularidades também se expressam na distribuição fitogeográfica com a 
costa branca e costa das dunas também compartimentada por Diniz e Oliveira (2016), 
sendo os únicos locais no brasil onde o clima e a vegetação semiárida chegam ao mar. 
As características geológicas gerais fazem com que toda a área esteja sobre bacias 
sedimentares, os principais grupos litológicos pertencem as formações Jandaíra 
responsável por rochas calcárias sendo estas as mais antigas da área formadas no 
cretáceo, A formação barreiras também conta com grande expressividade espacial, 
seus arenitos ev conglomerados vermelho-amarelos podem ser vistos ao longo do 
trecho litorâneo, por fim a formação Tibau com idade semelhante a do barreiras 
(Neógeno) também é compostas por arenitos, todavia apresentando tonalidades claras. 

5.2 inventario e quantificação 

A Praia de Ponta Grossa localiza-se nas coordenadas geográficas 4°37'52.4"S e 
37°29'50.0"O. Foram destacadas no sítio a presença de geoformas e processos 
geomorfológicos. O acesso principal do local dá-se pela rodovia estadual CE-261 e 
federal BR- 304, com direção tanto ao estado Ceará como o do Rio Grande do Norte, 
sendo considerado acessível à todos. Apresentando uma dimensão entre 0.1 – 10 
hectares e exibe boas condições para visualização dos elementos geomorfológicos. 
Com relação ao estatuto legal, a mesma indica uma unidade de conservação, a Área de 
Proteção Ambiental de Ponta Grossa, criada pela Lei Municipal 262/98 em 08 de abril 

de 1998 (CEARÁ, 1998). 

O uso potencial corresponde aos aspectos turístico, científico e didático, porém o 
primeiro item é fragmentado em turismo de aventura, ecoturismo, sol e praia, geoturismo 
e estudos. Para a categoria de fenômenos geológicos, é destacado principalmente a 
idade das rochas das fáceis, sendo elas: do Neógeno (Formação Barreiras) e Holoceno 
(as demas fáceis); a litologia é tanto terrígena (Falésias) quanto não terrígena (Praia). 

De acordo com a proposta de classificação do patrimônio geomorfológico de Figueró, 
Vieira e Cunha (2014) e com proposições de Claudino Sales (2018), o tipo de 
geomorfossítio predominante na área é o costeiro, porém segmentado em formas, 
sendo do tipo litorânea dividido em falésias e enseada, uma reentrância da costa bem 
aberta em direção ao mar, porém com uma pequeno direcionamento a este. Assim 
como, as formas erosivas em estruturas sedimentares, que é representado pelo 

tabuleiro (GUERRA; GUERRA, 2008). 

Posteriormente, os depósitos, são subdivididos em eólicos, através de campo de dunas; 
marinho/fluvio-marinho caracterizado pela restinga, uma ilha alongada, faixa ou língua 
de areia, que se deposita paralelamente ao litoral, devido a ação das águas oceânicas; 
e por fim, a categoria fluvial segmentada por terraço marinho (GUERRA; GUERRA, 
2008). A classe de declividade corresponde a um relevo plano (0 a 3%) referentes a 
praia e o tabuleiro; relevo forte ondulado (20 a 45%) às dunas; por fim, o relevo 
montanhoso (45 a 70%), principalmente às falésias. 
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Conclusão 

 

Assim, pode-se concluir a partir da inventariação, que os aspetos naturais potencializam 
o uso pelo geoturismo, em decorrência de seu forte paisagismo e beleza cênica, todavia 
é salutar a proposta de medidas mitigadoras inerentes a geoconservação, pois a área 
apresenta pontuais lócus de fragilidade ambiental. 
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TÍTULO: ANÁLISE DE DADOS DE ESTAÇÕES DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO 

DE ÍNDICES BIOCLIMÁTICOS DE CONFORTO HUMANO NO SEMIÁRIDO 

POTIGUAR 

Resumo 

 

O aprofundamento sobre o estudo do clima em áreas do semiárido brasileiro, mais 
precisamente de áreas urbanas e rurais, pode nos indicar condições de exposição a 
altas temperaturas, baixos índices de precipitação e consequentemente também baixos 
índices de umidade relativa do ar. Em resposta disso, há o advento do desconforto 
térmico humano, tanto em áreas urbanas, quanto rurais, e as consequências 
provenientes desse desconforto. Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como 
objetivo principal avaliar o conforto térmico humano no Seridó potiguar, através da 
análise de dados meteorológicos, bem como através da aplicação de índices 
bioclimáticos de conforto humano e sensação térmica. As estações de superfície 
operadas pelo INMET - Instituto Nacional de Meteorologia, em atividade nos municípios 
de Caicó, Florânia e Cruzeta (RN), foram a fonte dos dados para o desenvolvimento 
dessa pesquisa. Diante de resultados que expressaram desconforto térmico para quase 
todos os meses do ano nos três municípios em questão, propomos a arborização urbana 
na zona urbana e a conservação e reflorestamento da Caatinga nas áreas rurais dos 
referidos municípios como forma de promover a mitigação das temperaturas elevadas 
e o consequente desconforto humano detectado. 

 
 

Palavras-chave: Clima. Semiárido. Conforto térmico humano. Rio Grande do 

Norte/Brasil. 

TITLE: DATA ANALYSIS OF SURFACE STATIONS FOR THE APPLICATION OF 

BIOCLIMATIC INDICES OF HUMAN COMFORT IN THE POTIGUAR SEMI-ARID 

Abstract 

 

The study of the climate in areas of the Brazilian semiarid, more precisely in urban and 
rural areas, may indicate conditions of exposure to high temperatures, low rates of 
precipitation and consequently also low rates of relative humidity. In response to this, 
there is the advent of human thermal discomfort, both in urban and rural areas, and the 
consequences of this discomfort. In this way, the present work has as main goal to 
analyze the human thermal comfort in the Potiguar Seridó, through the analysis of 
meteorological data, as well as through the application of bioclimatic indexes of human 
thermal comfort. The surface stations operated by INMET - National Institute of 
Meteorology, in activity in the municipalities of Caicó, Florânia and Cruzeta (RN), were 
the source of data for the development of this research. Faced with results that 
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expressed thermal discomfort for almost every month of the year in the three 
municipalities in question, we propose urban afforestation in the urban area and the 
conservation and reforestation of Caatinga in the rural areas of these municipalities as a 
way to promote the mitigation of high temperatures and the consequent human 
discomfort detected. 

 
 
Keywords: Climate. Semi-arid. Human thermal comfort. Rio Grande do Norte/Brasil. 

Introdução 

O Nordeste do Brasil (NEB) é a segunda região mais populosa do país, com 57,36 
milhões de habitantes, e a terceira maior em dimensão territorial, com 1.554,291 Km², 
segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018). Essa região 
brasileira apresenta 65,6% de sua área inserida em zona de clima semiárido, de acordo 
com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Integração Nacional (EMBRAPA, 2010; 
BRASIL, 2018), onde prevalece um balanço hídrico negativo e alto índice de aridez 
(≥0,50) (GIULIETTI et al, 2004; BRITO et al 2017). O NEB é composto por nove estados, 
dentre eles o Rio Grande do Norte (RN), ao qual esta pesquisa se destina. 
 
O aprofundamento sobre o estudo do clima em áreas do semiárido mundial, mais 
precisamente do semiárido brasileiro, pode nos indicar condições de exposição a altas 
temperaturas, baixos índices de precipitação e consequentemente também baixos 
índices de umidade relativa do ar. Em resposta disso, há o advento do desconforto 
térmico humano, tanto nas zonas urbanas quanto nas rurais, e as consequências 
provenientes do mesmo. 
 
O ser humano depende do clima em todos os seus aspectos. Para a alimentação, 
atividades econômicas, conforto, lazer, dentre tantas outras atividades. O clima 
influencia também a cultura, o modo de vestir, os hábitos diários e sazonais de uma 
determinada população. Além disso, ele é capaz de interferir no desempenho físico e 
mental, bem como na saúde da população (ARAGÃO, 2009). 
 
Quanto ao Rio Grande do Norte, trata-se de um estado quente, devido a sua localização 
latitudinal e altitude média e, apesar de pequeno, possui uma diversidade climática 
elevada, uma vez que apresenta em seu território climas úmido, subúmido e semiárido. 
Assim as taxas de precipitação e evaporação, principais responsáveis pela situação 
hídrica no estado, mostram-se distintas espacialmente o que promove significativa 
diversidade climática e ecológica, diferenciando áreas segundo os recursos hídricos 
disponíveis no sistema superfície-atmosfera. A maior parte do estado do RN encontra-
se inserida na região Semiárida, aproximadamente 93,4%, a qual se destaca por 
apresentar maior fragilidade ante os efeitos climáticos, especialmente associados às 
irregularidades da precipitação pluvial que resulta em déficit hídrico (AMBRIZZI et al, 
2007). Marengo et al (2011)acrescentam que isso expõe a região a uma possível 
aridização e subsequente susceptibilidade à desertificação. Tais características se 
acentuam ainda mais diante das altas taxas de temperatura em oposição aos baixos 
níveis de umidade do ar. 
 
Assim, sabendo que em ambientes já naturalmente quentes o clima pode interferir 
diretamente no conforto da população, os estudos de conforto térmico incluindo estudos 
do clima urbano, buscam o estabelecimento de condições necessárias para a avaliação 
de ambientes adequados para o bem estar às atividades e ocupação humana. Desta 
forma, tais estudos baseiam-se em fatores atmosféricos e antrópicos, bem como: a 
satisfação, performance e conservação de energia do homem, fatores estes que estão 
diretamente ligados à interação homem e ambiente. No entanto, sendo o ser humano 
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biologicamente heterogêneo, é visto que torna-se impossível que todas as pessoas 
tenham uma mesma percepção e impressão térmica se expostas ao mesmo ambiente 
climático (LAMBERTS, 2008). 
 
Nesta perspectiva o presente trabalho tem como objetivo principal analisar o conforto 
térmico humano, no Seridó potiguar, através do uso das variáveis meteorológicas 
obtidas através do banco de dados do INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. Cabe 
salientar que o objetivo inicial abrangia diversos outros municípios que correspondiam 
as microrregiões do Seridó Oriental e Ocidental, porém, por falta de dados 
meteorológicos, reduzimos a escala de análise para os municípios de Caicó, Florânia e 
Cruzeta. 
 
Metodologia 

 
Características da região de estudo 
O clima é uma das características mais importantes do semiárido brasileiro 
principalmente, devido à ocorrência das secas estacionais e periódicas (MENDES, 
1997), determinantes do sucesso (ou não) das atividades agrícolas e pecuárias e, 
consequentemente, da sobrevivência das famílias, com grande influência sobre 
condicionantes de ordens ecológica, botânica e fitogeográfica, dentre outros. A 
irregularidade no regime pluviométrico, acompanhada pelo intenso calor, resulta em 
elevadas taxas de evapotranspiração potencial e real, as quais reduzem a umidade do 
solo e a quantidade de água armazenada nos reservatórios. Em outras palavras, a 
precipitação reduzida e irregular e as altas taxas de evapotranspiração durante o ano 
resultam em um balanço hídrico negativo, com base de dados medidos e estimados, 
observando-se que, excetuando algumas áreas de maior altitude, onde os valores 
anuais da temperatura média variam de 20°C a 24°C, o semiárido apresenta elevada 
temperatura média anual ~27ºC – 30ºC e temperaturas máximas de 40°C, podendo até 
ultrapassar esse valor. Com relação ao comportamento mensal das temperatura 
médias, são os meses de maio a agosto os que apresentam valores mais baixos de 
temperatura, devido ao inverno austral, sendo as temperaturas mais elevadas 
registradas na primavera e verão (LUCENA, 2016). 
Os dados de umidade relativa do ar são de extrema importância para a realização do 
zoneamento climático e agroclimático e para a determinação da adaptação de animais 
e vegetais. Dos elementos que caracterizam o clima, a radiação solar, a temperatura do 
ar, a umidade relativa e a velocidade do vento são aqueles que exercem maior efeito 
sobre a evaporação. Este último parâmetro varia em função da latitude, em 
consequência da altitude e em função da distância do local em relação aos oceanos 
(ALLEN et., 1998). 
Apesar da relação e interdependência de todos os elementos do clima, avaliados 
separadamente por meio de variáveis meteorológicas, pode-se dizer que algumas 
variáveis influenciam mais diretamente o ser humano que outras, por exemplo: a 
temperatura do ar tem maior influência sobre o bem estar e o rendimento físico humano 
do que a precipitação, embora esta segunda esteja ligada a variável umidade. 
São poucos os estudos de conforto térmico humano ou animal na região semiárida do 
Brasil, e os trabalhos mais comuns encontrados, são voltados para a área urbana e para 
temas como ilhas de calor. Dentro do estudo da climatologia a questão hídrica e 
pluviométrica são os campos mais estudados na região semiárida brasileira, sendo 
deixadas em segundo plano questões como o estudo do conforto térmico humano, 
sensação térmica e bem estar da população nessa região. Nessa perspectiva, esse 
trabalho traz um estudo sobre o conforto térmico de três municípios que estão inseridos 
no Seridó potiguar, semiárido do estado do Rio Grande do Norte, objetivando mostrar o 
quadro higrotérmico e de conforto humano vivenciado em municípios de clima quente e 
seco. 
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Procedimentos técnicos 
Para a realização desse trabalho foram selecionadas as variáveis temperatura média 
compensada (em oC), umidade relativa do ar (em %) e velocidade do vento (em m/s), 
presentes na Climatologia disponibilizada pelo Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET), compreendendo o período de 1981 a 2010. Foram realizadas análises de 
estatística descritiva e posteriormente aplicados três índices bioclimáticos: Índice de 
Temperatura Efetiva (TE); o Índice de Desconforto (ID), e o Índice Climático Térmico 
Universal (ICTU). Os municípios analisados foram Caicó, Florânia e Cruzeta (RN). 
O TE foi calculado por meio do LibreOffice Calc (5.4.6) utilizando a seguinte fórmula: TE 
= T – 0,4 (T – 10)(1 – UR/100), onde T é temperatura do ar e UR a Umidade Relativa 
do ar. Para os resultados apresenta-se uma tabela de classificação, através da qual é 
possível avaliar o nível de desconforto (Figura 1). 
Figura 1 – Tabela de classificação do Índice de Temperatura Efetiva. 
Fonte: Hentschel 1986 apud Suping et al, 1992. 
O Índice de Desconforto de Thom, que é um dos índices bioclimáticos mais utilizados 
no estudo do clima de regiões quentes para descrever o nível de sensação térmica. Este 
é expresso pela fórmula: ID = Ta – 0,55(1– 0,01HR )(Ta – 14.5), onde ID será o resultado 
do desconforto em oC, Ta, a temperatura do are HR será a umidade relativa do ar 
(STATHOPOULOU, 2005). Os resultados obtidos, a partir do referido índice, são 
classificados de acordo com a tabela que se segue (Figura 2). 
Figura 2 – Tabela de classificação do Índice de Desconforto. 
Fonte: Matzarakis; Mayer, 1991. 
Por último aplicamos o Índice Climático Térmico Universal - ICTU que é o mais usado 
atualmente por sua alta precisão e fácil aplicabilidade para diferentes ambientes. Dessa 
forma, a temperatura ICTU “é equivalente para dada combinação das variáveis 
climáticas (vento, radiação, umidade e temperatura do ar) e é definida como a 
temperatura do ar do ambiente de referência, que produz o mesmo valor de estresse 
térmico do ambiente real” (NINCE, 2013). Para a aplicação do ICTU foram utilizadas as 
variáveis: temperatura média compensada, umidade relativa do ar média compensada 
e velocidade do vento. O índice foi calculado através do site 
http://www.utci.org/utcineu/utcineu.php. Ao resultado do cálculo é associada uma tabela 
qualitativa que nos permite analisar os níveis de conforto/desconforto humano (Figura 
3). 
Figura 3 – Tabela de Classificação de Índice Climático Térmico Universal. 
Fonte: Adaptado de Bröde et al, 2014. 
A finalidade da classificação é, antes de tudo, identificar os extremos de acordo comos 
intervalos de classe e, consequentemente, oferecer um retorno à população com 
medidas que venham a tonar mais agradáveis áreas que se apresentam como 
desconfortáveis, ressaltando que não é possível alterar as condições climáticas de 
média e grande escala, porém podem ser propostas medidas que causem amenidades 
no microclima local, bem como de adaptação. 
 

Resultados e Discussões 

 

Caicó, Cruzeta e Florânia, municípios do semiárido brasileiro 

É de suma importância estudos sobre o clima em municípios do semiárido do Nordeste 
brasileiro, uma vez que, conforme estudos realizados por Monteiro e Mendonça (2003), 
o clima das cidades seria predeterminações que estabelecem condições meteorológicas 
em escala local a partir de observação da direta influência das ações humanas sobre a 
dinâmica do ambiente, possibilitando assim, resultados observados na atmosfera sobre 
a cidade que surgem em resposta ao uso e alteração do solo. A partir do surgimento de 
análises entre a dinâmica humana no espaço, promovendo a interação diretamente em 
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escala local entre o perfil urbano e a atmosfera, por conseguinte, destacando-se 
exatamente o nível de transformação imposta a esta mediante interação, podemos 

verificar mudanças no campo térmico e higrotérmico (AMORIM et al, 2013). 

A região Nordeste, especificamente o semiárido, tem por característica a irregularidade, 
má distribuição e a escassez de chuva ao longo do ano, como também aos altos índices 
de insolação, temperatura e evaporação. Estes fatores, somados aos condicionantes de 
ações humanas, como a urbanização e a retirada da vegetação, definem o microclima 
e estabelecem condições de sensação térmica. 

Não obstante, é sabido que de forma natural em ambientes de clima equatorial e 
semiárido, é comum a percepção de desconforto, isto mediante tamanha quantidade de 
calor gerado por meio da exposição à também grande quantidade de energia solar. 
Tratando-se neste trabalho, especial, as cidades de Caicó/RN, Cruzeta e Florânia, 
localizadas em latitude (-6. S) próximas ao Equador latitudinal e ao Equador Térmico e 
com baixas elevações do terreno, é certo que estas possuem as seguintes 
características: temperaturas elevadas; umidade relativa do ar reduzida, altas taxas de 
insolação, evaporação e evapotranspiração (AYOADE, 1991; REBOITA, 2016; 
CABRAL-JUNIOR & LUCENA, 2020). 

Localizados na região Nordeste do Brasil, microrregião do Seridó, em meio ao Sertão 
potiguar, os municípios em questão possuem clima tipo semiárido quente e seco (Bsh) 
na classificação de W. Köeppen, inseridos na depressão sertaneja, apresentam 
vegetação original de Caatinga Hiperxerófila, sendo uma das regiões mais quentes do 
estado do Rio Grande do Norte, atingindo temperaturas máximas nos meses mais 

quentes em torno de 40ºC (INMET). 

Em sua dinâmica de desenvolvimento estrutural, as cidades por sua vez apresentam 
um mix de realidades espaciais representadas pelas estruturas urbanas arquitetônicas 
e de engenharia empregadas a cidade, áreas diferenciadas pela presença de meios 
técnicos avançados e obsoletos impostos as classes sociais vigentes no espaço. A 
essas áreas, Faria (2011) atribui a denominação de “subespaços de opacidade, 
intermediários e luminosidade”. Mediante tais realidades estruturais, nota-se a influência 
desses as condições climáticas locais dentro do grande domínio semiárido, onde 
estruturas urbanas condicionam de forma bem evidente os valores médios de variáveis 
como temperatura, umidade relativa do ar, direcionamento do vento e demais variáveis 
que determinam o conforto humano. 

Estruturas com formas acintosas de design moderno e arrojado, empregando materiais 
caros que revelam a técnica mais vigente, mesmo estas não se adequando de forma 
correta ao ambiente imposto, casas estruturadas sobre o uso de materiais de vidraçaria 
e cores que não convêm ao conforto térmico/climático regional, ruas sobre asfalto de 
capeamento, proporcionando impermeabilidade do solo, e a efeito escalar de todo o 
perímetro urbano, são comuns nessas cidades do semiárido potiguar. Além de fraca 
cobertura de vegetação urbana, altos índices de desmatamento da flora nativa da região 
por meio do advento do crescimento urbano e rural e da gestão pública, por vezes, 
ineficiente. 

As condições hídricas, por meio da impermeabilidade geradas pelo calçamento e 
asfaltamento, ocasionam um processo de maior escorrimento de água sobre os centros 
urbanos em períodos de precipitação; já nas condições térmicas, dar-se por meio da 
constituição e aplicabilidade dos materiais utilizados, como por exemplo o pavimento 
asfáltico (piche), os quais tendem a ser de cor preta ou cinza, com alto porte de 
impermeabilidade, tendendo a manter sua temperatura em 65ºC ou mais, com valores 
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de refletância solar entre 5 a 10% quando novos, desta forma, contribuindo para autos 
valores de temperatura e desconforto principalmente nos centros urbanos de cidades 

do semiárido (RUAS, 2001). 

Resultados dos índices bioclimáticos 

No período compreendido entre 1981 e 2010, Caicó ganha destaque com relação aos 
valores máximos, no que cabe ao Índice de Temperatura Efetiva, apresentando TE 
acima de 24,0oC durante todo o ano, o que o caracteriza como um município 
moderadamente quente, como mostra a Figura 4, diferentemente dos demais 
municípios. 

Figura 4 – Resultado do Índice de Temperatura Efetiva durante todo o ano. 

Fonte: Elaborado pelos autores através dos dados do BDMET/INMET. 

Já os municípios de Cruzeta e Florânia apresentaram resultados semelhantes, com uma 
TE durante a maior parte do ano dentro da classificação de moderadamente quente, 
passando a agradável durante os meses de junho, julho, agosto e setembro. 

É perceptível uma redução nos valores durante os meses já citados para todos os 
municípios, apesar disso, os menores valores de TE para Caicó, ainda expressam 
desconforto térmico. 

Os resultados do Índice de Desconforto os três municípios em análise apresentaram 

desconforto térmico em todos os meses do ano. 

De acordo com a Figura 5, os municípios de Cruzeta e Florânia apresentaram resultados 
semelhantes, com uma queda nos valores do mês de junho ao mês de setembro, 
quando volta a se elevar. Diante dos valores mínimos de ID, podemos classificar esses 
menos como sendo aqueles em que “menos de 50% da população sente desconforto” 
devido ao calor (Figura 3). 

Figura 5 - Resultado do Índice de Desconforto durante todo o ano. 

Fonte: Elaborado pelos autores através dos dados do BDMET/INMET. 

Já Caicó destaca-se com altos valores de ID, variando de 24,2 em julho e agosto a 26,2 
em janeiro. Em ambos os casos classifica-se, então, como um município em que 
“aproximadamente 50% da população sente desconforto” durante todo o ano. 

O Índice Climático Térmico Universal, diferente dos demais, se utiliza de mais uma 
variável além de temperatura e umidade, a velocidade do vento. Através da Figura 6, 
podemos perceber o resultado da aplicação do índice para dados mensais. A 
sinuosidade é notória com declinação dos valores durante os meses de junho, julho e 
agosto, voltando a elevar-se em setembro. Enquanto que Caicó permanece sempre 
acima do limite de conforto (ICTU < 26), Cruzeta e Florânia mostram situação perto da 
faixa de conforto durante os meses de julho e agosto, conforme a classificação da Figura 
1 (não há estresse térmico). 

Figura 6 – Resultado do Índice Climático Térmico Universal durante todo o ano. 

Fonte: Elaborado pelos autores através dos dados do BDMET/INMET. 
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Diante dos resultados encontrados, vemos que há uma sazonalidade, apesar de o Rio 
Grande do Norte não sofrer diretamente a influência das estações do ano em virtude de 
sua localização geográfica. Porém no período de inverno há uma diminuição no 
desconforto térmico, apesar de alguns pontos não chegarem a ser exatamente 
confortáveis. Dessa forma, vemos também que, ao longo do ano, a predominância é de 
desconforto (média de 8 meses), o que pressupõe medidas que venham a mitigar este, 

mediante condições climáticas locais e regionais. 

Propomos aqui, como um dos principais fatores de influência na amenização da 
temperatura do ar, a arborização urbana, justificando que a introdução de árvores, bem 
como o desenvolvimento das cidades sobre materiais adequados nos perímetros 
urbanos vai além dos benefícios que se podem imaginar. O conforto térmico é uma 
evidência clara que é sentida pela população. Ambientes arborizados e sobre estruturas 
condizentes com o clima local contribuem para a diminuição das ilhas de calor, isso se 
elaborado de forma coesa mediante o uso de técnicas, materiais e construções 

diretamente proporcionais e coerentes com as condições climáticas e ambientais locais. 

Além dos materiais utilizados na construção civil e das formas das edificações muitas 
vezes inadequados ao clima, a topografia local e a arborização urbana são fatores que 
devem ser sempre considerados num projeto urbanístico visando sempre o conforto, o 

bem estar e a qualidade de vida da população (BARBIRATO, 2010). 

 
Conclusão 

 

O clima pode ser definido como função característica e permanente do tempo, num 
lugar, em meio a suas infinitas variações (MASCARÓ, 1991 apud ALMEIDA, 2005, p. 
11). Dessa forma, interpretamos clima, como sendo a junção de variantes e dados 
atmosféricos em um determinado local durante um determinado período cronológico. 
Nota-se a importância dos estudos sobre este, justamente por tratar-se de um campo 
científico que está diretamente ligado a toda a vida no planeta e a partir deste, destoam-

se inúmeros conhecimentos complementares para diferentes áreas. 

Sabendo que em ambientes já naturalmente quentes o clima urbano pode interferir 
diretamente no conforto da população, os estudos de conforto térmico (clima urbano) 
buscam o estabelecimento de condições necessárias para a avaliação de ambientes 

adequados para o bem estar às atividades e ocupação humana. 

Estruturas com formas acintosas de design moderno e arrojado, empregando materiais 
caros que revelam a técnica mais vigente, mesmo estas não se adequando de forma 
correta ao ambiente imposto, casas estruturadas sobre o uso de materiais de vidraçaria 
e cores que não convêm ao conforto térmico/climático regional, ruas sobre asfalto de 
capeamento, proporcionando impermeabilidade do solo, e a efeito escalar de todo o 
perímetro urbano, são comuns nessas cidades do semiárido potiguar. Além de fraca 
cobertura de vegetação urbana, altos índices de desmatamento da flora nativa da região 
por meio do advento do crescimento urbano e rural e da gestão pública, por vezes, 
ineficiente. 

Os três municípios aqui mencionados apresentaram-se como sendo moderadamente 
desconfortáveis na maior parte do ano, o que expressa total coerência com as 
características climáticas da região semiárida brasileira. Neste tocante, propomos a 
arborização dos municípios como sendo um dos principais fatores que favorecem a 
mitigação das temperaturas no ambiente urbano e também no ambiente rural. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 2989 

 

Também aconselha-se o uso de vestimentas mais leves, de tecidos que retenham 
menos calor, considerando a vestimenta como sendo um dos fatores determinantes na 
sensação de conforto térmico, assim como uma escolha mais crítica dos materiais a 
serem utilizados na construção civil, pois certos tipos de materiais e pavimentos acabam 
se tonando fontes geradoras de calor. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Tabela de classificação do Índice de Temperatura Efetiva. 
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Figura 2 – Tabela de classificação do Índice de Desconforto. 

 

 

Figura 3 – Tabela de Classificação de Índice Climático Térmico Universal. 

 

 

Figura 4 – Resultado do Índice de Temperatura Efetiva durante todo o ano. 
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Figura 5 - Resultado do Índice de Desconforto durante todo o ano. 

 

 

Figura 6 – Resultado do Índice Climático Térmico Universal durante todo o ano. 
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TÍTULO: Gerenciamento Inteligente do Consumo de Energia 

Resumo 

Em uma sociedade conectada e que apresenta uma crescente demanda no consumo 
de eletricidade como a que vivemos, um gerenciamento adequado da geração, do 
fornecimento e do consumo de energia elétrica é fundamental para manutenção das 
relações e atividades dessa sociedade. Nesse projeto, fez-se uso de uma plataforma de 
aquisição de dados de consumo de energia, desenvolvida pela UFCG, e desenvolveu-
se uma metodologia para análise desses dados. A metodologia desenvolvida usa, 
análise estatística para criação de perfis de consumo, bem como os algoritmos de 
agrupamento, k-means e mapas auto-organizáveis, juntamente com técnicas de 
regressão a fim de prever problemas e detectar anomalias no consumo. Os resultados 
obtidos foram satisfatórios permitindo a criação do perfil e a classificação do consumo, 
minuto a minuto, nas categorias, baixo, esperado, acima do esperado e alarmes, para 
cada dia útil da semana e até para comportamentos distintos observados dentro de um 
mesmo dia. Analisando-se os resultados percebeu-se que, em média, considerando-se 
todos os dias da semana, 14,6% dos dados são classificados como acima do esperado 
ou alarmes. Apenas como alarmes, a proporção foi de 3.24% do total de dados, restando 
85,4% nas categorias de consumo esperado ou baixo. 
 
Palavras-chave: Monitoramento de Consumo de Energia; Sistema de Alarme; 

TITLE: Intelligent Energy Consumption Management 

Abstract 

In a connected society that has a growing demand for electricity’s consumption like the 
one we live in, an adequate management of electricity generation, supply and 
consumption is essential for maintaining the relationships and activities of that society. 
In this project, an energy consumption data acquisition platform, developed by UFCG, 
was used and a methodology was developed to analyze these data. The developed 
methodology uses, statistical analysis to create consumption profiles, as well as the 
clustering algorithms, emph k-means and self-organizing maps, together with regression 
techniques in order to predict problems and detect anomalies in consumption. The 
results obtained were satisfactory allowing the creation of the profile and the 
classification of consumption, minute by minute, in the categories, low, expected, above 
expected and alarms, for each working day of the week and even for different behaviors 
observed within the same day . Analyzing the results, it was noticed that, on average, 
considering all days of the week, 14.6 % of the data are classified as above expectation 
or alarms. Only as alarms, the proportion was 3.24% of the total data, leaving 85.4 % in 
the categories of expected or low consumption. 
 

Keywords: Smart Energy Management; Alarm System; 
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Introdução 

Uma das características do consumo de eletricidade pela sociedade é que a demanda 
por esse recurso apresenta uma tendência de crescimento. Isso é resultado do aumento 
da renda familiar, da eletrificação dos meios de transporte e aquecimento, da crescente 
demanda por dispositivos digitais, de conectividade, entre outros (AGENCY, 2019). 
Outra característica é a maneira ineficiente em que esse consumo ocorre, o que o torna 
uma questão problemática historicamente tanto em âmbito nacional quanto global 
(ECONOMIA, 2015). 
Devido às características mencionadas, o impacto econômico do consumo energético 
nos custos de operação dos diversos setores da sociedade, tais como o residencial, o 
industrial, o de serviços, o de transporte e o de geração de energia é bastante 
significativo. Portanto, sistemas de auxílio ao monitoramento e gerenciamento do 
consumo de eletricidade são ferramentas cada vez mais desejadas pelos gestores 
desses setores. Motivado por esse cenário, foi desenvolvido, pelo Laboratório de 
Automação e Processamento de Sinais (LAPS-UFCG), um dispositivo de aquisição de 
dados sobre o consumo de eletricidade e um sistema de armazenamento desses dados. 
Esse dispositivo, ao ser instalado em uma unidade de consumo, por exemplo, um 
prédio, coleta os valores de potência ativa e reativa consumida, bem como o fator de 
potência para cada fase do sistema elétrico. Com o sistema de aquisição concluído, 
uma colaboração entre o LAPS-UFCG e o Laboratório de Elementos do Processamento 
da Informação (LabEPI-UFRN) foi firmada. Dela surgiu uma iniciativa para 
desenvolvimento de um sistema de monitoramento e gerenciamento de consumo 
energético, da qual resultou este trabalho. 
O presente trabalho apresenta os resultados obtidos por meio do processamento dos 
dados de uma unidade de consumo, o prédio do LAPS-UFCG, coletados por esse 
sistema. Utilizando técnicas de inteligência artificial, o objetivo era responder as 
seguintes perguntas: i) Qual o perfil de consumo dessa unidade? ii) Como identificar 
consumos fora do padrão entre o final das atividades do laboratório que ocorre às 23:00 
até o reinício das atividades por voltas das 8:00 horas do dia seguinte? 
Para responder a primeira questão, os dados da série temporal correspondente à 
potência ativa de uma das fases do sistema elétrico foram eleitos como nosso objeto de 
estudo. Para responder a segunda questão, um recorte da série temporal mencionada 
compreendendo o intervalo entre as 20:00 e as 23:59 foi considerado. 
A exploração estatística dos dados, juntamente com a aplicação de técnicas de 
agrupamento,kmeans (ARTHUR; VASSILVITSKII, 2006) e Self-Organizing Maps (SOM) 
(KOHONEN, 2000), e regressão linear (MONTGOMERY; PECK; VINING, 2012), expôs 
várias possíveis características sobre o perfil de consumo, tais como periodicidade, 
faixas de consumo, comportamentos de consumo distintos (considerando desde a 
época do ano até um dia específico da semana) e anomalias contínuas e repetitivas, 
com isso foi possível a criação de modelos de consumo e a definição de limiares para 
classificação dos dados de consumo como: baixo, esperado, acima do esperado e 
alarme. 
O presente artigo tem por intuito o estudo e emprego de técnicas de modelagem, 
predição, agrupamento e classificação de dados para extrair informações dos dados de 
consumo e produzir um sistema inteligente, especialista, de monitoramento e 
gerenciamento do consumo de eletricidade. 

  

 

Metodologia 

 
De forma geral, a metodologia empregada neste trabalho consiste em quatro etapas, 
com três abordagens diferentes para a etapa final, conforme ilustrado na Figura 1. A 
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primeira etapa consiste no pré-processamento dos dados de consumo, o que permite 
conhecer, manipular e adequar a base de dados para a aplicação subsequente dos 
algoritmos de agrupamento, de regressão e de análise estatística. A segunda etapa 
corresponde à aplicação do algoritmo k-means aos dados pré-processados fornecendo 
uma separação preliminar dos dados em faixas de consumo. A terceira trata da seleção 
de subconjuntos ou cortes dos dados, considerando ou não as faixas de consumo, para 
estudos posteriores mais detalhados do recorte em questão. A quarta etapa contém três 
abordagens, a abordagem 4.a corresponde à análise estatística desses recortes 
produzindo perfis de consumo, localização de picos de consumo, descoberta de 
sazonalidades, entre outras características. A abordagem 4.b, diz respeito à criação de 
modelos e à computação de limiares de classificação para esses recortes, usando 
regressão e SOM, bem como o posterior uso desses limiares e modelos na classificação 
em faixas de consumo e alarmes. A abordagem 4.c compreende o uso de SOM para 
descobertas de perfis de comportamento e seu posterior uso para 
classificação/marcação (labeling) dos exemplos da base de dados de forma automática. 
Essa etapa visa dar suporte ao uso futuro de algoritmos de aprendizado de máquina 
supervisionado na análise desses dados. 

2.1 Detalhamento das Abordagens 

2.1.1 Análise estatística 

Este procedimento, abordagem 4.a da quarta etapa da Figura 1, trata da análise inicial 
dos dados por meio de histogramas. Isso foi realizado para, conhecer o comportamento 
da entidade consumidora avaliada e para criar o seu perfil de consumo. Os dados foram 
analisados considerando a frequência de consumo por hora, por dia da semana, por 
mês, entre outros. 

2.1.2 Aplicação de Regressão e SOM para a definição dos Limiares 

Este procedimento, abordagem 4.b da Figura 1, diz respeito à criação de modelos e à 
computação de limiares de classificação para os recortes de dados nos quais é aplicado. 
O recorte, nessa etapa, corresponde aos dados de consumo obtidos minuto a minuto 
no intervalo das 20:00 às 23:59 para uma das fases do sistema elétrico, durante os dias 
úteis da semana. Portanto, a entrada para o cálculo dos modelos consiste em um 
conjunto de exemplos com 240 valores da potência ativa consumida no intervalo 
mencionado. 
Para criação dos modelos, foram selecionados dois algoritmos, regressão e SOM. Os 
modelos de regressão foram computados variando o grau da regressão no intervalo de 
1 a 5. Baseada na análise do erro e da complexidade, ambos realizados de forma 
empírica, foram selecionados os modelos de grau 4 como base para determinação dos 
limiares. No caso dos modelos criados usando os SOM, os dados de treino do recorte 
foram aplicados a um mapa como uma matriz quadrada de ordem três e o conjunto de 
modelos obtidos corresponde aos pesos sinápticos do grupo similarmente 
correspondente dessa rede. Na aplicação de SOM a métrica de similaridade escolhida 
foi a distância euclidiana. Tanto para a regressão quanto para o SOM, modelos 
independentes para cada dia útil da semana foram criados. 
Os limiares são computados adicionando o vetor de erro, computado usando a raiz do 
erro quadrático médio (RMSE), aos vetores dos modelos. Desta forma é possível obter 
4 regiões distintas abaixo do modelo de regressão, entre o modelo de regressão e o 
limiar, acima do limiar até um horário especificado e acima do limiar após o horário 
especificado. Com isso, os dados podem ser classificados como: consumo baixo, 
consumo esperado, consumo acima do esperado e alarme, conforme os valores de 
consumo se localizem na primeira, segunda, terceira ou quarta região respectivamente. 
Para as classificações acima do esperado e alarme, as quais dependem da 
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especificação de um horário, este foi fixado às 23:00 pois se trata do horário oficial de 
término das atividades acadêmicas. 

2.1.3 Descoberta de Comportamentos Utilizando SOM 

Este procedimento, abordagem 4.c da Figura 1, compreende o uso dos Mapas Auto-
Organizáveis para descobertas de perfis de comportamento e seu posterior uso para 
classificação/marcação (labeling) dos exemplos presentes no recorte de dados em 
estudo de forma automática. Nesta etapa, o recorte de dados utilizado foi idêntico ao da 
abordagem anterior (4.b), mas nada impede sua aplicação a porções diferentes dos 
dados de consumo. 
Para o mapeamento dos comportamentos, os dados de consumo de cada dia da 
semana, no intervalo descrito, foram apresentados a uma rede SOM 3 × 3 e agrupados 
por similaridade utilizando a métrica da distância euclidiana. Os pesos sinápticos de 
cada um dos nós da rede que apresentou ativação foram tratados como modelos de 
comportamentos de consumo distintos. Desta forma, cada dia útil da semana teve seus 
comportamentos de consumo mapeados independentemente num conjunto de vetores 
sinápticos. O uso desses modelos ocorre por meio da comparação por similaridade, 
novamente usando a distância euclidiana, de vetores de dados de teste com os vetores 
sinápticos computados na fase de treinamento. Desta forma, os exemplos de teste 
podem ser marcados com uma etiqueta que identifica o seu comportamento ou 
característica. Essa etapa visa dar suporte ao uso futuro de algoritmos de aprendizado 
supervisionado na análise dos dados de consumo. 

  

 
Resultados e Discussões 

 
Seguindo o que foi apresentado na seção 2, aqui serão discutidos os detalhes de 
desenvolvimento de cada uma das três abordagens mencionadas na etapa 4 da Figura 
1, que são, a análise estatística, o uso de modelos de regressão e o uso dos SOM para 
descoberta de comportamentos, bem como os resultados obtidos por meio da aplicação 
desses procedimentos aos dados de consumo. 

3.1 Análise Estatística 

Nesta etapa, o objetivo era conhecer melhor a base de dados e começar a visualizar as 
principais características de consumo do laboratório avaliado, especialmente aquelas 
que permitissem iniciar a criação de um perfil para a entidade consumidora. 
Para atingir esse objetivo, foi empregado um algoritmo de aprendizado não 
supervisionado, k-means++(ARTHUR; VASSILVITSKII, 2006), capaz de encontrar 
grupos, baseado em áreas de densidade dos dados. O número de grupos (clusters) é 
um parâmetro k definido antes da aplicação do algoritmo. 
Inicialmente, a aplicação do k-means forneceu a possibilidade de dividir os dados em 
três ou quatro faixas de consumo, conforme pode ser visualizado nas Figuras 2 e 3. 
Após a análise desses resultados, considerou-se a divisão em 4 faixas como mais 
adequada, já que apresenta uma divisão na qual os dados de cada faixa estão melhor 
agrupados e em consonância com a descrição dada para cada uma das faixas de 
consumo, a saber, baixo, médio, alto e muito alto. 
Por meio da análise dos resultados apresentados nas Tabelas 1 e 2, percebeu-se que 
um total de 86,49% dos dados concentrava-se nas faixas de consumo baixo e médio, 
compreendendo consumos não superiores a 580W. Desta forma, os 13,52% restantes 
se dividem nas faixas alta e muito alta, nas proporções de 12,85% e 0.67% 
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respectivamente e compreendendo consumos entre 580 e 4400W. 
Em seguida, a contagem dos dados de consumo por mês, por dia da semana, por 
horário e uma combinação das visualizações por dia e por horário foi efetuada. Os 
histogramas resultantes podem ser visualizados para cada uma das faixa de consumo 
nas Figuras 4, 5, 6 e 7. 
A análise desses histogramas, evidenciaram a diminuição da frequência de pontos nas 
faixas de consumo superiores, alto e muito alto, nos finais de semana, justificável pela 
diminuição do tráfego de pessoas no laboratório. Adicionalmente, no histograma 
referente a faixa de consumo muito alto, nota-se que os picos de consumo ocorrem nos 
meses de abril, agosto e setembro. Prosseguindo-se, a inspeção do consumo por 
horário demonstrou grande demanda no intervalo das 08:00 até às 17:00 horas. Por fim, 
observando-se especificamente o intervalo das 20:00 às 23:59, foi possível perceber 
que não existe grande contribuição de consumos das faixas alta e muito alta. Isso 
sugeriu, que a definição de limiares para classificação de consumos neste intervalo 
temporal como acima do esperado ou alarmes poderia não ser trivial, necessitando de 
uma abordagem mais sofisticada para sua definição. 

3.2 Análise por Modelos de Regressão 

Nesta abordagem, a solução encontrada foi usar o algoritmo de regressão linear para 
criar modelos para os dados de consumo no intervalo mencionado para cada dia da 
semana. A regressão linear (MONTGOMERY; PECK; VINING, 2012), é um método 
estatístico baseado nos mínimos quadrados para modelagem de uma equação linear 
da relação entre uma variável dependente, e uma ou mais variáveis independentes, 
estabelecendo assim uma correlação entre os valores de origem (conjunto de treino) e 
as variáveis de destino (modelo previsto dos dados). Quando computada com apenas 
uma variável independente a regressão é denominada regressão linear simples. Para o 
caso de mais de uma variável independente ela é dita regressão linear múltipla, da qual 
a regressão polinomial pode ser considerada um caso especial. Em nossa aplicação, a 
regressão tomou a forma de um regressão polinomial, pois foram usadas como 
preditores potências da nossa variável independente, equação (1). 
Os modelos de regressão foram computados variando-se o grau do modelo entre 1 e 5, 
os resultados desta exploração são apresentados na Figura 8, que ilustra o ajuste de 
vários modelos de regressão aos dados de consumo das quartas-feiras. Pôde-se 
perceber que, apesar de ser possível adaptar o grau da regressão para cada um dos 
dias da semana, os modelos de grau 4 forneciam um bom compromisso entre o ajuste 
do modelo aos dados e a complexidade do modelo, e por esse motivo foram adotados 
como os modelos base a serem usados no cálculo dos limiares para classificação dos 
dados. 
No que diz respeito a definição dos limiares, a Figura 9 fornece uma boa ilustração do 
processo. Nela pode-se observar a aplicação dos dados de treino para cálculo do 
modelo de regressão, seguido da estimação do erro e sua posterior adição aos valores 
produzidos pelo modelo de regressão produzindo os valores do limiar de classificação. 
Os limiares gerados por esse método apresentavam um característica ruidosa que 
poderia produzir resultados inesperados na classificação. Para suavizar a curva obtida 
foi utilizado o filtro Savitzky–Golay (PRESS; TEUKOLSKY, 1990) com parâmetros de 
janela e grau do polinômio com valores 59 e 3 respectivamente. 
Para avaliar esta abordagem, exemplos de dados de consumo foram separados para 
realização de testes e classificados utilizando os modelos e limiares obtidos com os 
exemplos de treino. A classificação foi a seguinte em termos do consumo: baixo (dados 
abaixo da linha da regressão), esperado (dados entre a linha de regressão e o limiar), 
acima do esperado (dados acima do limiar até às 23:00) e alarme (são consumos 
classificados como acima do limiar após às 23:00). Adicionalmente, uma comparação 
das faixas produzidas pela classificação usando os modelos de regressão foi realizada 
com um agrupamento via k-means computado, com parâmetro k = 4, para todos os 
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exemplos (treino e teste). Uma ilustração dos resultados dessa comparação, para os 
exemplos correspondentes às segundas-feiras, podem ser vistos nas Figuras 10 e 11. 
Na Figura 10, em relação ao resultado do k-means, observou-se que o limiar calculado 
localiza-se na região correspondente a faixa de consumo alto. Percebeu-se também, 
que a média dos valores dos exemplos apresenta-se acima da curva de regressão e 
abaixo da curva do limiar, exatamente na faixa denominada consumo esperado, 
demonstrando um bom ajuste dos limiares de classificação. A classificação, pelo modelo 
de regressão e limiar, de todos os exemplos do conjunto de teste em uma das quatro 
regiões definidas está ilustrada na Figura 11. Na Tabela 4, são apresentadas as 
porcentagens dos dados que foram classificados como acima do esperado e como 
alarme, assim como o total de pontos acima do limiar, para cada dia da semana. Esses 
valores foram obtidos fazendo o embaralhamento dos exemplos disponíveis e utilizando 
uma divisão de 60% dos exemplos para treino e 40% para teste. Foram realizadas 30 
rodadas e as porcentagens são as médias desses resultados. Analisando-se os 
resultados percebeu-se que, em média, considerando-se todos os dias, 14,6% dos 
dados classificados como acima do esperado ou alarmes. Apenas como alarmes, a 
proporção é de 3.24% do total de dados de teste. Logo, 85,4% dos dados foram 
classificados nas classes de consumo esperado ou baixo. Observou-se também, que 
pela classificação do k-means, Tabela 3, em média, 23,84% dos dados, considerando 
todos os dias, são classificados nas faixas de consumo alto ou muito alto. Em nossa 
análise, a diferença de 9,24% entre a classificação pelo k-means e aquela feita pelo 
modelo de regressão é um indicativo da melhor seletividade da abordagem proposta. É 
importante destacar que, os dados originais não possuem nenhum tipo de qualificador 
ou etiqueta que sugira a qual classe ele pertença. Por isso, foi dada preferência ao uso 
de técnicas de aprendizado não supervisionado, já que estas não necessitam de 
etiquetas nos exemplos para sua aplicação. Por fim, na Tabela 5 e na Figura 12 são 
apresentados os valores médios dos limiares de classificação, juntamente com os 
valores dos limites de faixas da classificação via k-means, em Watts, para comparação. 
Pôde-se observar que, com exceção da sexta-feira, a média do limiar se encontra entre 
os limites das faixas de consumo alto e muito alto, mesmo quando se adiciona o desvio 
padrão ao resultado. A questão particular das sextas feiras, se justifica pela observação 
dos histogramas da seção 3.1 os quais sugerem um perfil de consumo baixo para esse 
dia da semana, já que quase não existem ocorrências de valores de consumos nas 
faixas alto e muito alto. Novamente, esse resultado foi considerado um indicativo do 
funcionamento satisfatório dessa abordagem na separação dos dados em faixas de 
consumo. 

3.3 Descoberta de comportamentos via SOM 

Nesta etapa, o objetivo era explorar os comportamentos distintos de consumo para cada 
dia da semana e depois usar o que foi aprendido para classificar estes exemplos 
automaticamente. Para isso, foi usado o algoritmo de aprendizado não supervisionado 
SOM, ou Mapas Auto-Organizáveis. Trata-se de um algoritmo de aprendizado 
competitivo, cooperativo e adaptativo, um tipo de rede neural de aprendizado de 
quantização de vetores (LVQ) (KOHONEN, 1995), para classificar exemplos em grupos 
com comportamentos distintos. 

3.3.1 O Algoritmo SOM 

A estrutura é construída sobre um mapa, uma abstração de um espaço vetorial, que é 
a base para gerar uma representação em baixa dimensão dos dados. Sobre o mapa 
são distribuídos nós – ou neurônios –, que armazenam vetores (pesos sinápticos da 
rede neural) de valores reais de mesmo comprimento que os exemplos do conjunto para 
qual o mapa será treinado e utilizado. 
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Na Figura 13, é ilustrado o algoritmo. Para um exemplo qualquer, selecionado na Etapa 
2, o neurônio mais semelhante é o cinco, que foi selecionado na Etapa 3. Na Etapa 4, o 
neurônio e seus vizinhos são atualizados. A última etapa constitui a repetição do 
algoritmo a partir da Etapa 2. 

3.3.2 Aplicação dos Mapas Auto-Organizáveis 

A aplicação do algoritmo se iniciou com o treinamento de um modelo da rede neural, 
que retornou um mapa com padrões correspondentes aos comportamentos mais 
recorrentes encontrados nos dados. O SOM foi treinado para os dados dos períodos de 
2018.1 e 2018.2 do ano letivo da UFCG, especificamente no intervalo de horários já 
definido no estudo de estatísticas, entre às 20:00 e às 23:59. 
Realizado o treinamento, os vetores sinápticos dos comportamentos encontrados foram 
utilizados para classificar/marcar os exemplos de teste com base na similaridade de 
cada um deles com os vetores, em seguida os exemplos foram divididos em seus grupos 
correspondentes, esse agrupamento está ilustrado na Figura 14, onde em roxo estão 
representados os pesos sinápticos, e nas demais cores os exemplos agrupados. Estes 
grupos correspondem aos comportamentos mapeados para as segundas-feiras, mas o 
procedimento foi realizados para todos os dias úteis da semana. Após observar os 
resultados do agrupamento por comportamentos, foram extraídas algumas informações 
sobre a distribuição dos exemplos de teste nos grupos mapeados, Tabela 6. Foi possível 
perceber que os grupos dividem os exemplos de acordo com as diferenças no modo 
como a demanda por eletricidade transcorreu. A divisão dos exemplos em grupos 
também permitiu ajustar modelos de regressão mais específicos, provavelmente 
permitindo uma melhor classificação. Acredita-se ainda, que esse resultado permitirá 
uma maior resolução na criação de um perfil de consumo por meio da correlação entre 
informações dos exemplos de cada grupo com os dados da análise estatística. 

3.4 Classificação dos exemplos dos grupos de comportamentos 

via regressão 

De posse dos grupo de exemplos separados por comportamentos, os algoritmos de 
regressão foram aplicados para classificar dados. Os resultados da classificação estão 
presentes nas Figuras 15, 16 e 17. Nelas, a linha sólida em azul escuro representa o 
modelo de regressão, a linha azul claro corresponde ao limiar, em roxo está ilustrado o 
vetor de pesos sinápticos e os demais pontos coloridos são os exemplos que fazem 
parte do grupo. Os exemplos têm os pontos coloridos segundo sua classificação pelo 
modelo de regressão nas faixas de consumo, baixo, em azul, esperado, em verde, 
acima do esperado, em amarelo, e alarmes, em vermelho. 
Na Figura 15 observa-se o resultado da classificação dos dados dos exemplos de teste 
do 2o grupo da quarta-feira, e na Figura 16 o da classificação do 3o grupo da sextafeira, 
ambos usando modelos de regressão ajustados usando dados de treino agrupados nos 
grupos em questão. Das figuras, observou-se que o modelo de regressão captura bem 
o comportamento mapeado pelo SOM em ambos os casos, com a vantagem de ser 
mais suave e portanto mais facilmente aplicável para classificação. Pôde-se ainda, 
apreciar o papel do SOM na determinação dos comportamentos distintos para os dias 
úteis da semana, pois, permitiu a aplicação da regressão para criação de modelos mais 
específicos. Sem os resultados do SOM não seria possível determinar quantos modelos 
de regressão e em que porção dos dados eles deveriam ser treinados. Adicionalmente, 
na Figura 17, uma ilustração mais próxima de um caso de uso do sistema é apresentada. 
Nela se vê os dados de uma segunda-feira específica, que foi mapeada no grupo de 
comportamento 6. A ilustração representa o que seria visto ao final do intervalo das 
20:00 às 23:59 deste dia. Ao início do intervalo, os dados seriam classificados utilizando 
um modelo de regressão geral, ou seja, ajustado sobre todas as segundas-feiras sem 
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distinção. Com o passar do tempo e com a chegada de mais pontos se tornaria possível 
mapear os dados em um dos grupos de comportamento específico para as segundas-

feiras, no caso o grupo 6, resultando na ilustração mencionada. 

 
Conclusão 

 
Ao iniciar a pesquisa, o objetivo era criar um perfil de consumo para a unidade 
consumidora analisada, o LAPS-UFCG, bem como ser capaz de identificar consumos 
fora do padrão no intervalo das 20:00 às 23:59, classificando-os como acima do 
esperado e alarmes. 
No que diz respeito a criação de um perfil de consumo considera-se que este objetivo 
foi atingido, uma vez que a análise estatística dos dados fornece uma detalhada visão 
do consumo de eletricidade do LAPS-UFCG. 
Já para a questão da identificação de consumos fora do padrão, conforme discutido na 
seção 3, acredita-se que o uso dos modelos de regressão forneceram uma alternativa 
adequada para separação em faixas de consumo, bem como para a detecção dos dados 
de consumo que estão acima do esperado, ou que constituem alarme. 
Com os resultados produzidos pelo uso do SOM, um mapeamento de comportamentos 
específicos para cada dia útil da semana foi possível, aumentando o nível de detalhes 
com o qual se pode estudar o consumo. Consequentemente, um refinamento dos 
modelos de regressão, ao criar um modelo para cada comportamento, também foi 
obtido, o que afeta a qualidade da classificação, porém o estudo desse efeito ainda 
precisa ser mensurado. 
De forma geral, as bases para a criação de um sistema de monitoramento e 
gerenciamento de energia estão lançadas e o desenvolvimento do sistema já se 
encontra em andamento. 
Como trabalhos futuros, a análise das potências reativas e fatores de potência das fases 
do sistema elétrico precisam ser realizadas e a possibilidade de aplicação de algoritmos 
de aprendizado supervisionado, precisa ser explorada. 
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Ilustração da metodologia geral. 
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Divisão dos dados em três faixas de consumo, baixo, médio e alto. 

 

 

Divisão dos dados em três faixas de consumo, baixo, médio e alto. 

 

 

Informações resultantes do k-means com três faixas de consumo, conforme a Figura 2. 
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Informações resultantes do k-means com quatro faixas de consumo, conforme a Figura 
3. 

 

 

Ilustração dos histogramas do grupo de consumo baixo. 
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Ilustração dos histogramas do grupo de consumo médio. 

 

 

Ilustração dos histogramas do grupo de consumo alto. 
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Ilustração dos histogramas do grupo de consumo muito alto. 

 

 

Equação da regressão linear múltipla(1). 
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Ilustração do estudo da variação do grau dos modelos de regressão. 

 

 

Ilustração da metodologia para ajuste do modelo e criação do limiar, abordagem 1b. 
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Visualização da média dos exemplos, das faixas de consumo do k-means, k=4, e dos 
limiares da regressão. 

 

 

Visualização da classificação dos exemplos de acordo com os limiares da regressão. 
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Porcentagens de classificação do total de dados nas faixas de consumo alta e muito alta 
via k-means. 

 

 

Porcentagens de classificação dos dados usando os modelos de regressão. 

 

 

Valores em Watts das médias dos limiares e dos limites de faixa da classificação via k-
means. 
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Valores das médias dos limiares e os limites de faixa da classificação via k-means nos 
dias úteis da semana. 

 

 

Algoritmo do SOM 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3011 

 

 

Ilustração do funcionamento do algoritmo dos Mapas Auto-Organizáveis. 

 

 

Ilustrações dos comportamentos no mapa. Em roxo está os pesos sinápticos, em pontos 
coloridos os exemplos agrupados. 
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Resultados para os grupos de comportamento, ilustrados nas Figuras 14. 

 

 

Ilustração da classificação do 2º grupo da quarta-feira usando regressão. 
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Ilustração da classificação do 3º grupo da sexta-feira usando regressão. 

 

 

Ilustração da classificação do dia 15/04/2019, pertencente ao 5º grupo da segunda, 
usando regressão. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3014 

 

CÓDIGO: HS0080 

AUTOR: GABRIEL DA SILVA FREIRE 

ORIENTADOR: ANDRE MENDES SALLES 

 

 

TÍTULO: APONTAMENTOS SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA E A HISTÓRIA LOCAL: 

A SALA DE AULA COMO ESPAÇO DE PRODUÇÃO E REFLEXÃO SOBRE O 

CONHECIMENTO HISTÓRICO 

Resumo 

Durante bastante tempo a História Local foi percebida como um campo 
marginal/marginalizado da pesquisa histórica pelos historiadores de formação, abrindo 
espaço para figurar nas discussões dos círculos acadêmicos há menos de 50 anos; de 
forma análoga, a historiografia dos pequenos espaços vem ganhando cada vez mais 
terreno nas discussões acerca do ensino de História sem, contudo, estar posicionada 
ao centro das metodologias e abordagens teóricas utilizadas por professores e 
professoras em sala de aula. O texto que ora segue é resultado de uma investigação 
introdutória que visa contribuir com as discussões sobre a maneira como o ensino de 
História Local é tratado por documentos que versam sobre a elaboração de currículos 
para o ensino de História na Educação Básica, demonstrando as possibilidades que 
esse campo pode encerrar no que concerne à valorização do conhecimento histórico 
por parte dos alunos e na elaboração de ferramentas que facilitem a mediação de tal 
conhecimento por parte do professor através da relação entre a História e a memória. 
 
Palavras-chave: Ensino de História. História Local. Memória. 

TITLE: NOTES ON HISTORY TEACHING AND LOCAL HISTORY: THE CLASSROOM 

AS A SPACE FOR PRODUCTION AND REFLECTION ON HISTORICAL KNOWLEDGE 

Abstract 

 

For a long time, Local History was perceived as a marginal field of historical research by 
historians, opening space to figure in the discussions of academic circles for less than 
50 years. Similarly, the historiography of small spaces has been gaining more and more 
ground in discussions about the teaching of History without, however, being positioned 
at the center of the methodologies and theoretical approaches used by teachers in the 
classroom. This text is the result of an introductory investigation that aims to contribute 
to the discussions on the way in which the teaching of Local History is treated by 
documents that deal with the development of curricula for the teaching of History in Basic 
Education, demonstrating the possibilities that this field may contain regarding the 
valorization of historical knowledge on the part of students and in the development of 
tools that facilitate the mediation of such knowledge by the teacher through the 
relationship between history and memory. 

 
 

Keywords: History teaching. Local History. Memory. 

Introdução 
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Fruto do plano de trabalho Ensino de História e História Local: O sertão do Seridó na 
História ensinada, referente ao projeto de pesquisa Ensino de História e História Local: 
abordagens e narrativas construídas em torno do Sertão do Seridó, o relatório 
apresentado nessas páginas tem por objetivo desvelar uma pesquisa realizada entre 
finais do ano de 2019 e meados de 2020. Tendo por objetivo pensar o papel do Ensino 
de História Local através da relação conflitante entre a História e a memória como uma 
estratégia necessária para um ensino de História crítico e representativo, visamos expor 
a sala de aula como espaço de produção intelectual e identitária responsável pela 
manutenção de um olhar indagador a respeito dos modos de pensar e agir que compõe 
a identidade individual e coletiva. 

 

Por meio da análise documental buscamos demonstrar como o ensino de História Local 
é retratado e pontuar suas possibilidades para uma melhor educação histórica sem 
deixar de lado as reflexões sobre os vícios inerentes desse campo, como o localismo. 
Assim, acreditamos contribuir para essa discussão tão recente e para a necessidade de 
uma reformulação no ensino de História com vistas a tomar as vivências e experiências 
individuais como objeto de estudo e debate em sala de aula para, dessa forma, fugir à 
um globalismo que visa o silenciamento de saberes e fazeres presentes nos pequenos 
espaços e fazer uso desses espaços como alicerces fundamentais para o início do 
conhecimento histórico. 

 
Metodologia 

 
Com o fito de abarcar a pesquisa em sua totalidade, e devido a impossibilidade de nos 
lançarmos à pesquisa de campo graças a pandemia do novo Coronavírus, optou-se por 
vinculá-la metodologicamente à análise documental crítico-comparativa em dois 
momentos do estudo e entre quatro documentos: de início, entre duas fontes ligadas ao 
ensino, a saber, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). Mais precisamente, nos propomos a analisar ambos os 
documentos no âmbito da História ensinada no Ensino Fundamental II, dada a maior 
possibilidade de encontrarmos referências à História Local nesse nível. Em um segundo 
momento, para enveredarmos em um estudo de caso sobre as possibilidades que o 
ensino de História Local pode trazer para o ensino de História na cidade de Jardim de 
Piranhas (RN), essa análise se debruçou sobre duas produções historiográficas a 
respeito da fundação da Povoação do Jardim das Piranhas, gênese da atual cidade, no 
século XVIII. 
 
A escolha dos PCNs e da BNCC deveu-se à importância que ambos os documentos 
possuem: os PCNs foram criados entre os anos de 1997 e 1998 – inicialmente para o 
Ensino Fundamental e em 1999 foi homologado o documento referente ao Ensino Médio 
– com o objetivo de propor uma reelaboração curricular nas escolas públicas e privadas 
do país, contendo em suas páginas conteúdos, objetivos e eixos a serem seguidos por 
professores, coordenadores pedagógicos e diretores para que houvesse um melhor 
aproveitamento daquilo que era ensinado aos alunos e, por conseguinte, uma melhor 
educação e a formação de cidadãos capazes de exercerem sua cidadania; a BNCC, 
mais recente, teve sua primeira versão elaborada em 2014 e a última, correspondente 
ao Ensino Fundamental, homologada em 2018. Assim como os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, a Base Nacional Comum Curricular versa sobre conteúdos que são vistos 
como necessários a serem ministrados e discutidos e sobre determinados eixos 
norteadores para o saber escolarizado no país com o objetivo de garantir uma melhor 
educação, além de destacar especificidades do conhecimento histórico e as 
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competências e habilidades para o ensino dessa disciplina; deve-se salientar, contudo, 
que um documento não exclui o outro e, mesmo que haja uma clara diferenciação entre 
os dois, uma vez que os PCNs são de caráter mais formativo do que prescritivo e a 
BNCC atue mais como normatizadora, influenciando mais diretamente na elaboração 
de currículos escolares estaduais e municipais, como previu a Carta Magna de 1988, 
ambos os documentos curriculares atuam em conjunto para apontar formas de como 
elaborar um currículo escolar mais amplo e diverso. 
 
Assim, buscamos investigar como o ensino de História Local aparece, diretamente ou 
nas entrelinhas, nos documentos que procuram estruturar o saber escolarizado em todo 
o território nacional. Partindo do pressuposto de que o currículo se constitui como palco 
de embates políticos e ideológicos e suas propostas são definidoras de sentidos, 
ocultamentos e desvelamentos (BARBOSA, 2006, p. 67; SILVA, 1999), almejamos 
trazer à tona discussões sobre progressos e retrocessos acerca da maneira como a 
Historiografia dos pequenos espaços é apresentada e tratada pelo Parâmetro Curricular 
Nacional de História de 1998 e pela Base Nacional Comum Curricular, no capítulo sobre 
História, de 2018, documentos esses marcados por duas décadas de diferença entre 
eles. 
 
No segundo momento, com o intuito de trazer a análise para o âmbito local e demonstrar 
as possibilidades que a História Local pode conter para a desmitificação de narrativas e 
para a formulação identitária do indivíduo, analisamos dois textos acerca da fundação 
da povoação que deu origem à cidade de Jardim de Piranhas (RN). Sendo um de cunho 
memorialístico, sob o título de Jardim de Piranhas: ontem e hoje (ARAÚJO; ARAÚJO; 
MEDEIROS, 1994) e outro de caráter acadêmico, intitulado Flores no Sertão: o 
protagonismo feminino na formação da povoação do Jardim das Piranhas (sertões do 
Seridó, séculos XVIII-XIX) (MEDEIROS, 2018), acreditamos ser uma análise 
comparativa de grande valia para a pesquisa, pois por meio dela buscamos demonstrar 
as relações ambíguas que existem entre História e memória, com todas as 
possibilidades e perigos que tal relação pode gerar para a História Local; além de, claro, 
apontar as distâncias que existem entre uma produção historiográfica feita por uma 
historiadora profissional e outra levada a cabo pelos chamados “historiadores 
diletantes”, que fazem uso da memória geracional sem qualquer limite e a tomam como 
verdade sem qualquer questionamento. A partir daí, nossa metodologia se caracterizou 
pela lente analítica utilizada, percebendo maneiras didáticas pelas quais o professor ou 
professora de História da educação básica poderia fazer uso de trabalhos produzidos 
na Academia e fora dela, fugindo da utilização indiscriminada do livro didático, 
demonstrando novos olhares e suscitando novos questionamentos aos alunos sobre o 
caráter histórico dos espaços por eles ocupados e o confronto de ideias próprio do 
movimento dialético responsável pela produção do conhecimento científico. 
 
Destarte, a metodologia da qual lançamos mão serve para pensarmos, 
introdutoriamente, aquilo que nos interessa nessa pesquisa: a sala de aula enquanto 
espaço de produção e/ou reflexão acerca do conhecimento histórico, tendo a História 
Local por eixo norteador e a relação entre História e memória como possibilidade 
epistemológica e pedagógica a ser utilizada para despertar nos alunos do Ensino 
Fundamental II um sentimento de pertença e para que o professor atue construindo, em 
consonância com seus alunos, as ferramentas necessárias à orientação deles no 
caminho da produção historiográfica e do reconhecimento de sua historicidade 
enquanto agentes históricos. Foi escolhida, também, para jogar luz sobre a História 
Local como um campo historiográfico que, contrariando alguns autores, está longe da 
vulgaridade que querem imputá-lo. 
 
Resultados e Discussões 
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É necessário, para essa discussão, que falemos acerca desse campo da História que 
nos serve de alicerce: a História Local. Surgida nos anos 1950, na esteira da Nova 
História e do início de uma Historiografia dos espaços, a História Local apareceu como 
uma alternativa para se pensar a totalidade através da localidade, rompendo com a 
História umbilicalmente ligada aos nacionalismos e trazendo novas possibilidades de 

análise para a pesquisa histórica (BARROS, 2017, p. 173). 

 

Nesse sentido, o espaço passou a ser entendido como construção humana com 
características distintas e comuns entre si; os pequenos espaços passaram a ser 
entendidos como cheios de sentidos e perpassados por questões de mote cultural, 
social e político não se limitando às delimitações de caráter administrativo; o espaço 
ganhou status de coisa viva, atravessado por disputas e vivências humanas, tomado 
como objeto válido para o escrutínio historiográfico. Em resumo, a História Local tem 
por objetivo o estudo dos pequenos espaços e as relações intra e interlocais por eles (e 
neles) mantidas, com o intuito de atuar na elaboração de novas camadas de sentido 
para determinado espaço e, consequentemente, na construção de novos espaços. 

 

Contudo, como bem destacou Neves (2008), durante muito tempo a História Local foi 
vista como algo menor por grande parte dos historiadores profissionais devido ao uso 
que memorialistas faziam dela para escrever suas narrativas, sem qualquer aporte 
teórico-metodológico, caindo nos vícios do localismo. Tal cenário, segundo o autor, 
começou a dar sinais de mudança a partir dos anos 1980, graças a eventos de cunho 
acadêmico realizados com o objetivo de discutir questões relacionadas aos locais e 
regiões; nesse contexto, o estudo do local passou a ganhar espaço dentro dos círculos 
que discutem a História e a abrir caminho das margens ao centro da Historiografia 

nacional. 

 

Porquanto percebendo a História Local como campo válido para a produção do 
conhecimento, longe da significação vulgar imposta a ela pelo medo da destruição de 
uma História Total, e cientes dos perigos que a análise acrítica dos espaços carrega, 
buscamos apresentar o estudo das localidades como caminho pedagógico importante 
e necessário para o ensino de História, uma vez que se configura como uma alternativa 
para o rompimento com a estrutura etnocêntrica que dita o que deve ou não ser 
estudado e silencia a respeito de aspectos importantes da história de uma sociedade. 
Assim, o ensino de História Local abre uma brecha de questionamento para 
repensarmos essa estrutura, para mostrarmos aos alunos que eles são agentes 
históricos e que os espaços que ocupam têm sua historicidade graças aos saberes e 

dizeres que os constituem e que são constituídos por eles (COSTA, 2019, p. 133). 

 

Para empreendermos tal apresentação, necessitamos de uma investigação sobre como 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) enxergam o ensino de História Local no âmbito do Ensino Fundamental II, 
recorte necessário para uma maior exatidão na pesquisa, com o objetivo de tomarmos 
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ciência sobre como os currículos escolares vêm tratando essa questão e de perceber 
avanços e recuos em sua abordagem. 

 

Em se tratando do PCN de História do terceiro e quarto ciclos, quais sejam, os últimos 
anos do Ensino Fundamental, constatamos que não há menção direta ao ensino de 
História Local. Contudo, o documento reconhece a importância do local para a 
elaboração dos currículos sobre o ensino de História e versa sobre a importância do 
conhecimento acerca das relações nele mantidas para que os alunos entendam a 
disciplina em sua complexidade. Como exemplo, dentre os objetivos dos conteúdos 
ministrados em História durante essa fase escolar, o documento elenca o 

dimensionamento de si e daqueles em seu entorno em uma realidade histórica. 

 

Especificamente nesses ciclos, o Parâmetro tem objetivos de propor o conhecimento de 
realidades históricas singulares, iniciando por uma História do Cotidiano que contemple 
hábitos, modos de viver etc., fazendo uma tentativa de despertar certa consciência 
histórica. Essa tentativa torna-se mais clara na medida que avançamos à métodos 
didáticos propostos: visita a patrimônios locais e estudo do meio. Pontuando que a 
História só pode ganhar significado para o alunado se agir como ponte para a reflexão 
sobre suas próprias vivências, tais métodos servem para que haja uma valorização (e 
questionamento, por meio de pesquisa histórica) das identidades locais construídas ao 
longo do tempo. 

 

Destarte, mesmo que não haja menção direta ao ensino da História Local percebemos 
que ele perpassa todo o currículo do ensino de História para o Fundamental II proposto 
pelos PCNs, seja através de objetivos que propõe a tomada de uma consciência 
histórica ou por meio de estratégias de ensino que valorizem o estudo dos espaços 
ocupados como ponto de partida para discussões, desenvolvimento de pesquisas e 
conhecimento da realidade vivida. Em nosso entender, portanto, o PCN sugere aquilo 
que Schimdt (2007) caracteriza como uma possibilidade de rompimento com a 
linearidade imposta pela estrutura eurocêntrica de nosso conhecimento histórico e põe 
em voga a criação de ferramentas de análise capazes de instigar novas reflexões a 
respeito da História. Em suma, essa perspectiva acerca de como a ciência histórica 
deve ser ensinada e debatida nas escolas possibilita que o local seja investido de 
significações próprias, adquirindo caráter de lugar (BARROS, 2017, p. 171). 

 

Esse cenário muda quando direcionamos nosso olhar às páginas sobre História nos 
últimos anos do Fundamental da BNCC em sua última versão sobre o Ensino 
Fundamental, homologada vinte anos após os PCNs. O que se encontra nesse 
documento é um total silenciamento sobre História Local, não sendo possível localizá-
la nem mesmo nas entrelinhas. 

 

Estruturado por três procedimentos, a saber, a identificação de eventos vistos como de 
grande importância para a história do Ocidente, o desenvolvimento de reflexões sobre 
a criação e a utilização de fontes diversas no trato historiográfico e a discussão acerca 
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das diferentes interpretações possíveis a um mesmo fato histórico, a BNCC oculta por 
completo o conhecimento necessário aos alunos sobre si nos anos finais do Ensino 
Fundamental. Ao invés disso, essa questão é tratada nos anos iniciais quando os alunos 
devem pensar a respeito da construção do “Eu” e do “Outro” a partir de suas próprias 
vivências, atentando para as relações sociais de seu meio com vistas a perceber e 
refletir sobre alteridade. 

 

Essa troca de público a ser questionado sobre a relação do lugar em que vivem com a 
História carrega uma problemática que salta aos nossos olhos: a faixa etária dos 
estudantes, que incide diretamente sobre a sua capacidade de pensar relações tão 
importantes para o conhecimento histórico. Deve se salientar que não vemos problemas 
na discussão da temática local nesse contexto, onde os alunos têm em média oito ou 
nove anos, desde que ele continue durante a segunda fase do Ensino Fundamental para 
que, amadurecidos, eles possam dimensionar-se e ao local como pertencentes à uma 

realidade histórica singular que compõe a História em sua totalidade. 

 

Assim, ao fim de nossos apontamentos sobre como os Parâmetros Curriculares 
Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular veem o ensino de História Local na 
História ensinada no Fundamental II, constatamos que existe um vultuoso retrocesso 
acerca da questão. Mesmo que a BNCC trate sobre esse tema, ele foi remanejado para 
a fase inicial do Ensino Fundamental e restrito apenas a ele, onde a pouca idade dos 
alunos pode se apresentar como um obstáculo para as reflexões necessárias acerca da 
importância do lugar em que vivem. Ao nosso ver, essa é uma discussão que deve 
perpassar todo o Ensino Fundamental, mas não podendo deveria ser abordada com 
maior profundidade nos anos finais em questão da forma como possibilitam ferramentas 
importantes e complexas de estudo. 

 

Como uma das causas desse remanejamento e desse silenciamento sobre o local, 
pontuamos aqui o fenômeno da globalização que nos últimos anos vem ganhando força 
e atuando como colonização do pensamento, fazendo com que as pessoas mantenham 
sua atenção voltada para o que acontece em todo o mundo, menos em seus locais de 
vivência. Sabendo disso, é nesse contexto que o ensino de História Local se faz mais 
necessário: em um contexto em que as identidades individuais e coletivas estão sendo 
apagadas para dar lugar a uma identidade global; em um contexto no qual professores 
e professoras de História se percebem tentando fazer com que seus alunos entendam 
a importância de se saber a história de seu país e do mundo antes mesmo de saber a 
deles. 

 

Portanto, sabendo de sua importância, apontamos uma parceria frutífera para o ensino 
de História Local: a relação entre História e memória. Para tanto, usaremos como 
exemplo a narrativa mitográfica de fundação da cidade de Jardim de Piranhas pois, na 
esteira do que foi discutido por Abreu (2016, p. 65), acreditamos ser vital a relação entre 
História e memória para o ensino válido de uma História Local que possibilite o uso de 
saberes e dizeres propagados pelo tempo geracional como objetos a serem estudados 
pela História. Pretendemos apontar que o professor ou professora de História pode fazer 
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uso dessa relação para suscitar nos seus alunos a dúvida devida às histórias já 
sacralizadas. 

 

No caso da cidade em tela, existe uma narrativa acerca da fundação da capela ao redor 
da qual a Povoação do Jardim das Piranhas se desenvolveu que privilegia o mito 
fundador, narrativa que conta que três vaqueiros estavam arrebanhando gado e 
necessitavam atravessar um trecho do rio Piranhas que estava com forte correnteza; ao 
adentrar as águas, sendo quase levados pelo rio, um dos vaqueiros fez uma prece à 
Nossa Senhora onde prometeu erigir uma capela em seu nome caso ele, os 
companheiros e os animais sobrevivessem. Pelo que consta na narrativa, sobreviveram 
e foram em busca dos donos da terra onde almejavam construir a capela. Ao descobrir 
tal coisa a dona da terra, Margarida Cardoso, lhes deu permissão e ajudou na 
construção do templo que serviu de marco para a povoação, no século XVIII. 

 

Essa foi uma versão passada de geração em geração e confirmada no livro 
memorialístico Jardim de Piranhas: ontem e hoje. Contudo, ao analisar fontes de 
arquivos diversos e cruzar informações, Medeiros (2018) questionou essa narrativa 
apontando empecilhos que se apresentavam ao fato de Margarida Cardoso ter sido a 
doadora das terras. Ela aponta a pessoa de Isabel de Oliveira como provável doadora, 
uma vez que ao ser inventariada em 1798, constava-se uma doação de terras referente 
à construção da capela. 

  

O que nos interessa nessa curta digressão é apontar como Medeiros fez uso de 
ferramentas próprias à pesquisa histórica para aquilo que lhe cabe enquanto 
historiadora: a violação de memórias sacralizadas para a gestação da História crítica 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 1994, p. 50), apontando novas interpretações e pondo em 
destaque o papel de protagonismo das mulheres na fundação da cidade. É justamente 
esse movimento de questionamento, adaptado para a escola através do estudo mediado 
de trabalhos acadêmicos e o desenvolvimento de ferramentas de análise, que 
acreditamos ser fulcral para o ensino de História, e é através da História Local e da 
relação desta com a memória, juntamente à atuação de um profissional capacitado que 
tenha em mente as diferenciações entre memória e História, que isso pode se fazer 
possível. 

 

Conclusão 

 
Concluindo, acreditamos ser impossível um ensino de História que seja ao mesmo 
tempo representativo e complexo sem considerar o ensino da História Local, afinal não 
há como historicizar sem antes historicizar-se. Nesse sentido, e após a análise 
documental entre os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum 
Curricular, ambos em suas páginas referentes ao ensino de História no Fundamental II, 
acreditamos que é necessária e urgente uma reforma curricular que dê ao debate sobre 
o local uma significação condizente com suas possibilidades. Vemos também que uma 
estratégia interessante para que a ciência histórica deixe de ser algo alheio aos 
estudantes é a utilização desta nas localidades para a constituição de lugares de 
memória (NORA, 1993, p. 21) que sirvam de abrigo contra o motor destruidor da 
mundialização e possam demonstrar as diferenças entre as histórias locais por eles 
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conhecidas e a História Local enquanto campo do saber, pontuando suas interações e 
seu potencial pedagógico e epistemológico. 
 

Sem isso, não vemos possibilidade de que a disciplina História vá sair da prisão da 
memorização e do distanciamento para com os estudantes, sendo relegada à 
caracterização de uma disciplina preocupada com datas, nomes de homens mortos e 
eventos estranhos há muito terminados. E mesmo que autores como Correa (2002, p. 
28) acreditem que a historicidade dos locais e lugares permanece mesmo em contextos 
globalizados e globalizantes, até mesmo ela corre riscos se não for tratada de maneira 
adequada já que par e passo com a memória anda o esquecimento e somente a História 
pode resguardar, por meio da ressignificação, essa historicidade perante o tempo curto 
da memória e a correnteza caudalosa do rio Lete. 

 

Ademais, essa pesquisa está longe de seu fim definitivo, atuando apenas como abertura 
para um estudo que se pretende, futuramente, mais amplo e aprofundado e que, em 
consonância com nosso pensamento, guarda muitas possibilidades para reflexões e 
desdobramentos posteriores através de várias lentes analíticas. 
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TÍTULO: VÍRUS OU SER VIVO? IMPLICAÇÕES DIDÁTICAS DA BASE 

ORIENTADORA NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19 

Resumo 

 

Este estudo retrata a caracterização da base orientadora para se identificar os conceitos 
de ser vivo e vírus no ensino das ciências. Teve como objetivo investigar a base 
orientadora dos estudantes acerca do conceito de seres vivos e sua implicação sobre a 
compreensão da temática do vírus a partir do contexto da pandemia do Covid-19. 
Metodologicamente, fundamentou-se a partir do experimento didático- formativo com a 
aplicação da prova pedagógica, enquanto instrumento de coleta, e a elaboração de um 
sistema didático pautado no ensino desenvolvimental e na Teoria da Formação 
Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos a fim de caracterizar o contexto didático 
para esse ensino. Enquanto resultados, constatou-se inicialmente uma orientação 
particularizada dos estudantes em relação a esses conceitos e as implicações dessas 
fragilidades no ensino das ciências, repercutidas no Coronavírus. Por fim, compreende-
se a necessidade de mais pesquisas em relação à formação de conceitos e habilidades 
a fim de possibilitar uma aprendizagem consciente, independente e generalizada, que 

proporcione a aplicação dos conceitos na realidade inserida. 

 
 
Palavras-chave: Vírus. Base orientadora. Ser vivo. Ensino de ciências. Covid-19. 

TITLE: VIRUS OR LIVING BEING? DIDACTIC IMPLICATIONS OF THE GUIDING 

ACTIVITY IN CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC 

Abstract 

This study portrays the characterization of the guiding basis for identifying the concepts 
of living beings and viruses in science education. It aimed to investigate the guiding basis 
of students about the concept of living beings and their implications for understanding 
the theme of the virus from the context of the Covid-19 pandemic. Methodologically, it 
was based on the didactic-formative experiment with the application of the pedagogical 
test, as a collection instrument, and the elaboration of a didactic system based on 
developmental teaching and the Theory of Planned Formation of Mental Actions and 
Concepts in order to characterize the didactic context for this teaching. As results, it was 
found initially a particular orientation of students in relation to these concepts and the 
implications of these weaknesses in science teaching, reflected in the Coronavirus. 
Finally, it is understood the need for more research in relation to the formation of 
concepts and skills in order to enable a conscious, independent and generalized 
learning, which allows the application of the concepts in the inserted reality. 
 
Keywords: Virus. Guiding activity . Living being. Science teaching. Covid-19. 
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A inserção do vírus Sars-CoV-2, causador da pandemia Covid-19 tem instigado 
pesquisas sobre a sequência completa do genoma humano e a distinção do Coronavírus 
em grupos sorologicamente distintos (VAN DER HOEK el al, 2004; NOVEL, 2020). 
Todavia, apesar dessas pesquisas e do alcance midiático acerca do percentual de 
contaminados, verifica-se que muito pouco se discute em relação à essencialidade do 
que seja um vírus e da sua pertença ou não ao conceito de ser vivo, fato este, que 
contribui para fragilidades no ensino-aprendizagem das ciências, ao passo que colabora 
para disseminação de Fake News e aumento no percentual de casos positivos. 

Ao se considerar a Teoria de P. Ya. Galperin pode-se afirmar que a base orientadora da 
ação se constitui como a representação que o indivíduo tem acerca de um conceito e 
das condições sob as quais realiza sua ação, podendo esta base orientadora ser 
completa e com alto nível de generalização ou não (GALPERIN, 1979; NUÑEZ e 
RAMALHO, 2017). Com base nesse pressuposto, o presente estudo teve por objetivo 
investigar a base orientadora de estudantes acerca do conceito de seres vivos e sua 
implicação sobre a compreensão da temática do vírus a partir do contexto da pandemia 
do Covid-19. 

O trabalho com conceitos científicos possibilita que os estudantes identifiquem as 
características essenciais do conceito, chamadas de invariantes e ao contrário dos 
conceitos não científicos, que muitas vezes se organizam pelo processo tentativa-erro, 
os conceitos científicos encaminham-se das generalizações para situações específicas 
(VIGOTSKY, 1991; NUÑEZ e PACHECO, 2013; TALÍZINA, 2009). 

Em função dessas questões se problematiza este estudo a partir da seguinte indagação: 
os estudantes da Educação Básica se orientam de forma adequada acerca do conceito 
de seres vivos? A base orientadora dos seres vivos que é ensinada na escola permite 
diferenciar sua compreensão em relação aos microrganismos como os vírus? Essa 
orientação é adequada a tomada de decisões, aplicações conceituais no dia a dia se 

tomarmos como pressuposto a teoria de Galperin? 

Para estabelecer as invariantes que fazem parte do conceito de vírus e ser vivo, tornou-
se primordial considerar a Teoria da Atividade de Leontiev (1976), que designa perante 
o conceito de atividade a relação que o homem estabelece com os objetos externos e 

com o seu próprio meio, transformando-o na medida em que também se transforma. 

A pesquisa considerou para investigação uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental 
da rede púbica de ensino. Esse quesito foi pensado por compreender que a formação 
dos conceitos científicos deve ser iniciada desde os primeiros anos da Educação Básica. 
Logo, a resolução de situações problemas possibilita que os estudantes adquiram 
independência quanto ao conhecimento, além de se inserir contingencialmente no 
processo de motivação (PUENTES e LONGAREZI, 2017; TALÍZINA, 2000). 

No que diz respeito à estrutura desse trabalho, pode-se afirmar que está disposto da 

seguinte forma: 

O primeiro momento traz o método do estudo, que se intitula pelo experimento didático- 
formativo. Além disso, salienta-se o lócus da pesquisa, as ações realizadas, 
instrumentos, materiais e técnicas utilizadas. Por conseguinte, evidenciam-se os 
resultados da pesquisa, que se subdividem em três momentos: o EBOCA e a orientação 
dos estudantes, implicações da orientação de vírus para o Covid-19 e contribuições do 
sistema Galperin-Talízina para formação de conceitos e habilidades, enfatiza-se 
também que os dados são apresentados em confronto à literatura consultada. Por fim, 
expõe-se as conclusões do estudo com a retomada da questão problema e dos 
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resultados obtidos. Ademais, incluem-se recomendações para outras pesquisas da 
área. 

 
Metodologia 

 
O estudo foi realizado em uma escola da rede pública de ensino, localizada na periferia 
do município de Caicó/RN. Os sujeitos participantes da pesquisa são 11 estudantes do 
5º ano do Ensino Fundamental, sendo 6 deles do sexo feminino e 5 do sexo masculino, 
com idades entre 10 a 16 anos. Outrossim, o projeto teve duração de 12 meses, sendo 
a temática da formação de conceitos e habilidades trabalhada com os graduandos de 
Iniciação Científica a mais de 30 meses. Além disso, salienta-se também que as visitas 
à escola aconteciam a cada 15 dias, com duração de 1h30min por dia. 
 
O método utilizado no estudo se insere na abordagem qualitativa e corresponde ao 
experimento didático- formativo, haja vista que, considera-se o estudo da psique 
humana e a necessidade do método de trabalho corresponder à natureza processual 
dos objetos de estudo (AQUINO, 2013). Assim, de acordo com o autor, o experimento 
didático- formativo tem quatro principais etapas, que serão explicitadas a seguir de 
acordo com o trabalho desenvolvido. 
 
(1) “Revisão da literatura e diagnóstico da realidade a ser estudada” 
 
O trabalho está vinculado ao Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências (GPENCI) que 
insere estudos teóricos acerca da Didática Desenvolvimental, que é um campo 
fundamentado no materialismo histórico-dialético (PUENTES e LONGAREZI, 2017) e 
de teóricos, como: Leontiev (1976); Vigotsky (1991) e Galperin (1979), além de 
contribuidores mais recentes, como a Talízina (2000), Nuñez e Ramalho (2017), entre 
outros. 
 
Nos últimos 12 meses, o estudo contemplou a formação de conceitos e habilidades na 
perspectiva da orientação da ação. A princípio foi elaborado um Esquema da Base 
Orientadora Completa da Ação (EBOCA) acerca de seres vivos (Figura 1). Vale salientar 
que o EBOCA é a orientação desejada, que traz as invariantes operacionais no modelo 
do objeto e as operações necessárias no modelo da ação, além disso, quando 
elaborado pelo professor não deve ser mostrado para os estudantes, considerando que 
serve como referência para o ensino e define os limites de aplicação do conceito 
(NUÑEZ e RAMALHO, 2018). 
 
A partir do EBOCA, elaborou-se para o diagnóstico, o instrumento da prova pedagógica 
(CEREZAL e FIALLO, 2004), que trazia situações problema e que possibilitou 
compreender se os estudantes identificavam o conceito de seres vivos, assim como se 
utilizavam de habilidades como a identificação para o estudo desse conceito. 
Posteriormente, foi elaborado o EBOCA de vírus (Figura 2) e nos 6 últimos meses foi 
possível comparar os dados obtidos com as implicações do Covid-19. 
 
( 2 ) “Elaboração do sistema didático- experimental” 
 
No plano da Teoria Histórico-Cultural de Vygotski, apresentam- se três sistemas 
didáticos: Sistema Zankov, Sistema Elkonin- Davidov- Repkin e Sistema Galperin- 
Talízina, todavia, para esse estudo foi escolhido o Sistema Galperin- Talízina por ter 
enquanto um dos seus propósitos explicar a dialética do processo ensino-aprendizagem 
a partir da atividade orientadora (LONGAREZI, 2015; NUÑEZ, LEÓN e RAMALHO, 
2020). 
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Para elaboração do sistema didático, levou-se em consideração a Teoria da Formação 
Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos (TFPAMC) a partir das etapas do ciclo 
cognoscitivo para assimilação do conceito. A primeira delas é a etapa motivacional que 
foi pensava pela Talízina e que consiste em criar uma disposição positiva para os 
estudos a partir de situações problema, a etapa de estabelecimento da base orientadora 
da ação, na qual é possível identificar a orientação do estudante acerca do conceito, a 
etapa material ou materializada, quando o sujeito tem contato com os objetos de estudo 
ou com a sua forma materializada, etapa da linguagem externa, quando o conhecimento 
é verbalizado e por fim a etapa mental, quando o conceito é assimilado (NUÑEZ e 
PACHECO, 2013; GALPERIN, 1986; TALÍZINA, 1987). 
 
( 3 ) “Desenvolvimento do experimento didático-formativo” 
 
Para o trabalho com o sistema didático Galperin- Talízina seguiu-se as etapas 
explicitadas na elaboração do sistema didático, que estão divididas por questões de 
organização e planejamento, mas que fazem parte de um mesmo processo. Para cada 
etapa foram realizadas algumas ações, conforme se evidencia a seguir: 
 
3.1- Etapa motivacional: Elaborou-se uma situação problema acerca do conceito de 
seres vivos e com a utilização de uma cartolina e de um pincel, cada criança teve a 
oportunidade de escrever o que elas compreendiam acerca desse conceito. 
 
3.2- Etapa de estabelecimento da Base Orientadora da Ação (BOA): A partir das 
respostas, tornou-se possível identificar a orientação que os estudantes tinham acerca 
do conceito de seres vivos, que por sua vez reflete questões relacionadas ao conceito 
de vírus, como a ausência de células. 
 
3.3- Etapa material ou materializada: Nesse momento, utilizou-se da sala de 
computação e de uma TV LED da instituição escolar para o trabalho com as invariantes 
dos conceitos, que foram apresentadas de forma materializada (Figura 3). Ademais, os 
estudantes também resolveram tarefas em duplas com o auxílio dos cartões de estudo, 
que se constituem por recursos materializados que servem de apoio para a realização 
das tarefas (NUÑEZ e RAMALHO, 2011). 
 
3.4- Etapa da linguagem externa: Os estudantes explicaram como e o porquê das suas 
respostas nas situações problema. Assim, o diálogo aconteceu não apenas com o 
professor- pesquisador, mas entre eles próprios. 
 
3.5- Etapa mental: Foram realizadas situações problema, sem o auxílio dos cartões de 
estudo a fim de verificar a assimilação dos conceitos. 
 
( 4 ) “Análise dos dados” 
 
Constatou-se a orientação que os estudantes tinham acerca do conceito de seres vivos 
e vírus e se comparou os dados obtidos com as implicações do Covid-19. Para tanto, 
teve-se uma análise conteudista que seguiu a técnica de Bardin (1977), a qual 
pressupõe a comunicação enquanto um transporte de significações decifradas pela 
análise do conteúdo. 
 
Resultados e Discussões 

 

( 1 ) EBOCA e orientação dos estudantes 
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A partir da elaboração da base orientadora completa de seres vivos, aplicou-se o 
diagnóstico com os estudantes da Educação Básica e se constatou a partir das 
situações problema, a necessidade de elaborar um EBOCA sobre vírus. De acordo com 
a Teoria de Galperin existem diferentes tipos de bases orientadoras, sendo as mais 
estudadas: a Base Orientadora da Ação (BOA) I, cuja orientação é incompleta, baseada 
no processo tentativa-erro e com limite de transferência limitado, a BOA II que já 
apresenta menos erros, mas serve apenas para um caso determinado e a BOA III, que 
é a mais completa e generalizada, apresentando as invariantes do conceito (GALEPRIN, 
1959; NUÑEZ e PACHECO, 2013). 

No diagnóstico realizado, verificou-se uma BOA do tipo I e se constatou que os 
estudantes não identificavam as invariantes do conceito de seres vivos. A orientação 
dos sujeitos baseava-se em questões observacionais e por vezes particularizadas, 
como afirmar que os seres vivos possuem mobilidade, característica esta que não é 
generalizada e invariante, haja vista que, as plantas, por exemplo, não são móveis. 

Basear-se apenas na observação e nas particularidades para justificar algo, 
corresponde a concepção indutivista, que apesar de ser utilizada em algumas questões 
do cotidiano, não alcança o parâmetro da ciência, porque não representa uma 
preposição geral e que tenha uma confiabilidade, basta que se tenha algo que não 
esteja de acordo com a regularidade observável para tornar a teoria totalmente falível 
(DIAS e SILVA, 2009). 

Na Teoria de Galperin se utiliza enquanto um dos indicadores qualitativos, o caráter 
generalizante, que inclui um limite de aplicação ao invés de exceções, tendo em vista 
que as excepcionalidades trazem fragilidades para o processo de aprendizagem, pois a 
depender do conceito, existem tantas exceções que o estudante não consegue mais 
identificar o que geral e o que não é (NUÑEZ, PINHEIRO e GONÇALVES, 2019). Por 
conseguinte, tal questão não ocorre quando se define o caráter generalizante e suas 

devidas invariantes para determinado conceito. 

Considerando a Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos 
(TFPAMC), durante a etapa motivacional, evidenciou-se a partir de um cartaz elaborado 
pelos estudantes, a ausência de orientação acerca da presença de células nos seres 
vivos, este fato, já indica fragilidades em relação ao conceito de vírus, que se diferencia 
dos seres vivos por serem acelulares. Em correspondência a essa constatação, 
investigou-se a base orientadora de seres vivos em consonância ao conceito de vírus. 

Outrossim, apesar de ter como foco questões relacionadas aos seres vivos, à temática 
de vírus tornava-se incluída nos debates e problematizações, de modo que, os EBOCAs 
elaborados pelos integrantes do GPENCI eram sempre consultados. Conquanto, estes 
não eram apresentados para os estudantes, porque a finalidade não é a reprodução, 
mas a aproximação por meio do sistema didático, inserido no processo de ensino-

aprendizagem para promover o desenvolvimento (LONGAREZI e PUENTES, 2017). 

( 2 ) Implicações da orientação de vírus para o Covid-19 

A partir das tarefas realizadas, constatou-se uma orientação particularizada acerca do 
conceito de vírus e ser vivo. A presença ou não de células não foi identificada pelos 
estudantes e o modo de reprodução dos seres vivos foi equivocadamente confundido 
com o do vírus, que necessita de uma célula hospedeira para se reproduzir. 

Nesse contexto, a ausência de uma orientação generalizada acerca do conceito de vírus 
traz implicações que começam na escola e se disseminam para o modelo de sociedade 
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existente. A primeira implicação corresponde as dificuldades na resolução de situações 
problema, que exigem habilidades cognitivas de identificar, comparar e classificar para 

pensar formas de contágio e transmissão do vírus. 

Faz-se importante superar a ideia da habilidade enquanto um saber-fazer meramente 
operacional, inato e negligente ao pensamento teórico (DAVÝDOV, 1978; NUÑEZ e 
RAMALHO, 2011). De acordo com Petrovsky (1985, p. 159) “A habilidade é um domínio 
de um complexo sistema de ações psíquicas e práticas necessárias a regulação racional 
da atividade, com ajuda de conhecimentos e hábitos que a pessoa possui”. Logo, não 
se resume ao saber-fazer, haja vista que, culmina na formação da personalidade, no 
plano consciente enquanto negociação entre signo-significado-sentido, na apropriação 
dos instrumentos culturais e no desenvolvimento estratégico para a resolução de 
problemas (GARCÍA, 2017; JORBA, 2000). 

As fragilidades na resolução de situações problemas que exigem habilidades cognitivas, 
foram diagnosticadas com essa turma do 5º ano. Todavia, a ausência de uma orientação 
generalizada acerca de conceitos e habilidades é algo que transcende o plano local, tal 
quesito pode ser comprovado pelos parâmetros de proficiência no ensino de ciências, 
que apesar de não serem unidimensionais, servem enquanto referência para se pensar 
a formação de conceitos e habilidades (OECD, 2013; NUÑEZ e PACHECO, 2013). 

A ausência de uma orientação generalizada acerca do conceito de vírus traz implicações 
também para a sociedade, um exemplo são os chamados Fake News, bastante 
divulgados acerca do Covid-19. Essas notícias falsas, além de aumentarem o percentual 
de contaminados, são pensadas de forma estratégica, de modo que, aparentemente 
parecem fazer sentido para aqueles que têm uma orientação particularizada do 
conceito. Em contraposição, o Ministério da Saúde brasileiro procura esclarecer alguns 
desses dados para a população, como se pode verificar na (Figura 4). 

Contudo, apenas os dados divulgados pelo Ministério da Saúde não são suficientes para 
esclarecer toda a população. O alto índice de contaminados pelo Covid-19 é um reflexo 
também de fragilidades no ensino das ciências e sobretudo na formação dos conceitos. 
Para Vigotsky (1997), o conceito não é apenas um conjunto de conexões que se 
assimilam com ajuda da memória, mas se constitui por um ato do pensamento, assim, 
o processo de desenvolvimento dos conceitos exige uma série de funções (atenção, 
memória lógica, abstração, comparação e diferenciação), de modo que os processos 
psíquicos não podem ser internalizados de modo simples. 

Ao identificar as invariantes do conceito de vírus, possibilita-se que o estudante 
reconheça uma notícia falsa. Ao se considerar o exemplo da temperatura, exposto na 
(Figura 4), torna-se possível constatar que nessas situações, o conceito de seres vivos 
dialoga com o de vírus. Nesse caso, quando o estudante tem conhecimento da ausência 
de células no vírus e da presença nos seres vivos, esta notícia já seria identificada como 
Fake News, uma vez que, sabendo que a temperatura do corpo humano é de 36 ºC, o 
vírus com uma célula hospedeira continuaria vivo a uma temperatura de 26 a 27 º C. 

Além disso, ao estudar o conceito e suas invariantes e aproximar-se do EBOCA 
proposto, o estudante não se restringe a tais características, o próprio conteúdo que 
permeia esses conceitos também é inserido, todavia, não de forma particularizada, mas 
sim tendo como critérios a aprendizagem consciente, independente e generalizada 
(DAVÝDOV, 1978; VIGOTSKY, 1997; TALÍZINA, 2000). 

( 3 ) Contribuições do sistema Galperin-Talízina para formação de conceitos e 

habilidades 
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Ao se considerar a Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos 
(TFPAMC), com etapas do ciclo cognoscitivo, que se diluíram no decorrer dos últimos 
doze meses na escola, constataram-se avanços na Zona de Desenvolvimento Próximo 
dos estudantes, quanto à compreensão dos conceitos de vírus e ser vivo (VIGOTSKY, 
1997; NUÑEZ e PACHECO, 2013). Após a etapa materializada, na qual foi explicado 
questões relativas as invariantes por meio de recurso visual e por conseguinte, na etapa 
da linguagem externa, quando os estudantes puderam verbalizar suas respostas, 
evidenciou-se a inserção de invariantes, como por exemplo a célula nos seres vivos. 

Em conformidade, a orientação acerca do conceito de vírus, também se aproximou mais 
do EBOCA proposto. Todavia, a formação de conceitos e habilidades não é um 
processo simples e que pode ser realizado em um curto intervalo de tempo (NUÑEZ e 
RAMALHO, 2011). Assim, durante o período da pesquisa, os estudantes não 
demonstraram domínio de todas as invariantes, mas ao final do processo com inserção 
das etapas do ciclo cognoscitivo, 90% dos estudantes demonstrou de uma para duas 
invariantes dos conceitos trabalhados, o que já representa um avanço na ZDP em 
relação ao diagnostico inicial. 

Nesse contexto e tendo como base o pressuposto da Teoria da Atividade de Leontiev, 
Galperin (2001) afirma que a ação está dividida, para termos de análise, em: orientação, 
execução e controle. Posto isso, forma-se primeiro no plano externo para depois passar 
para o plano interno(LEONTIEV, 1976). Há dessa forma, um vínculo entre as 
habilidades e o ensino-aprendizagem dos conceitos de ciências, uma vez que de acordo 
com a perspectiva histórico-cultural e com a Teoria da Atividade de Leontiev, o 
conhecimento se internaliza, na medida em que se formam as habilidades, em uma 
dialética entre conceito e ação (TALÍZINA, 2000). 

O sistema Galperin- Talízina não é o único no método do experimento didático formativo, 
contudo torna-se relevante trabalhar com o modelo da BOA e das situações problema, 
pois possibilita que o estudante aprenda a regular sua ação, que tenha consciência do 
que está fazendo e que demonstre domínio de aplicar tais conceitos em outras situações 
da sua realidade (GALPERIN, 2001; TALÍZINA, 2009; AQUINO, 2013; NUÑEZ, 2018). 

 

Conclusão 

 

Ao se iniciar este estudo, partiu-se da necessidade de responder a seguinte 
problemática: os estudantes da Educação Básica se orientam de forma adequada 
acerca do conceito de seres vivos? A base orientadora dos seres vivos que é ensinada 
na escola permite diferenciar sua compreensão em relação aos microrganismos como 
os vírus? Essa orientação é adequada a tomada de decisões, aplicações conceituais no 
dia a dia se tomarmos como pressuposto a teoria de Galperin? 

A partir da coleta de dados em confronto com a literatura consultada, pode-se inferir que 
no diagnóstico inicial, os estudantes apresentaram uma orientação particularizada com 
ausência das invariantes essenciais para o conceito de seres vivos. Por conseguinte, 
tal orientação também não permitia diferenciar a compreensão em relação ao 
microrganismo vírus, trazendo implicações conceituais no dia a dia. 

Constatou-se que a negligencia de uma orientação generalizada acerca do conceito de 
vírus não só a âmbito local, mas também nacional reflete em fragilidades enfrentadas 
atualmente pelo Covid-19, como o aumento no percentual de casos positivos e a 
disseminação de Fake News. Por conseguinte tais constatações colaboram para 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3030 

 

dificuldades no pensar cientificamente e para os limites de aplicação do conceito na 
realidade inserida (DAVÝDOV, 1978; FALCÃO e SIQUEIRA, 2003). 

Em contrapartida, o trabalho com as etapas do ciclo cognoscitivo do sistema Galperin- 
Talízina evidenciaram avanços na Zona de Desenvolvimento Próximo dos estudantes, 
o que justifica a relevância de estudos como esse para área em questão. Além da 
necessidade de outras pesquisas que evidenciem formações como essas com os 

próprios professores da Educação Básica. 

A temática que envolve a diferença dos seres vivos em comparação com o 
microrganismo vírus permite a tomada de decisões sanitárias importantes quando se 
trata da prevenção e controle de doenças. A compreensão do metabolismo dessas 
estruturas e sua diferenciação em relação às classes de seres vivos, faz-se fundamental 
para orientar os sujeitos na resolução de problemas, desde a não propagação de 
informações falsas no dia a dia até suas implicações na sala de aula, especificamente 
no ensino desses conceitos. 

Portanto, o trabalho com a formação de conceitos e habilidades transcende o plano da 
escolarização e situa-se enquanto uma necessidade de direitos humanos, que hoje está 
sendo refletida pelo Covid-19, mas que posteriormente pode acarretar em prejuízos 
ainda maiores para a população brasileira e outros países que por ventura enfrentem a 

mesma realidade. 
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EBOCA dos seres vivos 
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EBOCA de vírus 
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Etapa materializada 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3036 

 

 

Fake News do Covid-19 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3037 

 

CÓDIGO: HS0109 

AUTOR: NATHANY MORAIS DE SOUZA 

ORIENTADOR: ALESSANDRO AUGUSTO DE BARROS FACANHA 

 

 

TÍTULO: A TEORIA DE GALPERIN NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA EXPERIÊNCIA 

DIDÁTICO-FORMATIVA APLICADA AO CONCEITO DE DIA E DE NOITE 

Resumo 

Este trabalho traz um recorte de uma experiência didático-formativa aplicada ao ensino 
do conceito de dia e noite com uma turma do 5º ano do Ensino Fundamental – Anos 
iniciais. Tem como fundamento teórico a defesa de que a base orientadora se constitui 
uma estratégia da didática desenvolvimental que promove a assimilação de conceitos 
de forma consciente e autônoma. Nesse aspecto, estrutura-se em torno do conceito de 
orientação da ação, da Teoria da Atividade de Leontiev e da Teoria da Formação 
Planejada das Ações Mentais e dos Conceitos de P. Ya. Galperin. O estudo se deu à 
luz do experimento didático-formativo de Lev Vigostky e contou com a coleta de dados 
por meio da prova pedagógica e, ainda, de tarefas com o propósito de acompanhar o 
processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Os resultados apontam para a 
orientação da ação como uma possibilidade de controlar e avaliar o processo de 
aprendizagem, neste caso dentro do Ensino de Ciências, de forma a garantir uma 
aproximação ao que é desejado em torno de uma orientação estável e consciente por 
parte dos estudantes. 
 
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Base orientadora. Formação de Conceitos. 

TITLE: GALPERIN'S THEORY IN SCIENCE TEACHING: A DIDACTIC-FORMATIVE 

EXPERIENCE APPLIED TO THE DAY AND NIGHT CONCEPT 

Abstract 

 

This work presents an excerpt from a didactic-formative experience applied to the 
teaching of the concept of day and night with a class of the 5th year of Elementary School 
- Early years. Its theoretical foundation is the defense that the guiding base is a 
developmental didactic strategy that promotes the assimilation of concepts in a 
conscious and autonomous way. In this respect, it is structured around the concept of 
action orientation, Leontiev's Activity Theory and the Planned Formation Theory of 
Mental Actions and P. Ya's Concepts. Galperin. The study took place in the light of the 
didactic-formative experiment by Vigostky and included the collection of data through the 
pedagogical test and, also, tasks with the purpose of accompanying the teaching-
learning process of students. The results point to the orientation of the action as a 
possibility to control and evaluate the learning process, in this case within the Teaching 
of Sciences, in order to guarantee an approximation to what is desired around a stable 

and conscious orientation by the students. 

 
 
Keywords: Science teaching. Guiding base. Concept Formation. 
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Um dos aspectos importantes da Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e 
dos Conceitos de P. Ya. Galperin no contexto do ensino-aprendizagem, está na 
concepção da orientação da ação como estratégia didático-formativa para garantir 
assimilação estável, consciente de um conceito científico. Essa premissa é um dos 
principais contrapontos da didática desenvolvimental, pois alia em um só princípio, a 
crítica ao modelo particularizado e limitado a resolução de situações específicas 
relativas a um dado conceito, como promove também a caracterização das propriedades 
essenciais necessárias ao processo de aprendizagem de um conceito científico em 
função de sua máxima possibilidade de generalização e resolução de problemas 
capazes de garantir máxima transferência de aprendizagem. (NÚÑEZ, RAMALHO, 
2018). 
            
Nesse sentido, este estudo revela uma pesquisa desenvolvimental da atividade aplicada 
ao ambiente da sala de aula, na qual, pautada na TFPAMC teve como objetivo central 
elaborar uma experiência didática em torno do conceito de “dia e da noite” no âmbito 
das aulas de ciências em uma turma do Ensino Fundamental – Anos iniciais situada no 
município de Caicó/RN. 
            
À vista disso, o trabalho trata de uma temática presente na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), que se relaciona às habilidades de orientação em relação ao tempo, 
compreensão das coordenadas geográficas, orientação espacial e sobretudo, a 
intersecção com situações do cotidiano que envolvem a dimensão interdisciplinar do 
conhecimento científico. 
             
Dessa forma, torna-se relevante pensar em uma orientação da ação que defina o 
conceito de dia e noite em função de suas características invariantes, pois, à medida 
que essa temática avança no currículo, faz-se importante a compreensão em torno de 
uma base orientadora completa e generalizada a fim de minimizar as dificuldades de 
aprendizagem de temas como fusos horários, movimentos do globo terrestre e demais 
aspectos geográficos da orientação, que se apresentam como dificuldades na 
aprendizagem, sobretudo quando correlacionada aos conhecimentos interdisciplinares 
como por exemplo nas ciências e na astronomia. (KATUTA, 2000). 
            
 Nessa perspectiva, a formação conceitual possui diferentes abordagens nas teorias 
psicológicas, de forma que, no enfoque histórico-cultural, segundo Vigotsky (1993), a 
formação desses conceitos está diretamente associada a instituição de ensino formal, 
logo, é a escola a encarregada por engendrar esse processo, que envolve o 
desenvolvimento cognitivo do sujeito, bem como de sua personalidade. 
          
Diante disso, o processo de formação de conceitos, como qualquer forma superior de 
atividade, não se restringe a transformações de cunho quantitativo, diferentemente 
disso, constitui-se um tipo de atividade essencialmente nova, qualitativa, sendo um ato 
de generalização, marcada pela sistematização do conhecimento (VIGOTSKY, 1984). 
             
Logo, a assimilação de um conceito não se associa apenas a análise das ações que 
estão para ser assimiladas, esse processo, remete-se, principalmente, a atividade da 
aprendizagem. É nesse contexto que Galperin (2001) estabelece a assimilação do 
conceito por etapas, o que engloba a passagem da ação em sua forma externa para o 
plano mental e, portanto, auxilia na formação de novas estruturas cognitivas. 
               
 A categoria da atividade, portanto, insere-se na relação do homem com a realidade 
objetiva, diante da possibilidade de modificação do meio, como também, de 
autotransformação. Assim, a Teoria da Atividade de Leontiev (1978) eleva essa 
categoria a um elemento constitutivo do sujeito, tanto de seus aspectos cognitivos 
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quanto emocionais.   
             
Diante disso, realizou-se um experimento-formativo com estudantes do 5 º ano do 
Ensino Fundamental – Anos iniciais, que comtemplou os pressupostos da pesquisa 
qualitativa e transcorreu pela via das bases filosóficas e epistemológicas do 
materialismo históri 
 
Metodologia 

 
Considerando o objetivo deste estudo, que foi de apresentar uma base orientadora do 
conceito de dia e de noite por intermédio de uma experiência didático-formativa. 
Desenhou-se como estratégia metodológica a abordagem qualitativa dos dados, pois, 
segundo Minayo (2009, p. 21), este tipo de abordagem revela “[...] Um nível de realidade 
que não pode ou não deveria ser quantificado”. Considerou-se ainda uma perspectiva 
teórica do enfoque histórico-cultural e do experimento didático-formativo de Lev 
Vigostky. 
       
Ao partir dessa premissa, o experimento didático-formativo tem como essência “Permitir 
estudar os processos de trânsito da psique de uma formação a outra. Também ajuda a 
pesquisar as condições em que surge um ou outro fenômeno psíquico e a criação 
experimental das condições necessárias para que esses fenômenos se manifestem” 
(AQUINO, 2015, p. 293). Este método, como salienta o autor, favorece os estudos 
relacionados ao desenvolvimento da psique humana, caracterizada pela intervenção 
direta do pesquisador, o que permite investigar as tendências do desenvolvimento dos 
estudantes. 
        
a) Revisão da literatura e diagnóstico da realidade a ser estudada 
 
O trabalho se elabora com base em autores e teóricos que estruturam o estudo nos 
moldes do enfoque histórico-cultural e da didática desenvolvimental. Desse modo, a 
revisão da literatura perpassa pelas contribuições de Vigostky (1984a; 1993b) no que 
diz respeito a sua abordagem acerca dos conceitos, bem como a Teoria da Atividade 
de Leontiev (1978) ao atribuir à atividade a promoção da formação das ações mentais. 
Nessa perspectiva, insere-se a Teoria de Galperin (2001) dada a relevância de 
compreender o trânsito das ações. Além de outros teóricos que serviram como subsidio 
para a construção do trabalho, como Núñez (2015), Aquino (2015), Talízina (1988). 
 
Diante disso, parte também de documentos oficiais que se articulam com a proposta da 
pesquisa, como a Base Nacional Comum Curricular, que reflete o conceito de dia e de 
noite na unidade temática “Terra e universo”, onde salienta a importância “Da 
compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes – 
suas dimensões, composição, localizações, movimentos e forças que atuam entre eles” 
(BRASIL, 2017, p. 328). Além disso, traz como uma das habilidades “Associar o 
movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao movimento de rotação da 
Terra” (BRASIL, 2017, p. 341). 
 
 Desse modo, o experimento foi desenvolvido em uma escola situada no município de 
Caicó-RN, pertencente à um bairro periférico que também atende crianças de outros 
bairros circunvizinhos. A ação se deu com 11 estudantes do 5º ano do Ensino 
Fundamental – Anos inicias com idades entre 12 e 17 anos. As intervenções tiveram 
duração de 1h30min cada e ocorriam uma vez na semana, o que totalizou seis dias em 
sala de aula na presença do professor responsável pela turma. 
 
Para isso, optou-se pela prova pedagógica a fim de diagnosticar a compreensão dos 
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respectivos estudantes acerca do conceito de dia e de noite para, por conseguinte, 
elaborar e organizar as tarefas a serem aplicadas. 
 
b) Elaboração do sistema didático experimental 
 
Tendo em vista conduzir a atividade cognoscitiva dos estudantes na formação do 
conceito de dia e de noite, indo do pensamento geral ao específico, buscou-se, com 
base no diagnóstico inicial dos estudantes, elaborar um experimento didático-formativo 
a partir dos princípios do sistema didático Galperin-Talízina. Desse modo, Puentes e 
Longarezi (2015) pressupõem que a elaboração de um sistema didático engloba a 
organização adequada da atividade de ensino-aprendizagem-desenvolvimento, por 
meio da intencionalidade, a levar em conta também as leis do desenvolvimento integral 
do estudante. 
 
Ao adotar o sistema didático Galprin-Talízina, levou-se em consideração o 
impulsionamento da capacidade de abstração, raciocínio lógico-dedutivo, 
generalizações, que o sujeito poderá desenvolver ao longo do processo, haja vista, os 
estudantes percorrerem por etapas cuja finalidade é de converter as ações externas em 
ações mentais. Essas etapas se resumem à etapa da motivacional; base orientadora da 
ação; ação materializada; ação na linguagem externa; e a etapa da ação na linguagem 
interna. Estas, por sua vez, segundo Galperin (2001), ocorrem de forma articulada, 
nenhuma delas acontece de maneira isolada. 
 
c) Desenvolvimento do experimento didático-formativo 
 
A execução do sistema Galperin-Talízina presume a viabilização de um ensino 
organizado, intencional e que, impulsiona o planejamento de ações que permita o 
estudante assimilar o conceito de dia e de noite. Como condição, o processo foi pensado 
com base nas etapas relacionadas diretamente ao trânsito das ações. 
 
Na etapa motivacional, foi elaborado situações-problemas que demandassem um 
esforço mental dos estudantes e o motivassem por todo processo para, posteriormente, 
pela etapa da Base Orientadora da Ação (BOA), fazer um diagnóstico do conhecimento 
prévio dos estudantes acerca do conceito de dia e de noite. 
 
Por conseguinte, na etapa materializada, a qual depende da presença de um objeto 
externo, utilizou-se de materiais, tais como o globo terrestre, lanterna, recursos 
midiáticos, tarefas e dinâmicas que foram significativos também na representação de 
fenômenos, como o movimento de rotação da Terra. 
 
Já referente a etapa da linguagem externa, favoreu-se que os estudantes discutissem 
acerca do que fora estudado e, na etapa da linguagem interna se deu pela resolução 
individual de tarefas. 

d) Análise dos dados 

Recorreu-se a análise do processo, desde o diagnóstico inicial, a perpassar pelos 
posicionamentos e discussões em sala, além do desempenho nas tarefas realizadas. 
Aqui, entende-se o desenvolvimento como um movimento em espiral dialética, portanto, 
não linear e uniforme. 

 
Resultados e Discussões 
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Países subdesenvolvidos como o Brasil, carregam consigo traços da desigualdade 
social refletida, por exemplo, nos baixos índices de escolaridade. Embora as políticas 
públicas caminhem na tentativa de elevação dos índices de qualidade da educação 
brasileira, dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) mostram 
níveis alarmantes no que diz respeito ao Ensino de Ciências, que não só revelam a 
péssima posição nos rankings mundiais, mas também o que está por traz desses 
índices. 

A BNCC discorre acerca do Ensino de Ciências e aponta alguns elementos que vão ao 
encontro do modelo de sociedade contemporânea, dessa forma, ganha destaque a 
cultura digital e o letramento científico, no qual este último “[...] Envolve a capacidade 
de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também de 
transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências” (BRASIL, 
2017, p. 321). Nesse sentido, é necessário proporcionar o acesso à diversidade de 
conhecimentos científicos produzidos pela humanidade ao longo da história, tendo em 

vista a formação de conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências. 

Vigostky (1993), portanto, à luz do enfoque histórico-cultural, pensa conceitos como 
vínculos profundos que sustentam a realidade e modificam substancialmente o 
conteúdo do pensamento. Sendo a palavra portadora do conceito e, ao mesmo tempo, 
a verdadeira teoria do objeto a que se refere, ao internalizar o conceito, o homem 
descobre o mundo, leis e vínculos que lhes são contidos. 

O processo de formação dos conceitos, interliga-se fundamentalmente ao 
desenvolvimento dos processos psicológicos superiores e envolve vários tipos de 
operações dirigidas pelo uso das palavras. Logo, o processo de formação de um 
conceito não envolve apenas informações recebidas nem tampouco se resume a 
memorização e treinamento mecânico. (REGO, 1995). 

A escola no contexto da formação dos conceitos científicos desempenha um papel 
primordial, principalmente no que diz respeito a promoção do conhecimento 
sistematizado. Nesse sentido, espera-se que as crianças internalizem e apliquem os 
conhecimentos científicos nas mais diversas situações possíveis. Diferentemente dos 
chamados conceitos espontâneos, que se revelam como categorias ontológicas e que 
têm como base o senso comum. Estes conceitos se formam também por meio da 
tentativa-erro, logo, sem considerar os atributos essenciais do conceito, as relações 
conscientes e sistematizadas do mesmo. (VIGOSTKY, 1984). 

Nessas condições, dada a instituição escolar os meios para a formação dos conceitos 
científicos, à esta instituição cabe também a orientação em direção ao pensamento 
teórico. Logo, ao partir do pressuposto da relação existente entre os conceitos científicos 
e o pensamento teórico, Puentes e Longarezi (2015, p. 169) mencionam que “O 
desenvolvimento do pensamento teórico ocorre por meio da formação de conceitos 
científicos e de ações mentais psicológicas, lógicas e específicas, de modo que formar 
o pensamento teórico implica formar conceitos e ações mentais”. 

À vista disso, na tentativa de compreender o processo de assimilação dos conceitos, P. 
Ya Galperin surge com a Teoria da Formação Planejada das Ações Mentais e dos 
Conceitos, de maneira a investigar como funciona o trânsito das ações externas para o 
plano mental, nessa perspectiva, Talízina (1988, p. 57) enfatiza que essa teoria tem 
como elo central “A ação como unidade de atividade de estudo, como unidade de 
qualquer atividade humana”. 
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A categoria da atividade, por sua vez, reconhece que o desenvolvimento humano é 
resultado da relação entre a realidade objetiva e o sujeito, assim, o desenvolvimento 
das funções psíquicas, consequentemente, decorrerá da apropriação de algum saber, 
dada a passagem da atividade externa para a atividade interna. (GRYMUZA; RÊGO, 
2014). 

Pensar a atividade possibilita compreender o reflexo psíquico da realidade do sujeito 
que, dentre outras coisas, “[...] modificam-na em função do desenvolvimento das suas 
necessidades. Criam os objetos que devem satisfazer as suas necessidades e 
igualmente os meios de produção desses objetos, dos instrumentos às máquinas mais 
complexas”. (Leontiev, 1978, p. 265). Nessas condições, a atividade proporciona o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

Ao partir desse pressuposto, a assimilação do conceito e da ação mental, organiza-se 
de acordo com três momentos da atividade, que juntos resultam no ciclo cognoscitivo, 
isto é, a orientação, execução e controle. Esse processo se dá em uma espiral dialética 

de desenvolvimento dos estudantes. (NÚÑEZ, 2015). 

A Base Orientadora da Ação (BOA), inclui-se o conjunto de condições no qual se 

apoia o indivíduo para cumprir uma atividade, constitui a imagem da ação que ainda irá 
se realizar, nela está contida o modelo teórico da atividade. Existem três tipos de Bases 
Orientadoras, das quais o estudante constrói a orientação para a atividade. (TALÍZINA, 
1988) 

Segundo Galperin (2001), no que concerne a BOA do tipo I, essa se caracteriza como 
sendo frágil do ponto de vista de sua insuficiência e incompletude, já que o estudante 
não consegue, neste caso, formar uma imagem bem definida da ação, limita-se também 
a tentativa-erro. 

Posteriormente, cita a BOA II, na qual são disponibilizadas todas as condições para 
execução da ação, entretanto, serve apenas para orientação em um caso determinado. 
Já no que tange a BOA III, pode-se aplicá-la em um conjunto de tarefas e a orientação 
é completa. Os alunos captam a essência geral e vão do geral aos casos particulares 
com seu objeto de estudo, além de possuir um alto nível de generalização. Portanto, 
essa BOA conduz melhor a formação de conceitos nos alunos. 

O ensino com base no terceiro tipo ocorre de maneira diferente, possui uma composição 
completa, generalizada, característica de toda uma classe de fenômenos. A ação 
formada com base neste tipo de orientação não envolve apenas a velocidade e o 
processo ausente de falhas, mas envolve a grande estabilidade e alto grau de 

transferência. (TALÍZINA, 1988). 

Essa premissa é tratada como Esquema da Base Orientadora Completa da Ação 
(EBOCA), “Base de orientação desejada e estruturada pelo professor e a base de 
orientação materializada, esquematizada pelo estudante, que contém as condições 
essenciais para a adequada execução da ação e o controle” (NÚÑEZ; RAMALHO, 2017, 
p. 8). O EBOCA auxilia na reconfiguração da base orientadora dos estudantes, na 
tentativa de aproximação ao modelo desejado. 

Vale ressaltar que o EBOCA carrega um conjunto de invariantes, inseridas dentro de 
um limite de aplicação e grau de generalização, que tornam possível a formação 
conceitual com base na essência do objeto estudado, “Conhecer a essência, significa 
encontrar o geral como base, como fonte única de certa variedade de fenômenos” 
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(DAVÍDOV, 1988, p. 311). Nessa lógica, neste estudo foi elaborado um EBOCA do 
conceito de dia e de noite, como mostra a Tabela 1. 

Para Galperin (2001), o conceito seria a imagem do objeto em seus traços essenciais, 
de modo a não variar dentro de uma determinada classe. Contudo, tendo em vista as 
possíveis distorções conceituais, além das orientações particularizadas que 
compactuam para equívocos que podem se estender por toda formação escolar, é 
imprescindível tomar como referência o que há de essencial em um conceito, a 
compreensão em torno de uma base orientadora completa e generalizada a fim de 
minimizar as dificuldades de aprendizagem de temas, tais como frisa Katuta (2000), 
relacionados aos fusos horários, movimentos do globo terrestre e demais aspectos 
geográficos da orientação, que se apresentam como dificuldades na aprendizagem, 
sobretudo quando correlacionada aos conhecimentos interdisciplinares, como por 
exemplo, nas ciências e na astronomia. 

Nesse sentido, diante das análises realizadas, entende-se que as dificuldades 
apresentadas, relacionam-se à aplicação do conceito em situações distintas da 
realidade vivida pelos estudantes, tais como a ocorrência do dia e da noite em pontos 
distantes da linha do equador e nos polos, principalmente, sob fenômenos, tal qual o 
Sol da meia-noite. Logo, frente à novas situações-problemas os estudantes se deparam 

com dificuldades no que se refere a generalização. 

Nesse contexto, tal como evidencia Talízina (1988), o EBOCA conduz para um alto grau 
de generalização, o que significa a possibilidade de o aluno aplicar com êxito a 
metodologia geral (invariante da habilidade ou sistema de operações que orienta a 
atividade e os conceitos) para solucionar o maior número de casos possíveis e de 
tarefas que representam situações novas e exigem uma transferência da aprendizagem, 
inseridas dentro do limite de aplicação. 

Dada a necessidade de aproximar a orientação dos estudantes, acerca do conceito de 
dia e de noite ao EBOCA estruturado pelos pesquisadores, utilizou-se, portanto, como 
destaca Talízina (1988), de situações-problemas com o intuído motivacional ao longo 
de todo o processo. 

Dada a orientação dos estudantes, perpassou-se pela etapa materializada, Galperin 
(2001), onde foi concebido o trabalho com o objeto de estudo em sua forma 
materializada. O momento foi marcado pela presença dos estudantes e da professora 
que, no plano externo, realizaram as ações. A imagem 1, mostra o momento em que se 
representou o movimento de rotação da Terra, de forma a materializar as condições 

necessárias e suficientes para a ocorrência do fenômeno. 

Dada a interação nos debates, dinâmicas e apresentações, acrescido das tarefas 
realizadas ao longo do experimento formativo, visibilizou a etapa da formação da ação 
no plano da linguagem externa, momento em que os elementos da ação são 
representados pela linguagem e que, transita posteriormente, para a etapa da ação no 
mental quando a ação se transforma num fenômeno do pensamento “A tarefa de 
comunicação é substituída pela tarefa da reflexão e a fala para si se converte num meio 
de transformação do mesmo num objeto para uma melhor análise” (GALPERIN, 2001, 

p. 50). 

Nesse contexto, pensar e organizar o processo de ensino-aprendizagem à luz da 
didática desenvolvimental, significa criar as condições para que o sujeito possa 
desenvolver qualitativamente seus múltiplos aspectos, tanto cognitivos quanto de sua 
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personalidade. Portanto, agindo para que o estudante possa atuar na sociedade e 
pensar os problemas cotidianos 

 
Conclusão 

 

A importância, frente ao modelo de sociedade vigente, de se formar conceitos 
científicos, interliga-se com os documentos educacionais oficiais e favorece, acima de 
tudo, a relação do sujeito com a realidade objetiva. Tão somente a escola, enquanto 
instituição formal de ensino, pode engendrar o processo de assimilação dos conceitos 
científicos. Vigostky (1993), por sua vez, ressalta que o conceito se forma a partir da 
elaboração racional e de representações, constituindo-se, em sua faceta psicológica, 

uma atividade prolongada carregada de uma série de atos do pensamento. 

Logo, apresentou-se o Esquema da Base Orientadora Completa da Ação (EBOCA) do 
conceito de dia e noite, por meio de um experimento didático-formativo que buscou 
favorecer o conhecimento acerca da essência do objeto a ser estudado, inserido na 

perspectiva do desenvolvimento do pensamento teórico. 

Tais condições se estabelecem quando os estudantes apresentaram orientações 
particularizadas, permeadas pela excepcionalidade, ausente da capacidade de 
generalização do conceito estudado, isto é, que possibilitaria uma máxima transferência 

de aprendizagem e aplicações em situações diversas do cotidiano. 

Desse modo, apesar do curto espaço de tempo, foi possível trabalhar os aspectos 
invariantes de um conceito, em contramão às orientações particulares. Tal experimento 
serviu para entender os desafios que surgem ao longo desse processo e apresentar a 
possibilidade se trabalhar com o EBOCA de dia e de noite com estudantes do Ensino 
Fundamental – Anos iniciais, mas, obviamente, não restringindo-o a somente esta etapa 
da Educação Básica. 
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Anexos 

 

 

Imagem 1: Representação do movimento de rotação da terra 
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Tabela 1: Esquema orientador para identificar o dia e a noite (EBOCA) 
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TÍTULO: A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR NA PERSPECTIVA DA 

TECNOLOGIA DE ENSINO ADOTADA PELO PROFESSOR 

Resumo 

O presente estudo propõe-se a investigar sobre a avaliação da aprendizagem escolar 
na perspectiva da tecnologia de ensino adotada pelo professor. Apontamos sobre a 
ascensão das TICs (Tecnologia da Informação e de Comunicação) e seus reflexos na 
sociedade contemporânea. Papert (1994) classifica o momento atual como a Era da 
Informática, em que se preocupa com o modo como as crianças aprendem por meio das 
tecnologias digitais. A BNCC (2017) coloca que estamos inseridos na Cultura Digital, 
sendo o público infantojuvenil, além de principal consumidor, dotado de engajamento e 
autonomia para construir o próprio aprendizado por meio das tecnologias. Com essa 
pesquisa, problematizamos sobre qual a incidência do uso das tecnologias pelos 
educadores enquanto recursos facilitadores da avaliação da aprendizagem escolar. 
Para fundamentar essa discussão, selecionamos autores como LUCKESI (2000, 2013) 
e HOFFMANN (2009, 2011). A segunda fase da pesquisa aconteceria em sala de aula, 
investigaríamos sobre as tecnologias de ensino adotadas, enquanto instrumentos e 
estratégias de avaliação, pelos professores do Ensino Fundamental. No entanto, o 
mundo foi surpreendido pelo COVID-19 que é altamente contagioso e por isso mudou 
os hábitos humanos, se fez necessário suspender atividades presenciais e manter 
distanciamento social. Portanto, a pesquisa será adaptada com base em medidas 
remotas e em um novo plano de trabalho. 

 
Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. TICs. Ensino e Aprendizagem. 

TITLE: THE EVALUATION OF SCHOOL LEARNING FROM THE PERSPECTIVE OF 

TEACHING TECHNOLOGY ADOPTED BY THE TEACHER 

Abstract 

This study aims to investigate the evaluation of school learning from the perspective of 
teaching technology adopted by the teacher. We point out the rise of ICTs (Information 
and Communication Technology) and their reflexes in contemporary society. Papert 
(1994) classifies the current moment as the Computer Age, in which he is concerned 
with the way children learn through digital technologies. BNCC (2017) states that we are 
inserted in the Digital Culture, being the children and youth audience, in addition to being 
the main consumer, endowed with engagement and autonomy to build their own learning 
through technologies. With this research, we questioned the incidence of the use of 
technologies by educators as resources that facilitate the assessment of school learning. 
To support this discussion, we selected authors such as LUCKESI (2000, 2013) and 
HOFFMANN (2009, 2011). The second phase of the research would take place in the 
classroom, we would investigate the teaching technologies adopted, as instruments and 
evaluation strategies, by teachers of elementary school. However, the world was 
surprised by COVID-19, which is highly contagious and that is why human habits 
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changed, it was necessary to suspend face-to-face activities and maintain social 
distance. Therefore, the survey will be adapted based on remote measurements and a 

new work plan. 

 
Keywords: Learning Assessment. ICTs. Teaching and learning. 

Introdução 

Os avanços tecnológicos trouxeram à sociedade contemporânea forte impacto social, 
intelectual, cultural, econômico e político. Aspectos como a comunicação e relações 
interpessoais foram influenciadas, hoje a distância é um mero aspecto geográfico, já 
que é possível conversar e até mesmo visualizar a pessoa por vídeo chamada, mesmo 
que ela esteja do outro lado do mundo, com instrumentos tecnológicos como os 
smartphones. Da mesma forma, é notório o uso das TICs para se adquirir aprendizado 
de modo independente. 

Com a chegada do século XXI, dá-se início à Era da Informática (PAPERT, 1994), pela 
qual o computador e a internet ganham ascensão e espaço nas relações que os sujeitos 
estabelecem uns com os outros, sejam elas informais ou profissionais. A BNCC (2017) 
trata esse avanço tecnológico como Cultural Digital, na qual a juventude é o principal 
público alvo (2017, p. 61): “Em decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias 
de informação e comunicação e do crescente acesso a elas pela maior disponibilidade 
de computadores, telefones celulares, tablets e afins, os estudantes estão 
dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente como consumidores”. Os jovens 
se tornam protagonistas enquanto consumidores dessa cultura, pois já nasceram 
inseridos nesse contexto do avanço tecnológico, os ditos "nativos digitais" (SUNAGA; 
CARAVALHO, 2015), então possuem mais facilidade em utilizar todo tipo de instrumento 
digital e não somente podem consumir como devem adquirir engajamento para construir 

o próprio aprendizado por meio das TICs. 

Nesta perspectiva, as inovações acarretam consequências inclusive no âmbito escolar, 
espaço que pouco sofreu alterações no decorrer da história, mas precisa acompanhar 
a mudança, porque sua clientela é composta de jovens. O modo de pensar o ensino foi 
revolucionado, por meio das tendências pedagógicas mais inovadoras, já se coloca que 
“o ensino não existe por si mesmo, mas na relação com a aprendizagem” (LIBÂNEO, 
2007, p. 91). Com isso, a aprendizagem adquire relevância junto ao ensino, como um 
processo indissociável. O desdobramento do processo do ensino e aprendizagem “tem 
um caráter intencional e sistemático” (LIBÂNEO, 2007), por meio do qual exige-se pelos 
sistemas de ensino e pelo curso natural das circunstâncias a implementação da 
avaliação. É pertinente que se avalie o que aquele aluno aprendeu e suas dificuldades. 

A avaliação da aprendizagem escolar apresenta amplas discussões em meio aos 
debates educacionais. Os teóricos, de maneira geral, parecem concordar em suas 
abordagens que a avaliação é permeada por desafios, mitos e contradições, muitas 
vezes posta como vilã, por ser associada negativamente aos exames bimestrais e finais, 
instrumentos avaliativos que acabam por delimitar a complexidade do ato avaliar. 

Pretende-se compreender a dicotomia entre a avaliação por instrumentos, a qual se 
delimita a exames bimestrais e finais e avaliar enquanto processo formativo, composto 
por procedimentos e métodos. Ambas tratam de perspectivas diferentes que ainda são 
confundidas por professores e especialistas da educação. Enquanto uma delimita a 
avaliação a instrumentos avaliativos, a outra observa a complexidade do processo 
indissociável entre ensinar e aprender, de forma a considerar o progresso do aluno, 
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protagonista da situação. Ainda tratamos da pertinência de utilizar as TICs, para que 
não sejam utilizadas fora de contexto em sala de aula, mas enquanto facilitadoras do 

trabalho docente e aprendizado discente. 

 
Metodologia 

 
As metodologias adotadas para o desenvolvimento dessa pesquisa qualitativa centrou-
se sobre: a) reuniões em grupo para discussão da pesquisa; b) levantamento de 
referências para fundamento teórico; c) leitura analítica de textos, como HOFFMANN 
(2009), LIBÂNEO (2007), LUCKESI (2013), BNCC (2017) e fichamento de textos 
significativos; d) participação em eventos; e) produção de artigo. 
 
Resultados e Discussões 

 
O trabalho realizado nesse período resultou em participações de reuniões no projeto de 
pesquisa Ensino e Inovação, no que fui colaboradora na elaboração de um livro que 
será publicado posteriormente, participei do evento realizado pelo Programa de Pós 
Graduação em Geografia (GEOPROF), me matriculei como aluna especial no 
GEOPROF, na disciplina Tecnologia, informação e ensino de geografia, participei de 
alguns momentos em sala de aula, na turma de 1° período do curso de Direito, do 
Ceres/UFRN, junto à professora Tânia, orientando os alunos em atividades.  
Também dei início à elaboração de um artigo abordando a temática de pesquisa, em 
que a avaliação da aprendizagem escolar apresenta amplas discussões em meio aos 
debates educacionais. Autores como Luckesi e Hoffmann discorrem a partir de pontos 
de vistas semelhantes no que diz respeito a avaliação. Luckesi (2000, p. 01) explica 
que: “a avaliação da aprendizagem, por ser avaliação, é amorosa, inclusiva, dinâmica e 
construtiva, diversa dos exames, que não são amorosos, são excludentes, não são 
construtivos, mas classificatórios”. Ele aponta que a avaliação precisa ser feita de forma 
contínua, para acompanhar o processo de desenvolvimento dos sujeitos. Já Hoffmann 
(2009) trata sobre a avaliação mediadora, um processo construtivo e positivo que deve 
fortalecer a relação professor/aluno para torná-la dialógica e promissora. A autora 
propõe uma avaliação diferente da tradicional, que classifica o aluno, de maneira a 
apontar a avaliação mediadora como alternativa de qualidade para investigar as 
habilidades dos discentes. Portanto, os teóricos, de maneira geral, parecem concordar 
em suas abordagens que a avaliação é permeada por desafios, mitos e contradições, 
muitas vezes associada negativamente aos exames bimestrais e finais, instrumentos 
avaliativos que acabam por delimitar a complexidade do ato avaliar. 
 
Conclusão 

 
A pesquisa segue em andamento, no que foi adaptada às novas necessidades do 
contexto atual, com um novo plano de trabalho intitulado "A avaliação da aprendizagem 
na perspectiva do professor", pelo qual daremos continuidade e aprofundamento às 
pesquisas já iniciadas e iremos coletar dados por meio de atividades remotas para, 
assim, buscar novas perspectivas para nosso estudo.  

As TICS, portanto, aparecem como proposta de facilitar a avaliação de aprendizagem 
escolar, em que o docente por meio de estratégias possa utilizar as tecnologias digitais 
de maneira a trazer contribuições para a sua práxis, bem como para o aprendizado 
discente, de modo a também dinamizar e ampliar as possibilidades da avaliação. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3051 

 

Referências 

 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Secretaria de Educação 
Básica, 2017. 
  
HOFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. Porto Alegre: Mediação, 2009. 
  
______. Avaliação, Mito e Desafio: uma perspectiva construtivista. Porto Alegre: 
Mediação, 2011, 41ª ed. 
  
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 2007, 27ª reimpressão. 
  
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da Aprendizagem: estudos e proposições. São Paulo: 
Cortez, 2013. 
  
______. O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem? Porto alegre: ARTMED. Ano 
3, n. 12 fev./abr. 2000.  
  
PAPERT, Seymour. A Máquina das Crianças: repensando as escolas na era da 
informática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. 
  
SUNAGA; CARAVALHO. As tecnologias digitais no ensino híbrido (p. 141-154). In: 
BACICH, TANZI NETO, TREVISANI. Ensino híbrido: personalização e tecnologia na 
educação. Porto Alegre: Penso, 2015. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3052 

 

CÓDIGO: HS0184 

AUTOR: VITORIA MARIA TARGINO FILGUEIRAS 

ORIENTADOR: LARISSA JACHETA RIBERTI 

 

 

TÍTULO: Surgimento e repressão do movimento armado socialista mexicano entre as 

décadas de 1960 e 1980 

Resumo 

O plano de trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa “Surgimento e repressão do 
movimento armado socialista mexicano entre as décadas de 1960 e 1980”, que tem 
como objetivo analisar as ações empreendidas pelos movimentos armados mexicanos 
durante o período citado e a estratégia contra revolucionária utilizada pelo Estado para 
reprimir e aniquilar tal dissidência. Tal projeto aporta-se em uma metodologia de análise 
sobre a História Política e sobre a História do Tempo Presente que oferece como 
referência uma grande produção sobre a América Latina e sobre movimentos sociais na 
contemporaneidade. Sendo assim, a análise parte dessa produção bibliográfica, a fim 
de conhecer e construir um pensamento crítico sobre a teoria e metodologia que envolve 
a investigação do passado através das discussões sobre História Política. Ainda, 
consiste na consulta, triagem e análise de fundos documentais específicos, cujos 
arquivos foram produzidos não só pelos movimentos guerrilheiros em questão, mas 
também pelos aparatos repressivos do Estado, demandando, assim, uma leitura crítica 
de tais fontes e a construção de um vocabulário técnico e conceitual específico para o 
seu entendimento. A problemática visa debater acerca da revisão bibliográfica e 
literatura de testemunho, colaborando também no tocante a participação de mulheres 
nessas guerrilhas e refletir sobre como essas memórias são construídas e reconhecidas 
na América Latina. 

 
Palavras-chave: México. Movimento Armado Socialista. Mulheres. Guerrilha. 

TITLE: Emergence and repression of the Mexican socialist armed movement between 

the 1960s and 1980s 

Abstract 

The work plan is linked to the research project “Emergence and repression of the 
Mexican socialist armed movement between the 1960s and 1980s”, which aims to 
analyze the actions undertaken by the Mexican armed movements during the period 
mentioned and the counter revolutionary strategy used by the State to suppress and 
annihilate such dissent. This project is based on a methodology of analysis on Political 
History and on the History of the Present Time that offers a great production on Latin 
America and on contemporary social movements as a reference. Therefore, the analysis 
starts from this bibliographic production, in order to know and build a critical thought 
about the theory and methodology that involves the investigation of the past through 
discussions on Political History. Still, it consists of consulting, screening and analyzing 
specific documentary funds, whose archives were produced not only by the guerrilla 
movements in question, but also by the State's repressive apparatus, thus requiring a 
critical reading of such sources and the construction of a vocabulary specific technical 
and conceptual framework for your understanding. The issue aims to debate about the 
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bibliographic review and testimony literature, also collaborating with regard to the 
participation of women in these guerrillas and to reflect on how these memories are 

constructed and recognized in Latin America.  

 
Keywords: Mexico. Armed Socialist Movement. Women. Guerrilla. 

Introdução 

O presente trabalho busca enfatizar as discussões em torno do México (1960-1980) e 
da América Latina no séc. XX, partindo dos pressupostos discursivos e metodológicos 
analisados a partir da vasta bibliografia e fontes sobre o recorte temporal. O tema da 
pesquisa intitulado: “Surgimento e repressão do movimento armado socialista mexicano 
entre as décadas de 1960 e 1980”, remete ao contexto social e histórico na qual o 
México esteve inserido e, principalmente, como durante esse período surgiram 
diferentes movimentos na busca por legitimação de direitos e preservação dos direitos 
humanos. Todavia, o plano de pesquisa projeta como principal perspectiva, o estudo 
acerca dos movimentos sociais, guerrilha e das memórias produzidas nesse recorte na 
América Latina, em especial, México e Brasil.  
  
Objetivando compreender essa parte da escrita da história como essencial em propor 
novos diálogos, abordagens, produzir discussões valiosas e contemplativas em torno 
dos movimentos sociais, lutas, direitos humanos, política e sociedade. De imediato, em 
contato com o plano de trabalho, tornou-se perceptível ampliar o senso de curiosidade, 
no sentido historiográfico de estudo e busca de aprofundamento na temática. Ainda 
mais, se pensarmos o crescente debate que estamos vivenciando, como é válido 
destacar desde as últimas décadas do século XX e início do século XXI, no sentido de 
pensar e repensar os papéis históricos e sociais dessa história do tempo presente. Bem 
como, a partir dos usos da literatura de testemunho, enquanto fonte e aparato de estudo 
sobre as temáticas.  
  
Outro eixo temático na qual centralizamos esse plano de trabalho, está inserido no 
estudo sobre o papel das mulheres no movimento armado socialista mexicano (1960-
1980). Por isso, ao longo dessa primeira etapa, projetamos pensar as memórias dos 
movimentos sociais, principalmente do movimento armado socialista, através da 
consulta em fontes, ao identificar escolhas metodológicas e possíveis discussões para 
a construção argumentativa e crítica no campo da História e produção científica. O início 
da pesquisa propôs uma melhor fundamentação teórica e metodológica em torna da 
Pesquisa Histórica, reconhecendo os percursos que devem serem encaminhados para 
formalizar a produção historiográfica. Colocando em perspectiva assuntos, até então, 
pouco vistos e aprofundados nas disciplinas. Pensar tais temáticas só tornou-se 
possível, ao conhecimento através de fontes e produção literária, que marcam 
fortemente o surgimento dos grupos armados que conformam o movimento armado 
socialista mexicano, bem como as estratégias repressivas utilizadas pelo Estado.  
 
Aprofundar os estudos sobre o México, é também interpretar um pouco da história e 
memória que compõe a América Latina. De acordo com Camilo Vicente Ovalle, em seu 
artigo La conspiración de las ratas: “Aún estamos ante un terreno poco cultivado. Las 
investigaciones sobre la violencia de Estado que se aplicó para contener o aniquilar el 
descontento en México durante las décadas de 1970 y 1980, son escasas. Si bien es 
cierto ya desde la década de 1960 habían aparecido reflexiones sobre la violência 
política, estas estaban centradas en explicar las razones de la insurgencia. Fue hasta 
finales de la décad de 1990 cuando comenzaron a publicarse propiamente análisis sobre 
la violencia de Estado.” (OVALLE, 2012, p. 02).  
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Ou seja, os elementos que integram esse campo de investigação sobre a Violência 
Estatal no México, percorre ainda um ambiente de crescente estudos e com temas 
centrais de investigação. Um marco temporal com diferentes percepções e noções de 
Estado, com uma crescente participação da população na formação de frentes 
guerrilheiras, em torno da formação de numerosos e diferentes movimentos sociais. 
Onde muitos seriam as estagnações, práticas e vítimas. 
 
Metodologia 

 
Diante do que foi exposto, torna-se possível analisar o quanto há dificuldades nas 
diferentes esferas no aprofundamento da temática, bem como, pensar a violência de 
estado enquanto contexto de influência para esse cerceamento de objeto para 
investigação e de emergência de movimentos/militâncias. Dentre algumas questões 
abordadas nesses últimos meses, destacamos dentre essas: Em qual o contexto que 
as mulheres participaram da Revolução armada no México? A partir de qual histórico e 
social? Como se construiu essa participação na revolução armada? Quais as 
causas/motivações? Como a literatura descreve? 
 
 
Ovalle ao discorrer sobre o contexto emergente e de movimentações políticas no 
México, ao fim da década de 60, destaca o surgimento de crises políticas e sociais 
importantes, como o descontentamento estudantil, em diferentes partes do território. 
Assim, quando comparamos tal contexto vivido no México, reconhecemos também a 
importância dos estudos em torno da América Latina. Sobretudo, o que mais remete a 
discussão encontra-se no México e suas lutas enquanto espaço de força e violação dos 
direitos humanos. Aproximar a historiografia e torná-la com ênfase nos movimentos 
sociais, nessas lutas por um futuro mais democrático. Assim, de maneira importante, o 
autor descreve:  
 
 
“La violencia con la que reaccionaron los cuerpos represivos del Estado, esteve 
vinculada com el discurso de la unidad nacional que se había construido: todo aquello 
que se colocara motu proprio fuera de él se convertía en enemigo de la nación o 
enemigo político, que abarcó no sólo a los guerrilleros, sino a las organizaciones 
políticas, sociales, medios de comunicación críticos, ciudadanos de a pie que mostraran 
inconformidad, artistas no alienados, etcétera.” (OVALLE, 2012, p, 10).  
 
 
De modo que, o território se encontra na lógica sustentada pela violência do Estado, 
pois, trata-se de um programa, com bases e práticas sistemáticas implementadas, e não 
só como ação individual desproporcionada. Um período repleto de analogias, discursos 
ideológicos e de práticas correspondentes, produções de conflitos e atores sociais. 
Percebamos que, a violência de estado ou “guerra suja”, serão temáticas 
constantemente vinculadas e crescentes sobre a constituição do estado mexicano e da 
guerrilha “contra insurgência”. Devemos compreender, que o governo usou de força 
desproporcionada para garantir o extermínio dos guerrilheiros e de suas bases de apoio, 
no famoso princípio francês de ‘a guerrilha anti subversiva que recomenda tirar a água 
para pescar’. Onde os atores da sociedade civil mexicana, correspondem aos: ex 
guerrilheiros, periodistas e acadêmicos.  
 
É válido mencionar, segundo as leituras, que o movimento armado socialista no México 
desenvolveu-se a partir de uma distinção básica entre a luta nas cidades e no campo, 
respectivamente, causas e consequências diferentes. Sendo possível, também 
diferenciar e desenvolver a cerca do papel da mulher nas guerrilhas rurais e urbanas. A 
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seguir, desenvolvo de forma mais específica sobre as mulheres enquanto agentes 
sociais. Tanto a militância como a guerra, eram atividades que correspondiam a esfera 
do público e masculino, contrapondo a do privado - feminino. Pontos, que passaram por 
mudanças ao longo das décadas, mas que ainda encontra-se em processo de 
desconstrução e fortalecimento. Adela Cedillo, em Mujeres, guerrilha y terror de Estado 
en la época de la revoltura en México, irá desenvolver alguns desses pontos de forma 
bastante importante e esclarecedora:  
 
 
“El análisis de la cuestión de género en el seno del movimiento armado no puede 
escapar tampoco a la diferenciación entre el papel que jugaban las mujeres en las 
guerrillas rurales y en las urbanas. Hasta el momento, las recopilaciones de testimonios 
y los escasos sobre el tema han puesto en énfasis en la especificidad de la mujer 
respecto al hombre en este tipo de lucha, y han hecho poca luz sobre los 
condicionamientos de clase de los diversos tipos de mujeres que se integraron a ella.” 
(CADILLO, p. 02).  
 
 
Um fato que pode ser destacado é o da dupla desvantagem das mulheres na guerrilha, 
no que se refere às questões de gênero e classe. Onde só 5 à 10 % de militantes nas 
organizações armadas eram mulheres. Ao desenvolver do escrito, a autora irá propor 
discussões sobre sexismo e modismo; o predomínio da visão masculina sobre a relação 
de gênero; verticalismo nas organizações; feminismo empírico; citadinos e campesinas; 
e como as guerrilheiras urbanas tiveram uma concepção interiorizada das causas da 
luta armada. Ao estudo, no contexto da análise torna-se possível identificar como o 
século XX, destacando-se o caso do México, foi marcado e renovado por 
movimentações no interior social, desde organizações guerrilheiras, à motivações e 
estímulos para que homens e mulheres participassem e integrassem organizações de 
esquerda em prol de ideais maiores e resistência a crescente violência estatal.  
 
 
Uma nação marcada por ambiguidades, forte teor e concentração de poder, sob a ótica 
de combate a categorias de ‘inimigos’ internos, onde muito se prevaleceu de discursos 
ideológicos, a materialização de conflitos e repressão política. Sobretudo, encontramos 
lutas por memórias na América Latina e no contexto do movimento armado socialista 
mexicano, o que abordaremos a seguir. A partir desse levantamento bibliográfico, com 
base em palavras-chave, questões introdutórias e importantes para a produção 
historiográfica, os métodos equivaleram-se: triagem e análise do conteúdo dos 
documentos referentes aos grupos guerrilheiros, bem como as ações repressivas; 
construção de uma planilha que agregue informações técnicas e relevantes sobre os 
temas investigados; fichamento das referências bibliográficas a respeito do tema; 
sistematização das informações e produção de textos que possam apresentar os 
resultados da pesquisa; encontros de discussão sobre os referidos aportes teóricos; 
participação no clube de leitura sobre gênero, literatura e em eventos. 
 
Resultados e Discussões 

 
A pesquisa direcionou uma série de atividades fundamentais para fomentar o senso 
crítico e o conhecimento em torno de novas bibliografias e fontes. Os saberes estiveram 
amplamente dialogados com a proposta e, sobretudo, fundamentados nos estudos em 
torno da História da América Latina e México Contemporâneo. Nesse primeiro momento 
com ênfase nos movimentos sociais, Mulheres e Guerrilha. Compreender que as 
mulheres estiveram submetidas a torturas e violações sistemáticas, sem importar sua 
idade, o que representa a violência estatal sem precedentes e limites. Ainda, foi 
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possível, discutir sobre como essas memórias são produzidas e silenciadas. O silêncio 
das fontes, também simbolizam expressões delimitadas e forjadas no contexto de 
produção e estudo da História.  
 
Aprofundar os estudos sobre os movimentos sociais na América Latina, também permite 
conhecermos pontos fortes de luta e reivindicações sociais que ultrapassam décadas. 
Onde muitos, principalmente a partir da década de 1970, começaram a contestar a 
ordem social e os regimes autoritários crescentes. Em detrimento desse ponto, utilizo 
como referencial o artigo Movimentos sociais na América Latina: elementos para uma 
abordagem comparada, com autoria da professora Camille Goirand:  
 
“Na realidade, a categoria ‘novos movimentos sociais’ foi aplicada a mobilizações muito 
heterogêneas, manifestando-se em ambientes políticos e sociais de uma extrema 
diversidade. No continente latino-americano, a partir do fim da década de 1970, a 
contestação desenvolveu-se quase sempre frente a regimes autoritários e repressivos 
mas em processo de liberalização, num contexto de desigualdades sociais crescentes 
e de crise econômica de grande amplitude. Além disso, o fracasso das oposições 
armadas, associado a um processo de reavaliação do reformismo e da social 
democracia, foi acompanhado de uma recomposição das esquerdas e dos sistemas 
partidários, abrindo para a expressão da contestação decorrente dos movimentos 
sociais um espaço político que antes não existia.” (GOIRAND, 2009, p. 325).  
 
Também desenvolvemos, dentre algumas atividades: triagem inicial dos documentos 
correspondentes ao recorte temporal e temático; alimentação da base de dados; 
participação em eventos relacionados às temáticas de gênero, literatura e América 
Latina. Uma das obras que mais remeteram atenção, nos encontros do "Clube de 
Leitura: literatura, gênero e sexualidades", foi os estudos sobre obras importantes e 
escritas por mulheres (datadas do final do séc. XIX e início do séc. XX), a exemplo de 
Nísia Floresta Brasileira Augusta e Maria Firmina dos Reis. Onde desenvolvemos 
amplas discussões sobre a importância de textos literários produzidos por mulheres, o 
desenvolver da educação e reflexão que esses livros abordam e dialogam com a 
história. Ou seja, muito do que foi trabalhado e desenvolvido, remete-nos à questões 
ligadas no tocante da importância em trabalhar e estudar gênero, estado, guerrilhas, 
movimentos armados  e movimentos sociais. 
 
Conclusão 

 
Analisando as fontes bibliográficas, agora, de forma comparativa, chegamos ao objetivo 
do presente relatório. Essa parte inicial da pesquisa, foi essencial ao projeto e para o 
encaminhamento dos estudos referentes ao recorte temático e temporal. Ademais, 
torna-se perceptível a importância e o destaque aos estudos sobre o México 
Contemporâneo e a América Latina, com ênfase em condicioná-los ao processo 
historiográfico, de produção, análise e estabelecimento de novas questões. Outrossim, 
foi possível desenvolver o interesse pela investigação e metodologias científicas; 
promover o conhecimento sobre História do tempo presente; analisar e ampliar a 
consciência sobre as teorias da História Política; direcionar os conhecimentos sobre 
análise e interpretação de fundos documentais que tratam da existência de grupos 
sociais e das estratégias oficiais de repressão; estimular a participação em eventos 
acadêmicos e a produção de textos científicos; Contribuir para a elaboração de 
relatórios parcial e final de projeto de pesquisa.  
 
De modo a concluir, o projeto fomentou o desenvolver a criação de estratégias para a 
investigação científica; interesse pelos métodos científicos e pela pesquisa histórica; 
capacidade de resolução de problemas e adequação das estratégias de pesquisa ao 
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longo da execução do projeto; ampliação de redes acadêmicas (interna e externa); 
diversificação do conhecimento sobre movimentos sociais, da História Contemporânea 
e da América Latina; ampliação da capacidade de produção de textos e comunicação 
do objeto de pesquisa. Portanto, encaminhamos na segunda fase do projeto: produção 
de artigo com base na área da pesquisa; grupo de Estudos Latino Americanos; 
organização de planilha da pesquisa histórica; desenvolver amplo estudo e 
considerações acerca do Ensino de História da América Latina e do Livro didático. 
Estudar sobre a América Latina é adentrarmos numa historiografia repleta de memórias, 
condicionante para melhor pensarmos nossas lutas, movimentos sociais e sociedade. 
Reconhecer pontos que dialogam, que provocam discussões e permitem novas 
aberturas ao campo historiográfico. 
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TÍTULO: Mapeamento das Praticas Pedagógicas em contextos escolares de 

diversidade e inclusão: análise realizada em escolas da região do Seridó. 

Resumo 

Este artigo baseia-se em uma pesquisa em andamento, que teve como tema o 
mapeamento das práticas pedagógicas em contextos escolares de diversidade e 
inclusão envolvendo as escolas públicas da educação básica, localizadas em 25 
municípios do Seridó - região geográfica e cultural pertencente ao estado do Rio Grande 
do Norte.  O presente trabalho buscou identificar e organizar dados acerca das práticas 
pedagógicas utilizadas pelos professores, além da sua demanda de formação, 
qualificação e se o corpo docente está ou não indo conforme às políticas educacionais 
inclusivas e de combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância de diversidade e 
inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais – NEE. Traremos aqui a 
ideia de educação inclusiva que sustenta-se em um movimento mundial de 
reconhecimento da diversidade humana e da necessidade contemporânea de se 
constituir uma escola para todos, na qual a matrícula, a permanência, a aprendizagem 
e a garantia do processo de escolarização sejam, realmente para todos. Dentre os 
resultados obtidos nesta pesquisa, evidenciou-se que a maioria dos professores 
participantes não se considera  qualificado para lecionar em contexto de diversidade e 
inclusão, bem como, a necessidade de ampliar a discussão sobre o tema nos cursos de 
licenciatura e de formação continuada, bem como, a reformulação/reestruturação de 
cursos e programas de formação de professores. 
 
Palavras-chave: Formação do professor. Educação Especial. Educação Inclusiva. 

TITLE: Mapping of Pedagogical Practices in school contexts of diversity and inclusion: 

analysis carried out in schools in the Seridó Region / RN 

Abstract 

This article is based on an ongoing research, which had as its theme the mapping of 
pedagogical practices in school contexts of diversity and inclusion involving public 
schools of basic education, located in 25 municipalities of Seridó - geographic and 
cultural region belonging to the state of Rio Grande do Norte. This work sought to identify 
and organize data about the pedagogical practices used by teachers, in addition to their 
demand for training, qualification and whether or not the teaching staff is complying with 
inclusive educational policies and combating racism, xenophobia and intolerance of 
diversity and inclusion of students with special educational needs - SEN. We will bring 
here the idea of inclusive education that is based on a worldwide movement of 
recognition of human diversity and the contemporary need to establish a school for all, 
in which enrollment, permanence, learning and the guarantee of the schooling process 
are , really for everyone. Among the results obtained in this research, it was evidenced 
that the majority of participating teachers do not consider themselves qualified to teach 
in the context of diversity and inclusion, as well as, the need to expand the discussion 
on the theme in undergraduate and continuing education courses, as well as the 
reformulation / restructuring of teacher training courses and programs. 
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Introdução 

O presente artigo apresenta dados referente a uma pesquisa em andamento e tem como 
tema central a Educação Inclusiva.   
A ideia de educação inclusiva sustenta-se em um movimento mundial de 
reconhecimento da diversidade humana e da necessidade contemporânea de se 
constituir uma escola para todos, sem barreiras, na qual a aprendizagem e a garantia 
do processo de escolarização sejam, realmente e sem distinções, para todos.  
Nosso país, por conter um extenso território, apresenta diferenças climáticas, 
econômicas, sociais e culturais entre as suas regiões. 
Nesse contexto, a escola assume, nessa perspectiva, novos contornos e o grande 
desafio na atualidade é a inclusão dos alunos em aulas regulares. Entendemos que o 
sistema educacional não pode ser alheio às diferenças, tratando os desiguais 
igualmente, pois se sabe que tal posicionamento contribui para a perpetuação das 
desigualdades.  
Pensar numa educação inclusiva nos remete diretamente a pensar na prática ensino 
desenvolvido pelos professores em sala de aula e também no quanto o papel do 
professor é importante para que realmente a construção do conhecimento seja 
favorecida.  
De acordo com as experiências em extensão e pesquisa dos docentes da UFRN 
envolvidos, foi notada uma carência de formação e qualificação dos professores da 
região do Sertão do Seridó, na área de Educação e Diversidade, revelada pela grande 
procura pelos eventos organizados pelo grupo e pelos relatos dos professores das redes 
pública e particulares da região atendidos pelos projetos de extensão. 
Neste estudo procurou-se identificar e organizar dados acerca das práticas pedagógicas 
utilizadas pelos professores, além da sua demanda de formação, qualificação e se o 
corpo docente está ou não indo conforme às políticas educacionais inclusivas e de 
combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância de diversidade e inclusão de alunos 
com necessidades educacionais especiais – NEE. 
Considerando-se que os professores são elementos centrais para a escola numa 
perspectiva inclusiva é importante que se compreenda quais são as práticas 
pedagógicas desenvolvidas pensando-se numa educação inclusiva. 
Para o alcance dos objetivos, além do estudo bibliográfico de autores como Carvalho 
(2008), Connell (2004), entre outros, foi realizada uma pesquisa com professores da 
rede municipal de ensino dos municípios do Sertão do Seridó. A metodologia utilizada 
para realização desta pesquisa foi a abordagem qualitativa e foi utilizado o questionário 
como instrumento de coleta de dados. Para tanto, realizou-se uma análise dos 
resultados obtidos a partir do questionário aplicado.  
Segundo Carvalho (2008) o vocábulo diferença é particularmente, polissêmico e 
polifônico pela multiplicidade de perspectivas de que se reveste nas práticas sociais e 
na medida em que se apoia em alguns “marcadores” tais como : gênero, classe social, 
geração, raça, etnia, características físicas, mentais e culturais, segundo diferentes 
conotações.   
Embora os estudos realizados por Brabo (2015),apontam que os marcos legais 
orientaram a criação de vária leis, ao longo dos últimos 30 anos, que contemplam a 
educação inclusiva no país, ainda há muitos desafios a serem superados. Nossos dados 
revelam que os docentes não estão preparados para trabalhar num contexto de 
educação inclusiva.  
Os resultados da investigação servirão como indicadores, a partir dos quais, se pretende 
fundamentar e alicerçar os objetivos e metas de uma pós - graduação profissional em 
Educação e Diversidade na Área de Ensino, no Centro de Ensino Superior – CERES, 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, na cidade de Caicó. 
Vale esclarecer que, nossa pesquisa sofreu alterações em sua operacionalização, tendo 
em vista, as dificuldades impostas pela pandemia ao setor educacional, fato 
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extraordinário, imprevisível e alheio à vontade dos pesquisadores. No entanto, 
esperamos que os resultados obtidos e descritos aqui possam contribuir para nortear 
as ações desenvolvidas do projeto maior. 
 
Metodologia 

 

O problema central deste estudo foi levantar, identificar e organizar dados acerca das 
práticas pedagógicas utilizadas pelos professoresconforme às políticas educacionais 
inclusivas. Entende-se que as percepções desses professores correspondem ao que 
eles vivenciam em suas escolas. Realizou-se um estudo de abordagem qualitativa e de 
cunho exploratório. Partiu-se do pressuposto de que “todas as pessoas que participam 
da pesquisa são reconhecidas como sujeitos que elaboram conhecimento e produzem 
práticas adequadas para intervir nos problemas que identificam” (CHIZZOTTI, 1991. p. 
83). 

Entende-se que em estudos qualitativos “[...] há sempre uma tentativa de capturar a 
‘perspectiva dos participantes’, isto é, a maneira como os informantes encaram as 
questões que estão sendo focalizadas” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 12). A pesquisa 
exploratória, segundo Gil (2002, p. 41) tem como “objetivo proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir 
hipóteses. […] estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias 
[...]”. 

Primeiramente, buscamos construir um diagnóstico situacional das atuais condições de 
inclusão nas 25 escolas da rede municipal de ensino dos Municípios pertencentes à 
Região do Seridó/RN. Para a escolha das escolas utilizamos como critério:aquelas que 
se encontravam nas regiões periféricas da cidade e o baixo índice de Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica. 

A coleta de dados utilizando um questionário virtual foi escolhida devido ao cenário da 
pandemia.O questionário online foi elaborado com uma plataforma virtual, criando um 
link que foi enviado para o e-mail institucional das escolas escolhidas e, também, foi 
divulgado em grupos de professores dos municípios envolvidos. 

Participaram da pesquisa 46 docentes de onze municípios da região do Seridó. 
Observamos que a região é formada por 25 municípios. Esses professores possuem 
idade entre 32 e 58 anos. A maioria pertence ao gênero feminino. Dos 46 docentes, um 
possuía mestrado na área da educação e dez estudaram as temáticas relacionadas com 
o tema proposto, três declararam possuir especialização em Educação Inclusiva e 
Especial, cinco fizeram especialização em Psicopedagogia e dois especialização em 

Mídias e Educação. 

O questionário era composto por 20 perguntas. Os questionamentos eram sobre o nível 
de formação dos professores, se conheciam algum autor e lei relacionados à temática 
do racismo e educação étnico racial, se receberam orientações da Secretaria de 
Educação sobre como atuar pedagogicamente com o aluno público alvo da Educação 
Especial atendidos na perspectiva da Educação Inclusiva, se os professores sentiam ou 
não segurança de ensinar a esse público alvo, quais as principais dificuldades que eles 
apontam para o trabalho pedagógico realizado no contexto da inclusão escolar e a 
opinão deles a respeito de um curso de Mestrado profissional em Educação e 
Diversidade na região do Seridó. 
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Utilizamos este instrumento por atingir grande número de pessoas simultaneamente, 
abranger uma extensa área geográfica, otimizar tempo, garantir o anonimato dos 
entrevistados, trazendo maior liberdade e segurança nas respostas, permitir que as 
pessoas o respondam no momento em que entenderem mais conveniente, não expõe 
o entrevistado à influência do pesquisador, obtém respostas mais rápidas e mais 
precisas e possibilita mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal 
do instrumento; obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis. (MARCONI E 
LAKATOS, 2003, p. 211-212). 

A seguir, discorreremos acerca dos resultados e da discussão teórica dos dados 
coletados. 

 
Resultados e Discussões 

 

De acordo com o que foi observado cerca de 46 docentes responderam ao questionário, 
representando apenas 11 cidades e 11 escolas da região do Seridó. 

Apenas 23% dos professores se consideram aptos para lecionar num contexto de 
diversidade e inclusão. Com relação a orientações da escola ou Secretaria de Educação 
sobre atuar pedagogicamente na perspectiva da Educação Inclusiva, 45% declaram que 
receberam algum tipo de orientação. 63% apontam a necessidade de aumentar o 
número da oferta de cursos de formação e qualificação docente pelas universidades 
públicas da região do Seridó. A maioria, isto é, 93% dos professores demonstram 
insegurança por não terem formação e conhecimento para lecionar nesse contexto da 
inclusão escolar. Esses dados, evidenciam que mesmo com as resoluções do Conselho 
nacional de Educação (CNE), muitas instituições de ensino superior não se estruturaram 
no sentido de oferecer disciplinas e ou conteúdos relativos à inclusão nos seus cursos 
de licenciatura (Martins, 2012), isto é, falta espaços que favoreçam uma formação de 
professores voltada para atender a diversidade dos alunos (Brabo, 2015). Nesse 
cenário, também, registramos que 89% considera que a realização de um Mestrado 
Profissional em Educação e Diversidade contribuiria com sua formação e atuação 
docente. 

Com relação às questões relacionadas à temática da educação étnico- racial, cerca de 
54% dos docentes não conheciam nenhum livro ou documento oficial que trabalhasse 
com a temática do racismo e da educação Étnico- racial. Dos 46 professores, cinco 
confirmaram que não buscavam desenvolver o currículo por meio de práticas 
antirracistas. Confirmando o pensamento de Gomes (2006, 2010, 2011, 2012), que a 
escola está impregnada de mentalidades e práticas racistas, acentuado as 

desigualdades sociais. 

Aqueles que responderam de maneira afirmativa às questões, mencionaram estratégias 
de ensino utilizadas por eles em sala de aula, como debates, seminários,palestras, 
projetos, leituras compartilhadas em sala de aula, filmes e documentários que podem 

ser repassados para os alunos sobre a temática do racismo e educação étnico racial. 

Quando perguntados se buscavam relacionar a história do povo africano com a do povo 
brasileiro, foi observado que sempre interligam o tema com as disciplinas de história e 
geografia. 
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De acordo com Silva (2019) trabalhar a pluralidade ainda é difícil em muitas unidades 
escolares, há resistência em abordar este tema, fator registrado por meio dos resultados 

obtidos nesta pesquisa. 

Diante dos dados obtidos podemos observar que ainda existe uma grande resistência 
em relação a inovar a prática pedagógica visando a Educação Inclusiva. Algumas 
dificuldades são encontradas, com destaque para o fato do despreparo e 
desconhecimento dos professores com o tema, o pouco material existente de estudo 
sobre o tema. 

 
Conclusão 

 
Como esta pesquisa encontra-se em fase inicial não podemos apresentar as conclusões 
ou considerações finais. Nosso trabalho encontra-se dividido em quatro etapas, a saber: 
A primeira etapa consistiu na realização da revisão bibliográfica e estudo dos trabalhos 
relacionados com a pesquisa. A segunda etapa elaboramos o instrumento para coleta 
de dados: questionários que serão utilizados em entrevistas. Estamos na terceira etapa 
que é a coleta de dados e a última etapa consiste em realizar o mapeamento das 
Práticas Pedagógicas em contextos escolares de diversidade e inclusão. Os dados 
obtidos até o presente momento desvelam a necessidade de atualização e 
desenvolvimento de novos conceitos, assim como a redefinição e a aplicação de 
alternativas e práticas pedagógicas e educacionais compatíveis com a inclusão. Nossa 
próxima etapa consiste em fazer o mapeamento das estatísticas acerca da inclusão de 
pessoas com necessidades especiais e vítimas de racismo nas escolas da região do 
Seridó. Assim sendo, precisamos pensar nos profissionais que atuarão nas salas de 
recursos multifuncionais, bem como naqueles que estarão nos cotidianos das salas de 
aulas. Nosso trabalho prosseguirá, pois esperamos dar continuidade ao projeto maior 
que tem por objetivo principal identificar como se estruturam e se desenvolvem as 
práticas pedagógicas usando a efetivação da educação antirracista e da inclusão 
escolar. 
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TÍTULO: As releituras do sebastianismo: levantamento da produção historiográfica 

contemporânea (Brasil e Portugal) 

Resumo 

O presente trabalho resulta das atividades desenvolvidas no âmbito do plano de trabalho 
“As releituras do sebastianismo: levantamento da produção historiográfica 
contemporânea (Brasil e Portugal)” vinculado ao projeto “Místicos, Fanáticos e 
Sebastianistas: dobras das crenças religiosas na cultura luso-brasileira (século XX)” da 
Bolsa de Iniciação Científica/PIBIC/UFRN. Objetiva compreender como a autora 
tunisiana Lucette Valensi, em sua obra “Fábulas da memória: a gloriosa batalha dos três 
reis” (1996), apresenta as memórias sobre a Batalha Alcácer Quibir, que aconteceu no 
Norte do Marrocos, entre Tanger e Fez, no sentido de perceber o seu esforço de ir além 
de fontes históricas europeias. A atualidade e urgência dos estudos pós-coloniais 
justificam a presente análise. No tocante ao referencial teórico-metodológico, busca 
amparo nos escritos de Michel de Certeau (1982), inspirando-se na operação 
historiográfica. Por último 
 
Palavras-chave: Lucette Valensi. Descolonização. Sebastianismo. Memória. 

TITLE: Fables of memory: a view beyond Europe on the Battle of Alcácer Quibir 

Abstract 

The present paper results from the activities developed within the scope of the work plan 
“The reinterpretations of Sebastianism: survey of contemporary historiographical 
production (Brazil and Portugal)” connected to the project “Mystics, Fanatics and 
Sebastianists: folds of religious beliefs in Portuguese culture (20th century)” from the 
Scientific Initiation Scholarship /PIBIC/ UFRN. It aims to understand how the Tunisian 
author Lucette Valensi, in her work “Fables of memory: the glorious battle of the three 
kings”, presents the memories about the Battle of Alcácer Quibir in the sense of 
perceiving her effort to go beyond European sources. The topicality and urgency of post-
colonial studies justify the present analysis. Regarding the theoretical-methodological 
part, it seeks support in the writings of Michel de Certeau (1982), drawing inspiration 
from the historiographic operation. Finally, it notes the importance of a broader look at 
Sebastianism. 
 
Keywords: Lucette Valensi. Decolonization. Sebastianism. Memory. 

Introdução 

O presente trabalho resulta das atividades desenvolvidas no âmbito do plano de trabalho 
“As releituras do sebastianismo: levantamento da produção historiográfica 
contemporânea (Brasil e Portugal)” vinculado ao projeto “Místicos, Fanáticos e 
Sebastianistas: dobras das crenças religiosas na cultura luso-brasileira (século XX)” da 
Bolsa de Iniciação Científica/PIBIC/UFRN. Em nossas pesquisas sobre a produção 
historiográfica contemporânea, no tocante às releituras do sebastianismo, percebemos 
a importante contribuição do livro “Fábulas da Memória: A batalha de Alcácer Quibir e o 
mito do sebastianismo” escrito por Lucette Valensi, autora franco-tunisiana. O livro 
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“Fábulas da Memória: A batalha de Alcácer Quibir e o mito do sebastianismo” foi 
publicado no Brasil em 1994 pela Editora Nova Fronteira. Com dez capítulos, a obra se 
propõe a direcionar um olhar diferente sobre o mito do sebastianismo, indo além da 
perspectiva portuguesa/europeia do conflito dos três “reis”, percebendo as lembranças 
dos vencedores, o rei do Marrocos Abd al-Malik e seus aliados, e também as dos 
vencidos, Dom Sebastião e Muhammand al-Mutawakkil. Em razão da pequena 
dimensão deste trabalho, focaremos nos dois primeiros capítulos do livro em espeque, 
quais sejam: “Capítulo I - Murmúrios, gemidos, silêncios” e o “Capítulo II – Lembranças 
efêmeras, memórias imediatas”, visto que consideramos que sintetizam a proposta da 
obra de Valensi. Temos como objetivo analisar como e por qual razão a autora vai 
empregar outras fontes para narrar a batalha de Alcácer Quibir, dando visibilidade a 
documentos para além dos europeus, que não são comumente explorados pela 
historiografia relativa ao tema. No tocante à teoria e metodologia, com inspiração na 
operação historiográfica de Certeau, intentamos conhecer o lugar social da autora para, 
assim, perceber outras nuances de sua obra. Em termos de justificativa, temos que este 
estudo, nos moldes propostos, é carregado de ineditismo, porque, embora seja um 
trabalho de Valensi bastante conhecido, ele não é tão investigado quanto poderia. 
Notamos que Lucette Valensi é uma especialista em estudos sobre o Magreb e sobre a 
relação entre o Oriente-Ocidente. O fato de ter nascido na Tunísia, país de língua árabe, 
foi fundamental para o desenvolvimento de sua percepção acerca das fontes e dos seus 
silêncios na historiografia tradicional. Ter nascido mulher e judia, certamente, também 
foi fundamental para a sensibilidade de Valensi sobre as lutas de poder nas escolhas 
das lembranças, dos silêncios e a necessidade de revela-los. 
 
Metodologia 

 
No que diz respeito à metodologia utilizada, tomando como inspiração a “operação 
historiográfica” de Certeau, buscamos compreender o lugar social de Lucette Valensi, 
bem como os procedimentos de análise e a construção do texto. O lugar social se refere 
a aspectos da vida da autora, como, a título de exemplo, sua família, sua formação e 
sua profissão, como explicou Certeau: Toda pesquisa historiográfica se articula com um 
lugar de produção socioeconômico, político e cultural. Implica um meio de elaboração 
que circunscrito por determinações próprias: una profissão liberal, um posto de 
observação ou de ensino, uma categoria de letrados, etc. Ela está, pois, submetida a 
imposições, ligada a privilégios, enraizada em uma particularidade. É em função deste 
lugar que se instauram os métodos, que se delineia uma topografia de interesses, que 
os documentos e as questões, que lhes serão propostas, se organizam. que veremos 
em um tópico adiante. Os procedimentos de análise, por outro lado, dizem respeito a 
uma disciplina, ou seja, como a autora procedeu para a criação da notícia, salientando 
os seus métodos. (CERTEAU, 2002, p. 56) No caso em tela, a obra foi analisada, 
sobretudo, observando o lugar social e a construção do texto. 
 
Resultados e Discussões 

 
3.1. A fonte A obra fonte deste trabalho é o livro “Fábulas da Memória: a batalha de 
Alcácer Quibir e o mito do sebastianismo”, que teve os seus direitos de edição da obra 
em língua portuguesa no Brasil adquiridos pela Editora Nova Fronteira S.A., com 
publicação em 1996, e tradução por Maria Helena Franco Martins. O seu título original 
é Fables de la memoire: la glorieuse bataille des trois rois, e teve como base a 
publicação da Editions du Seuil em 1992. Na edição em espeque temos 314 páginas, 
com prólogo, introdução, dez capítulos, conclusão, notas e bibliografia. A autora 
debruçou-se por uma extensa bibliografia e por diversas fontes, de diferentes 
localidades, buscando responder o que se reteve da batalha, o sentido que lhe é dado 
ao destino coletivo e como se situavam as pessoas com relação ao evento, tanto do 
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lado dos vencedores, quanto daqueles vencidos, observando quem eram os guardiões 
das lembranças e para quais destinatários elas foram lapidadas. O esforço que resultou 
neste prestimoso trabalho foi internacionalmente acolhido, o que se pode comprovar 
pelo fato da obra ter chegado até o Brasil e por haver cópias em várias bibliotecas ao 
redor do mundo. Em rápida pesquisa, podemos constatar que no catálogo 
disponibilizado no sítio virtual da Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, com 
endereço disponível em http://opac.bnrm.ma/, há 3 exemplares da obra Fables de la 
mémoire : la glorieuse bataille des Trois rois (1578) souvenirs d'une grande tuerie chez 
les chrétiens, les juifs & les musulmans, pela editora Chandeigne, 2009, e mais 4 
exemplares da editora Editions du Seuil , 1992, em um total de 7 livros na coleção desta 
Biblioteca. No catálogo encontrado no site http://catalogolx.cm-lisboa.pt/i, das 
Bibliotecas de Lisboa, encontramos um exemplar publicado pela editora portuguesa 
Asa, 1996. Em nossa Biblioteca Nacional, no catálogo digital disponível em 
http://acervo.bn.gov.br/sophia_web/, temos o registro de um exemplar da obra 
pesquisada. Enfim, sem dúvidas, a obra de Valensi teve considerável alcance mundial. 
Aqui, buscaremos examinar os capítulos iniciais I e II (Capítulo I. Murmúrios, gemidos, 
silêncio; Capítulo II. Lembranças efêmeras, memória imediata) do livro Fábulas da 
Memória, com o objetivo de perceber como a autora constrói o seu texto considerando 
as narrativas não-europeias, tendo sido escolhidos pelo fato de que, como são capítulos 
iniciais, oferecem um panorama geral e sintético da obra. 3.2. O lugar social Conforme 
os registros do Centre de Recherches historiques, disponível em 
http://crh.ehess.fr/index.php?674, Lucette Valensi, que é membro associado, nasceu na 
Tunísia em 1936 e fez o seu ensino superior em Paris (1958-1960), antes de iniciar a 
sua carreira de ensino e pesquisa em seu país, Tunísia, (1960-65). Foi sucessivamente 
docente na Universidade de Paris VIII-Vincennes (1969-78), depois diretora de estudos 
na École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), onde chefiou o Centro de 
Pesquisas Históricas de 1992 a 1996, e criou e dirigiu o Instituto de Estudos do Islã e 
das Sociedades do Mundo Muçulmano (IISMM) de 2000 a 2002. De acordo com 
Thomas Wieder, articulista do jornal Le Monde, Lucette Valensi é uma historiadora judia 
tunisiana, especialista nas interações do Magreb e Oriente-Ocidente (WIEDER, 2008). 
Assim, notamos que Valensi não nasceu na Europa, embora tenha estudado e ensinado 
em Paris. O fato de ser judia também deve ser considerado em sua visão de mundo, 
visto que busca, de certa maneira, analisar os aspectos religiosos e os seus conflitos 
nos seus trabalhos. 3.3 Capítulos I e II da obra “Fábulas da Memória” A Batalha de 
Alcácer Quibir aconteceu no Marrocos, norte do continente de África, no ano de 1578 e 
envolveu três reis: El-Rey Sebastião de Portugal; o príncipe destronado e aliado de Dom 
Sebastião, Muhammand al-Mutawakkil; e o rei do Marrocos Abd al-Malik (VALENSI, 
1996, p. 12-13). Sobre as intenções do Império Português com esta Batalha, Valensi 
(1996, p. 12) explicou que, gostando de Deus e das armas, Dom Sebastião tinha 
interesses em conquistar o Marrocos infiel. O príncipe destronado Muhammand al-
Mutawakkil aliou-se a Dom Sebastião em busca de recuperar o trono que foi tomado 
pelo seu tio Abd al-Malik. Esta histórica batalha, em poucas horas, matou milhares de 
guerreiros e, de diferentes modos, os três reis. Assim, em 04 de agosto de 1578, 
Portugal perdeu o seu rei de 24 anos de idade, Dom Sebastião, morto sem deixar 
herdeiros (VALENSI, 1996, s.n.). As consequências da morte deste rei sem herdeiros 
foram amplas, e, em razão do trauma, um movimento de pessoas que se recusava a 
acreditar que Dom Sebastião realmente tinha falecido naquela batalha foi criado 
posteriormente. Este movimento de crédulos, construído no decurso dos séculos 
seguintes, passou do mito de Dom Sebastião para ser chamado de sebastianismo no 
século XIX. Assim, regularmente, o “sebastianismo” é apresentado como uma espécie 
de “seita” marcada pela crença no retorno de Dom Sebastião, o rei português 
“encantado” na Batalha da Alcácer Quibir em 1578, que reapareceria para resgatar os 
momentos áureos de Portugal com a sua volta redentora. No Capítulo I, “Murmúrios, 
gemidos, silêncio”, a autora começa a sua narrativa apontando que a Batalha de Alcácer 
Quibir, mesmo um dia depois do fatídico 04 de agosto de 1578, ainda não estava finda 
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para os portugueses que estavam em Portugal. Isto, pois estamos falando de uma 
época em que as “notícias” eram relatos orais e demoravam a chegar em outros locais. 
E estes relatos vieram, primeiro, de África (VALENSI, 1996, p. 17). Assim, para saber 
os primeiros detalhes do acontecido, é preciso que se investiguem as lembranças e 
silêncios do Marrocos, dos vencedores. No tópico “Notícias da África, 1”, a autora nos 
lembrou da distância do Marrocos até Portugal, das dificuldades da época e das muitas 
mortes que fizeram a notícia da derrota chegar à terra de Dom Sebastião apenas em 12 
de agosto de 1578 (VALENSI, 1996, p. 17). “Silêncio, murmúrios, gemidos surdos foram, 
portanto, as primeiras reações registradas”, afirmou Lucette Valensi (1996, p.18). No 
seguinte tópico “Ruídos e cochichos” foi registrado que depois da batalha os 
portugueses se enlutam e encontram no silêncio um refúgio, visto que por mais de 20 
anos todos os relatos impressos sobre o conflito foram feitos em línguas estrangeiras 
(VALENSI, 1996, p. 20). A obra de Hieronymo de Mendonça, intitulada “Jornada de 
África” (1607), é o primeiro testemunho sobre a batalha (VALENSI, 1996, p. 21). Este 
período de silêncio, para a autora, pode ter acontecido em razão do trauma gerado pelas 
consequências da batalha, de modo que muitas lembranças foram recalcadas, como 
em um processo de elaboração de luto. Em “Notícias da África, 2: a recusa de crer, ou 
o jogo do cadavre exquis” foi apresentado outro indício desta hipótese de elaboração de 
luto: a negação. Dúvidas sobre a identidade do suposto cadáver de Dom Sebastião, que 
foi reconhecido no dia seguinte da batalha, foram responsáveis pelo início da criação do 
imaginário acerca de sua morte (VALENSI, 1996, p. 31). Em “Exéquis reiteradas”, a 
autora explicou que: Em 07 de agosto, por ordem de Ahmad al-Mansur, o cadáver de 
Sebastião foi transportado para El-Ksasr el-Kebir, acompanhado de um nobre português 
e de dois importantes oficiais marroquinos. [...] Colocação em ataúde, transporte em 
cortejo, velório, missa, enterro, anúncio oficial do evento: realiza-se assim, no Marrocos, 
um primeiro ciclo ritual (VALENSI, 1996, p. 33) Depois de ter sido enterrado no 
Marrocos, o corpo foi exumado e passou por diversos outros rituais até chegar a 
Portugal e, mesmo lá, demorou muito tempo para descansar em paz. A autora explicou 
que estes vários rituais tiveram funções pedagógicas e políticas tanto para os 
marroquinos como para os portugueses. Ora, era preciso tornar pública a morte do rei 
para tornar legítima a sucessão de Filipe II à herança portuguesa. Em “A construção do 
tempo memorável”, Valensi (1996, p. 37) alertou que embora um texto histórico sempre 
contenha elementos potenciais de legendário, apenas alguns elementos se cristalizam 
através da História, da Literatura e do relato oral, e que muitos destes elementos 
aparecerem já nos primeiros textos que relatam a batalha, que, mesmo sendo os 
primeiros, já não é possível dizer onde foram aprendidos. Assim, findo o capítulo inicial, 
notamos que a autora buscou registrar como a notícia chegou a Portugal. Para tanto, 
destacou o percurso e as dificuldades de uma notícia, naquela época, sair do Marrocos 
até a Península Ibérica. Não foi objetivo da autora, neste momento, focar em fontes 
marroquinas ou de outros países dominados pelo Islã. Ainda assim, percebemos a 
preocupação que Valensi teve de sublinhar que a batalha aconteceu fora da Europa e 
não podemos considerar as primeiras notícias sobre ela ignorando as dificuldades, as 
fontes e os silêncios daquele local. No “Capítulo II. Lembranças efêmeras, memória 
imediata” retomou como a notícia da batalha e seu resultado foi considerado pelo lado 
vencedor. No tópico “Marcas reais” foi discutido como a mensagem da vitória de Ahmad 
al-Mansur, o sucessor do trono marroquino, se deu. A mensagem do rei, propriamente 
dita, perdeu-se, existindo apenas um eco refletido na resposta do sultão Murad III, em 
que ele resume o conteúdo da carta recebida (VALENSI, 1996, p. 44). Então, os 
registros conhecidos e estudados foram encontrados nos arquivos diplomáticos e em 
relatos posteriores. No tocante ao ponto “Lembranças efêmeras”, a autora mencionou 
uma carta anônima escrita duas semanas depois da batalha escrita por um médico 
judeu de Abd al-Malik que narra até duas semanas antes, contando da doença e morte 
do rei, da batalha e do seu desfecho (VALENSI, 1996, p. 45). Valensi concluiu que a 
voz desse médico não foi de fato ouvida, porque não foi retomada em relatos tardios. 
Em “Ecos longínquos” a autora percebeu como o Oriente narrava essa batalha. Os 
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escritos de al-Djannabi, pessoa de família renomada de Amasya, na Ásia menor, 
falecido em 1590; os registros do marroquino Ibn al-Qadi em Fezzan e o testemunho do 
jurista egípcio Shinab al-Din al-Khafadi mostram como os ecos da batalha chegaram, 
todavia, são lembranças efêmeras que acabam se dissipando (VALENSI, 1996, p. 50). 
É preciso que sublinhemos a preocupação da autora em perceber a propagação e a 
reprodução destas lembranças para além do território europeu ou mesmo marroquino. 
A visão da autora tende a ser cosmopolita e pós-colonialista, no sentido de perceber a 
conexão e integração das histórias. Em “Memória imediata” há uma descrição maior das 
obras de Shinab al-Khafadi e de Ibn al-Qadi, em que a autora também comenta sobre 
as suas conexões. “Memória Cortesã” é o tópico em que Lucette Valensi (1996, p. 58) 
buscou registrar como a corte de al-Mansur registrou a batalha que deu o trono a ele, o 
sucessor. Compulsando diversas fontes, notou que muitos dos textos cortesãos não 
mencionaram a batalha dos Três Reis, com ressalva para o relato de al-Fishtali, que, 
muito brevemente, menciona o conflito, com o objetivo de obliterar a memória do 
antecessor Abd al-Malik. As memórias sobre a batalha tiveram, como é possível antever, 
diversas funções: políticas, religiosas, pedagógicas, dentre outras. Tanto os 
portugueses, quanto os marroquinos, produziram narrativas diferentes, dependendo do 
interesse da corte. Ora, a exaltação, ora, a obliteração. O esquecimento e a lembrança 
aparecem, em um jogo de poder, como instrumentos de construção e desconstrução 
daqueles que governam os seus reinos ou nações. Há ainda o relato de Fray Juan 
Batista, um católico espanhol cativo no Marrocos, que escreveu para o público ibérico, 
buscando que Filipe II mantivesse boas relações com o sultão, destacando, neste caso, 
al-Malik (VALENSI, 1996, p. 64), sendo este mais um exemplo de como as memórias 
sobre a batalha agiram de forma prática na vida política destes dois lugares, Portugal e 
Marrocos. No que diz respeito ao tópico “Memória hagiográfica”, foi mencionado que 
Muhammad al’Arbi al-Fasi, nascido em 1580 e morto em 1642, é o autor de uma dúzia 
de obras e, sendo filho de um grande místico, fundador da zauia shadilia, evoca o seu 
pai que relata a batalha dos Três Reis como um dos eventos que marcaram a sua vida, 
deslocando a atenção para outros participantes e enxergando a batalha como uma 
guerra santa e como uma vitória sobre o infiel (VALENSI, 1996, p. 69). Enfim, O número 
dos escritos que contaram a batalha é pequeno, e se pode supor que as cópias, que 
permaneceram sob forma manuscrita até o século XIX ou até o século XX, eram raras 
e conheceram uma circulação reduzida. Seria lícito dizer que caíram no esquecimento? 
Não, pois os escritos permanecem, e os traços que deixara, entre os autores mais 
tardios permitem pensar que fixaram e mantiveram a lembrança da batalha, nem que 
fosse num círculo estreito de letrados (VALENSI, 1996, p. 69). Diante do que foi 
apresentado e discutido, percebemos que o esquecimento verdadeiro das lembranças 
dos vencedores não aconteceu, afinal, depois de mais de quatro séculos, Lucette 
Valensi recuperou, através de um trabalho árduo de pesquisa, diversos relatos 
importantes, embora, muitas das vezes, não são sejam comumente abordados por 
alguns estudiosos do sebastianismo. Atualmente, com a facilidade da internet podemos 
consultar acervos do mundo inteiro em questão de segundos, mas, embora não seja 
novidade na historiografia a preocupação com uma História integrada, muitos 
historiadores permanecem escrevendo de modo aldeado, desconsiderando, ou pouco 
considerando, as trocas interplanetárias. Assim, considerando as lições de Certeau, 
temos que Lucette Valensi, por ter tido uma vivência cosmopolita, estudando e vivendo 
em diferentes lugares, consegue transitar muito bem pelo Oriente e pelo Ocidente, 
sendo capaz de registrar em seu trabalho essas conexões. O fato de saber ler em árabe 
e perceber a dimensão cultural da religião também foi responsável por estes resgastes 
importantes de fontes antigas. 
 

Conclusão 
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Como as lembranças sobre a Batalha de Alcácer Quibir foram sendo construídas do 
lado vencedor e do lado derrotado? Com este objetivo, Lucette Valensi escreveu o seu 
livro, “Fábulas da Memória”, utilizando diversas fontes e extensa bibliografia. Com 
inspiração na operação historiográfica de Certeau, investigamos o lugar social de 
Valensi e notamos que, antes do livro em espeque, a autora já se debruçava sobre 
questões do Magreb e dessa relação entre o Oriente e o Ocidente, que obrigatoriamente 
perpassa pela Batalha de Alcácer Quibir, que envolveu Portugal e Marrocos em 1578, 
resultando na morte de três reis. Em sendo franco-tunisiana, a autora conhece o árabe 
e buscou fontes nesta língua, pouco estudadas se comparadas com as fontes 
europeias, para a realização da sua obra. Com sensibilidade, em razão de suas 
vivências e estudos, captou os silêncios e a força da religião enquanto elemento cultural 
forjador de comportamentos e narrativas. No capítulo inicial do seu livro a autora tratou 
da notícia, de como teria chegado aos derrotados a notícia da morte de seu Rei Dom 
Sebastião, dos silêncios e testemunhos. No segundo capítulo, a preocupação da autora 
foi de mostrar como a lembrança foi sendo guardada para os vencedores, mostrando 
os ecos, e como a corte procedeu com as memórias da batalha e suas consequências. 
Sobre a mensagem do rei, foi dito que se perdeu, existindo apenas um eco refletido na 
resposta do sultão Murad III. Então, grande parte dos registros conhecidos e estudados 
foi encontrada nos arquivos diplomáticos e em relatos posteriores. Para tanto, utilizou 
fontes não europeias como os relatos de al-Djannabi, da Ásia menor; os registros do 
marroquino Ibn al-Qadi em Fezzan e o testemunho do jurista egípcio Shinab al-Din al-
Khafadi que mostram como os ecos da batalha chegaram em seus tempos e lugares. 
Sobre a memória hagiográfica, também mencionou Muhammad al’Arbi al-Fasi, que 
trouxe uma dimensão religiosa mais preponderante sobre os fatos. A Batalha de Alcácer 
Quibir é fundamental para se compreender como se moldará o sebastianismo em 
Portugal e, desse modo, é preciso que nos atentemos sobre como se deu os processos 
de esquecimento e de lembrança acerca dos fatos desse conflito. Por si só, foi um 
confronto que envolveu diversos povos, e suas consequências impactaram ainda outros 
mais. Ter a dimensão que desta integração planetária é indispensável para a escrita da 
História. As histórias não estão desconectadas entre si. Assim, embora esta noção não 
seja uma novidade na historiografia, em sendo uma obra do início da década de 90, 
momento em que a internet ainda estava se popularizando efetivamente, o livro “Fábulas 
da Memória” torna-se um trabalho admirável pelo número de fontes e bibliografia 
consultadas que vão além daquelas europeias. 
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TÍTULO: ELEMENTOS SUBJETIVOS RELACIONADOS À CRIATIVIDADE NAS 

PRÁTICAS DOCENTES EM CONTEXTOS INCLUSIVOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Resumo 

 

A Educação Inclusiva é um paradigma educacional que desafia a escola a mudar a sua 
organização e funcionamento para atender a todos os alunos, independente da 
condição que apresente, no intuito que estes não sofram nenhuma exclusão. Nesse 
contexto, o presente trabalho aborda uma pesquisa caracterizada como Análise 
Bibliográfica, fundamentada teoricamente em Brasil (2008), Brasil (1997), González Rey 
(2011), González Rey e Mitjáns Martínez (2017), dentre outros. O trabalho está 
vinculado ao Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC e seu planejamento 
foi reconfigurado devido à suspensão das atividades presenciais na UFRN, que 
impossibilitou a realização da pesquisa empírica. O projeto foi renovado para ter 
continuidade no período de agosto de 2020 a julho de 2021. No interstício concluído, 
tivemos como objetivo geral: compreender a criatividade com base na Teoria da 
Subjetividade elaborada na perspectiva histórico-cultural e como objetivos específicos: 
identificar elementos subjetivos que se relacionam com a criatividade nas práticas 
pedagógicas; discutir a relevância da criatividade para efetivação dos processos de 
inclusão escolar. A construção dos dados se deu através da análise bibliográfica. A partir 
das informações construídas na pesquisa consideramos que criatividade é de grande 
relevância para efetivação dos processos de inclusão escolar, seja pela diversidade de 

demanda de tais processos, bem como para o próprio bem-estar do professor. 

 
 
Palavras-chave: Subjetividade. Criatividade. Educação Inclusiva. 

TITLE: SUBJECTIVE ELEMENTS RELATED TO CREATIVITY IN TEACHING 

PRACTICES IN INCLUSIVE CONTEXTS: BIBLIOGRAPHIC REVIEW 

Abstract 

 

The Inclusive Education is an educational paradigm that challenges the school to change 
its organization and functioning to serve all students, regardless of their condition, in 
order that they will not suffer any exclusion. In this context, the present work addresses 
a research characterized as Bibliographic Analysis, theoretically grounded in Brazil 
(2008), Brazil (1997), González Rey (2011), González Rey and Mitjáns Martínez (2017), 
among others. The work is linked to the Institutional Scientific Initiation Program - PIBIC 
and its planning was reconfigured due to the suspension of on-site activities at UFRN, 
which made empirical research impossible. The project was renewed for continuity from 
August 2020 to July 2021. In the completed interstice, we had as a general objective: to 
understand creativity based on the Theory of Subjectivity elaborated in the historical-
cultural perspective and as specific objectives: to identify subjective elements that relate 
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to creativity in teaching practices; discuss the relevance of creativity to make school 
inclusion processes effective. The construction of the data took place through 
bibliographic analysis. Based on the information constructed in the research, we consider 
that creativity is of great relevance for the effectiveness of school inclusion processes, 
whether due to the diversity of demand for such processes, as well as for the teacher's 
own well-being. 

 
 
Keywords: Subjectivity. Creativity. Inclusive education. 

Introdução 

A Educação Inclusiva é um paradigma educacional que desafia a escola a mudar a sua 
organização e funcionamento para atender a todos os alunos, independente da 
condição que apresente, no intuito que estes não sofram nenhum tipo de exclusão. 
Quanto ao contexto educacional inclusivo, a Educação Especial se constitui como 
modalidade que tem a função de complementar ou suplementar o processo de 
escolarização dos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades/superdotação, cuja oferta tem a função de contribuir para que esses 

alunos alcancem êxito no processo de aprendizagem e desenvolvimento. 

No século passado, houve uma mudança sobre a atenção educacional direcionada a 
pessoas com algum tipo de deficiência ou com outras necessidades especiais, pessoas 
estas que foram excluídas desse processo durante muito tempo. Essa mudança teve 
como marco a Declaração de Salamanca, elaborada em 1994, e afirmada como um 
documento de consenso mundial, que explicita o compromisso para com a Educação 
para Todos e reconhece a necessidade, bem como a urgência no providenciamento da 
educação para crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais 

dentro do sistema regular de ensino (BRASIL, 1997). 

Tal compromisso passou a ser consolidado nos países envolvidos, materializando-se 
especialmente na elaboração e execução de políticas educacionais inclusivas. A 
supramencionada declaração serviu de base para a produção de documentos 
orientadores da Educação Inclusiva no país, dentre eles a Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). 

A Política citada é um documento cujo objetivo é garantir o acesso, a participação e a 
aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação em escolas regulares, e orienta os sistemas de ensino 
para promover as respostas às necessidades educacionais especiais (BRASIL, 2008). 
Sendo assim, os sistemas de ensino devem organizar suas condições de acesso aos 
espaços, recursos pedagógicos e à comunicação de modo que favoreçam a promoção 
da aprendizagem, bem como, a valorização das diferenças, de forma a atender as 
necessidades educacionais de todos os alunos. Assim sendo, a acessibilidade deve ser 
assegurada mediante a eliminação das barreiras arquitetônicas, na edificação - 
incluindo instalações, equipamentos e mobiliários – bem como nos transportes 

escolares e nas barreiras referentes às comunicações e informações (BRASIL, 2008). 

Apesar dos documentos orientadores para a Educação Inclusiva, em duas pesquisas 
que realizamos nos períodos de 2017-2018 e 2018-2019, constatamos que a inclusão 
escolar de pessoas com deficiência e/ou outras necessidades educacionais especiais, 
ainda se constitui como um desafio para a escola e para os professores. A realidade por 
nós encontrada nos chamou uma atenção especial uma vez que tais profissionais 
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relataram que participam de formação continuada regularmente, sendo que essa 
formação acontece até mais de uma vez ao ano. 

Diante de tal realidade, consideramos que a criatividade se constitui como essencial 
para que a escola ultrapasse os desafios pedagógicos e promova uma educação de 
qualidade. Consoante Mitjáns Martínez (2008), a criatividade consiste na produção de 
algo novo e valioso em uma determinada área da atividade humana. Nesse sentido, a 
criatividade se constitui como fundamental no processo de Educação Inclusiva, visto 
que a sua expressão pode contribuir para a elaboração de estratégias que favoreçam a 
aprendizagem e o desenvolvimento dos educandos. 

Este texto é resultado de uma pesquisa de caráter bibliográfico, a qual tem como 
objetivos: compreender a criatividade com base na Teoria da Subjetividade elaborada 
na perspectiva histórico-cultural; identificar elementos subjetivos que se relacionam com 
a criatividade nas práticas pedagógicas; discutir a relevância da criatividade para 
efetivação dos processos de inclusão escolar. 

 
Metodologia 

 

Para a realização da pesquisa que culminou neste trabalho, nos ancoramos na 
abordagem metodológica Análise Bibliográfica. Este tipo de pesquisa tem como 
finalidade conhecer diferentes formas de contribuição científica já produzidas sobre 
determinado assunto, com o intuito de encontrar dados atuais, bem como relevantes 
sobre o tema em investigação. Utiliza-se exclusivamente de material já elaborado e 
disponível, em especial livros e artigos científicos, sendo mais ampla que a análise 
documental (METRING, 2010). 

A pesquisa teve início por meio de levantamento bibliográfico, concomitantemente com 
reuniões quinzenais para estudos teóricos e discussões acerca da temática abordada. 
Tem como embasamento teórico e metodológico os seguintes referenciais: Brasil 
(2008), Brasil (1997), González Rey (2011), González Rey e Mitjáns Martínez (2017), 

Mitjáns Martínez (2003; 2008), Metring (2010) e Vieira (2012). 

Após esse momento inicial, foi planejada a execução da parte empírica da investigação. 
No entanto, esta não ocorreu em virtude da Pandemia provocada pelo Novo Corona 
vírus (COVID19), que demandou medidas de prevenção, dentre as quais o 
distanciamento social, o que acarretou a suspensão das aulas presenciais no mês de 
março do corrente ano. Assim sendo, não houve a possibilidade de efetuarmos a 
pesquisa nas escolas, o que nos condicionou a realizarmos a investigação com a 
abordagem de caráter Bibliográfico. 

Nesse sentido, passamos a nos reunir, por meio da Plataforma Google Meet, para dar 
continuidade à pesquisa e planejar a nova direção da investigação. Nesse contexto, 
entendemos que seria necessário fazermos uma Análise Bibliográfica sobre a 
criatividade com base na teoria da subjetividade, visto ser a base teórica que subsidiará 

as análises da pesquisa empírica, renovada para ser efetivada no período 2020/2021. 

Assim, no próximo tópico apresentaremos a discussão das informações construídas 
nesse percurso de pesquisa. Nesse sentido, ressaltamos que elas foram organizadas 
em dois eixos temáticos, os quais foram definidos de acordo com os objetivos 
específicos da pesquisa. O primeiro eixo foi denominado de “Elementos subjetivos que 
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se relacionam com a criatividade nas práticas pedagógicas” e o segundo eixo delimitado 
como “A relevância da criatividade para efetivação dos processos de inclusão escolar”. 

 
Resultados e Discussões 

 

Neste tópico, apresentaremos os resultados obtidos na pesquisa, que consiste numa 
revisão bibliográfica referente ao aporte teórico que embasa a nossa investigação. Na 
revisão bibliográfica foi possível compreender a criatividade com base na Teoria da 
Subjetividade elaborada na perspectiva histórico-cultural. Nesse sentido, estudamos 
sobre os elementos subjetivos que se relacionam com a criatividade nas práticas 
pedagógicas, bem como, sobre a relevância da criatividade para efetivação dos 
processos de inclusão escolar, aspectos que apresentaremos nos dois eixos de 
discussão, a seguir. 

3.1 Elementos subjetivos que se relacionam com a criatividade nas práticas 
pedagógicas 

Neste texto, abordamos a subjetividade com base na perspectiva histórico-cultural 
conceituada na Teoria da Subjetividade por González Rey (2003; 2011; 2017). Tomando 
como base os trabalhos de Vigotsky, González Rey elaborou uma nova concepção 
sobre a subjetividade, a qual considera a cultura como condição para o seu 
desenvolvimento sendo a segunda, também constituída pela primeira. Nesse sentido, 
para o teórico a subjetividade é: 

[...] um sistema simbólico-emocional orientado à criação de uma realidade 
peculiarmente humana, a cultura, da qual a própria subjetividade é condição para o seu 
desenvolvimento e dentro da qual tem a sua própria gênese, socialmente 
institucionalizada e historicamente situada (GONZÁLEZ REY; MITJÁNS MARTÍNEZ 
2017, p. 27). 

O autor rompe com a dicotomia entre homem e sociedade, e os concebe como 
constituintes e constituidores concomitantemente, processo que ocorre através da 

interação constante. Vieira (2012) afirma que para González Rey a subjetividade: 

[...] não é uma essência inata, imutável e universal da psique humana, como também 
não consiste na transferência entre os planos externo e interno, pois isso levaria a 
entender que o contexto e o indivíduo seriam unidades dicotômicas, de formações 
desconexas e diferenciadas. Por outro lado, a subjetividade não é o resultado de um 
processo de interiorização do mundo externo, mas uma produção humana (VIEIRA 
2012, p. 84). 

Para essa perspectiva teórica a subjetividade não é inata, ela se constitui nas dimensões 
social, cultural e histórica, recebendo estímulos do meio e contribuindo com este, bem 
como, não é um processo linear, mas em constante transformação. Não é universal, 
pois cada indivíduo constrói a própria subjetividade de acordo com a sua experiência de 
vida e o sentido subjetivo que gera nas suas experiências. Nesse sentido, na definição 

de subjetividade proposta por Gonzalez, o subjetivo: 

[...] tem sua gênese no percurso de uma vida em que transcorre numa multiplicidade de 
contextos sociais e culturais no curso de uma experiência histórica, - implica 
compreendê-la como um aspecto inseparável da condição humana, portanto, tão 
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objetivo como o resto das formas de existência daquilo que temos convencionado 
chamar de realidade (GONZÁLEZ REY 2011, p. 48). 

Assim, a subjetividade se constitui como “[...] um sistema de sentidos subjetivos que 
aparecem organizados em múltiplas configurações particulares [...], as quais tomam 
formas diversas segundo os contextos e o tipo de ação em que o sujeito está envolvido 
[...]” (GONZÁLEZ REY, 2011, p. 48). 

Para o autor, a subjetividade apresenta duas dimensões: a subjetividade social e a 
subjetividade individual. A primeira é definida como a forma pela qual “[...] múltiplas 
configurações de espaços sociais e ordens diferentes se configuram subjetivamente em 
cada espaço social concreto, em seus processos constituintes e nos indivíduos que 
interatuam nesses espaços” (GONZÁLEZ REY; MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017, p. 83). A 
subjetividade social se constitui em face à atuação do sujeito em um determinado 
contexto social, onde estabelece reações e relações diversificadas com os outros 
sujeitos e elementos de sentidos recebidos de outros âmbitos sociais (VIEIRA, 2012). A 

autora relata, que para González Rey: 

A subjetividade individual se define, segundo o autor, somente no tecido social no qual 
o sujeito está inserido. Outro aspecto relevante abordado é que, embora a subjetividade 
individual se constitua no cenário social, o sujeito não se dilui nesse social. A realidade 
não determina o homem como reflexo do que ocorre fora dele, uma vez que o sujeito 
não se submete ao social incondicionalmente (VIEIRA, 2012, p. 89). 

Nesse sentido, a subjetividade individual se constitui socialmente por meio da relação 
entre o individual e os aspectos que constituem o meio social. Entretanto, o social não 
é um aspecto definidor de forma absoluta e invariável nessa constituição, visto que, os 
indivíduos inseridos em tal sociedade podem gerar sentidos subjetivos diferentes em 
relação aos mesmos aspectos sociais. Esses sentidos são gerados conforme com as 
experiências de cada indivíduo, a forma como ele gera sentido a tal aspecto, assim 

como na inter-relação dos novos sentidos com sentidos já existentes. 

Nessa perspectiva, o sentido subjetivo é concebido como “[...] um sistema simbólico-
emocional em constante desenvolvimento, no qual cada um desses aspectos se evoca 
de forma recíproca, sem que um seja causa do outro, provocando constantes e 
imprevisíveis desdobramentos que levam a novas configurações de sentido subjetivo” 
(GONZÁLEZ REY, 2008, p. 34). Nesse sentido, as configurações subjetivas constituem 
a organização de sentidos subjetivos em que se organizam a subjetividade individual e 
a social (GONZÁLEZ REY; MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017). 

Sendo assim, a subjetividade social, a subjetividade individual, as configurações 
subjetivas e o sentido subjetivo são elementos subjetivos que se relacionam com a 
criatividade nas práticas pedagógicas. Os elementos que compõem estas práticas estão 
imbuídos da subjetividade individual do professor e da subjetividade social, esta 
composta da subjetividade da escola e do meio social em que transita o educador, bem 
como, do sentido subjetivo gerado por esse profissional em relação à educação e ao 
sentido que a profissão tem em sua vida. 

Nesse sentido, da criatividade no trabalho pedagógico participam “[...] tanto as 
configurações subjetivas do professor e sua condição de sujeito, quanto as 
configurações subjetivas do espaço escolar e de outros espaços vinculados com ele” 
(MITJÁNS MARTÍNEZ 2008, p. 76). Apresentaremos cada um de forma resumida, o 
primeiro aspecto elencado pela autora são as configurações subjetivas constituídas no 

professor no percurso de sua história de vida: 
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- Configurações subjetivas, diretamente relacionadas com a ação criativa do professor, 
são articulações dinâmicas, altamente individualizadas de processos subjetivos que 
constituem o que denominamos configurações criativas (Mitjáns Martínez, 1997). 
Alguns elementos comuns às configurações criativas de pessoas com alto nível de 
criatividade no seu trabalho profissional, entre eles professores, encontrados por nós, 
foram: 

- Alto grau de desenvolvimento da motivação para a profissão – a profissão é uma 
tendência orientadora da personalidade; 

- Clara orientação de futuro na esfera profissional; 

- Força da individualidade – a autovalorização como importante elemento dinâmico da 

expressão criativa; 

- Orientação muito ativa para a superação profissional; 

- Orientação consciente para a criação (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2008, p. 76). 

Quanto aos elementos comuns “[...] não são os únicos integrantes das configurações 
criativas. Pelo caráter altamente singularizado delas, muitos processos e sentidos 
subjetivos diversos podem integrá-las” (MITJÁNS MARTÍNEZ 2008, p. 76). O segundo 
aspecto relacionado à criatividade apontado pela autora é o professor, na sua condição 
de sujeito, o qual, nessa condição: 

[...] elabora representações do espaço escolar pelas quais organiza sua ação, toma 
decisões, resolve conflitos e exerce intencionalmente sua ação educativa. No seu 
trabalho pedagógico, experimenta vivências emocionais diversas, susceptíveis de 
organizar-se em sentidos subjetivos que, surgidos na ação, também a mediatizam 
participando em alguma medida na caracterização de sua ação como mais ou menos 
criativa. É o professor, na sua condição de sujeito, quem planeja e desenvolve o trabalho 
pedagógico a partir de suas configurações subjetivas, das características do contexto 
em que atua e da subjetividade social que o caracteriza (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2008, 

p. 77). 

Na condição de sujeito, o professor pode contribuir significativamente no processo 
educacional inclusivo. Por fim, a autora aborda o terceiro aspecto que participa da 
criatividade no trabalho pedagógico do professor, a subjetividade social da escola, a 

qual: 

[...] está integrada por significados e sentidos diversos; entre eles, o clima emocional, 
as formas de relação, o sistema de crenças e valores em relação ao ensinar, ao 
aprender, ao aluno e ao trabalho pedagógico, o sistema de regras (explícitas e 
implícitas) que regem o trabalho institucional, o significado dado a criatividade e muitos 
outros aspectos (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2008, p. 78). 

Sendo a subjetividade social constituída e concomitantemente constituidora da 
expressão da criatividade ou a falta desta nas práticas pedagógicas dos professores, 

bem como, na aprendizagem dos educandos. 

3.2 A relevância da criatividade para efetivação dos processos de inclusão escolar 

O processo de inclusão escolar requer, dentre outras coisas, uma diversidade 
metodológica nas práticas pedagógicas e essa diversidade, por sua vez, necessita da 
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criatividade do professor e demais profissionais da Educação. Tomando por base a 
Teoria da Subjetividade de González Rey, Mitjáns Martínez elaborou o conceito de 
criatividade, no qual nos apoiamos neste trabalho. Segundo a autora, criatividade é um 
processo complexo da subjetividade humana em sua concomitante condição de 
subjetividade individual e subjetividade social a qual se expressa na produção de algo 
que é considerado ao mesmo tempo “novo” e “valioso” em um determinado campo da 

ação humana (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2008). 

A expressão da criatividade se constitui como a produção de algo novo e valioso, 
entretanto, a produção de algo novo em um determinado contexto precisa 
necessariamente ser considerada valiosa para se constituir como criativa, da mesma 
forma que no processo de inclusão escolar. Quanto ao trabalho pedagógico, a 
introdução de algo novo se mostra relevante quando essa “inovação” contribui para os 
processos de desenvolvimento e aprendizagem dos educandos. 

Quanto aos processos de inclusão escolar, a criatividade se mostra valiosa no que se 
refere à busca por alternativas que supram as demandas do processo educacional 
inclusivo. Nesse sentido, a concepção de inclusão implica: 

[...] uma alta dose de criatividade e de inovação na instituição escolar, já que esta tem 
uma longa história de padronização e homogeneização dos processos educativos e, 
consequentemente, de exclusão daqueles que “não aprendem” segundo as ações 
padronizadas que caracterizam boa parte do trabalho pedagógico (MITJÁNS 
MARTÍNEZ, 2008, p. 73). 

Nessa perspectiva, a necessidade de mudanças referente ao trabalho pedagógico “[...] 
justifica-se pelo seu próprio fim: ensinar, educar. Para cumprir adequadamente seus 
próprios objetivos, o trabalho pedagógico tem que ser, em alguma medida, criativo” 
(MITJÁNS MARTÍNEZ 2008, p. 73). Dada à complexidade, diversidade e singularidade 

[...] dos processos de aprendizagem e desenvolvimento humanos demandam ações 
diversificadas e criativas se a pretensão é realmente promove-los de forma efetiva. A 
consideração dos alunos como sujeitos singulares implica o reconhecimento da 
diversidade presente na sala de aula e a exigência de uma atuação diversificada em 
virtude das múltiplas situações de aprendizagem e desenvolvimento que o professor 

tem que promover e gerenciar (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2008, p. 73). 

Os processos de inclusão escolar devem caminhar juntos a criatividade, uma vez que 
esta pode contribuir para a valorização da diversidade e para o alcance do objetivo do 
ensino, o qual se constitui como a aprendizagem do aluno. 

 
Conclusão 

 

Ao fim da nossa investigação, identificamos o conceito de criatividade, elaborado com 
base na Teoria da Subjetividade na perspectiva histórico-cultural. Bem como, 
constatamos que, tendo em vista o paradigma educacional inclusivo e as diversas 
demandas frente a esse modelo, a criatividade se constitui como necessária para a 
efetivação da inclusão educacional. Para que a escola seja efetivamente inclusiva, ela 
deve suprir as necessidades de desenvolvimento e aprendizagem dos seus educandos, 
o que requer práticas educacionais diversificadas. 
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No que concerne aos elementos subjetivos que se relacionam com a criatividade nas 
práticas pedagógicas, identificamos que são três: as configurações subjetivas 
constituídas no professor no percurso de sua história de vida; o professor, na sua 
condição de sujeito; a subjetividade social da escola, nesse sentido, as práticas 
pedagógicas são imbuídas desses três elementos subjetivos. No entanto, assim como 
a constituição de cada um desses elementos estão em constante reconfiguração, as 
práticas pedagógicas também podem sofrer interferência dessas transformações, visto 
que não se trata de algo estático e invariável. 

A criatividade é de grande relevância para efetivação dos processos de inclusão escolar, 
seja pela diversidade de demanda de tais processos, bem como para o próprio bem-
estar do professor. Quanto à expressão da criatividade, constatamos que se trata da 
produção de algo novo e valioso em um determinado contexto. O valor atribuído à 
produção desse algo novo é o que o concebe como criativo. Por fim, entendemos que 
os processos de inclusão educacional apresentam variadas demandas, as quais 

precisam de certa dose de criatividade para que sejam supridas. 
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TÍTULO: A criatividade na prática pedagógica em situações de inclusão escolar 

Resumo 

 

A inclusão escolar consiste numa perspectiva educacional que desafia a escola a 
redimensionar sua estrutura e suas ações e, nesse sentido, a criatividade se constitui 
como um elemento fundamental. Embasado nas discussões de Criatividade como 
expressão da Subjetividade humana, conformo proposto por Mitjáns Martínez (2002, 
2003, 2008), o presente trabalho tem como objetivo identificar como está acontecendo 
a oferta da educação especial na perspectiva da educação inclusiva; Compreender a 
criatividade como expressão da Teoria da Subjetividade; Analisar como a criatividade 
na perspectiva da subjetividade pode se tornar um catalisador do processo de inclusão 
social e educacional. Inscreve-se na abordagem qualitativa, caracterizando-se como 
uma pesquisa bibliográfica, revisando conceitos relativos à educação especial na 
perspectiva na da educação inclusiva e compreensão da criatividade como expressão 
da subjetividade humana em suas dimensões individual e social. Como toda pesquisa 
científica, este trabalho não possui caráter conclusivo, mas o de apresentar 
contribuições para discussões e embasamentos para pesquisas futuras que permitam 
o entendimento in loco da criatividade nas práticas pedagógicas em contextos 
inclusivos. 

 
 
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Criatividade. Subjetividade. 

TITLE: CREATIVITY IN PEDAGOGICAL PRACTICE IN SITUATIONS OF SCHOOL 

INCLUSION 

Abstract 

 

The school inclusion consists in an educational perspective that challenges the school 
to resize its structure and actions and, in this sense, the creativity constitutes a 
fundamental element. Based on the discussions of Creativity as an expression of human 
Subjectivity, as proposed by Mitjáns Martínez (2002, 2003, 2008), the present work aims 
to identify how special education has been offered in the perspective of inclusive 
education; to understand creativity as an expression of the Theory of Subjectivity; to 
analyze how the creativity from the perspective of subjectivity can become a catalyst for 
the process of social and educational inclusion. It is part of the qualitative approach, 
characterized as a bibliographic research, reviewing concepts related to special 
education from the perspective of inclusive education and the understanding of creativity 
as an expression of human subjectivity in its individual and social dimensions. Like all 
scientific research, this work does not have a conclusive character, but to present 
contributions to discussions and foundations for future research that allow the 
understanding in loco of creativity in pedagogical practices in inclusive contexts. 
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Introdução 

O Plano de Trabalho A Criatividade na Prática Pedagógica em Situações de Inclusão 
Escolar que integra o Projeto de Pesquisa intitulado A Expressão da criatividade nas 
Práticas Pedagógicas Desenvolvidas em Contextos Educacionais Inclusivos objetivou 
investigar a expressão da criatividade nas práticas pedagógicas de professores que 
atuam em instituições escolares da rede municipal de Caicó/RN, nas quais há alunos 
com deficiência e/ou com outras necessidades educacionais especiais matriculados. 
Também foi norteado pela intenção de analisar como tal expressão se relaciona com a 
efetivação da inclusão desses educandos. 
A metodologia adotada para a realização desta investigação rompe com a tradição 
empirista e neutra de pesquisa, pois abre um novo e significativo caminho para a 
produção de conhecimentos no campo das ciências humanas, pela compreensão de 
que o psiquismo humano tem, em sua gênese, uma construção social, mediada pela 
interação entre sujeitos singulares, que atribuem sentidos e valores diferenciados às 
suas ações, segundo as características e as peculiaridades dos contextos em que vivem 
e em que atuam. 
A compreensão e a interpretação dos fenômenos psicossociais, portanto, não são 
possíveis por meio de instrumentos que visem apreendê-los objetivamente, mas sim 
através de uma abordagem qualitativa. A abordagem Qualitativa de Pesquisa é 
discutida, dentre outros teóricos, por Lüdke e André (1984); Triviños (1987); Bogdan e 
Biklen (1994); Minayo (1999; 2004); Haguette (2000); André (2005), dentre outros. 
Neste trabalho, adotamos os princípios teórico-metodológicos da Epistemologia 
Qualitativa, proposta por González Rey (2005a; 2005b). A possibilidade de abertura a 
novas formas de comunicação e expressão por parte dos participantes de uma pesquisa 
e, principalmente, a constante produção de ideias por parte do pesquisador no curso da 
pesquisa são aspectos que caracterizam a Epistemologia Qualitativa. 
A proposição da pesquisa, bem como deste plano de trabalho, se justifica pelas 
demandas atuais referentes à efetivação das políticas educacionais inclusivas, para as 
quais é urgente a construção de conhecimentos relativos à criatividade nas práticas 
pedagógicas desenvolvida em contextos educacionais em que estejam matriculados 
estudantes com deficiência ou outra necessidade educacional especial. 
A pesquisa foi elaborada visando alcançar os seguintes objetivos: analisar de que forma 
se expressa a criatividade na prática pedagógica de professores que atuam em 
situações de inclusão escolar de alunos com deficiência; Compreender a relação entre 
as práticas pedagógicas criativas e a aprendizagem e desenvolvimento de estudantes 
com deficiência bem como com a efetivação da inclusão escolar; Desenvolver as 
habilidades para registrar, descrever e analisar informações em um processo de 
investigação, primando pela postura ética e o respeito à diversidade humana; Produzir 
textos sobre os resultados da pesquisa em forma de resumos e artigos, observando as 
normas acadêmico-científicas e desenvolvendo a capacidade de análise e de crítica 
sobre o tema estudado. 
Com a suspensão das atividades presenciais na UFRN por meio da Portaria nº 
452/2020-R, de 17/02/2020 e a suspensão das aulas nas escolas municipais de 
Caicó/RN, tornou-se inviável efetuar a pesquisa de campo em uma instituição de ensino. 
Assim, o estudo foi redimensionado e, as atividades foram direcionadas para uma 
revisão bibliográfica, para o que foi necessário realizar uma adequação nos seus 
objetivos. Os objetivos elaborados inicialmente serão desenvolvidos na próxima edição, 
pois o projeto foi renovado para o interstício 2020/2021. 
Assim, os objetivos discutidos neste trabalho são identificar como está acontecendo a 
oferta da educação especial na perspectiva da educação inclusiva; Compreender a 
criatividade como expressão da Teoria da Subjetividade; Analisar como a criatividade 
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na perspectiva da subjetividade pode se tornar um catalisador do processo de inclusão 
social e educacional. 
 
Metodologia 

 

O Projeto foi estruturado em oito atividades a serem desenvolvidas ao logo do ano de 
2019 e 2020. Tendo sido desenvolvidas as atividades de reunião para estudo e 
orientações, leitura e fichamento do referencial teórico e a definição da instituição para 
realização da pesquisa que se deu ao considerar elementos que caracterizem a unidade 
educacional escolhida como mais próxima ao processo inclusivo, possível criatividade 
os professores e o número elevado de alunos de constituem o público-alvo da educação 

especial. 

As etapas correspondentes à construção das informações por meio dos instrumentos 
de pesquisa e a organização e análise dos dados tiveram suas execuções 
comprometidas devido à urgência sanitária provocada pela disseminação do Sars-Cov-
2 causador da COVID-19, motivo pelo qual o Reitor da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte instituiu a Portaria nº 452/2020-R, de 17/02/2020 em que, entre outras 
providências, suspendeu por prazo indeterminado, as aulas de qualquer modalidade, 
eventos acadêmicos, científicos, culturais e esportivos que resultem em aglomeração 
de pessoas e a manutenção de projetos de pesquisa e extensão que não impliquem a 
aglomeração de pessoas em acordo com as autoridades sanitárias. 

Em consonância ao Decreto Estadual Nº 29.524 de 17 de março de 2020 em que 
determina a suspensão das aulas da rede de ensino em âmbito estadual, a Prefeitura 
de Caicó/RN por meio do Decreto Nº 747, de 20 de março de 2020, suspendeu as aulas 
no âmbito do município. Como consequência dessas medidas, o Projeto passou por um 
processo de reestruturação de seu planejamento assumindo um caráter de pesquisa 
bibliográfica, visando o aprofundamento das temáticas para, após o estabelecimento do 
novo normal e a retomada das atividades presenciais na esfera Universitária e da 

Educação Básica, seja possível a continuidade da pesquisa em campo. 

Para Metring (2009, p. 63), a pesquisa bibliográfica “tem a finalidade de conhecer as 
diferentes formas de contribuição científica já realizadas sobre determinado assunto, 
visando encontrar dados atuais e relevantes sobre o tema investigado”. Essa 
metodologia de pesquisa é base para qualquer tipo de pesquisa, por utilizar materiais 
científicos já elaborados sobre tema que está sendo proposto. 

A pesquisa bibliográfica deve se fazer presente em todo o projeto de pesquisa de forma 
indissociável com o trabalho de campo. Nesse sentido, Veloso (2011) aponta que, sem 
embasamento teórico sólido, não há como estruturar um trabalho científico, assim “[...] 
mesmo em trabalhos empíricos ou experimentais tem uma fundamentação teórica que 
se baseia no que já se acha pesquisado, anotado, pulicado”. 

Dessa forma, com a renovação do Projeto Pesquisa para 2020/2021 e a melhora da 
situação emergencial causada pela pandemia, aguardamos o estabelecimento do novo 
normal através dos protocolos de saúde e a retomada das atividades presenciais na 
rede de ensino para possamos realizar as atividades exploratórias de campo e a 
produção dos conhecimentos e produtos derivados do Projeto de Pesquisa. 

 
Resultados e Discussões 
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Compreensão Sobre o Processo de Inclusão 
 
O conceito de educação inclusiva ganhou notoriedade nos anos de 1990, 
principalmente, com a realização de dois eventos que foram marcos para a 
disseminação do conceito de inclusão social nos sistemas de ensino em muitos países. 
Esses eventos são: a Conferência Mundial de Educação Para Todos, ocorrida em 1990, 
na Tailândia e a Conferência Mundial de Educação Especial, promovida em 1994, na 
Espanha, onde foi elaborada a Declaração de Salamanca, que norteou leis e diretrizes 
da educação especial nos diferentes países signatários, dentre os quais o Brasil, dando 
origem a leis e políticas públicas de inclusão na sociedade e no sistema de ensino. 
Compreende-se que esses constituem movimentos em prol da inclusão educacional que 
também têm um viés econômico, sendo impulsionadores do movimento de inclusão para 
atender a uma demanda de mercado, visto que a exclusão social atingiu níveis 
alarmantes na década de 1980. O movimento de inclusão escolar também promoveu 
reflexões sobre a necessidade de se questionar a lógica de funcionamento das escolas 
para atender o público alvo da Educação Especial, independente das intervenções 
sobre eles (MENDES, 2006). 
Um novo conceito de inclusão surgiu nos anos 1990, tendo como base a teoria 
sociointerativista, que concebe o desenvolvimento humano com base nas interações 
sociais significando que, mesmo com algumas limitações, o indivíduo com deficiência, 
quando em contato com o meio social de forma irrestrita, é capaz de desenvolver de 
forma mais ampla suas habilidades e competências (STAINBACK e STAINBACK apud 
RAMOS, 2010). Assim, os alunos com deficiência matriculados em instituições de 
ensino regulares dentro de contextos inclusivos, que recebem intervenções 
pedagógicas adequadas, comportam maior possibilidade de desenvolver suas 
potencialidades. 
Para isso, a escola deve ser um espaço de discussão e inclusão, iniciando na 
elaboração do Projeto Político Pedagógico com o objetivo desconstruir estereótipos e 
proporcionando a construção e fortalecimento das diferentes identidades a partir de 
práticas pedagógicas que levem em consideração o fato de que a sala de aula não é 
homogênea e que os professores devem desenvolver metodologias de forma a atender 
as especificidades de todos os estudantes com e sem deficiência. 
Segundo Beyer (2006, p. 75), “[...] o projeto pedagógico inclusivo busca escapar desta 
dicotomia, ou seja, objetiva não produzir uma categorização alunos com e sem 
deficiência, com e sem distúrbios, com e sem necessidades especiais [...].” A escola 
inclusiva considera que seu público que compõe a comunidade escolar, é heterogêneo 
e que apresentam necessidades educacionais variadas. 
Desse modo, é possível pensar que a possibilidade de uma escola verdadeiramente 
inclusiva esteja diretamente relacionada a uma gestão que trabalhe de maneira 
colaborativa, pois não são documentos e legislações que definem a efetivação do 
processo inclusivo no sistema regular de ensino, mas sim o reconhecimento sobre a 
importância da participação real e efetiva de toda comunidade escolar no Projeto Político 
Pedagógico, nas ações cotidianas e em todas as tomadas de decisões que envolvam 
as questões relacionadas à escola e ao processo educativo (SANTOS, 2016, p. 112). 
Assim, uma escola inclusiva deve levar em consideração as diferentes potencialidades 
dos alunos de forma a atender a todos, visando o desenvolvimento das habilidades 
motoras e cognitivas. De acordo com a UNESCO (1994), “[...] aqueles com 
necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria 
acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais 
necessidades”. A escola inclusiva deve inserir o aluno com deficiência nos espaços 
sociais comuns aos alunos normais dentro e fora da sala de aula regular, evitando o 
modelo segregacionista em que os alunos com deficiência eram matriculados em 
instituições específicas para alunos especiais ou mesmo na escola comum, mas em 
turmas formadas unicamente por alunos com deficiência. 
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A escola inclusiva deve ser o aluno com deficiência como uma pessoa que irá 
desenvolver suas habilidades e competências de uma maneira diferente dos demais. 
“Independente das peculiaridades desses alunos, a educação a eles destinada deve 
revestir-se dos mesmos significados e sentidos que ela tem para os alunos que não 
apresentam deficiência” (FERREIRA e FERREIRA, 2007, p. 40). 
Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 
eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 
construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, 
tais escolas proveem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a 
eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional 
(UNESCO, 1994, p. 1). 
Assim, as escolas devem ser capazes de realizar adaptações em seu currículo e espaço 
físico para atender a alunos com deficiência. Segundo Brasil (2015), “[...] considera-se 
pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com 
as demais pessoas”. A Lei nº 13.146 de 2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência (LBI), também estabelece que “[...] toda a pessoa com 
deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não 
sofrerá nenhuma espécie de discriminação”. 
A LBI determina, no Art. 27, que é assegurado à pessoa com deficiência um sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, objetivando 
alcançar o máximo desenvolvimento possível de suas habilidades e potencialidades, 
levando em consideração suas características, interesses e necessidades de 
aprendizagem. De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) o público-alvo da educação especial é 
constituído de pessoas com deficiência, de pessoas com Transtornos Globais do 
Desenvolvimento e pessoas com Altas Habilidades/Superdotação. 
Apesar dos avanços legais, Ferreira e Ferreira (2007, p. 24) consideram, de forma geral, 
que a ampla política da educação inclusiva  
 
[...] mostra um certo nível de compromisso com as pessoas com deficiências; em outros 
momentos parece prevalecer a questão quantitativa de atendimento mais compatível 
com uma política de resultados para justificar compromissos governamentais no âmbito 
internacional. 
 
Os autores destacam que o processo de inclusão, no Brasil, se deu de forma vertical, 
em que primeiro foram criados os instrumentos legais que deram o embasamento para 
o processo de inclusão, como se a finalidade fosse apenas atender às demandas 
geradas pelo encontro de Salamanca em que o Brasil firmou o compromisso de 
promover a inclusão no sistema educacional. 
 
Porém o que se viu, no primeiro momento, foi a integração nos espaços escolares 
regulares em que os alunos com necessidades educacionais especiais não receberam 
o devido apoio das instituições de ensino, seja por falta de estrutura ou por falta de 
preparo dos profissionais, que viram surgir em suas salas de aulas um novo público com 
quem eles não tinham experiência. Estes aspectos resultaram em um fraco processo de 
aprendizado e evolução no sistema de ensino. 
 
Visando mudar o panorama de fraco processo de aprendizagem e de evolução no 
sistema de ensino, as políticas públicas devem levar em consideração que a escola é 
um espaço de desconstrução de estereótipos e um ambiente em que deve ser 
promovida a construção de um cidadão autônomo e capaz de desenvolver suas 
potencialidade e habilidades para que seja possível estar incluído na sociedade como 
indivíduo crítico. “A escolarização na perspectiva da cidadania tem como objetivo 
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educacional a formação de um homem crítico e criador, autônomo quanto aos processos 
de construção do conhecimento” (FERREIRA e FERREIRA, 2007, p. 40). 
 
Para que seja possível a efetivação da educação inclusiva no sistema educacional 
brasileiro, Lima (2006, p. 32), destaca a importância de investimentos para a realização 
de atividades de “[...] capacitação dos professores, remanejamento e reestruturação da 
escola, dinâmica da escola para receber os alunos especiais, recursos pedagógicos e 
até mesmo físicos”. 
 
Segundo Sassaki citado por Lima (2006, p. 36), é de extrema importância o 
 
[...] treinamento dos atuais e futuros professores comuns e especiais. Esses 
treinamentos deverão enfocar os conceitos inclusivistas como autonomia, 
independência, equiparação de oportunidades, inclusão social, modelo social da 
deficiência, rejeição zero e vida independente. 
 
Para Anache (2015, p. 37), “[...] a educação só será inclusiva quando todos os alunos 
se tornarem cidadãos letrados, com possibilidades de reflexão sobre a realidade”. Um 
dos desafios para construir um ambiente inclusivo é a dificuldade em elaborar uma 
proposta pedagógica capaz de abranger todos os alunos da classe escolar e 
concomitantemente atender às situações pessoais dos alunos e suas características 
específicas de aprendizagem que necessitam de uma pedagogia diferenciada de forma 
que não oportunize o surgimento de demarcações, preconceitos ou atitudes que 
desenvolvam o surgimento de estigmas indesejados (BEYER, 2006). 
 
Assim, para que uma escola inclusiva, é necessário que se garanta uma série de 
elementos, tais como o planejamento entre os professores, gestores e equipe 
interdisciplinar em que, ao mesmo tempo em que tenha uma proposta pedagógica que 
abarque todos os alunos, atenda às necessidades específicas dos educandos, os 
sentidos subjetivos desenvolvidos no ambiente educacional e, principalmente, veja o 
sujeito em sua plenitude promovendo o seu desenvolvimento criativo e sua 
emancipação como cidadão atuante no contexto escolar e social. 
 
A Criatividade como expressão da Subjetividade 
 
A teoria da subjetividade proposta por Fernando González Rey (2003) sugere que a 
subjetividade é um sistema configuracional, organizado por configurações subjetivas 
diversas em diferentes momentos e contextos da experiência humana e se organiza em 
categorias, como sentidos subjetivos, configurações subjetivas, sujeito, subjetividade 
social e subjetividade individual. 
 
González Rey e Mitjáns Martínez (2017) observam que os sentidos subjetivos são 
unidades simbólico-emocionais, nas quais o simbólico se torna emocional desde sua 
própria gênese [...] em um processo que define uma nova qualidade dessa integração 
que é precisamente a definição ontológica da subjetividade. Os sentidos subjetivos são 
formados a partir das relações entre os sentimentos e o homem nas experiências 
vivenciadas no cotidiano, relacionando contextos futuros com momentos experienciados 
em momentos passados. 
 
A categoria de sujeito diz respeito a um indivíduo “[...] que gera sentidos subjetivos para 
além de suas representações, mas que, ao mesmo tempo, toma decisões, assume 
posicionamentos, tem produções intelectuais e compromissos, que são fonte de 
sentidos subjetivos e abrem novos processos de subjetivação” (GONZÁLEZ REY e 
MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017, p. 72). 
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As categorias de subjetividade social e subjetividade individual estão interligadas de 
forma dialética em que um é construído mediante as subjetivações do outro e também 
na contraposição de ideias que promovem o processo de construção do sujeito. A 
subjetividade social é a forma pela qual essas múltiplas configurações de espaços 
sociais e ordens diferentes se configuram subjetivamente em casa como espaço social 
concreto, em seus processos constituintes e nos indivíduos que atuam nesses espaços. 
As configurações subjetivas não são estáticas ao levar em consideração diversos 
aspectos do passado, presente e a perspectiva de futuro que o sujeito possui 
(GONZÁLEZ REY e MITJÁNS MARTÍNEZ, 2017). 
 
É sob a luz da Teoria da Subjetividade que Mitjáns Martínez propõe a Criatividade como 
um processo plural, possuindo relação direta com a expressão de um sujeito constituído, 
levando em consideração conceitos subjetivos relativos ao seu contexto social. Mitjáns 
Martínez (2002, p. 190) reconhece a criatividade “[...] como um processo complexo, 
multifacetado e heterogêneo, com diferentes formas e níveis de expressão, cuja 
existência depende de condições muito diversas e da existência de outros processos 
psicológicos também complexos”. 
 
O fenômeno criativo não é uma potencialidade com a qual a pessoa nasce, mas sim um 
processo complexo da subjetividade humana que se constitui a partir dos espaços 
sociais nos quais o sujeito está inserido, se manifestando de modo específico de acordo 
com a área na qual ocorre e em níveis diferenciados em cada indivíduo (MITJÁNS 
MARTÍNEZ apud CORES, 2006, p. 24). 
 
A criatividade se expressa a partir de uma ação ou produto que se caracteriza por ser 
algo novo e ao mesmo tempo valioso. Na prática pedagógica, nem sempre algo 
considerado “novo”, possui carácter valioso e, portanto, não pode ser entendido como 
uma prática criativa. Quando um professor adota uma determinada metodologia, porque 
viu alguém adotando, mas ela não se mostra eficaz no seu contexto e, portanto, não 
produz efeitos positivos, não se constitui como metodologia criativa. Conforme Mirtjáns 
Martinez (2008, p. 71), 
 
Criatividade e novidade não são palavras sinônimas. A criatividade implica a novidade, 
porém, a novidade não é suficiente para se considerar um processo como criativo. O 
valor que o novo que se produz tem - no caso do trabalho pedagógico, algum tipo de 
valor para a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos - resulta essencial para a sua 
consideração como criativo. A introdução de “novidade” no trabalho pedagógico é 
importante sempre que essa novidade permita novos níveis de aprendizagem e 
desenvolvimento. A novidade pela novidade pode ser perigosa, sobretudo, nos casos 
em que são introduzidas estratégias novas que mostram ter piores efeitos que as 
“tradicionais” ou que desviam a atenção e desvirtuam os objetivos da aprendizagem. 
 
Para ser considerada uma prática pedagógica criativa, o professor não precisa criar algo 
completamente novo. Esse “novo” pode estar relacionado a uma prática pedagógica 
que não era utilizada em uma determinada escola, mas que já se tinha conhecimento 
do emprego em outra instituição. Mais importante que uma prática completamente 
inovadora, é se essa prática está adequada ao contexto socioeconômico onde a escola 
está situada, se a atividade desenvolvida foi absorvida pelos alunos e, dessa forma, 
gerou significado e ganhos significativos no processo de ensino-aprendizagem. Para 
Cores (2006, p. 27), “cabe ressaltar que não há uma relação direta entre o 
comportamento do outro e a ação criativa do sujeito, ou seja, que a criatividade não 
definida pela ação do outro, mas sim pela forma como o sujeito ‘sente’ e ‘significa suas 
vivências’”. 
 
Em relação aos estudos que correlacionem as pessoas com deficiência, Mitjáns 
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Martínez (2003) considera três hipóteses para o distanciamento e debate sobre a 
criatividade expressada por pessoas com deficiência como sendo a ênfase dada à 
deficiência em detrimento do sujeito, a consideração da criatividade como uma 
habilidade ou capacidade geral e, por último, a falta de criatividade instrumental, levando 
em consideração as condições sócio-econômicas. 
 
A autora destaca a necessidade de proporcionar a compensação da deficiência, 
reconhecendo que se deve buscar educar, antes de tudo, uma criança e não colocar o 
foco na deficiência. Muitas propostas pedagógicas ressaltam os problemas, 
desconsiderando o aluno como sujeito pensante, crítico, que deve ter condições para 
desenvolver sua autonomia. Nas concepções tradicionais, o aluno com deficiência “não 
é percebido como um elemento positivo para o desenvolvimento sócio-econômico, mas 
como um lastro que a sociedade tem que carregar” (Mitjáns Martinez, 2003, p. 76). 
A visão tradicional sobre o conceito de deficiência que ainda está presente no sistema 
de ensino, provoca o surgimento de barreiras pessoais e sociais inibidoras da 
criatividade e que dificultam a implementação de instrumentos criativos mais adequados 
que favoreçam inclusão de alunos com deficiência e a sua constituição como sujeito 
através da expressão da criatividade. Para Alencar e Martinez (1998, p. 26), 
 
[...] existe consenso em se considerarem como barreiras pessoais aqueles elementos 
que freiam o indivíduo internamente, ou seja, aquelas características do próprio sujeito 
que limitam a sua criatividade. Essas características são essencialmente 
personológicas (insegurança, falta de motivação, medo, dificuldade para ver um 
problema sob diferentes ângulos, timidez, etc.), além de outras relativas à falta de 
conhecimento ou de informação. As barreiras sociais se identificam com aqueles 
elementos culturais, institucionais, grupais, ideológicos etc., que, estando presentes no 
contexto onde o indivíduo atua, limitam sua expressão criativa (por exemplo, 
autoritarismo, falta de estímulo à criatividade, incompreensão pelos pares etc.). 
 
Assim como a educação inclusiva, a compreensão da criatividade sob a perspectiva da 
Teoria da Subjetividade leva em consideração o sujeito e suas particularidades, suas 
configurações sociais e individuais, promovendo uma aprendizagem significativa. 
Segundo Csikszentmihalyi apud Alencar e Martínez (1998, p. 24), “[...] estudar a 
criatividade focalizando apenas o indivíduo é como tentar compreender como uma 
macieira produz frutos, olhando apenas a árvore e ignorando o sol e o solo que 
possibilitam a vida”. 
Para uma aprendizagem criativa por parte do aluno, é importante que o professor adote 
metodologias criativas que desenvolvam e valorizem o desenvolvimento do sentido 
subjetivo. Para Mitjáns Martínez (2003, p. 84), "[...] o professor pode e deve utilizar, para 
desenvolver seu trabalho pedagógico, todos os graus de liberdade disponíveis nos 
espaços sociais nos quais exerce sua ação e não deve se autoimpor barreiras a priori”. 
O professor deve buscar atividades que rompam com o modelo tradicional receptivo que 
tem o aluno como um ser passivo no contexto de sala aula em que está presente apenas 
para assistir uma apresentação de conteúdos promovida pelo docente. 
A expressão da criatividade está relacionada ao grau de motivação que um sujeito tem 
ao executar determinada tarefa. Por exemplo, um professor que é incentivado pela 
gestão escolar, tem bom relacionamento com os pais dos alunos entre outros aspectos, 
pode se sentir motivado a buscar novas metodologias que favoreçam o desenvolvimento 
das potencialidades e capacidades dos alunos, promovendo uma aprendizagem com 
um sentido simbólico para os alunos considerando o contexto sócio ambiental no qual 
estão inseridos. Conforme Mitjáns Martínez (2003, p. 73), “[...] as pessoas não são 
criativas de forma geral, mas naqueles campos de sua atividade para os quais têm 
desenvolvido motivações, capacidades, valores etc., e que constituem importantes 
configurações de sentido subjetivo”. 
Compreender a teoria da criatividade sob a perspectiva da subjetividade aliada à 
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educação inclusiva é considerar uma série de elementos que contribuem para a 
constituição do sujeito como um ser autônomo capaz de formar seus próprios 
pensamentos, desenvolver suas habilidades e competências e expressá-las de forma 
criativa, visando sua inclusão no espaço escolar e na sociedade. Segundo Alencar e 
Mitjáns Martínez (1998, p. 31), “[...] o desenvolvimento da criatividade na educação 
passa necessariamente pelo nível da criatividade dos profissionais que nele se 
encontram. Conhecer as barreiras que enfrentam constitui uma condição necessária 
para poder superá-las”. Conhecendo as barreiras atitudinais, pessoais, sociais e 
institucionais para a promoção da inclusão, é possível agir de forma criativa para 
contornar certas barreiras para que o aluno com deficiência possa ser considerado em 
sua plenitude. 
 
Conclusão 

 

O presente Plano de Trabalho tem sido desenvolvido por meio da pesquisa bibliográfica, 
possibilitando o entendimento das relações entre a educação especial na perspectiva 
da educação inclusiva e a teoria da criatividade na perspectiva da subjetividade como 
forma de promover um ensino realmente emancipatório ao considerar o sujeito em sua 
plenitude, como um ser capaz de desenvolver suas habilidades e competências dentro 

do sistema educacional e ser atuante em ambiente social. 

A pesquisa realizada neste ano nos fez compreender o conceito de criatividade 
embasado na Teoria da Subjetividade, que foi elaborada numa perspectiva histórico-
cultural. Nesse sentido, ela é compreendida com uma expressão da subjetividade 
humana que se revela na produção de alguma coisa nova e valiosa no campo de 
atuação humana. Entendemos que tal expressão tem uma importância singular para os 
processos de inclusão escolar de pessoas com deficiência ou com outras necessidades 
educacionais especiais, pois esse processo ainda traz imensos desafios às práticas dos 
educadores e, por essa razão, a criatividade é necessária na elaboração de propostas 

que superem esses desafios. 

O Projeto de Pesquisa encontra-se renovado com as etapas de atividades em campo 
previstas para serem realizadas após o momento de urgência sanitária e a retomada 
das atividades presenciais da UFRN e das escolas municipais de Caicó, onde a parte 

empírica do Projeto será desenvolvida. 
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TÍTULO: Ser humano, pessoalização e simbologia 

Resumo 

O presente trabalho trata do tema “Ser humano, pessoalização e simbologia”, inserido 
dentro da matriz o Projeto de Pesquisa PVF14330-2017 - Entre o biológico e o humano: 
pessoalização e conflitos parentais diante da gestação e do status moral do nascituro. 
Neste contexto, serão abordadas as questões referentes a simbologia, entrando na 
seara dos Direitos Humanos, como exemplo, a partir desse ponto. O estudo do tema 
escolhido é importante porque impacta diretamente na realidade jurídica e social, sendo 
os Direitos Humanos tema de grande destaque, principalmente quanto àqueles que 
pretende defender. As dificuldades em relação à matéria derivam da problemática em 
compreender o que caracteriza os Direitos Humanos para o universo social e de direito, 
cujo presente trabalho possui justamente o intuito de se aprofundar e oferecer soluções. 
A metodologia utilizada consiste em pesquisa pura, com abordagem hipotético-dedutiva 
e qualitativa, com objetivo exploratório e propósito de pesquisa diagnóstico. Conclui-se 
que a simbologia e o significado atribuído inconscientemente a ideias como, por 
exemplo, Direitos Humanos, vão muito mais além do que o próprio universo jurídico, 
adentrando o inconsciente coletivo de Carl G. Jung e lá criando raízes, de maneira a 
sempre existir uma pré-noção social. 
 
Palavras-chave: Simbologia. Direitos Humanos. Carl G Jung. 

TITLE: Human being, personalization and symbology 

Abstract 

The present work deals with the theme “Human being, personalization and symbology”, 
inserted in the matrix the Research Project PVF14330-2017 - Between the biological and 
the human: personalization and parental conflicts in the face of pregnancy and the moral 
status of the unborn child. In this context, questions related to symbology will be 
addressed, entering the field of Human Rights, as an example, from that point on. The 
study of the chosen theme is important because it directly impacts on the legal and social 
reality, with Human Rights being a very prominent theme, especially regarding those it 
intends to defend. The difficulties about the matter stem from the problem of 
understanding what characterizes Human Rights for the social and legal universe, and 
this work has precisely the intention of deepening and offering solutions about that. The 
methodology used consists of pure research, with a deductive and qualitative 
hypothetical approach, with an exploratory objective and diagnostic research purpose. 
We conclude that the symbology and the meaning unconsciously attributed to ideas such 
as, for example, Human Rights, go much further than the legal universe itself, entering 
the collective unconscious of Carl G. Jung and taking root there, in a way that will always 
be a social pre-notion.  
 
Keywords: Symbology. Human rights. Carl G Jung. 

Introdução 
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O que caracteriza os Direitos Humanos? O que lhe confere esse status dito “superior” 
na ordem jurídica? São questionamentos de ordem prática, enfrentados por grandes 
pensadores, hoje e em séculos passados, ainda que não existissem na roupagem que 
hoje apresentam. É preciso se qualificar humano para usufruir de tais direitos ou isso é 
algo inerente? 

É dentro desse campo nublado de dúvidas que se desenvolve essa pesquisa, tendo 
como ponto de partida a obra de Carl G. Jung, intitulada de “O homem e seus Símbolos”. 
Para Jung, a linguagem é cheia de símbolos, quase sempre utilizados para expressar 
aquilo que não é possível organizar em palavras. 

[...] uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu 
significado manifesto e imediato. Esta palavra ou esta imagem têm um aspecto 
"inconsciente" mais amplo, que nunca é precisamente definido ou de todo explicado [...] 
(JUNG, 2016). 

Com este pensamento em mente, indaga-se: há um símbolo associado a ideia de 
Direitos Humanos? Um termo que não consegue ser explicado somente com base nas 
especulações e teorias a respeito do “ser humano”, mas ao qual remete-se uma pré-
concepção inconscientemente? Essas são as questões que aqui se pretende estudar, 
desvendando um pouco mais a respeito da simbologia e a associando a dúvidas práticas 
da própria vivência jurídica, como a possibilidade de definir os Direitos Humanos tendo 
como base o símbolo que este conjunto de direitos representa. 

No contexto atual do século XX, muito se questiona a respeito do que seria o “ser 
humano”, principalmente nas questões pertinentes ao aborto e a partir de que momento 
há uma vida a ser de fato tutelada pelo Estado. É, portanto, um tema atual e de grande 
repercussão, apresentando teorias diversas devido a maneira que cada pensador tenta 
organizar suas ideias com base em conhecimentos prévios e também influenciados pela 
própria cultura de suas épocas. Essa intensa discussão implica diretamente nos Direitos 
Humanos, afinal são esses que tutelam as reivindicações mais básicas desse grupo de 
indivíduos “humanos”, tornando difícil a conceituação de um instituto cujo termo principal 
ainda hoje é tão nublado. Justifica-se, pois, a tentativa de estudo através do viés da 
simbologia, objeto desta pesquisa, buscando desvendar o símbolo associado a 

compreensão de Direitos Humanos. 

 
Metodologia 

 

O presente estudo goza de estrutura conceitual, utilizando-se da revisão da rica 
bibliografia indicada e aplicando o método hipotético-dedutivo para caminhar entre as 
diversas teorias estudadas, com enfoque na obra “O homem e seus Símbolos” de Carl 
G. Jung. Dessa forma, a metodologia consiste em uma pesquisa pura, sem aplicação 
imediata prática, com o intuito de explorar o tema proposto, este pouco abordado na 
literatura, e a diagnosticar a viabilidade do uso da simbologia para a definição de 

institutos de difícil definição exata, como é o caso dos Direitos Humanos. 

Para o fim proposto, percorreu-se uma plêiade de autores que versam a respeito dos 
Direitos Humanos e da conceituação de “ser humano”, visando trabalhar a sua 
associação a ideia dos símbolos e erguer assim um raciocínio conclusivo. Logo, primou-
se pelo uso da leitura dos referenciais teóricos, método principal utilizado nesta 
pesquisa. 
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Resultados e Discussões 

 

O psiquiatra suíço C. G. Jung (1875-1961) foi um dos principais integrantes do 
movimento psicanalítico em sua fase inicial, estando ao lado de outros psicanalistas 
renomados, como é o caso do próprio Freud, de quem chegou a divergir. Para Jung, o 
dito “inconsciente” da pessoa humana não é uma “página em branco” no nascimento, 
sendo pré-constituída por uma camada de estruturas e imagens comuns a toda a 
humanidade, o que ele denomina de arquétipo, os quais se manifestam nos sonhos, 
mitos, religiões e contos de fada (SERBENA, 2010). Segundo Jung (2016): “para 
conhecer e entender a organização psíquica da personalidade global de uma pessoa é 

importante avaliar quão relevante é a função de seus sonhos e imagens simbólicas”. 

Partindo desta breve introdução ao autor em foco, voltamo-nos ao que está em xeque. 
A simbologia é a ciência que estuda a origem, a interpretação e a arte de criar símbolos. 
O chamado símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos é familiar 
no cotidiano, porém que carrega consigo um significado além daquele que é evidente. 
Muitas vezes os símbolos expressam aquilo que não se consegue encaixar em palavras, 
sendo lidos de maneira universal (JUNG, 2016). 

Segundo Jung, os símbolos tendem a ocorrer naturalmente nos sonhos, todavia há 
muitos deles cuja natureza e origem não é individual, mas sim coletiva. Dessa forma, 
nos sonhos muitas vezes aparecem elementos que não condizem com o conhecimento 
individual de mundo do sonhador, formando o que se denomina arquétipo: 

Ele é um conceito limite, pois não é acessível diretamente, mas apenas por suas 
manifestações em padrões de comportamento, em imagens, representações e 
produções humanas que são semelhantes e, desse modo, o conjunto dos arquétipos 
forma um substrato comum à humanidade denominado inconsciente coletivo ou psique 
objetiva (SERBENA, 2010). 

Os arquétipos são como um conjunto de imagens e/ou pensamentos, os quais são 
complementados pela própria experiência humana social, cultural e historicamente 
localizada. Mas qual seria, então, o arquétipo associado a ideia de Direitos Humanos? 
Essa é uma pergunta a qual Jung não oferece resposta, estando a ideia de “humano” 
não só intrincada na mente de cada um, como também sendo explicada de diversas 
maneiras por diferentes pontos de vista; como o da ciência, por exemplo, para quem a 
espécie humana é definida de maneira biológica e não filosófica e moral, como outros 
hão de afirmar. 

A quem, portanto, se destinam então os Direitos Humanos? Quem por eles devem ser 
tutelados? Qual a ideia de “ser humano” a ser associada aos indivíduos de maneira a 
lhes acobertar juridicamente com garantias? A definição que trazem Jürgen Habermas 
e Seyla Benhabib, parafraseados por Vicente de Paulo Barreto, toma por Direitos 
Humanos “um metadiscurso normativo a partir do qual se estabelecem limites e 
condições aceitáveis para se construir uma legislação ou uma decisão, ou simplesmente 
um relacionamento humano” (BARRETO, 2013). 

Os Direitos Humanos, assim como os próprios símbolos em geral, se caracterizam como 
uma construção social, remontando à noções pré-modernas no âmbito da filosofia, da 
teologia e da política, e emergindo, agora, com a pós-modernidade. Sua ideia associa-
se a de direito natural, tendo evoluído junto da sociedade (NEVES 2005). Nas palavras 
de Villey (2007), “os direitos humanos não são ‘direitos’ no sentido do positivismo 
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jurídico, mas um ideal: modelos de realização da liberdade individual (para Kant, o valor 
jurídico supremo) e de igualdade”. E estes ditos “modelos” parecem se encaixar, a 
princípio, na ideia de arquétipos trazida por Carl G. Jung em sua obra, se caracterizando 
como um substrato comum a toda a humanidade, encarado de formas diferentes por 
autores distintos, mas partindo da mesma premissa utópica de Direitos Humanos como 
um modelo de realização da liberdade individual ofertado a todos. 

O inconsciente, nos ditos de Jung, está repleto de símbolos, alguns fruto da própria 
coletividade, não se reduzindo pura e simplesmente a experiências individuais. Dessa 
forma, considerando-se que a noção de Direitos Humanos, mesmo que de maneira 
primitiva, esteve sempre intrinsecamente em debate no correr dos séculos da 
humanidade, pode-se cogitar a existência de um arquétipo coletivo ao qual associá-la, 
neste caso sem esmiuçar a ideia de “ser humano” dentro dela. Nas palavras de Mauss 
(2003), em leitura aos escritos de Jung, 

O inconsciente não se reduz ao sistema: ele está repleto de símbolos, e mesmo de 
coisas simbolizadas que lhe formam uma espécie de substrato. Ou esse substrato é 
inato: mas, sem a hipótese teológica, é inconcebível que o conteúdo da experiência a 
preceda; ou ele é adquirido: ora, o problema da hereditariedade de um inconsciente 
adquirido não seria menos temível que o dos caracteres biológicos adquiridos. Na 
realidade, não se trata de traduzir em símbolos um dado extrínseco, mas de reduzir à 
sua natureza de sistema simbólico coisas que só escapam a ele para se 
incomunicabilizar. Como a linguagem, o social é uma realidade autônoma (a mesma, 
aliás); os símbolos são mais reais que aquilo que simbolizam, o significante precede e 

determina o significado. 

Desta feita, partindo-se de uma análise baseada na teoria dos arquétipos de Jung, 
poder-se-ia pressupor a exigência de um simbolismo em torno da “ideia” de Direitos 
Humanos. Como instituto sempre presente no decorrer dos séculos, mesmo que de 
maneira frágil, a sua existência aparenta integrar o inconsciente coletivo, mostrando-se 
na mente de cada qual como um instituto de difícil explicação em termos exatos, mas 
de grande avanço, principalmente nos campos social e jurídico. 

 

Conclusão 

 

O estudo feito a respeito da teoria de Carl G. Jung é apenas o princípio, por assim dizer, 
no que condiz a profundidade e alcance da simbologia. Tal temática vai além do próprio 
universo jurídico, adentrando a psicanálise e as mais diversas teorias acerca de 
questões sociais, como é o problema da própria definição do que é o “ser humano”, por 
exemplo, ou o que se considera pessoa - ou a partir de que momento, no caso de 
discussões a respeito do aborto, por exemplo. 

Dessa forma, pode-se perceber a influência dos chamados arquétipos no dia a dia, 
tendo se mostrado uma forma diferente, e nem por isso errônea, de estudar - ou mesmo 
olhar - institutos já visualizados antes por grande filósofos e pensadores, antigos ou 
modernos. Assim, considera-se alcançado o breve intuito desse apanhado sobre a 
simbologia de Carl G. Jung, mostrando um terreno fértil a ser explorado que é o da 
simbologia, assim como foi visto que pode ser feito com relação aos Direitos Humanos. 
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TÍTULO: O direito à não existência e as wrongful actions 

Resumo 

A presente pesquisa encontra-se inserida no tema “O direito à não existência e as 
wrongful actions”, plano de trabalho do Projeto de Pesquisa PVF14330-2017 - Entre o 
biológico e o humano: pessoalização e conflitos parentais diante da gestação e do status 
moral do nascituro. Nesse contexto, será exposta a casuística iniciada nos Estados 
Unidos, de forma a determinar o conceito e aplicação das ações de wrongful life e 
wrongful birth e sua perspectiva de aplicabilidade no Brasil, especificando mais o tema. 
O estudo do tema em discussão é importante pelas tamanhas consequências trazidas 
para a realidade social quando um médico falha no dever de realizar os exames ou 
prestar as informações adequadas aos pais que esperam uma criança, a fim de que 
possam fazer uma escolha informada sobre se devem continuar ou não com a gravidez, 
resultando no nascimento de uma criança com sérias complicações limitadoras de sua 
existência. A metodologia utilizada consiste em pesquisa pura, com método de 
abordagem fenomenológico, qualitativo e comparativo, e objetivo exploratório. Conclui-
se que a definição das wrongful actions evoluiu com o tempo, e sua aceitação depende 
de diversos fatores, de aspectos sociais à jurídicos; e, como para sua efetividade é 
necessário que o aborto seja permitido, o Brasil não se encontra, no presente momento, 
apto a recepcionar o uso desses tipos de ações. 
 

Palavras-chave: Wrongful actions. Wrongful life. Wrongful birth. 

TITLE: The right to non-existence and the wrongful actions 

Abstract 

The present research is inserted in the theme “The right to non-existence and the 
wrongful actions”, work plan of the Research Project PVF14330-2017 - Between the 
biological and the human: personalization and parental conflicts in the face of pregnancy 
and moral status of the unborn child. In this context, the casuistry started in the United 
States will be exposed, in order to determine the concept and application of the actions 
of wrongful life and wrongful birth and their perspective of applicability in Brazil, 
specifying the theme more. The study of the topic under discussion is important because 
of the huge consequences brought to social reality when a doctor fails in the duty to 
perform the exams or provide the appropriate information to parents who expect a child, 
so that they can make an informed choice about whether they should continue or not 
with the pregnancy, resulting in the birth of a child with serious complications that limit 
its existence. The methodology used consists of pure research, with a 
phenomenological, qualitative and comparative approach method, and an exploratory 
objective. It is concluded that the definition of wrongful actions has evolved over time, 
and their acceptance depends on several factors, from social to legal aspects; and, as 
for its effectiveness it is necessary that abortion is allowed, Brazil is not, at the present 
moment, able to accept the use of these types of actions. 
 

Keywords: Wrongful actions. Wrongful life. Wrongful birth. 

Introdução 
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A problemática e a discussão levantadas pelas chamadas wrongful actions ainda é algo 
nascente no Brasil. Para sua melhor compreensão e entender o contexto em que tais 
ações surgiram, o que elas buscam tutelar e como poderiam ser aceitas, buscou-se 
nesta pesquisa explorar casos típicos do Direito Comparado, em especial a casuística 
dos Estados Unidos, por meio de julgados de suas Supremas Cortes. 
Inicialmente, teve-se como fundamental no estudo do projeto de pesquisa conceituar as 
wrongful actions as quais subdividem-se em duas: wrongful life e wrongful birth. Em 
casos típicos das ações de wrongful life, o médico responsável por observar a saúde da 
mãe e do feto durante a gravidez falha em diagnosticar um problema genético no feto, 
tão severo que os pais afirmam que haveriam encerrado a gravidez se tivessem 
conhecimento. Quando a criança, ou os pais a representando, traz uma pretensão ao 
Poder Judiciário alegando ter sido o médico negligente em diagnosticar seu problema, 
é o que se denomina de wrongful life claim (DOERR, 2009), ou ação de “vida indevida”. 
Os danos invocados nestas ações são emergentes do próprio nascimento da criança, 
qual seja, a vida com deficiência que não existiria não fosse a negligência do médico. 
Tais ações ainda se subdividem de acordo com a identidade do demandado: de um 
lado, as ações mais comuns, aquelas propostas pela criança, ou em seu nome, contra 
os médicos por não terem informado os pais ou falhado em diagnosticar a deficiência; 
e as ações instauradas pela criança contra um ou ambos os pais por manterem a 
gravidez ainda que contraindicação médica (SIMÕES, 2010, p. 189). 
A wrongful birth, ou ação de “nascimento indevido”, possui as mesmas circunstâncias 
de origem que a wrongful life: erro ou negligência do médico em diagnosticar ou informar 
da deficiência que impossibilitou a interrupção da gravidez. Assim, diferem-se no sentido 
que, nas ações de wrongful birth, os demandantes são os pais da criança, agindo em 
nome próprio, pretendendo uma indenização pelos danos resultantes da gravidez e da 
educação da criança, posto que foi violado seu direito de planejamento familiar 
informado e autodeterminação. Além disso, estas ações tem tido maior aceitação na 
doutrina e jurisprudência estrangeiras (SIMÕES, 2010, p. 192-193). 
No desenvolvimento do presente trabalho, foi visto que nem sempre as wrongful actions 
foram definidas dessa forma. Sua evolução por meio dos julgados apresentados é 
notória. Ao final, após apreender seu significado, foi refletida a viabilidade de sua 
realização na conjuntura brasileira, e os motivos pelos quais seria ou não possível. 
 
Metodologia 

 
O presente estudo se deu pela análise de textos e jurisprudência de forma a estabelecer 
uma síntese da maneira como foram vistas as wrongful actions nos Estados Unidos ao 
longo do tempo, por meio dos julgados mais relevantes acerca do tema. Para isto, 
utilizou-se de um método de abordagem fenomenológico, a fim de traçar como se deu 
a evolução, definição e aceitação desses tipos de ações, e comparativo, de modo a 
refletir a possibilidade de sua aplicação no Brasil. A abordagem do problema se deu de 
forma qualitativa, com natureza de pesquisa pura, e objetivo exploratório por meio do 
levantamento bibliográfico e documental da bibliografia indicada. 
 

Resultados e Discussões 

 
A discussão acerca do assunto das wrongful actions começou no processo Zepeda v. 
Zepeda, em Illinois, nos Estados Unidos, em 1963. Esta foi a primeira ação em que a 
expressão “wrongful life” foi expressamente utilizada (LIMA JUNIOR, 2017). Nela, o 
demandante era filho do demandado resultante de relacionamento adulterino, em que 
este teria induzido a mãe do requerente a manter relações com ele com a promessa de 
casamento, a qual não foi mantida, posto que, sem o conhecimento da mãe, o requerido 
já era casado. Diante disso, o demandante pediu indenização pela privação de seu 
direito de ser um filho legítimo, de ter um lar normal, de legalmente ter um pai e herdar 
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dele e de seus ancestrais paternos, além de ser estigmatizado como bastardo 
(ILLINOIS, Corte de Apelação, 1963). 
A Corte reconheceu que o dano por sofrimento mental existe, no entanto, o requerente 
não poderia usar tal afirmação como causa para sua ação, visto que o mais próximo de 
tal sofrimento seria ser estigmatizado como “bastardo adulterino” por culpa deliberada 
de seu pai; mas não haveria alegações suficientes para tal. Do mesmo modo, 
desconsiderou ser causa de difamação. Seus pedidos de possuir um lar normal e a 
igualdade que uma “criança legítima” teria também não foram aceitos, pois nem mesmo 
uma “criança legítima” poderia os exigir. Ademais, ainda segundo o julgado, o próprio 
nascimento de uma criança fora do casamento colocaria limitações em sua vida, 
principalmente na época, visto que as leis e a opinião pública sobre essas crianças ainda 
estavam em fase de mudança, de forma a garantir direitos a elas (ILLINOIS, Corte de 
Apelação, 1963). 
Diante dessa argumentação, a Corte decidiu pelo indeferimento do pedido, pois 
reconhecer sua pretensão resultaria na criação de ações por wrongful life, e os impactos 
sociais seriam tamanhos que qualquer outra pessoa que houvesse nascido em 
condições consideradas adversas por ela seria encorajada a propor a ação. Assim, 
conclui que a política estatal deveria ser declarada por representantes do povo 
(ILLINOIS, Corte de Apelação, 1963). 
Em 1965, também nos Estados Unidos, em Nova York, no caso Williams v. State, o 
requerente moveu processo contra o Estado por negligência, posto que sua mãe foi 
vítima de estupro em uma instituição de saúde mental, o que resultou em sua gravidez. 
A reparação também foi denegada sob o argumento de que nascer sob determinadas 
circunstâncias ao invés de outras não é um dano que possa ser reconhecido 
judicialmente (FORSYTH, 1983, p. 439-440), embora “wrongful life” tenha sido 
reconhecida como causa válida de ação (ST. JOHN’S LAW REVIEW, 1965). 
Foi em Gleitman v. Cosgrove, em 1967 na Suprema Corte de Nova Jersey nos Estados 
Unidos, que a ação de wrongful life foi utilizada pela primeira vez por criança com 
problema de saúde. A mãe de Jeffrey Gleitman havia contraído rubéola no primeiro 
trimestre de sua gravidez e, ao questionar os dois médicos requeridos, ambos a 
informaram que sua criança não nasceria com nenhuma deficiência. Todavia, Jeffrey 
nasceu surdo, mudo, quase cego e com a possibilidade de apresentar distúrbio mental 
(NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1967). 
A Suprema Corte de Nova Jersey assumiu que a Sra. Gleitman poderia ter obtido um 
aborto que não implicasse sanções criminais, e que não o fez pela recomendação 
inadequada dos réus. Nada obstante, não foi a conduta destes que causou os 
problemas de saúde do demandante e, assim sendo, este alega que a orientação dos 
médicos impediu sua mãe de abortar, o que teria posto termo à sua existência, e que 
sua própria vida é indevida. Diante disso, a Corte teria que analisar os danos 
compensatórios sobre a perspectiva de como estaria o requerente não fosse a 
negligência dos médicos: medindo a diferença entre sua vida com deficiência em face 
do vazio da não existência, o que seria impossível de ser reconhecido pela lei (NOVA 
JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1967), indeferindo a ação por wrongful life. 
Semelhante raciocínio foi aplicado ao que foi pedido pelos pais em wrongful birth. A Sra. 
Gleitman buscou compensação pelas consequências emocionais que sofreu pela 
condição de seu filho, enquanto o Sr. Gleitman, pelos custos da criação dele. Houvesse 
ocorrido um aborto, ambos não teriam que lidar com as complexidades de serem pais 
de uma criança deficiente. No entanto, a Corte reconheceu ser impossível comparar as 
ditas complicações com a não existência da criança e os benefícios da maternidade e 
paternidade. É citada, também, a política pública da “preciosidade da vida humana”, a 
qual sobreporia os prejuízos emocionais e financeiros alegados por eles. Apesar disso, 
importante trazer à tona que, no voto dissidente de um dos juízes, já foi considerado 
que não deveria ficar impune a conduta dos médicos de não terem prestado as 
informações necessárias para o consentimento informado (NOVA JERSEY, Suprema 
Corte Estadual, 1967). 
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Significativo trazer à tona que, em 1973, a Suprema Corte dos Estados Unidos 
reconheceu a obtenção do aborto no primeiro trimestre da gravidez sem interferência 
estatal como direito constitucionalmente protegido, o que impactou no reconhecimento 
das wrongful actions (FORSYTH, 1983, p. 441). Como exemplo, o caso Berman v. 
Allen (NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1979), no qual foi buscado reparação 
por wrongful life em nome da criança e wrongful birth pelos pais. 
A Sra. Berman havia ficado grávida com 38 anos, o que gera risco de a criança nascer 
com Síndrome de Down. Desviando da prática médica aceitável, seus médicos não 
sugeriram que fosse realizada amniocentese, exame capaz de detectar diversas 
doenças da criança no útero, impedindo que os pais realizassem uma decisão informada 
sobre continuar a gravidez. Ao nascer, a criança possuía a Síndrome, e a Corte então 
permitiu aos pais reparação pelo sofrimento mental e emocional, caracterizando o 
deferimento de ação por wrongful birth, superando o decidido 12 anos antes em 
Gleitman v. Cosgrove de que não seria possível determinar os danos e a política pública 
contrária ao aborto que não mais subsistia em razão de Roe v. Wade (NOVA JERSEY, 
Suprema Corte Estadual, 1979). 
Em opinião parcialmente dissidente, um dos juízes afirmou que reparação também era 
devida à criança em razão de “infância diminuída” e aos pais por “paternidade 
prejudicada”. Mesmo a ação por wrongful life não sendo reconhecida, pela 
argumentação de que a criança não sofreu danos reconhecidos por lei ao ser trazida à 
existência e sendo a vida – “É a vida em si que é zelosamente protegida, não a vida em 
perfeito estado” (tradução livre). Texto original: “It is life itself that is jealously 
safeguarded, not life in a perfect state” – direito constitucionalmente garantido e 
inviolável (NOVA JERSEY, Suprema Corte Estadual, 1979), estava parcialmente 
superado o estabelecido em Gleitman v. Cosgrove. 
Outro caso interessante analisado foi o Park v. Chessin, de 1977 na Suprema Corte de 
Nova York. Seu contexto traduz-se na Sra. Hetty Park, a qual teve um filho em 1969 que 
viveu apenas por cinco horas, em razão de portar doença renal policística. Ao questionar 
os réus obstetras se haveria o risco de uma futura criança do casal padecer do mesmo 
problema, foram informados que a possibilidade era praticamente nula e que a doença 
não era hereditária, o que contrariou a condição existente do conhecimento médico. 
Confiando nesta errônea recomendação, o casal teve uma filha, nascida em 1970 com 
a mesma doença, a qual viveu por dois anos e meio (NOVA YORK, Tribunal de Apelação 
da Suprema Corte Estadual, 1977). 
Em 1972, o casal iniciou a ação em nome da filha por wrongful life e em seu próprio 
nome por despesas médicas, abalo emocional, fraude e negligência médica por não os 
informar dos riscos de uma gravidez futura – visto que os obstetras sabiam ou deveriam 
saber que a doença era hereditária e os pais iriam depender de sua recomendação –, o 
que configura a ação de wrongful birth. Foram aceitas as causas de wrongful life da 
criança e negligência médica por perda dos serviços da esposa e despesas médicas 
dos pais. O abalo emocional da mãe foi excluído da reparação com o argumento de não 
ser possível calcular os danos e a ausência de dever por parte dos demandados. Na 
Corte, a reparação pelos “serviços da esposa” foi rejeitada por ter como base seu 
sofrimento emocional. Inclusive, a causa de wrongful life foi mantida pois, além das 
lesões e sofrimento psicológico sofrido pela criança, o aborto legal havia deixado de ser 
proibido em Nova York desde 1970, com certas limitações que abrangem a razoável 
certeza médica de que a criança nasceria “deformada” (NOVA YORK, Tribunal de 
Apelação da Suprema Corte Estadual, 1977). 
Um dos juízes da Corte, em opinião dissidente, afirmou que reconhecer a causa de 
wrongful life não possuía precedentes judiciais ou amparo na lei; que mesmo com o 
advento da permissão do aborto dentro de 24 semanas de gravidez, a política pública 
de respeito pela vida, não importando se com deficiência ou não, não havia mudado; e 
que a discussão sobre o tema deveria ser feita em âmbito legislativo, não na Corte, em 
semelhança ao decidido anteriormente em Zepeda v. Zepeda. O mesmo, segundo ele, 
valeria para wrongful birth, posto que estariam os demandantes buscando 
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compensação pela vida considerada indevida, em oposto à vida alguma (NOVA YORK, 
Tribunal de Apelação da Suprema Corte Estadual, 1977). 
Embora parecesse que a ação de wrongful life havia adquirido um precedente com Park 
v. Chessin, esta foi revisada e anulada apenas um ano após, em 1978 também em Nova 
York, com Becker v. Schwartz. Os fatos deste caso são semelhantes aos que deram 
causa a Berman v. Allen: os Beckers e sua criança com Síndrome de Down buscaram 
reparação dos médicos que não realizaram o exame de amniocentese e não informaram 
dos riscos de uma gravidez em idade avançada. A Corte reconheceu o direito de 
reparação pelos pais, e afirmou que as crianças de Park e Becker não possuíam uma 
causa de ação reconhecida legalmente, não sendo possível calcular sua reparação com 
base na comparação do valor da existência humana com deficiência com a não 
existência (FORSYTH, 1983, p. 442), o que é semelhante com o levantado por Gleitman 
v. Cosgrove. 
Observa-se que a ação por wrongful birth teve maior aceitação nas Cortes americanas, 
visto que o valor da vida era tido como indisponível, tornando-se difícil o reconhecimento 
das ações por wrongful life. Com isso em mente, passa-se à análise de Curlender v. 
Bio-Science Laboratories (Corte de Apelação da Califórnia, 1980), caso de wrongful life. 
Os pais da autora (Shauna Tamar Curlender) requereram aos réus que fossem 
realizados testes capazes de determinar se, caso tivessem uma criança, esta teria 
alguma enfermidade, entre elas a doença de Tay-Sachs. Uma das causas da ação é 
justamente a negligência dos médicos em informar aos pais que eles eram portadores 
dos genes causadores da doença citada, visto que Shauna, depois de nascer, foi 
diagnosticada com Tay-Sachs, tendo expectativa de vida de quatro anos. Ela, então, 
buscou reparação pela negligência que resultou em seu nascimento (CALIFORNIA, 
Corte de Apelação, 1980). 
No acórdão foi feito um levantamento dos casos de wrongful life julgados no país, e a 
opinião majoritária determinou que há uma tamanha diferença para uma criança entre 
nascer de relacionamento fora do casamento ou não ser de uma gravidez planejada e 
nascer com deficiência: para esta há uma concreta causa para ação, qual seja, danos 
resultantes de uma lesão. Foi determinado, também, que as questões a servir de base 
para ações de wrongful life devem ser as trazidas por criança cuja existência dolorosa 
é resultado da negligência de outros (CALIFORNIA, Corte de Apelação, 1980). 
Voltando ao caso de Shauna, a Corte californiana asseverou o dever dos laboratórios 
médicos para com os pais e a criança por nascer (e a sociedade como um todo, sendo 
de interesse público) de prover testes com a diligência necessária para fornecer 
informações acerca de defeitos genéticos que ela possa ter. Diante do ocorrido, pela 
negligência dos médicos em informar acerca da alta probabilidade de Tay-Sachs, 
Shauna veio a nascer e se encontra em sofrimento por causa direta da má-conduta 
médica, que retirou de seus pais a chance de escolha de abortar. Desse modo, foi 
reconhecida a wrongful life, enquanto a Corte construiu a definição desta causa de ação 
por criança “defeituosa” como o direito desta à reparação pela dor e sofrimento a ser 
suportado durante sua expectativa de vida limitada e por qualquer perda pecuniária 
resultante da condição debilitada (CALIFORNIA, Corte de Apelação, 1980). Superou, 
assim, Gleitman v. Cosgrove, afirmando não ser mais justificável negar o 
reconhecimento da wrongful life por razões de política pública ou dificuldade em 
mensurar os danos. 
Isto posto, nota-se a evolução na forma de ver, reconhecer e definir as wrongful actions. 
Daí, portanto, relevante considerar sua possibilidade de aplicação no contexto brasileiro. 
Conforme enuncia Lima Junior (2017), “logicamente, o cenário jurídico em que tais 
questionamentos são apresentados deve levar em consideração a efetividade do direito 
da mulher em interromper a gravidez”. 
O ordenamento jurídico brasileiro apenas permite a interrupção da gravidez em três 
situações: aborto sentimental, em caso de estupro; aborto terapêutico, com o intuito de 
salvar a vida da gestante; e aborto em caso de feto com anencefalia. As duas primeiras 
possibilidades encontram-se previstas no art. 128 do Código Penal como formas de 
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exclusão da ilicitude, enquanto a terceira foi obtida por meio da ADPF 54 (Supremo 
Tribunal Federal, 2012). Qualquer outra forma de interrupção da gravidez, até o 
presente momento, é considerada crime. 
Por conseguinte, seria de difícil aplicação pleitos de wrongful birth e wrongful life no 
Brasil, pois além da forte política pública de preservação da vida e condenação do 
aborto ainda muito enraizadas na cultura brasileira, um país dependente do civil law, 
como é o Brasil, necessita de leis efetivas permissivas do aborto para que tais ações 
pudessem ter uma chance de se efetivarem. 
Como forma de esclarecer que essas discussões sobre o aborto já estão em pauta no 
Judiciário pátrio, o Senhor Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto-vista no HC 
124.306/RJ sustentou que a mulher deveria ter o direito de interromper sua gravidez 
durante o primeiro trimestre da gestação; todavia, como em sede de habeas corpus o 
efeito da sentença é válido somente entre as partes do processo, o arrazoado não é 
definitivo. É na ADPF 442 que essa controvérsia pode ser resolvida, pois nela se pede 
justamente pela descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gestação; 
em parecer do Procurador-Geral da República publicado em maio deste ano, este afirma 
que tal problemática é de competência do Poder Legislativo, assim como se observou 
em uma das causas para indeferimento do requisitado em Zepeda v. Zepeda e na 
opinião dissidente em Park v. Chessin. 
 
Conclusão 

 
As leituras e análises realizadas com base na bibliografia apresentada resultaram em 
um estudo avaliativo das condições e definições das ações de wrongful life e wrongful 
birth e como definitivamente elas se desenvolveram ao longo de vários anos nos 
Estados Unidos. Do indeferimento das ações que consideravam a vida como um dano 
com base em status familiar e social, e o deferimento daquelas que têm como causa a 
negligência médica em informar aos pais de criança por nascer que esta possui alguma 
anormalidade em sua saúde, percebe-se o aperfeiçoamento do conceito base das 
wrongful actions para estabelecer que essa conduta médica faltosa não pode passar 
impune por retirar dos pais sua chance de decidir continuar ou não a gravidez, e de 
instituir uma reparação para a criança que deve viver com suas limitações. 
Entretanto, ao analisar se tais ações teriam viabilidade no Brasil, entende-se que ainda 
não é possível, em razão das políticas públicas vigentes no país, pelo aborto voluntário 
ser criminalizado, assim como a opinião pública condenadora de tal prática. 
Consequentemente, para que ocorresse o deferimento de alguma wrongful action no 
Brasil, haveria de ter toda uma nova forma de visualizar o direito e capacidade dos pais 
em realizar o planejamento familiar. 
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TÍTULO: O Laboratório de Imagens (LABIM) e o Repositório de História e Memória da 

Educação (RHISME) como fontes para pesquisa em História da Educação no Rio 

Grande do Norte 

Resumo 

Os repositórios digitais são ferramentas de pesquisas em nossa sociedade cibernética, 
onde a cada dia se faz necessário a ampliação dos acervos para o mundo digital, desse 
modo possibilitando o fácil, amplo e livre. Assim, este artigo apresenta dois Repositórios 
Digitais, sendo eles o Repositório de História e Memória da Educação (RHISME) e 
Laboratório de Imagens (LABIM), como fontes para preservação da memória e pesquisa 
no campo da História da Educação, principalmente voltada a história da educação do 
Rio Grande do Norte. Para a realização da pesquisa, foi necessário o levantamento 
destes repositórios através de suas caracterizações e usabilidade dos acervos nas 
pesquisas em História da Educação no estado do RN. 

 
Palavras-chave: Fontes.Repositórios digitais.História da Educação.Rio Grande do Norte 

TITLE: The Image Laboratory (LABIM) and the History and Memory of Education 

Repository (RHISME) as sources for research in the History of Education in Rio Grande 

do Norte 

Abstract 

Digital repositories are research tools in our cyber society, where every day it is 
necessary to expand the collections to the digital world, thus enabling the easy, wide and 
free access. Thus, this article presents two Digital Repositories, being them the History 
and Memory of Education Repository (RHISME) and Laboratory of Images (LABIM), as 
sources for the preservation of memory and research in the field of the History of 
Education, mainly focused on the history of education in Rio Grande do Norte. In order 
to carry out the research, it was necessary to survey these repositories through their 
characterizations and usability of collections in research on the History of Education in 
the state of Rio Grande do Norte. 
 
Keywords: Sources.Digital repositories.History of Education.Rio Grande do Norte 

Introdução 

O desenvolvimento desta pesquisa sucedeu a partir do projeto de iniciação científica 
intitulado “A educação na UFRN e no RN: história e preservação da memória”, vinculado 
ao Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação e em colaboração com o 
Laboratório de História e Memória da Educação (LAHMED) e o Repositório de História 
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da Educação (RHISME), no Centro de Educação na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). 

 

Visto a necessidade de pesquisa voltado para essas novas ferramentas que são 
subsídios de diversas fontes, os Repositórios Digitais são meios para o acesso a 
documentos que tornam-se fontes para pesquisas, mas como cita Almeida (2011, p. 11), 
“a quantidade de pesquisas em História que utilizam as fontes digitais ainda está muito 
aquém do potencial oferecido por este suporte documental”. Uma explicação para o 
pouco acesso a essas fontes diz “respeito à ausência de uma ampla discussão teórico-
metodológica acerca do assunto”, explica o autor. 

 

Sendo assim, percebemos com esta pesquisa a oportunidade para ampliar as 
discussões nesse campo, trazendo apontamentos do Laboratório de Imagens (LABIM) 
e o Repositório de História e Memória (RHISME) como grandes suportes documentais, 
que através dos documentos disponibilizamos nestes repositórios pode-se ter acesso a 
fatos passados e assim usá-los em pesquisas na área da História da Educação. A 
seguir, apresentamos a metodologia do trabalho, apontando os repositórios analisados 
e suas potencialidades para a pesquisa em história da educação no Rio Grande do 

Norte. 

 
Metodologia 

 

Para o levantamento desta pesquisa, foram destacados dois principais Repositórios 
Digitais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que contribuem para as 
pesquisas no campo da História da Educação, são eles: o Laboratório de Imagens 
(LABIM), situado no sítio http://repositoriolabim.cchla.ufrn.br/, e o Repositório de História 
e Memória da Educação (RHISME), disponível em http://lahmed.ce.ufrn.br/jspui/. 

 

O LABIM é o Repositório do Laboratório de Imagens da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, coordenado pela professora Iris Alvares, o repositório desenvolve 
suas atividades desde o ano de 2011, a partir da sua criação já contabiliza com diversos 
documentos disponíveis online e gratuitamente para estudantes, pesquisadores e 
público em geral que tenha interesse pelo tema, entre os acervos pode-se encontrar as 
Revistas do Instituto HIstórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN) de 1903 
a 1950, os Termos de Vereações (1672-1823), Livros de Registro do Senado da Câmara 
1659-1754, além de correspondências imperiais, provinciais do senado da câmara, 
Álbum do Departamento de Educação de 1927, jornal A República (1889 a 1903), ao 
todo está disponível livros, artigos, fotografias, jornais, teses, dissertações, monografias 
e diversos outros. 

 

O Repositório LABIM foi criado com o objetivo de divulgar seu acervo digital, assim como 
o acervo digital do Departamento de História da UFRN, com isso difundira ciência e a 
história da educação do estado do Rio Grande do Norte, como cita Iris Alvares (2017) 
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em uma entrevista para o IHGRN, “falar do Instituto é falar da essência dos 
pesquisadores, sobretudo de História. É a alma da nossa cidade. [...] Divulgar a ciência, 

o conhecimento, nos estimula a seguir adiante.” 

 

Além do LABIM, apresentamos o Repositório de História e Memória da Educação, o 
RHISME, também da Universidade Federal do Rio Grande. Tendo suas instalações no 
Centro de Educação/CE/UFRN, e vinculado ao Laboratório de História e Memória da 
Educação (LAHMED), o RHISME possui o objetivo de armazenar, preservar e 
disponibilizar na internet diversos documentos sobre a história da educação do Brasil, 
principalmente nos estudos do Rio Grande do Norte, com isso contribuindo para mais 
pesquisas e conhecimentos no campo da História da Educação. Entre os acervos 
disponíveis neste repositório, pode-se encontrar: Atas, Plano de curso, relatórios do 
Centro de Educação/UFRN, Legislação escolar da província do Rio Grande do Norte 
durante o Império, Regime interno dos Grupos Escolares, das Escolas Isoladas e 
Rudimentares, além da Revista de Ensino produzida pelo Grupo Escolar Frei Miguelinho 
no ano de 1917 e Revistas Pedagogium de Natal. 

 
Resultados e Discussões 

 

As dimensões das ferramentas digitais estão a cada dia ampliando os acessos às 
fontes, possibilidades de pesquisas e difusão dos conhecimentos, um exemplo disso 
são os Repositórios Digitais aos quais são bases de dados online que agrupam, de 
forma organizada, documentos de diversos formatos, sejam arquivos em áudio, 
imagens, vídeos, PDF (Portable Document Format) entre outros, como cita o Instituto 

Brasileiro: 

 

Os repositórios digitais (RDs) são bases de dados online que reúnem de maneira 
organizada a produção científica de uma instituição ou área temática. Os RDs 
armazenam arquivos de diversos formatos. Ainda, resultam em uma série de benefícios 
tanto para os pesquisadores quanto às instituições ou sociedades científicas, 
proporcionam maior visibilidade aos resultados de pesquisas e possibilitam a 
preservação da memória científica de sua instituição. Os RDs podem ser institucionais 
ou temáticos. Os repositórios institucionais lidam com a produção científica de uma 
determinada instituição. Os repositórios temáticos com a produção científica de uma 
determinada área, sem limites institucionais. (INSTITUTO BRASILEIRO). 

  

Assim, os Repositórios Digitais configuram-se como uma grande alternativa para o 
acesso a diversos acervos sobre os inúmeros acontecimentos da nossa sociedade, aos 
quais o historiador pode usufruir como fontes e construí-los para sua pesquisa, conforme 
corrobora Ragazzini (2001, p. 14) ao afirmar que “a fonte é uma construção do 
pesquisador, isto é, um reconhecimento que se constitui em uma denominação e em 
uma atribuição de sentido; é uma parte da operação historiográfica”. As pesquisas e 
manuseio nos arquivos digitais não são tão distintos das pesquisas com os arquivos 
físicos, o pesquisador deve atentar a veracidade e confiabilidade dos repositórios 

pesquisados, assim escrevem Eric e Leonardo (2020): 
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O trabalho do historiador diante do arquivo digital, portanto, não é tão diferente do 
trabalho diante do arquivo físico, pois exige tanto rigor metodológico no tratamento da 
fonte quanto o tratamento de uma fonte não digital. Entretanto, esse cuidado muitas 
vezes é escamoteado ante a profusão de fontes, a agilidade da busca, a velocidade do 
acesso e a facilidade do armazenamento. (BRASIL, Eric; NASCIMENTO, Leonardo 

Fernandes., 2020, p. 203). 

 

Analisando o Laboratório de Imagens (LABIM), ressaltamos que este oferece um banco 
de imagens com mais de mil e quinhentas registros, são imagens em ótima qualidade 
de momentos eternizados na história e que são fontes que podem vir a ser explorado 
exploradas por pesquisadores, como Livros, artigos e jornais que tratam de pedagogia 
e do próprio Nestor Lima nas décadas de 1910 e 1920. Além disso, acervos do Instituto 
Tavares de Lyra, o qual faz a divulgação do patrimônio cultural de Augusto Tavares de 
Lyra, professor e escritor potiguar. Nesta sessão podemos encontrar revistas da Escola 
Doméstica de Natal (1925-1926); Revista do Centro Polymathico do Rio Grande do 
Norte (sem data definida); Várzeas e Ariscos (1938); A Escola (1925); A Educação 
(1922); O Caixeiro (1892-1894); Pátria (1922), A Reforma do Ensino do estado do Rio 
Grande do Norte (1917). No LABIM também temos o acesso ao Diário de Natal (1939-
2012), jornal Diário de Natal foi fundado por Aderbal de França, Djalma Maranhão, 
Waldemar Araújo e Rivaldo Pinheiro, sob a título de “O Diário”. 

 

No Repositório de História e Memória da Educação (RHISME) podemos ter acesso a 
muitos documentos da história da educação no estado do Rio Grande do Norte, damos 
destaques a Revistas Pedagogium que foi uma produção da Associação dos 
Professores do Estado do Rio Grande do Norte que teve sua publicação no estado na 
década de 1920 e hoje pode ser base de pesquisa e análise sobre as concepções, o 
ensino, e ideias educacionais da época, como considera Le Goff (1990, p. 470) que “só 
a análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo 
e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa.”, e 

assim diversos autores o fazem. 

 

Há possibilidades de pesquisas em outros arquivos, todos disponíveis tornam-se fontes 
que podem vir a ser questionadas, como, por exemplo, quem escreveu? qual o intuito 
de tal documento? Qual era a época o impacto de tais escritas para sua sociedade, 
quais concepções mudaram desde as suas escritas até os dias de hoje? são registros 
de décadas que estão agora disponíveis em fácil, gratuito e livre acesso, e pode ser 
acessados na palma da mão. 

 

As memórias e histórias tendo a possibilidade de serem preservadas, e também 
divulgadas para que todos possam ter conhecimento dos fatos, Almeida et. al (2019, p. 
127) já cita que os repositórios digitais “promovem a valorização, reconstrução e 
divulgação da memória”, além disso, “a cada dia essas ferramentas se integram no 
cotidiano dos ambientes acadêmicos, contribuindo para a construção do conhecimento 
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e satisfação das necessidades informacionais dos usuários”. (ALMEIDA et al. 2019, p. 
127). 

 
Conclusão 

 

Este artigo objetivou discutir a relevância do Laboratório de Imagem (LABIM) e 
Repositório de História e Memória (RHISME). Evidenciamos a importância das fontes 
disponibilizadas nestes Repositórios Digitais para as pesquisas no campo da História 
da Educação do Rio Grande do Norte, visto que cada vez mais é notado a necessidade 
de expandir os documentos e acervos para a o mundo digital, uma vez que, não só 
neste momento delicado que estamos vivenciando, mas por falta de políticas públicas 
que valorizem os cuidados com esses escritos, eles estão cada vez mais sendo 
deteriorados em espaços que por vezes não são adequados. 

 

Além disso, a ida até bibliotecas, museus, e outros espaços que guardam as memórias, 
são impossibilitado pela distância ou acessibilidade, dessa forma os documentos sendo 
disponibilizados nos repositórios digitais torna possível o acesso por pessoas em 
qualquer lugar do mundo. Por fim, mostramos muitos documentos disponíveis nos 
repositórios que podem sim ser utilizados como fonte, com isso, esperamos contribuir 
para expansão e divulgação para mais acesso e popularização desses repositórios, não 
só para os pesquisadores da área da história da educação, como também para a 
comunidade ao todo. 
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TÍTULO: MAPEAMENTO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA QUE ATUAM EM CONTEXTOS DE DIVERSIDADE NA REGIÃO DO SERIDÓ-

RN 

Resumo 

 

O presente artigo apresenta a análise de aspectos referentes a formação de professores 
e coordenadores da rede básica de ensino da região do Seridó, abordando 25 
municípios e suas respectivas escolas. Trata-se de pesquisa qualitativa de caráter 
exploratório e descritivo, que utilizou da aplicação de questionários com o corpo docente 
dessas instituições, abordando questões acerca de sua formação como profissional e 
suas dificuldades perante o ensino em contextos de diversidade e inclusão. Utilizou 
como principais referenciais teóricos Lobo (2008), Nunes (2001) e Rodrigues e 
Rodrigues (2011). Tem como um de seus objetivos identificar as necessidades de 
formação e de qualificação dos professores da educação básica que atuam em 
contextos de diversidade e a intenção de criar um Programa de pós-graduação Stricto 
senso na área da Educação e diversidade, no Centro de Ensino Superior (CERES) 
campus Caicó - RN. Enfatizando então, a necessidade de cursos específicos na área 
da educação que abordem a perspectiva inclusiva e a atuação em contextos de 
diversidade, e o quanto essa formação beneficia não só os profissionais da educação, 

como todos os demais indivíduos inseridos nessa perspectiva. 

 
 
Palavras-chave: Diversidade. Formação de professores. Inclusão. 

TITLE: MAPPING THE TRAINING OF BASIC EDUCATION TEACHERS ACTING IN 

DIVERSITY CONTEXTS 

Abstract 

 

This article presents the analysis of aspects related to the training of teachers and 
coordinators of the basic education network in the Seridó region, covering 25 
municipalities and their respective schools. It is a qualitative research of exploratory and 
descriptive character, which used the application of questionnaires with the teaching staff 
of these institutions, addressing questions about their training as a professional and their 
difficulties when teaching in contexts of diversity and inclusion. The main theoretical 
references used were Lobo (2008), Nunes (2001) and Rodrigues and Rodrigues (2011). 
One of its objectives is to identify the training and qualification needs of basic education 
teachers who work in contexts of diversity and the intention to create a Stricto senso 
postgraduate program in the area of Education and diversity, at the Higher Education 
Center (CERES) campus Caicó - RN. Emphasizing then, the need for specific courses 
in the area of education that address the inclusive perspective and the performance in 
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contexts of diversity, and how much this training benefits not only education 
professionals, but all other individuals inserted in this perspective. 

 
 
Keywords: Diversity. Teacher training. Inclusion. 

Introdução 

O presente artigo trata dos resultados preliminares do projeto de pesquisa “Mapeamento 
das Práticas Pedagógicas em contextos escolares de diversidade e inclusão: análise 
realizada em escolas da Região do Seridó/RN”, referente ao plano de trabalho: 
“Mapeamento da formação dos professores da educação básica que atuam em 
contextos de diversidade”, como bolsista de iniciação científica voluntária. 

A pesquisa tem como objetivo principal identificar a formação dos professores da 
educação básica que atuam em contextos de diversidade, com o intuito de criar um 
programa de pós graduação de mestrado profissional em educação e diversidade no 
Departamento de Educação (DEDUC), CERES- Caicó. Para contemplar este objetivo, 
foram elaborados três planos de trabalhos, um destes sendo contemplado neste artigo. 
O objetivo do plano de trabalho foi identificar a formação dos professores da educação 
básica que atuam em contextos de diversidade. Foram pesquisadas 25 escolas da 
região do Seridó, entretanto apenas 11 participaram efetivamente da pesquisa. 

Ao iniciarmos o contato com as escolas enfrentamos dificuldades devido à pandemia de 
Covid-19. Diante disso, nossa pesquisa passou por adaptações para ser realizada de 

maneira remota, cumprindo as orientações dadas pela Pró-reitoria de Pesquisa. 

Com relação a metodologia esta consiste em pesquisa de revisão bibliográfica utilizando 
a bibliografia que foi orientada no plano de trabalho, como também a análise dos dados 
obtidos em pesquisa exploratória por meio de formulários eletrônicos enviados aos 
professores e coordenadores das instituições abordadas. Como embasamento teórico 
foram utilizados os principais autores: Lobo (2008), para fazer um breve histórico acerca 
da deficiência e de grupos inferiorizados e marginalizados da sociedade; Nunes (2001), 
Rodrigues e -Rodrigues (2011) para considerar sobre a formação docente. 

As pesquisas destinadas na área da formação dos docentes auxiliam na apuração de 
dados acerca destes professores presentes na educação brasileira, haja vista que saber 
lidar com as diversidades encontradas nas salas de aula exige um olhar atento do 
educador. Diante disso, a formação docente na perspectiva inclusiva é indispensável 
para a atuação de um professor presente nessa situação multifacetada repleta de 
contrates, sejam eles étnicos, culturais, físicos ou intelectuais. Neste artigo o principal 
enfoque será com relação à formação voltada para a inclusão de alunos com deficiência. 

De acordo com a LBI as pessoas que possuam alguma deficiência têm direito à 
acessibilidade, à tecnologia assistiva, à profissionais de apoio escolar, direito à 
comunicação como o Braille e a Libras, e o que inclui todos esses aspectos o direito à 
educação. Diante disso, percebe-se a necessidade não só de uma estrutura física 
adequada das instituições de ensino, como também uma equipe pedagógica e 
profissionais que estejam preparados para lidar com todo e qualquer indivíduo que 
esteja presente na escola. 

Defronte a uma estrutura educacional que em tese preza por uma educação inclusiva, 
nada mais justo do que qualificar e preparar estes docentes para a realidade que 
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enfrentarão nas escolas. Devido a isso, se faz necessário não só um apanhado da 
formação inicial desses professores, mas se eles possuem cursos, treinamentos 
específicos ou conhecimentos que auxiliem no processo de ensino-aprendizagem 
desses alunos, para que assim possam desenvolver práticas que incluam todas as 
diferenças encontradas. 

Em correspondência aos resultados e discussões apresentaremos os dados coletados 
e os resultados obtidos através do formulário citado anteriormente, em contraste com 
as leituras das bibliografias dirigidas pela orientadora. Concluindo-se, assim, com os 
dados do nosso apanhado durante a pesquisa, enfatizando nos resultados obtidos 
através dos contatos que tivemos, além de destacar comentários acerca de toda a 
pesquisa e críticas sobre o que foi apanhado e vivenciado durante o andamento da 
pesquisa. 

 
Metodologia 

 

O presente artigo foi baseado em uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, 
referente à formação dos professores da educação básica que atuam em contextos de 
diversidade e inclusão, utilizando como principais referenciais teóricos Lobo (2008), 
Nunes (2001) e Rodrigues e Rodrigues (2011). 

Tal estudo descritivo, exploratório com aspecto qualitativo, foi eleito como mais 
adequado em nossa pesquisa visto que possibilita uma maior proximidade com o 
cotidiano e as experiências vivenciadas pelos sujeitos (MINAYO, 1993). O estudo 
exploratório, conforme Gil (1987), aperfeiçoa as ideias ou desvenda intuições. A 
abordagem qualitativa, de acordo com Gephart (2004), nos trás a visão da realidades 
dos indivíduos, sendo então próxima a realidade vivenciada por eles, além de permitir 
um maior realce aos detalhes, permitindo uma melhor descrição nos processos 
(GEPHART, 2004). 

Para compor nossa pesquisa foram elencadas 25 escolas municipais da região do 
Seridó, abordando professores e coordenadores dos anos iniciais, participando 
efetivamente de nossa pesquisa 11 instituições, contando com a participação de 46 
professores e 4 coordenadores pedagógicos. 

Diante da pandemia do Covid-19 tivemos que fazer adaptações na metodologia do 
projeto, haja vista que não poderíamos mais ter o contato “corpo-a-corpo” com os 
docentes das instituições que iríamos abordar. Assim, como método mais eficaz para 
dar o andamento à pesquisa, optamos por abordá-los remotamente, tendo o primeiro 
contato com o diretor da escola, apresentando o propósito de nossa pesquisa e 
convocando-o a nos ajudar com o contato com os professores e coordenadores de sua 
instituição. 

Para a coleta de dados foi utilizado um formulário criado virtualmente, composto por 
perguntas abertas, fechadas e de múltiplas escolhas, relacionadas a formação e a 
metodologia utilizadas pelos profissionais, enviado para os diretores das instituições, 
repassando-o então para os professores e coordenadores de cada uma das instituições 
abordadas. 

Optou-se pela criação de um formulário devido o mesmo conseguir englobar um número 
considerável de pessoas ao mesmo tempo; economizando tempo dos pesquisadores e 
dos questionados; permitindo que os participantes respondam em um momento mais 
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propício para eles; garantindo o anonimato dos indivíduos abordados, dando maior 
segurança aos participantes; obtendo respostas mais rápidas e mais precisas; 
possibilitando uma maior regularidade durante o apanhado dos dados; obtendo retornos 
que materialmente seriam inacessíveis. (MARCONI E LAKATOS, 2003, p. 191-192). 

O formulário foi realizado remotamente, sendo preenchido individualmente por cada 
professor e coordenador que se disponibilizou a participar, nosso formulário abordou 
questões como a formação desses profissionais, se eles acreditavam ser capacitados 
para atuar em um contexto de inclusão e diversidade, sobre se possuíam algum curso 
na área da inclusão, o seu posicionamento acerca da oferta de cursos destinados à 
essas áreas no Seridó, além das dificuldades encontradas no cotidiano desses 

profissionais. 

 
Resultados e Discussões 

 
A inclusão escolar é realidade no Brasil, amparada por vasto arcabouço legal, apesar 
de estarmos aquém do ideal de oferta de educação à todos, sem distinção. Neste artigo, 
utilizamos o termo inclusão para nos referir, sobretudo, ao processo voltado às pessoas 
com deficiência. 

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão (2015), a deficiência deixa de ser uma 
característica da pessoa e passa a ser o resultado da falta de acessibilidade que a 
sociedade e o Estado dão às individualidades de cada um, mostrando que a deficiência 
está no meio e não nas pessoas, assim sendo, quanto mais acesso e oportunidades 
uma pessoas possui, menores serão as dificuldades consequentes de sua 
característica. Sendo assim, para que não ocorra essa deficiência, deve-se ter a 

formação específica desses profissionais que lidam diretamente com esses indivíduos. 

XIV – inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de e de 
educação profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com 
deficiência nos respectivos campos de conhecimento; 

No que se refere nossa Lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei nº 
9.394/1996), referente a formação dos profissionais da educação o Art.61., prevê: 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo 
a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos 
objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como 
fundamentos: 
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento 
dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho; 
II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e 
capacitação em serviço; 
III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino 
e em outras atividades. 

Sendo complementado pelo Art. 62., onde: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal. 
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§ 1o A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração, 
deverão promover a formação inicial, a continuada e a 
capacitação dos profissionais de magistério. 
§ 2o A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão 
utilizar recursos e tecnologias de educação a distância. 

No Plano Nacional de Educação (PNE, 2014), a meta 16 nos trás dois principais 

objetivos: 

O primeiro é formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação 
básica, até o último ano de vigência desde Plano Nacional de Educação (PNE); o 
segundo é garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação 
continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 
contextualizações de ensino. (PNE, 2014, p.277) 

A partir disso, decidimos formular um questionário on-line para enviar aos professores 
e coordenadores das escolas municipais de 25 municípios da região do Seridó, para 
analisarmos suas atuações em contextos de diversidade e inclusão, suas necessidades, 
inseguranças, seus posicionamentos acerca da oferta de cursos específicos dessa área 
na região, quais as principais dificuldades encontradas em sua atuação nesse contexto, 
para que assim possamos implantar nosso principal objetivo de formar um curso de pós-

graduação destinado a diversidade e a inclusão. 

Sendo assim, como se vê no gráfico abaixo, fizemos um apanhado trazendo a 
autocrítica de cada profissional abordado, para que o mesmo fizesse uma avaliação 
pessoal de sua atuação como professor e coordenador, para que assim pudéssemos 
analisar seus posicionamentos pessoais, não interferindo durante a análise de suas 
respostas. 

GRÁFICO 1 – Quantidade de professores e coordenadores que se sentem qualificados 
para atuar em contexto de diversidade e inclusão. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Diante das respostas obtidas no questionário que aplicamos aos professores e 
coordenadores, uma das perguntas que vale destacar é “Você se sente qualificado para 
atuar em contexto de diversidade e inclusão?”. Sabe-se que diversos profissionais da 
área da educação, convivem dia a dia com indivíduos que possuem culturas e 
características próprias, tornando o ambiente de convívio diversificado e repleto de 
particularidades. Segundo Costa (2010): 

A Educação Inclusiva consiste no desafio de oferecer uma educação de qualidade a 
todos, inclusive às pessoas em situação de deficiência. Incluir não é apenas garantir o 
acesso à educação através de legislações específicas é, sobretudo, promover o 
desenvolvimento pleno das habilidades e capacidades, respeitando suas limitações, a 
fim de que esse indivíduo tenha condições de prosseguir na sua formação pessoal e 

profissional. (COSTA, 2010, p. 02). 

Diante disso, professores e coordenadores têm que adaptar sua metodologia e sua 
gestão para abranger e atender à todas as necessidades. A partir disso, sendo 
necessária essa conduta inclusiva, muitos profissionais com ou sem formação 
específica na área se veem no exercício de lidar com essas individualidades, na maioria 
das vezes ainda nas suas primeiras experiência no contexto escolar, e não se sentem 
seguros quanto ao seu trabalho envolvendo esses indivíduos. 
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Sabe-se que sempre houve uma distinção do que é considerado normal e comum, e o 
que é diferente. O diferente, o anormal, desde muito tempo sendo considerados um mal-
estar e um fardo, sendo assim, muitas dessas pessoas tidas como diferentes ficavam à 
margem da sociedade, sendo excluídas, trancadas, internadas e esquecidas. Pessoas 
que foram consideradas inúteis para o trabalho e para a comunidade, a eficiência e a 
deficiência eram selos de qualidade. A deficiência se destacava como cicatrizes e 
queloides na pele de quem não estava apto para conviver, trabalhar e estudar como os 
demais. Suas habilidades eram questionadas, sua inteligibilidade posta em prova e sua 
racionalidade pesquisada por estudiosos e médicos. 

Essa figura do indisciplinado, vicioso, instável, contumaz, desequilibrado, impulsivo, 
qualificado sob variegadas outras denominações, povoou toda a literatura médico-
pedagógica sobre a criança anormal. Com ou sem retardo mental, foi pela via do instinto 
em estado livre que seu desenho pôde constituir-se, e sobre ele a prevenção fecha o 
círculo. “Cumpre convencer-nos de que a educação especial, física, moral e intelectual, 
é o melhor sistema de prevenção contra os futuros atos delituosos das crianças 
anormais”, escreve Norberto de Souza Pinto (1928, p. 17), em meio ao vozerio 
semelhante de médicos e pedagogos. (LOBO, 2008, p. 384) 

O diferente sempre foi considerado difícil de lidar, muitas vezes por preconceito, e outras 
devido aos professores não terem conhecimento suficiente para adequar sua 
metodologia na abordagem desses indivíduos. A partir disso deve-se sempre ter um 
interesse e uma busca para conseguir se adaptar e adequar sua atuação para lidar em 
contextos de diversidade e inclusão, proporcionando a todos da sala acolhimento e 

aprendizagem. 

Diante disso, analisando o GRÁFICO 1 podemos perceber que o número de 
profissionais, professores e coordenadores, convergem em uma insegurança. O número 
de professores que não se sentem qualificados para atuar no contexto inclusivo, e a 
insegurança na resposta representada pelo “talvez” e pelo “não sabe” de professores e 
coordenadores, retrata o quanto esses profissionais não se sentem seguros em seu 
exercício no que se refere inclusão, e sua intranquilidade sobre seu exercício aparente 
em suas respostas. 

De fronte a realidade enfrentada nas instituições muitos professores buscam um 
aprimoramento em sua formação visando uma melhor atuação em contexto de 
diversidade e inclusão, diante disso apresentamos esta problemática aos professores e 
coordenadores, “Você possui algum curso na área da Inclusão e Diversidade?” 

Perante a demanda de alunos diversos, aponta-se a busca desses profissionais por 
cursos voltados à área inclusiva, para melhor lidar com a diversidade encontrada no 
cotidiano escolar, afim de incluir todos os indivíduos, contribuindo de maneira enfática 
o processo de ensino-aprendizagem. 

GRÁFICO 2 – Quantidade de profissionais com cursos na área de inclusão e 
diversidade. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Diante do GRÁFICO 2, podemos observar que há um equilíbrio entre os números de 
profissionais que possuem e não possuem cursos voltados à área de inclusão e 
diversidade. Isso nos faz indagar sobre os motivos que essa pessoas tiveram para não 
buscar essa formação continuada, seria por falta de interesse na área? Falta de 
estímulos? Ou por falta de ofertas desses cursos? 
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Sabe-se que em nossa sociedade tudo está em constante transformação, nada fica 
parado e estagnado, os políticos mudam, as políticas mudam e a pessoas também, a 
sociedade evolui à passos largos e devemos acompanhar essas mudanças adequando-
as para que todos possam evoluir juntos. A educação, e o acesso a ela que é direito de 
todos, proporciona aos alunos ferramentas políticas para que assim possam exercer 
sua cidadania, diante disso tem que está ao alcance de todos, sendo então uma 

exclusão não oferecê-la de maneira eficaz e clara. 

Sabendo disso é necessário se ter conhecimento de quais maneiras abordar conteúdos 
e assuntos para que abranja todos na sala de aula. Entretanto, segundo Pletsch, em 
nosso país a formação de professores e demais profissionais ligados à educação 
seguem ainda um modelo tradicional, inadequado para atender as reivindicações em 
favor da educação inclusiva. (PLETSCH, 2009) 

A formação dos profissionais da área da educação é uma questão fundamental para a 
atuação em uma perspectiva inclusiva, afinal, é na formação desses indivíduos onde 
há, na maioria das vezes, o primeiro contato com as mais variadas situações que 
poderão ocorrer no cotidiano em seu futuro emprego, logo, serão lhes apresentados 
diversas maneiras de como observar, identificar e atuar diante dessas situações. 

[...] pensar na formação do professor envolve, assim, capacitá-lo, dentre outras coisas, 
para lidar com o conflito resultante do confronto entre os saberes diversificados dos 
diferentes grupos sociais que freqüentam a escola, e aquele saber sistematizado 
presente em um determinado momento histórico-social e que a escola se propõe a 
transmitir. (NUNES, 2001, p.20) 

Para atuar em contextos de diversidade e inclusão se faz necessária a consciência de 
como abordar esses indivíduos de uma maneira apropriada, por sua vez esse 
conhecimento é adquirido por meio da formação desses profissionais. À vista disso 
questionamos professores e coordenadores sobre a oferta dos cursos apresentando 
essa pergunta “Você pensa que a oferta de cursos de formação e qualificação docente 
pelas universidades públicas da região do Seridó são suficientes?”. 

GRÁFICO 3 – Percepção dos professores acerca da oferta de cursos de formação e 
qualificação docente pelas universidades públicas da região do Seridó. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Ao analisar o GRÁFICO 3, observamos que a maior parte das respostas obtidas revelam 
a falta de oferta desses cursos de formação e qualificação na região do Seridó. Observa-
se também uma insegurança ou dúvida nas respostas de alguns desses profissionais, 
representadas pelo “Talvez”, “Não sabe” e “Não respondeu”, deixando a entender que 
não sabe ou não tem certeza se há uma oferta significativa ou eficaz desses cursos na 
região. 

Com o convívio desses profissionais com tamanha diversidade encontrada nas 
instituições de ensino, professores e coordenadores lidam com muitas adversidades, 
tendo que fazer adaptações em seus materiais, em sua metodologia, além de propor 
formas eficazes de incluir todos os alunos, promovendo acessibilidade, porém nem 
sempre tendo os recursos necessários ou adequados para tal. Essas adaptações 
consistem nas tecnologias de baixo custo ou adequações pedagógicas nos materiais e 
atividades dos alunos com deficiência. Segundo a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) 
(2015): 
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III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, 
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida 
e inclusão social. (BRASIL, 2015). 

Com relação à adaptação dos materiais faz-se necessário o cuidado de não omitir nem 
negligenciar os conteúdos escolares, apenas os adaptar ao nível de compreensão do 
aluno, para os casos de deficiência intelectual ou para que possa ter acesso à estes 
conteúdos. Ainda no artigo 3º a LBI fala sobre as adaptações razoáveis: 

[...] adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem 
ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar 
que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e 
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais; 

Desta forma, percebe-se a importância de cursos de formação e qualificação na área 
da inclusão, com vistas a qualificar os profissionais, dentre outras coisas, com relação 
às adaptações que se fazem necessárias para que o processo de inclusão de fato 
ocorra. 

Precisamos de professores que, com o conhecimento adequado, com 
atitudes positivas e com um compromisso possam levar adiante a reforma da 
Educação Inclusiva. Para isso precisamos que a Educação Inclusiva chegue aos cursos 
de formação de professores. Precisamos de cursos desenvolvidos sob valores 
Inclusivos para formar professores de Educação Inclusiva. Quando isto acontecer, 
teremos um valioso e decisivo fator que promova a equidade e a participação de todos 
os alunos. (RODRIGUES E-RODRIGUES, 2011, p.58) 

A partir disso, levamos até os profissionais abordados o questionamento “Quais as 
principais dificuldades que você aponta para o trabalho pedagógico realizado no 

contexto de inclusão escolar?” 

GRÁFICO 4 – Principais dificuldades encontradas por professores e coordenadores no 
trabalho pedagógico realizado no contexto de inclusão escolar. 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

Diante do GRÁFICO 4, podemos analisar que grande parte do corpo docente elenca 
como maior dificuldade encontrada a falta de formação específica, que não há ofertas 
consideráveis de cursos no que se refere à inclusão, na região pesquisada. Em pesquisa 
desenvolvida em São Paulo, Tavares, Santos e Freitas (2016) encontraram uma 

situação semelhante à nossa pesquisa: 

Em resposta às entrevistas, os professores, do interior de São Paulo, relataram que a 
habilitação específica deve ser o primeiro passo do processo inclusivo. Professores e 
gestores destacaram a falta de capacitação do professor e da equipe pedagógica para 
lidar com alunos que apresentam necessidades especiais. (TAVARES, SANTOS e 
FREITAS, 2016, p. 529). 

Assim, a análise dos resultados, aponta a necessidade de uma formação específica 
para lidar em contextos de diversidade e inclusão, reforçando a intenção de criar um 
programa de pós-graduação em Educação e diversidade, para contribuir com a 
formação destes docente da região do Seridó e demais profissionais que se interessem 
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nesta área. Contribuindo, então, no desenvolvimento da capacitação dos profissionais 
da área da educação básica, tendo enfoque na educação antirracista e inclusiva. 
Favorecendo na melhoria da qualidade educacional do nosso país, em especial a região 
Nordeste, que carece de maiores investimentos nessa área. Atingindo então, a 
demanda desses profissionais acerca da formação específica, atendendo as 
diversidades dos alunos e ajudando na efetivação da inclusão escolar nas instituições 

de ensino. 

  

 
Conclusão 

 

A inclusão escolar da pessoa com deficiência foi implementada no Brasil por meio de 
garantias que são fundamentais, mas sem a devida preparação dos educadores. A 
situação encontrada na região do Seridó é um recorte do que ocorre em grande parte 
do território brasileiro e, diante dos gráficos apresentados e referenciais citados, é claro 

o quanto ainda é necessária uma formação profissional voltada a esse público. 

Os materiais didáticos são a prova de uma educação, que ainda não se atentou em 
abranger a diversidade apresentada em nosso país, e como poderia ser feito livros 
abordando essas temáticas se os próprios autores não tiveram uma formação baseada 

nos princípios da inclusão. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE, 2015) Art.3º, § 5º, II, tem a formação dos 
profissionais docentes como um projeto social, político e ético que contribua com a 
formação de uma nação justa e inclusiva, que promova a autonomia dos indivíduos, e a 
valorização da diversidade. A partir disso, algumas universidades decidiram implantar 
nos currículos dos cursos de licenciatura matérias como LIBRAS e Educação Inclusiva, 
como o CERES, entretanto, em sua maioria são componentes optativos, sendo então 
insuficientes devido a quantidade de especificidades. Sendo assim, é necessária a 
reformulação dos currículos dos cursos de formação, tornando essas disciplinas 
obrigatórias nas grades, haja vista as adaptações, metodologias, abordagens e 
conhecimentos necessários para que os profissionais da educação atuem nesse 
contexto de maneira adequada. 

O objetivo deste artigo foi mapear a formação dos professores da educação básica que 
atuam em contextos de diversidade, diante disso, acreditamos ter alcançado o objetivo, 
apesar dos entraves que foram impostos pela pandemia e a consequente 
impossibilidade de contato físico com as escolas pesquisadas. Apesar do desejo inicial 
de abranger um quantitativo maior de professores e coordenadores, acreditamos ser 
possível afirmar que a situação da região do Seridó no que diz respeito à formação de 
professores para atuação em contexto de diversidade, é um recorte do que ocorre na 
maioria das cidades brasileiras. Não existe inclusão de fato, sem toda uma rede de apoio 
e sem os conhecimentos necessários para efetuar as adaptações de material, avaliação 
e metodologia para que o processo de aprendizagem dos alunos com deficiência tenha 
sucesso. 

Logo, diante de tudo que foi apresentado, vê-se a grande importância da ênfase em 
áreas que visem o ensino inclusivo e que abordem as temáticas mais variadas de ensino 
durante a formação dos futuros profissionais, que participarão da aprendizagem e da 
formação de sujeitos, para que assim o termo inclusão seja visto e posto em prática 
desde o início da construção profissional do indivíduo, tornando o termo algo comum e 
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cotidiano, pensado, debatido, e não apenas mencionado diante de um primeiro contato 
em uma sala com alunos inseridos nessa perspectiva. 
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Anexos 

 

 

GRÁFICO 1 – Quantidade de professores e coordenadores que se sentem qualificados 

para atuar em contexto de diversidade e inclusão. 
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GRÁFICO 2 – Quantidade de profissionais com cursos na área de inclusão e 
diversidade. 

 

 

GRÁFICO 3 – Percepção dos professores acerca da oferta de cursos de formação e 

qualificação docente pelas universidades públicas da região do Seridó. 
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GRÁFICO 4 – Principais dificuldades encontradas por professores e coordenadores no 
trabalho pedagógico realizado no contexto de inclusão escolar. 
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TÍTULO: UM TESTEMUNHO DO/NO SERIDÓ: TRAUMA E USOS DO PASSADO EM 

OSWALDO LAMARTINE 

Resumo 

O relatório em questão pretende apresentar discussões sobre a literatura/narrativa de 
testemunho(al) e suas aproximações com os escritos de Oswaldo Lamartine de Faria 
(1919-2007). A dimensão traumática presente em sua narrativa marcada por elementos 
autobiográficos não se apresenta enquanto correlatas a situações de eventos-limites, 
como o holocausto nazista ou as ditaduras latino-americanas, por exemplo, eventos 
esses mais comuns nos estudos que se dedicam à literatura testemunhal. O trauma em 
questão refere-se à chamada revolução de 1930, à chegada do discurso da 
modernidade e, em especial, as consequências diretas a seus familiares. Nos baseando 
em parte de sua obra, pretendemos analisar como a sua narrativa sobre os sertões é 
construída e como ela se aproxima da literatura testemunhal. O enfoque a ser dado está 
voltado para os usos do passado e tem por intuito discutir as representações sobre a 
região do Seridó, estas construídas a partir de uma retórica testemunhal, familiar e 
afetiva/subjetiva. 
 

Palavras-chave: Testemunho. Usos do Passado. Oswaldo Lamartine. Seridó. 

TITLE: A TESTIMONY OF / IN SERIDÓ: TRAUMA AND USES OF THE PAST IN 

OSWALDO LAMARTINE 

Abstract 

The paper in question intends to present discussions about the literature / narrative of 
testimony (al) and its approximations with the writings of Oswaldo Lamartine de Faria 
(1919-2007). The traumatic dimension present in his narrative marked by 
autobiographical elements does not present itself as correlated to situations of extreme 
events, such as the Nazi holocaust or Latin American dictatorships, for example, events 
that are more common in studies dedicated to testimonial literature. The trauma in 
question refers to the so-called 1930 revolution, the arrival of the discourse of modernity 
and, in particular, the direct consequences for their family members. Based on part of 
his work, we intend to analyze how his narrative about the sertões is constructed and 
how it approaches the testimonial literature. The focus to be given is focused on the uses 
of the past and aims to discuss the representations about the Seridó region, these 
constructed from a testimonial, familiar and affective / subjective rhetoric. 
 
Keywords: Testimony. Uses of Past. Oswaldo Lamartine. Seridó 

Introdução 

A análise feita a partir da ótica do trauma sofrido por Oswaldo Lamartine de Faria parte 
principalmente da chamada revolução de 1930, situação na qual seu pai, Juvenal 
Lamartine, era então governador do Rio Grande do Norte. Este teve a consequência de 
ficar ao lado de Júlio Prestes na corrida presidencial, e com incerteza diante da sua vida, 
visto que acontecia no Brasil um levante militar que culminou a presidência de Getúlio 
Vargas e suas indicações de interventores dos estados, se exilou do Brasil. Oswaldo 
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Lamartine, que na época tinha pouco mais de 10 anos, o mais novo entre seus irmãos, 
conta em entrevistas os sufocos que ele e sua família passaram devido ao exílio do pai, 
do qual não sabiam sequer da certeza de sua vida. Assim, foram vítimas de muitas 
ameaças e invasões a propriedade em busca de seu pai (SILVA, 2019, p.43). 
 
Lamartine, mesmo nascido em Natal, criou para si um afeto pelo sertão norte-rio-
grandense, afeto este que foi alimentado devido às conversas que ele ouvia quando 
estava junto do seu pai e quando esporadicamente visitava o Seridó. No entanto, o lugar 
com o qual criou grande afeto não foi sua moradia fixa. Devido aos eventos de 1930 e 
o incidente com o filho do chefe da polícia que ele acabou vitimando mortalmente, 
evento pouco lembrado quando se fala da vida de Oswaldo Lamartine, fizeram com que 
ele fosse mandado para diversos internatos durante toda a sua trajetória escolar. O 
afastamento compulsório do Seridó e da família fez com que Lamartine criasse por estes 
eventos um ressentimento que esteve presente em sua trajetória e em suas obras.  
 
Até a vida adulta, Lamartine passou por muitos internatos dentro e fora do Rio Grande 
do Norte, voltando ao Seridó quando tinha férias, até ter se estabelecido durante alguns 
anos na fazenda Lagoa Nova, em São Paulo do Potengi, onde adquiriu através daqueles 
que moravam na região conhecimentos que futuramente usaria em suas obras. Com 
sua passagem pelo o Seridó, que foi de 1941 a 1948, nos parece ter sido esse o 
momento em que Lamartine definitivamente reencontrou todo o afeto que havia criado 
pelo Seridó desde sua infância. Já nesse período, possuía sua formação em Agronomia, 
e na fazenda aprimorou seu conhecimento técnico, mas, também, oral dos costumes do 
Seridó, que mais tarde viraram os objetos de estudo de suas obras, e nos quais também, 
estariam presentes as dimensões traumáticas e o seu ressentimento com o tempo 
presente.  
 
Metodologia 

 
Para a realização da pesquisa se fez necessário uma ampla análise do conceito de 
testemunha, seja ele entendido enquanto sujeito histórico ou como uma vitima que 
passou por situações limites, nas quais o relato desses eventos torna-se possível 
através da literatura testemunhal. Dessa forma, foram consultadas obras de referência 
que nos ajudaram a compreender como a figura da testemunha surge e estabelece seu 
lugar no século XX. Leituras como Hartog (2001), Avelar (2012), Cardoso (2012), 
Albuquerque Júnior (2012) e Seligmann-Silva (2008), das quais foram extraídas as 
principais ideias trabalhadas nesse relatório, nos ajudam a compreender como surge 
uma “era da testemunha” e suas consequências para o campo historiográfico, social e 
politico. Leituras mais específicas acerca da biografia e sobre a escrita de Oswaldo 
Lamartine, tais como Santos (2018), Medeiros (2019), e Silva (2019), nos ajudam a 
compreender como o autor formou-se enquanto sujeito histórico a partir e suas escolhas 
narrativas. Para além das referências acima citadas, também foi realizado um trabalho 
de análise de algumas obras de Lamartine, além de entrevistas concedidas a jornais, 
nas quais se procurou encontrar o escritor que se apresenta como sensível ao tema do 
sertão e, ao mesmo tempo, aquele que escreve com base em remissões científicas, das 
quais retira a autoridade necessária para falar Seridó. Dentre a vasta bibliografia 
assinada pelo autor, foram privilegiados os seguintes títulos: A caça nos sertões do 
Seridó (2014), A. B. C. da pescaria de açudes no Seridó (2015), Algumas abelhas dos 
sertões do Seridó (2014), E adonde era sombra se fez sol e adonde era solo se fez chão 
(2001) e Notas de carregação (2001). A partir da análise dessas obras, tomadas como 
fontes, foi possível apontar como Lamartine, em sua narrativa, mescla uma escrita 
poética e sensível, que trata da saudade, com um discurso que pode ser aproximado a 
uma certa ideia de cientificidade. Para um melhor entendimento do relatório, procurou-
se dividi-lo em tópicos. Na seção “Trauma e narrativa”, foi explorada a dimensão 
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traumática dos eventos de 1930, associada às percepções da ideia de modernidade 
que, segundo a leitura de Oswaldo Lamartine, teria sido responsável por muito dos 
males que atingiram o Seridó. Lamartine cria uma narrativa que se aproxima da literatura 
testemunhal, baseada na saudade e na imaginação do que foi perdido, em sua história 
familiar e nos sertões, devido aos acontecimentos da década de 30 do século XX. Na 
seção “O Testemunho e os Usos do Passado”, foi abordada a perspectiva do relato 
testemunhal do escritor e os seus possíveis usos diante de um suposto 
desaparecimento dos costumes e das tradições e da crescente mortificação da 
natureza. 
 

Resultados e Discussões 

 
TRAUMA E NARRATIVA  
  
O sertão criado por Lamartine é quase endêmico, um lugar que conecta as pessoas à 
natureza, e através de suas falas é possível notar a intenção de deixar clara a conexão 
existente e por ele suficiente dos sertanejos com sua terra. Em entrevista concedida a 
Sanderson Negreiros Oswaldo Lamartine nos fala sobre esse sertão:  
  
O sertão é um estado de graça. E uma das maneiras de se alcançar o céu. Talvez devido 
à comunhão com a natureza. Talvez porque a gente sofre dessa natureza. Talvez 
porque minha história individual teve começo ali. Talvez porque a pecuária nos irmana 
com terra-homem-bicho mais que o massapé gordo da cana de açúcar. Mas não se 
deve descaracterizar as coisas do sertão. (NEGREIROS, 2001, p.242). 
  
Com o avanço da modernização, consequência da revolução de 1930, a modernidade 
começa a romper com muitos dos valores e costumes do sertão que ele construiu para 
si. Esse jardim do Éden, criado por Lamartine, nos parece ter sido construído a partir da 
ausência causada devido ao seu afastamento coercitivo desses espaços. Foi 
necessário então que Lamartine imaginasse os espaços por ele pouco vividos, conforme 
Silva (2012).  
  
Nos relatos testemunhais, por muitas vezes é necessário o uso da imaginação para que 
se possa transpor a barreira do inenarrável (AVELAR, 2012, p.51). O trauma vivido por 
Lamartine parece não se aproximar das situações limites vividas pelas vítimas do 
holocausto ou, trazendo para nossa realidade espacial, das ditaduras latino-americanas. 
No entanto, o trauma causado pelos movimentos de 1930 a Lamartine e sua família são 
bastante marcados em sua trajetória. O exílio do pai, o acidente com arma de fogo que 
acabou vitimando fatalmente um amigo na infância, as constantes ameaças de inimigos 
políticos, o assassinato de seu irmão Otávio, em 1935 e o distanciamento do sertão 
parecem ter sido enfrentados por Lamartine a partir da imaginação desses espaços.  
  
Sabemos que Lamartine foi um sujeito muito saudoso de sua terra natal, de um tempo 
muito perdido e de um modo de vida em franco desaparecimento por isso, a imaginação 
é um elemento essencial para ele como uma forma de se manter imerso naquele mundo 
que se foi. “O Sertão do nunca mais” não foi, em grande parte, vivenciado por ele e, 
portanto, precisa ser imaginado. A escrita, neste sentido, é uma fuga da realidade 
imediata de Lamartine, sediado no Rio de Janeiro, é um devaneio feliz que alimentou 
sua alma por longos anos. (SILVA, 2019, p.106)  
  
Oswaldo Lamartine se via enquanto um exilado de sua terra natal e viveu maior da sua 
vida como tal, mas sempre fez questão de deixar claro nas entrevistas que levava o 
sertão para onde quer que fosse. Seu terreno em Itaipava, no Rio de Janeiro, era o seu 
reduto, o jardim perdido de sua infância, onde estava rodeado das coisas do seu sertão 
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de nunca mais. Entretanto, o conceito de exilado como Silva (2019) nos alerta, não 
parece ser o mais correto para o caso de Lamartine, visto que o exílio é uma punição 
excepcional do Estado, o que não foi o seu caso. Silva (2019) então nos mostra que a 
situação de Lamartine é bem mais de um expatriado, que sai facultativamente de sua 
localidade por razões financeiras e não por punição do Estado, logo que durante toda 
sua vida adulta não havia impedimentos políticos para que Lamartine retornasse 
definitivamente a sua terra natal, apesar de olhar com admiração para os que ficaram 
(SILVA, 2019, p.50). Sobre sua vida foras sertões em entrevista concedida a Sanderson 
Negreiros ele fala:  
  
Sinto inveja e admiração pelos que ficaram no sertão. Nós outros (e eu que moro no 
Rio, há oito anos, e só venho por aqui nas férias), somos uns desertores, "paus de arara" 
de gravata. No asfalto eu me sinto como num hotel: sem raízes. Embora, atualmente 
me considere um pré-feliz, em conciliar e acomodar os sonhos do sertão. Como não 
posso viver no sertão, levo-o para onde vou. (NEGREIROS, 2001, p.245). 
  
A relação entre Oswaldo e o sertão acontecia por intermédio de amigos, familiares e 
suas memórias da infância. Um dos principais sujeitos responsáveis por iniciar seu 
sentimento de afeto pelo Seridó foi o seu pai. Sendo futuramente o próprio Oswaldo 
Lamartine filho de Juvenal Lamartine um dos principais emissores e responsáveis por 
construir sua reputação (SILVA, 2019, p.105). Já em sua vida adulta, Lamartine criou 
fortes laços e uma rede de compartilhamento de informações com os que habitavam os 
sertões e com autores que escreviam sobre os sertões já não mais vividos por 
Lamartine. Ele não era só receptor, mas também emissor e depositário dos costumes e 
tradições sertanejas (MEDEIROS, 2019, p.69). 
  
Diante dessas experiências, Lamartine vivenciou um trauma frente à modernidade, que 
pode ser encarado como os efeitos causados diretamente a ele e sua família, mas 
também como as mudanças culturais e de costumes de uma geração e com a destruição 
e distanciamento do homem com a natureza. Criando assim um ressentimento com 
esses eventos, que ressoa em suas obras, Lamartine fez duras críticas às mudanças 
ocorridas pelo intervencionismo humano na natureza e procurou sempre que possível 
reconciliar essa relação. Esse fator tão presente em seus escritos pode evidenciar uma 
maneira de resistir às constantes mudanças do tempo e preservar um espaço particular 
(SANTOS, 2018, p.106).  
  
Por meio de sua escrita, Oswaldo Lamartine trabalhou a partir de suas memórias, seu 
conhecimento técnico, conhecimentos trocados com amigos e parentes e uma 
responsabilidade com a memória coletiva (MEDEIROS, 2018 p.68). Ao ser anunciado 
como o “dotô” do sertão, Lamartine agora carregava o dever de salvar as tradições e os 
conhecimentos de uma época que não voltará devido às mudanças da modernidade 
trouxe. Através de uma escrita sensível e poética, usando de sua imaginação e seus 
conhecimentos técnicos, o autor estabeleceu um vínculo entre quem escreve e quem 
lê. Usando um vocabulário tipicamente característico do sertão de seu pai e seus avós, 
buscando as suas etimologias, ele deu credibilidade ao que falava e escrevia 
(MEDEIROS, 2018 p.69).  
  
O uso de um vocabulário muito próximo ao da oralidade nas obras de Lamartine 
(MEDEIROS, 2019, p.12) aproxima o leitor do relato Oswaldiano, principalmente, 
aqueles que vivem na região do Seridó. As obras desse escritor potiguar, que traz em 
sua composição um trauma vivido por ele, é uma fonte restauradora de laços entre o 
passado e presente (AVELAR, 2012, p.51). Nascido em uma família abastada, Oswaldo 
Lamartine teve uma infância distinta da maioria dos que viveram na mesma época. 
Ainda sim, seu testemunho sobre esse sertão que está em processo de 
desaparecimento devido à modernidade é tido com confiabilidade por aqueles que o 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3125 

 

leem. O valor de uma narrativa testemunhal enfrenta diversas críticas devido ao seu 
caráter imaginativo, necessário para que se enfrente a barreira do inenarrável, mas 
ainda assim a narrativa tem valor no tempo presente (AVELAR, 2012, p.51). Os usos de 
um relato traumático, seja ele de eventos-limites ou não, têm os seus usos políticos, 
sociais e mesmo jurídicos, como será melhor abordado no próximo tópico.  
  
O TESTEMUNHO E OS USOS DO PASSADO 
  
“O que ele fez com esta apropriação possibilitou que a tradição sertaneja fosse 
preservada e desfrutada por outras gerações.” (CASTRO, 2015, p.161). É partindo da 
citação da tese de Mariza Lima de Castro que iniciamos a discussão sobre os usos do 
passado nas obras Oswaldianas. Um tempo presente marcado por um passado que 
insiste ou que não pode passar marca a história do tempo presente (CEZAR, 2012, 
p.31). As obras de Lamartine ressoam um passado que insiste no tempo presente, seu 
testemunho surge então como uma reminiscência do tempo que está sob risco de 
desaparecimento. Nesse contexto, os traumas em forma de testemunho nas obras de 
Lamartine surgem enquanto experiência histórica, pois sua ressonância é prolongada 
por meio da memória (KNAUSS, 2012, p.143). A narrativa deixada por Lamartine ecoa 
nos diversos espectros sociais e políticos do Seridó, devido a importância dos relatos 
para que se mantenha viva a memória que está ameaçada pelo esquecimento.  
  
Avelar (2012) nos dá nortes para entendermos as razões pelas quais aceitamos uma 
narrativa de um testemunho. Seja em parte pela nossa empatia pelos eventos 
traumáticos narrados, que são muitas vezes insuportáveis, ou sua exatidão ao relatar 
os fatos ocorridos, que aceitamos um relato testemunhal. E que no caso de Lamartine 
os acontecimentos narrados foram abordados a partir da exatidão e afeto sobre os 
costumes, valores e aspectos da natureza que estão em crescente mortificação. O que 
nos é certo é que, através de uma escrita sensível aos episódios traumáticos e da 
imaginação que compõe as lacunas do não-dito, aceitamos os testemunhos, pois eles 
possuem um valor comunitário importante, que nos liga ao passado por meio daqueles 
que o vivenciaram ou são detentores do conhecimento sobre o passado comum. Negar 
isso é, portanto, negar esses valores comunitários e sentimentais dos eventos ocorridos 
(AVELAR, 2012, p.49).  
  
Reconhecer o valor de um testemunho é também dar a ele autoridade sobre os 
acontecimentos do passado. No caso de Oswaldo Lamartine, sua autoridade não está 
ligada apenas ao conhecimento contido nas suas obras, mas também à sua genealogia 
que dá a ele autoridade necessária de uma voz a ser ouvida de um sertão de nunca 
mais. Segundo Verónica Tozzi, o relato testemunhal quando ligado a um caráter de 
cientificidade é uma maneira de enfrentar o desconforto ou a impossibilidade de falar a 
partir de suas experiências (AVELAR, 2012, p.50). As obras de Lamartine, apesar de 
sua escrita sensível e poética, possuem também um caráter científico, trazendo dados 
sobre o desaparecimento de aves, plantas, tradições, costumes e outros fatores que 
explicam a mortificação da natureza e a responsabilidade da modernidade sobre o que 
está caindo no esquecimento e ameaçando todo o aprendizado que Lamartine adquiriu 
com seu pai e amigos, além do desaparecimento do sertão que viveu e imaginou 
durante sua vida.  
  
A partir da análise feita sobre a autobiografia de Oswaldo Lamartine, pretendeu-se 
analisar o testemunho, também, enquanto “ato histórico”, no qual sua função é evitar e 
mover acontecimentos que estão sob risco de desaparecimento, mesmo que os traumas 
em questão não se encaixem na noção de eventos-limites mais comumente associados 
ao papel do testemunho (CARDOSO, 2012, p.139). Uma possível resposta aos usos da 
história na escrita oswaldiana nos é dada por Santos (2018):  
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Minha hipótese é a de que os usos da história levados a cabo por Lamartine oferecem 
um passado prolongado às experiências ainda presentes na (e algumas recentes da) 
cultura sobre a qual fala, apesar de, como em quaisquer experiências culturais 
modernas, os registros por ele pontuados e descritos pareçam esmaecidos por 
transformações. (SANTOS, 2018, p.105).  
  
Uma última consideração sobre os usos do passado nas obras de Oswaldo Lamartine 
é pensar se essas seriam espaços onde estariam se formando testemunhas substitutas 
da narrativa oswaldiana. Vicarious Witness é o termo apresentado por François Hartog 
em seu texto O historiador e a testemunha, onde o autor nos apresenta o exemplo do 
museu United States Holocaust Memorial Museum, que procura representar em 
diversos aspectos as sensações e fatos do Holocausto em território estadunidense. 
Dessa maneira, procura-se através do que é apresentado aos visitantes uma 
identificação com as vítimas, assim criando um aprofundamento do civismo e da política, 
para enriquecimento da moral americana (HARTOG, 2001, p. 16). A partir desse ponto 
de vista, podemos pensar que as obras de Lamartine causam sentimento semelhante, 
nos âmbitos cívicos e morais, para com o passado e os que viveram o sertão descrito 
em suas obras, antes da chegada da modernidade. O fator de identificação é imediato 
para aqueles que o leem e, principalmente, os que vivem na espacialidade das obras. 
 
Conclusão 

 
A importância do relato testemunhal ganha notoriedade no século XX, todavia, há limites 
para os usos que um testemunho pode oferecer, seja ele político, social ou jurídico, 
devido ao seu caráter lacunar e subjetivo, próprio da narrativa testemunhal. Entretanto, 
a não-inscrição pode acabar se tornando um problema ainda maior para uma sociedade 
que tende a esquecer os seus traumas, como é o caso brasileiro. A doença da cegueira 
social deve ser enfrentada pelos historiadores, que devem se articular como agentes do 
luto social, com o propósito de enfrentar o perigo que a não-inscrição dos traumas do 
passado podem oferecer à sociedade (ALBUQUERQUE, 2012, p.65). A não-inscrição 
desse passado traumático não parece ser o problema na narrativa de Lamartine, no 
entanto, as memórias e seus traumas devem ser enfrentados pela sociedade e também 
problematizados pelos historiadores, que devem olhar para sua narrativa não apenas 
enquanto uma fonte de informações do Seridó, sacralizando-as incontestavelmente, 
mas também enquanto um testemunho acompanhado de um trauma que deve ser 
observado em sua singularidade.  
  
O legado deixado por Lamartine em suas obras constitui um valor considerável para a 
manutenção da memória coletiva e contribui, devido ao seu teor técnico, como uma 
fonte importante para as mudanças ocorridas no espaço físico do Seridó nas últimas 
décadas. Sua escrita, marcada por um ressentimento devido aos traumas enfrentados 
por ele, contribui para uma volta ao passado como escape à realidade do avanço 
tecnológico e as transformações culturais ocorridas devido a modernidade. O sertão de 
nunca mais de Lamartine habita agora espaços de memória, museus, bibliotecas, filmes, 
músicas, festas e tradições, vivemos então diante de uma ruptura com o passado do 
qual Lamartine tanto exaltava em suas obras. No entanto, suspeito que os debates em 
relação às memórias desse sertão de nunca mais estejam a todo momento circulando 
no imaginário coletivo e disputando por espaços de memória. Para além dos debates já 
garantidos no âmbito acadêmico, em um momento no qual a sociedade vive em 
constante nostalgia, os usos políticos de suas obras parecem cair bem àqueles que 
desejam dominar espaços de poder. 
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TÍTULO: A pessoalização como processo de ascripção de valor 

Resumo 

A presente pesquisa trata do Direito à dignidade da pessoa humana atrelado à 
perspectiva da pessoalização como processo de ascripção do nascituro. Nesse jaez, a 
abordagem cinge-se ao conceito iluminista de pessoalidade de John Locke atrelado a 
razão e a autoconsciência, em confronto com o estágio de nascituro e sua incidência na 
ordem jurídica, bem como a integração do pensamento lockeano às ideias de Lèvinas, 
por meio da alteridade; Ricoeur e Sève no processo aspriptivo de pessoa, modulado por 
Lima Jr., trazendo o conceito de pessoa instrumental interligado à moralidade do 
nascituro ao longo do processo gestacional. Será possível observar que Lima Jr. expõe 
duas dimensões morais fulcrais à proteção do nascituro, a primeira, anterior à vigésima 
semana gestacional, que dependerá do processo de ascripção de valor moral de 
acolhimento materno e/ou, após, da constituição de um projeto parental; a segunda, o 
nascituro firma-se por si mesmo, a partir da vigésima semana, centrada numa essência 
consciência mínima, pois passa a ter possibilidade biológico-metafísico. Busca-se 
superar a problemática de argumentos egoísticos quanto à pessoalização do nascituro 
e o seu devido resguardo à vida, demonstrando que é necessário, acolhendo a tese de 
Lima Jr., projeto dialético de atribuição de significação moral do nascituro entre o corpo 
(biológico) e a pessoa, em seu aspecto metafísico-moral, partindo da valoração moral 
sobre o marco temporal em que o nascituro adquire a condição de pessoa. 
 
Palavras-chave: Nascituro. Pessoalização. John Locke. Lèvinas. Sève. Lima Jr. 

TITLE: Personalization as a value ascription process 

Abstract 

 

This research deals with the right to human dignity linked to the perspective of 
personalization as the process of the unborn child's ascription. In this sense, the 
approach is restricted to the Enlightenment concept of personality of John Locke, linked 
to reason and self-awareness, in comparison with the stage of the unborn and its 
incidence in the legal order, as well as the integration of Lockean thought with the ideas 
of Lèvinas, through otherness; Ricoeur and Sève in the aspriptive process of the person, 
modulated by Lima Jr. It will be possible to observe that Lima Jr. exposes two central 
moral dimensions to the protection of the unborn child, the first, prior to the twentieth 
gestational week, which will depend on the process of ascription of moral value of 
maternal reception and/or, after, the constitution of a parental project; the second, the 
unborn child establishes itself, from the twentieth week, centered on a minimum 
conscience essence, since it has biological-metaphysical possibility. The aim is to 
overcome the problem of selfish arguments regarding the personalization of the unborn 
and its due protection to life, demonstrating that it is necessary, accepting Lima Jr.'s 
thesis, a dialectic project of attribution of moral significance of the unborn between the 
body (biological) and the person, in its metaphysical-moral aspect, starting from the 
moral valuation on the temporal framework in which the unborn acquires the condition of 
a person. 
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Keywords: Unborn. Personalization. John Locke. Lèvinas. Sève. Lima Jr. 

Introdução 

Esta pesquisa trata do Direito à dignidade da pessoa humana e sua abrangência na 
perspectiva da pessoalização como processo de ascripção de valor moral, tal como 
determinado em autores como Paul Ricoeur e, em especial, Lucien Sève. Nesse 
contexto, serão abordadas as questões referentes à evolução do conceito moderno de 
pessoalidade, partindo-se do modelo estribado em Locke e determinado, em síntese, 
pela razão e pela autoconsciência, em confronto com o estagiamento moral do nascituro 
e sua incidência na ordem jurídica. 

O estudo do tema é relevante, pois viabiliza aprofundar conhecimentos sobre a 
pessoalização do nascituro para desnudar a necessidade de integração entre moral e 

Direito, particularmente no estudo da pessoa humana e sua dignidade. 

A problemática suscitada abrange as situações em que o nascituro deve ter resguardo 
ao direito à vida, destinando-lhe tratamento semelhante ao de qualquer pessoa já 
nascida. 

Levando em consideração que, na concepção de Locke, o ser humano torna-se pessoa 
a partir do exercício da autoconsciência e da razão. Já por Sève de acordo com o 
processo de ascripção de forma-valor e, em relação ao ordenamento brasileiro, 
personalizar o ser humano somente é possível após o nascimento com vida, segundo o 
Código Civil, porém, desequilibradamente, assegura o desenvolvimento do nascituro 
similar ao nível de uma pessoa de pleno direito. 

Objetivou-se a delimitar a pesquisa em volta da construção do status moral do nascituro, 
fundado numa dialética entre a concepção de pessoa iluminista e a proposta valorativa 
de pessoa advinda primeiramente por Ricoeur e lapidada por Sève, de Lima Jr.. Nas 
palavras deste último, percebe-se uma amálgama (fato-valor) das ideias anteriores, 
defendendo, com Sève, que o nascituro é uma realidade complexa, possuindo dois 
momentos de instância moral: (i) o primeiro, anterior à vigésima semana gestacional, 
dependerá dos processos de ascripção de valor moral de acolhimento materno e/ou, 
após, da constituição de um projeto parental; (ii) em segundo momento, sua instância 
moral firma-se por si mesma, a partir da vigésima semana de gestação, centrada numa 
essência consciente mínima. 

Desta feita, o trabalho se relaciona com os seguintes pontos da Agenda 2030 da ONU: 

Ponto “3.7”, em razão do resguardo da saúde física e mental, dando oportunidade, por 
meio da informação e educação, para a escolha ou não de um planejamento familiar. 

Não obstantes, os pontos “10.4” e “16.10”, pois o processo ascriptivo de valor moral à 
pessoa busca criar um ambiente jurídico de proteção ao nascituro, isso com esteio no 
supraprincípio da dignidade da pessoa humana, não obstante ainda levando em 
consideração a desigualdade de gênero na sociedade contemporânea (no caso da 
mulher e da negação ao direito de escolha que teria sobre seu corpo). 

A presente análise se perfaz sob três pontos principais: o foco inicial na concepção 
desenvolvida por Locke e suas interferências na concepção atual de pessoa, tomando 
como exemplo a tese argumentativa de Peter Singer de que alguns animais não-



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3131 

 

humanos são pessoas e que pessoas vivas pertencentes à espécie Homo sapiens, 
ausentes ou com baixa capacidade de autoconsciência, não são pessoas, trazendo, 
como possível consequência, a despessoalização de seres humanos já vivos e dos que 
ainda podem vir a ser pessoa num estado de consciência plena ou não. 

Secundariamente abordar-se-á a ideia de alteridade, associando-a ao processo de 
ascripção de instância moral à pessoa, e finalmente a pesquisa deverá se projetar sobre 
o composto de ideias sugeridas por Lima Jr., sendo o nascituro uma realidade complexa 
com instâncias morais diversificadas ao longo da gestação. 

 
Metodologia 

 

Este estudo utilizou-se de método de abordagem hipotético-dedutivo. Não obstante, tem 
característica qualitativa também, afinal se estuda de modo expositivo e analítico do 
aspecto qualitativo do processo de pessoalização, utilizando-se de pesquisa 
bibliográfica, para abordagem do assunto com mais profundidade. 

Outrossim, tendo em vista o confronto do conceito de pessoalidade moderno de Locke 
com o estágio de nascituro e sua incidência na ordem jurídica, utiliza-se do método 
auxiliar comparativo para o estabelecimento de relações. 

Em relação aos procedimentos técnicos concernentes à pesquisa bibliográfica, tem com 
base em livros, artigos científicos para estampar a contemporânea problemática. 
Quanto à natureza e o propósito da pesquisa, buscou-se a edificação de novos 
conhecimentos para aplicação prática e dirigida para a solução dos problemas sociais 
que envolvem a gestação e o direito (ou não) de escolha da mulher em relação a 
interrupção desse processo. 

 
Resultados e Discussões 

 

Percebeu-se nas discussões do grupo e no cotidiano da pesquisa que, desde a 
antiguidade, indagações quanto ao eu, o ser e, mais à frente, o ideário construído de 
“pessoa” perpassaram inquietações das mais diversificadas dentre as múltiplas culturas 
e sociedades. Por exemplo, na Grécia antiga, Aristóteles destacava que há três grandes 
ramos das ciências: ciências teoréticas; ciências práticas; e ciências poiéticas. Dentre 
essas, o pensador registra como sendo as mais elevadas as ciências teoréticas, que 
albergam a metafísica, física e matemática. Determina a metafísica como a ciência que 
estuda o que é o Ser ou, em outros dizeres, discorre-se a respeito dos primeiros 
princípios, almejando conhecer o ser enquanto ser (sua substância). O pensamento 
humano, na visão aristotélica, ultrapassa o mundo empírico para alcançar uma realidade 
meta-empírica (NODARI, 1998, p. 51), os questionamentos perpassam do científico 
para o filosófico. 

A partir da evolução desse pensamento marcadamente histórico e cultural, partiu-se da 
ideia de pessoa como essência (razão e autoconsciência) no modelo desenhado por 
John Locke, estudando suas influências na sociedade de seu tempo e na sociedade 
contemporânea, cerzindo sua noção moral, fundada numa medida de consciência, no 
postulado de pessoa como construção social, tal como se denota na ideia de ascripção 
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de valor, tal como defendida por Ricoeur e Sève, é claramente uma dialética entre o 
Direito e a Filosofia. 

Desta feita, esta pesquisa demonstra relevância, ante à necessidade de reflexão para 
aspectos individuais em construção das pessoas em sociedade, bem como na seara 
científica para respaldo ou não discussões relevante ao Biodireito, tais como 
abortamento, resguardo jurídico do nascituro, utilização de embriões em pesquisas e 

sua manipulação, tudo associado ao processo de ascripção de valor moral à pessoa. 

O atual plano de trabalho cinge-se “A pessoalização como processo de ascripção de 
valor” que deu continuidade à perquirição acerca do “Conceito de forma-valor na 
edificação do status moral do nascituro”, dentro do projeto de pesquisa “PVF14330-2017 
- Entre o biológico e o humano: pessoalização e conflitos parentais diante da gestação 
e do status moral do nascituro”. 

Em retomada à parte teórica do projeto, ao chegar na sociedade moderna, o estudo do 
ser enquanto ser ganhou novas molduras, muitas das reflexões conduzidas pautaram-
se, mesmo que indiretamente, nas ideias de John Locke quanto à valoração da pessoa 
como ser autônomo e autoconsciente. 

A primazia do entendimento lockeano lastreia-se no princípio de individuação, desse 
modo, para determinar a existência de um ser, é assaz um tempo particular e um lugar 
incomunicável a dois seres da mesma espécie para uma identidade determinada. Ao 
falar-se em identidade pessoal, entenda como o que significa ser pessoa (NATHAN, 
1978, pp. 91-92). 

Some-se a isso que o conceito de pessoa pressupõe um ser pensante, inteligente, 
aperfeiçoado de razão e reflexão, com capacidade de conhecer a si mesmo como si 
mesmo, observando que é a mesma coisa pensante em diferentes tempos e lugares 
(LOCKE, 1986, p. 318). Por conseguinte, o Ser pessoa é ter consciência do 
pensamento, consistindo a identidade pessoal (NODARI, 1998, p. 64). 

Para esse pensador moderno, o essencial é saber se somos ou não a mesma coisa 
pensante de outrora. Em outras palavras, remete a ter noção (consciência) das ações 
pretéritas e presentes, o que faz uma pessoa ser ela mesma, havendo ou não a mesma 
substância, material ou imaterial, uma vez que o “si-mesmo” é aquela coisa pensante e 
consciente, sensível e consciente de prazer e dor, capaz de felicidade ou infortúnio 
(LOCKE, 1986, p. 330). Dessa dialética, infere-se que só há pessoa se houver 
consciência, pois esta dá a característica moral primária da pessoalidade. 

Para Locke, nascemos homens, mas podemos nos tornar pessoas; esse é um status a 
ser alcançado, pois, para o autor, o homem é um organismo biológico, é "a participação 
da mesma vida, continuada por partículas de matéria constantemente fugazes e que, 
nesta sucessão, estão vitalmente unidas ao mesmo corpo" (LOCKE, 1986, p. 314). Em 
seus dizeres, o homem nasce com direito à liberdade de sua pessoa (FERREIRA, 2005, 

p. 76). 

De mais a mais, tomando os conceitos de Homem e Pessoa, chegamos ao Homem 
Moral lockeano, que consiste num sinônimo enquanto pessoa. Caracterizado como ser 
consciente, racional e autônomo, de espírito finito, de tempo e lugar determinados onde 
começou a existir, bem como da sua participação na mesma vida continuada em um 
corpo organizado e, não obstante, da sua responsabilidade moral perante sua felicidade 
ou infortúnio, em momento presente, resultante das suas decisões feitas outrora, das 
atuais e das que estão por vir; desse modo, tal reconhecimento permite à pessoa 
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assumir a responsabilidade por suas ações passadas, reconhecendo-as como suas e 
atribuindo-as a si mesmo pelo mesmo fundamento e razão das ações presentes, abrindo 

espaço para busca de sua felicidade. (FERREIRA, 2005, pp.67-68) 

As digressões lockeanas expressam que a noção de pessoa é indissociada da noção 
de direito, conferindo às suas ações méritos e punições, dando, portanto, a esse ser 
condicionado (pessoa), a responsabilidade do indivíduo para com o seu meio. A pessoa 
é o indivíduo considerado na sua significação jurídica. Diante disso, pode-se dizer que 
o conceito de pessoa, como agente moral, é fundamental para a fundação da esfera 
política. 

Feitas tais exposições e levando em consideração as influências do pensamento 
lockeano ao estado civilizatório contemporâneo, questionamentos e posicionamentos 
surgem, muitos desses embasados em releituras de John Locke, ad exemplo, aquela 
feita por Peter Singer. 

Singer disserta que os "indicadores de humanidade" estão presentes no conceito 
lockeano, porém, destaca que as características mais importantes são a racionalidade 
e a autoconsciência (2002, p. 97) e, dentro dessa ênfase, afirma que "alguns animais 
não-humanos são pessoas" (SINGER, 2002, p. 126) e que "a criança com profundas 
deficiências mentais e o bebê recém-nascido", mesmo pertencendo à espécie Homo 
sapiens, não são pessoas, pois não são autoconscientes, tampouco têm "senso de 
futuro ou capacidade de relacionar-se com os outros" (passim, 2002, p. 96). Em tese 
argumentativa, expõe: 

O coração do bebê anencefálico Valentina era um coração de um membro da espécie 
Homo sapiens, mas independentemente de quanto tempo tenha vivido Valentina, seu 
coração nunca bateu mais rápido nas vezes em que sua mãe entrou no quarto, porque 
Valentina nunca pode sentir emoções de amor ou preocupação por nada. O coração da 
gorila Koko, pelo contrário, não é um coração de um membro da espécie Homo sapiens, 
mas é um coração capaz de relacionar-se com outros e de mostrar amor e preocupação 
por eles. No segundo sentido da expressão "ser humano", o coração de Koko é mais 
humano que o de Valentina (SINGER, 1997, p. 203) 

Neste diapasão, afirma, que "alguns animais são seres racionais e autoconscientes, 
dotados de consciência de si enquanto entidades distintas que têm um passado e um 
futuro" (SINGER, 2002, p. 120). 

Em contraponto, conforme Nedel (2004, p. 238), Singer retira o privilégio do ser humano 
de sua singularidade absoluta em relação aos outros seres, ressaltando ainda, que sua 
intenção é boa, pois almeja promover a defesa dos animais, pontuando, no entanto, que 
tenta pessoalizar os animais em um baixo nivelamento, tendo em vista a falta de uma 
consciência reflexa perfeita . 

O posicionamento de Peter Singer pode ser visto como um claro exemplo das 
consequências que podem obtidas ao embasar-se, única e exclusivamente nesse 
conceito de pessoa iluminista, trazendo, como possível consequência, a 
despessoalização de seres humanos já vivos e dos que ainda podem vir a ser pessoa 
num estado de consciência plena ou não. Roque Junges, em crítica à ideia de Singer, 
qualifica-a como "uma simples antropomorfização modernizante dos animais", que "não 
temos o direito de definir limites para a inclusão de humanos na categoria de pessoa" 
(JUNGES, 2002, p. 08). 
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No tocante a autores da atualidade, pode-se citar Emmanuel Lèvinas e sua obra 
Totalidade e Infinito, na qual a alteridade e a transcendência éticas desenvolvidas 
inovam em um novo segmento bioético, trazendo ideia de que o homem descobre quem 
realmente é e se concebe como pessoa na revelação do outro. Nas palavras de 
Hogemann “o sujeito criador e polarizador é exterior, ao mesmo tempo em que nos 
desvela e conduz à luz” (HOGEMANN, 2008, p. 453). Destaque-se que “O eu e o outro 
não se inserem numa comunidade de eus, não participam do mesmo gênero, unidade 
numérica ou conceitual. O outro é absolutamente outrem” (idem, 2008, p. 453). 

Frise-se, o retorno para e pelo outro, traduz-se em responsabilidade com sobre as 
coisas que acontecem na vida social, sendo que o conceito de alteridade é fulcral à ética 
levinasiana, “precisamente porque contém e revela a possibilidade e a realidade do além 
do ser e da identidade do mesmo, como transcender para o outro numa relação 
responsável, que LÈVINAS(1980) chama de alteridade” (PIVATTO, 2000, p. 88 apud 
HOGEMANN, 2008, p. 451). 

A revelação de si no outro advém da pretensão de Lèvinas em buscar uma unicidade 
capaz de servir como referencial ao entendimento entre as pessoas, pois, para o 
filósofo, o materialismo seria incapaz de se chegar ao entendimento almejado, 
considerando que entraria em um círculo vicioso ao procurar o uno no próprio indivíduo 
e, ao mesmo tempo, reconhecendo que somente a multiplicidade de significações 
permite guiar-se à possibilidade de convivência e ao entendimento em meio à diferença. 
Senão vejamos: “A sua alteridade manifesta-se num domínio que não conquista, mas 
ensina. O ensino não é uma espécie de um gênero chamado dominação, uma 
hegemonia que se joga no seio de uma totalidade, mas a presença do infinito que faz 
saltar o círculo fechado da totalidade” (SÈVE, 1980, p. 153). 

Hogemann (2008, p. 458) afirma ainda que há dois momentos decisivos em Lèvinas que 
apontam para a elaboração da condição humana ligada à idéia da subjetividade, 
transitando pela alteridade: “o nascimento da individualidade através do ‘viver de…’ e a 
resposta ética à presença da heteronomia”. Assim, sua filosofia é voltada ao sentido 
humano que está posto para além de estar-aí, para além do viver fruitivo. Raquel 
Hogemann conclui que: 

O humano é pensado em termos de sentido do humano, que só poder ser concebido a 
partir da ética e da justiça antes que a verdade, no acolhimento e na disponibilidade do 
outro. Por esta razão, o ser-em-si ainda não é. Ele só se constitui a partir e desde o 
encontro com o outro. Aí se dá a significação ética (HOGEMANN, 2008, p. 456). 

Em similaridade de ideia, surge o termo ascrição (ascription) apresentado por Peter 
Strawson e reavivado por Paul Ricoeur na obra Soi-même comme un autre, de 1990 e, 
doravante, também utilizado e lapidado por Sève: 

Ascrever [...] é [...] atribuir a alguém um modo de se comportar. [...] a ascrição envolve 
também a inscrição que se faz neles: quando algo é ascrito a alguém, esse alguém 
ascreve-se-o ele próprio, desde o momento em que se designa como pessoa. A ascrição 
consiste precisamente nesta reapropriação pelo sujeito. E não é tudo: visando não o 
indivíduo na sua particularidade, mas o humano na sua generalidade, a ascrição a um 
é também ascrição a todos os outros. Ela é, à partida, interpessoal e recíproca. Em 
suma, a ascrição é o modo de atribuição que apenas convém quando reportamos ao 
ser individual características universais da pessoa (SÈVE, 1994, p. 74). 

O conceito, para Sève (1994, p. 74), de “ascrição de uma dignidade é o processo pelo 
qual o ser individual vem a deter em-si e por-si a qualidade de associado do gênero 
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humano”, essa dignidade é sinônimo de corresponsabilidade com todos os outros por 
seu estatuto. 

Outrossim, esse signo nasce para suprir a problemática da pessoa de fato sem 
legitimidade e a pessoa de direito sem efetividade, no qual o francês dá a possibilidade 
de reconhecimento e seu devido acolhimento a todo ser humano, qual seja, desde a 
fecundação ou grau de racionalidade, numa argumentação que traz os conceitos de 
pessoa atual, não atual e em potencial com o intuito de assegurar dignidade inviolável 
aos seres não-conscientes e dependentes, seja de caráter temporário ou não. Remonta, 
desta feita, às dificuldades bioéticas no caso do embrião humano , bem como de 
pessoas que portam alguma das características anteriores: 

Não podemos considerar [o embrião] como uma pessoa atual, ou seja, por si: nem o 
embrião nem o feto são capazes de fazer valer a sua dignidade. [...]. Essa é a primeira 
diferença de ordem ética – e jurídica – entre uma pessoa atual e uma pessoa potencial, 
não sendo esta última, em suma, senão um caso particular, ao lado de outras pessoas 
não atuais: a pessoa incapaz, a pessoa defunta, ou mesmo a realidade que participa da 
pessoa... A distinção entre atual e potencial não é, neste caso, equivalente à distinção 
entre o presente e o futuro, mas à distinção entre o efetivo e o fictício. Em segundo 
lugar, falar da pessoa potencial a propósito do embrião implica tirar as consequências 
éticas do fato de ele não ser ainda senão uma potencialidade do ser humano. Aquilo 
que temos, essencialmente, que respeitar nele é precisamente essa potencialidade, a 
fim de que ele tenha todas as hipóteses de se tornar um ser humano cumprido: o nosso 
respeito dirige-se ao seu presente na medida em que nele consideramos o seu futuro, 
e é sobre este futuro que ele deve, antes de tudo, regular-se. É essa a segunda 
diferença entre uma pessoa atual - que devemos, antes de mais, respeitar como é – e 
uma pessoa potencial (SÈVE, 1994, p.110-111). 

Logo, as pessoas que participam do mundo humano e têm a consciência de estar em 
sociedade se responsabilizam pelas pessoas potenciais e não atuais, pois têm a 
capacidade de ascrever significação moral àquelas. Ademais, levando em consideração 
a problemática deste projeto de pesquisa e deixando um pouco de lado o tema relativo 
às pessoas não atuais, emerge o pensamento de Sève (1994) defendendo que o 
embrião ascripto é um societário, em uma visão contratualista, pois as pessoas atuais 
levam em conta o que ele poderá ser, estabelecendo um contrato com a sociedade em 
si e assegurando a dignidade de um tratamento ético equivalente à pessoa. Essa ligação 
contratual formada nada mais é que o valor cultural e social atribuído ao embrião, ou, 

numa interpretação marxista, a valoração mercadológica (MARX, 2013, pp. 157-160). 

Sève (1994, p. 86), portanto, define: “a pessoa é a forma-valor igualmente ascrita a 
todos os indivíduos, na qualidade de pertencentes ao gênero humano”. 

Não obstante às ideias expostas, o conceito de pessoa de Lima Jr., em sua tese de 
doutorado, propõe que a pessoalidade do nascituro não pode se afastar dos caracteres 
biológicos, nem muito menos os de razão filosófico-moral, defendendo uma “amálgama 
de ambas as coisas, constituindo-se em ser composto de matéria e moralidade: 
verdadeira realidade complexa" (LIMA JR. 2017, p. 51). 

Neste pórtico, seguindo as premissas Sevianas, revela-se como um projeto dialético 
que coaduna com o desenvolvimento de seu ser biológico (forma) e seu ser pessoal 
(valor), o nascituro 

Encontra-se inserido num círculo de relações especiais formado e constantemente 
alimentado por suas condicionantes biológicas e éticas; as primeiras delimitam a 
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capacidade de desenvolvimento pleno das segundas, mas serão as segundas que 
regressarão até as instâncias mais tenras do desenvolvimento biológico para ascrever-

lhe novo e especial significado. (LIMA JR. 2017, p. 171). 

Neste passo, apresenta o conceito instrumental de pessoa, ante a premissa de que a 
pessoalização é um fenômeno complexo, mensurando sua capacidade ativa e passiva 
de desenvolvimento. 

Assim, quanto à dimensão biológica do nascituro, deve apresentar potencialidade ativa, 
desse modo, Lima Jr. delimita marcos cronológicos essenciais que permitirão o 
desenvolvimento e extensão da individualidade e da racionalidade da pessoa em 
potência: 

O nascituro ainda não possui os instrumentais biológicos básicos de desenvolvimento 
como ser antes que ocorra a sua nidação. Isso porque, como fenômeno complexo, são 
as características biológicas que darão o suporte à valoração ética que se seguirá e, no 
caso de um ser como o pré-embrião, cuja existência sequer poderá ter sido percebida 
pela gestante, não comunga nem de individualidade e nem de qualquer suporte à vida 
consciente ou ao estabelecimento do processo de integração ascritiva entre si e sua 
genitora. Ainda muito menos pode ser “um outro”, decerto que seu potencial ativo 
somente se estabelece quando há a implantação no útero. O pré-embrião não possui 
caracteres que lhe garantam, portanto, a consideração de pessoa em potência. No 
tocante ao embrião é relevante rememorar que sua individualidade bio-filosófica 
dependerá de sua aceitação materna no entorno de projeto comum e sua racionalidade 
e consciência ainda estará em estado latente até aproximadamente a vigésima 
semana7. Sua compleição denotará, igualmente, a inexistência de pessoa potencial. 
(LIMA JR. 2017, p. 192-193). 

Já em relação a dimensão filosófica do nascituro, esta será delimitada pela construção 
metafísica, buscando construir o conhecimento da complexidade ontológica daquilo que 

representa o ser humano como pessoa. 

Nesse jaez, a presente pesquisa, como visto, mostrou-se voltada à tentativa de 
composição entre o critério de pessoalidade moderno (de matiz lockeano, pautado pela 
autoconsciência) e o conceito social de natureza atributiva, no qual pessoa é criador de 
valor social, atribuído por processos de ascripção (Ricoeur, Sève) decorrentes da 
mulher, da família e da sociedade. Desta feita, a partir dos aspectos de formação da 
capacidade moral do nascituro em conjunto com noção de forma-valor (usada por Sève), 
é retratado um projeto dialético de atribuição de significação moral entre corpo 
(biológico) e pessoa (aspecto metafísico-moral), sendo ferramenta proemial para a 
conclusão do objeto da pesquisa os ideários apresentados por Lima Jr. 

Fica claro, portanto, que a construção do status moral do nascituro por meio do processo 
de ascripção de valor se evidencia, como explanado, a partir da vigésima semana, 
concedendo ao nascituro maior o grau de proteção, tendo em vista a potencialidade 
ativa mais robusta. Em consequência lógica, não atingido esse marco cronológico, o 
processo ascriptivo poderá por meio do acolhimento materno e, após, pela constituição 
de um projeto parental (LIMA JR. 2017, p. 195), como bem assevera “do ponto de vista 
instrumental, o nascituro adquire relevância ética não por ser um ente da espécie 
humana, mas por constituir-se em complexo sistema de formação de uma pessoa”. 
(idem, 2017, p. 196). 

 

Conclusão 
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Feitas as digressões necessárias, é possível observar que o processo de ascripção do 
nascituro é sinônimo de discussão sobre a vida enquanto pessoa moralmente 
considerada, do modo pelo qual deve ser respeitada e a partir de qual tempo. Porém, 
não somente isso, tendo em vista que busca abrigar ética e juridicamente a liberdade 
do corpo da mulher, bem como de suas escolhas, em meio à desigualdade de gênero 
que ainda é imposta à mulher, relacionando-se, destarte, com os pontos 3.7; 10.4 e 
16.10 da Agenda 2030 da ONU. 

Para tanto, utilizou-se, na presente pesquisa, do conceito de pessoa instrumental, 
considerando-se que admite ao nascituro duas dimensões morais, quais sejam: (i) a 
partir da vigésima semana de gestação, conferindo ao nascituro maior o grau de 
proteção, em razão da potencialidade ativa mais robusta; (ii) não atingido esse marco 
cronológico, o processo ascriptivo dar-se-á por meio do acolhimento materno e, na 
constância de uma família, pela constituição de um projeto parental, uma vez que o 
nascituro adquire relevância ética não por ser um ente da espécie humana, mas por 
constituir-se em complexo sistema de formação de uma pessoa. 

Destaque-se que a conclusão desta pesquisa apenas foi possível pelos encontros 
semanais do grupo de pesquisa “PVF14330-2017 - Entre o biológico e o humano: 
pessoalização e conflitos parentais diante da gestação e do status moral do nascituro”, 
presencial e virtualmente, evitando-se a redução do tema em posicionamentos egoístas, 
uma vez que a reflexão da Bioética e do Biodireito necessita de diálogos que não 
menosprezem nem o nascituro e nem a mulher. Sendo, então, assertiva a proposição 
de Lima Jr. que, como uma amálgama, relaciona o biológico e o moral, partindo da 
valoração moral que se buscará um marco no tempo em que o nascituro adquire a 
condição de pessoa. 
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TÍTULO: O conceito epistemológico de pessoa sob uma perspectiva histórico-social. 

Resumo 

 

O trabalho em tela consiste no estudo da construção e conceituação jurídico-
epistemológica do étimo pessoa, integrado ao Projeto de Pesquisa PVF14330-2017 _ 
“Entre o biológico e o humano: pessoalização e conflitos parentais diante da gestação 
e do status moral do nascituro”. Partindo de uma abordagem evolucionista e 
antropológica do ser humano ao desenvolvimento da noção de pessoa apresentada por 
Marcel Mauss, desenrola-se o entendimento que tal conceito adquire para o direito, para 
as ciências e para a sociedade, valendo-se de uma investigação histórica e psicossocial 
da noção de pessoa no mundo ocidental desde a antiguidade, passando pelo 
iluminismo, a modernidade, até os dias atuais; compreendendo como se delineou a 
ascripção de valor ao ser humano até alcançar o status moral de pessoa - sujeito de 
direitos - reconhecido como tal ainda em sua condição de nascituro; à exposição do 
processo de pessoalização dos indivíduos no campo da psicologia social e como isto 
influencia diretamente na autonomia e afirmação dos sujeitos como detentores de 
dignidade e de direitos, fato que promove a expansão e eficácia do escopo de direitos 
humanos dentro da sociedade civil brasileira. 

 
 

Palavras-chave: noção de pessoa; pessoalidade; epistemologia 

TITLE: The epistemological concept of person from a social historical perspective. 

Abstract 

This paper consists on study of the epistemological and legal construction and 
conceptualization of the person, integrated into the Research Project PVF14330-2017 _ 
"Between the biological and the human: personalization and parental conflicts in the face 
of pregnancy and the moral status of the unborn child". Starting from an evolutionary and 
anthropological approach of the human being to the development of the notion of person 
presented by Marcel Mauss, the understanding that this concept acquires for the law, for 
the sciences and for society unfolds, using a historical and psychosocial of the notion of 
person in the occidental world since antiquity, passing through the Enlightenment, 
modernity, until the present day; understanding how the description of value to human 
beings was delineated until reaching the moral status of person - subject of rights - 
recognized as such still in his condition of unborn child; the exposure of the 
personalization process of individuals in the field of social psychology and how this 
directly influences the autonomy and affirmation of the subjects as holders of dignity and 
rights, a fact that promotes the expansion and effectiveness of the list of rights human 
rights within Brazilian civil society. 
 
Keywords: notion of person; personality; epistemology 
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O que é uma pessoa? Todo ser humano é uma pessoa? São com essas indagações 
que iniciamos a trajetória desse estudo. 

Conhecer a história do homem na sociedade ocidental nos permite ter compreensão de 
como se erigiu a diversidade de direitos fundamentais e pessoais tutelados pela ordem 
jurídica, notadamente os direitos à vida e à igualdade formal, compreensão esta 
imprescindível para adentrar no campo da luta pelos direitos humanos e no cerne do 

embate entre os direitos do nascituro e os direitos da mulher. 

Na corrente kantiana temos que a dignidade é um valor moral ínsito a todos os seres 
humanos porquanto sejam pertencentes à espécie humana, de modo que concluiríamos 
que todo ser humano é uma pessoa, dotada de valor em si mesmo. Contudo, subsiste 
a seguinte celeuma: o conceito de pessoa utilizado juridicamente refere-se a indivíduos 
dotados de autonomia e valor moral fundado na racionalidade ou refere-se a todos 
indivíduos dotados de uma dignidade ínsita que a própria pertença à espécie humana 
lhe proporciona? 

São sobre esses questionamentos que esta pesquisa se debruça para compreender 
melhor como o conceito de pessoa se formou e como tem sido interpretado. 

Nosso ponto de partida é a obra ‘Sociologia e Antropologia’ de Marcel Mauss, que 
delineia, a partir de uma perspectiva evolutiva e histórica, a noção de pessoa e de 
identidade do ‘Eu’ que temos hoje na sociedade ocidental e culmina no exame de uma 
nova proposta de pessoalidade defendida por Oswaldo Lima Jr, que conjuga o valor 
ascripto à potencialidade ética na determinação do conceito de pessoa. 

 

Metodologia 

 

O presente plano de trabalho desenvolveu-se sob uma metodologia dialético-dedutiva 
centrada na ideia de pessoa como conceito epistêmico, objetivando compreender as 
noções da palavra "pessoa" na sociedade e nos textos legais, sob uma perspectiva 
histórica, e reconhecer as diferenças no conceito de pessoa para as ciências sociais, 
para o direito e para o senso comum, para, então, estabelecer um posicionamento crítico 
acerca da dicotomia entre o conceito biológico (ser humano) e o social/cultural 
(valoração moral e subjetiva) perante o mundo jurídico (sujeito de direitos), tomando por 
base a obra ‘Sociologia e Antropologia’ de Marcel Mauss. 

O projeto de pesquisa estruturou-se com a divisão em 5 planos de trabalhos distintos, 
cabendo a cada bolsista aprofundar um subtema relacionado ao eixo central do Projeto 
de Pesquisa PVF14330-2017 _ “Entre o biológico e o humano: pessoalização e conflitos 
parentais diante da gestação e do status moral do nascituro”. 

Iniciando pela leitura prévia de diversos clássicos como Ética a Nicômaco, de Aristóteles 
e Fundamentos da Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant, obras que forneceram 
o arcabouço teórico da agência moral do ser humano, passou-se a reuniões coletivas e 
debates sobre o entendimento leigo e jurídico do conceito de pessoa, sua valoração 
moral, o embate em volta da (não) permissão e (des)criminalização do aborto, direitos 
do nascituro e direitos da mulher. 

Ademais, dentro das práticas do Projeto, foi organizado e executado um Simpósio para 
a exposição e divulgação das pesquisas concluídas e as correntes, fomentando a 
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participação e engajamento da comunidade acadêmica na discussão dessas temáticas 
tão importantes e necessárias à concretização de direitos e autodeterminação dos 

sujeitos. 

A partir dessas experiências, desenvolveu-se o presente estudo, seguindo a linha do 
“Plano de Trabalho II – O conceito epistemológico de pessoa”, sob uma metodologia 
dialético-dedutiva. Centrada na ideia de pessoa como conceito epistêmico, tomando por 
base a obra ‘Sociologia e Antropologia’ de Marcel Mauss e adentrando um pouco no 
campo da psicologia social, objetivando compreender as noções da palavra "pessoa" 
na sociedade e nos textos legais, sob uma perspectiva histórica, e reconhecer as 
diferenças no conceito de pessoa para as ciências sociais, para o direito e para o senso 
comum, para, então, estabelecer um posicionamento crítico acerca da dicotomia entre 
o conceito biológico (ser humano) e o social/cultural (valoração moral e subjetiva) 
perante o mundo jurídico (sujeito de direitos). 

 

Resultados e Discussões 

 

Marcel Mauss desenvolve o estudo do indivíduo - Eu - numa abordagem antropológica 
ligada ao direito e à moral, através de uma investigação histórica e social, demonstrando 
as formas que esse e outros conceitos assumiram na vida dos homens e das sociedades 
com base em seus direitos, costumes, estruturas sociais e mentalidades em cada época 
até chegar na noção de pessoa que temos hoje. 

Várias sociedades antigas distintas desenvolveram uma noção de per sona, – máscara 
por onde ressoa a voz – a partir de uma ritualística de representação social, um ‘baile 
de máscaras’. Nos rituais, cada pe sona correspondia a um personagem, constituído 
por uma máscara e a outros aparatos de vestuário que identificavam os bens e cargos 
auferidos pelos antepassados, características pessoais, trabalho ou função no interior 
do grupo. O nome e a imagem de cada personagem carregavam consigo o prestígio, a 
autoridade e a existência de um ancestral, funcionando como elemento de organização 

social. 

A perpetuação dos rituais de utilização da máscara e dos nomes garantia aos 
descendentes a continuidade dos privilégios e da posição social alcançada pelos 
antepassados. Adquirindo os aparatos e o nome da persona, o indivíduo apoderava-se 
da imagem dos ancestrais, obtinha o reconhecimento de sua linhagem familiar e a 
possibilidade de exercer um papel no ritual. 

Entre os romanos, contudo, personae, era mais que um personagem e um elemento de 
organização social, identificava a conditio – posição hierárquica, status – estado da vida 

civil e múnus – cargo e honrarias civis e militares. 

O conceito de pessoa que se iniciou como um papel a ser cumprido na esfera familiar e 
social adquire, assim, um status jurídico, torna-se “fato fundamental do direito” (MAUSS, 
1978), de modo que a pessoa romana detinha privilégios quando comparados a 
estrangeiros ou escravos. Tais privilégios de outrora foram o que hoje denominamos de 
direitos civis: direito à liberdade, à propriedade, direito ao nome, à herança, direito de 
casar, direitos de cidadania. 

Entre os gregos, πρόσωπον era um termo com significação semelhante à persona, 
máscara, que tanto designava o “personagem que cada um é e quer ser” quanto se 
relacionava à “personalidade humana”, ou seja, pessoa referia-se tanto à representação 
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do indivíduo no espaço social quanto à consciência de si e o valor de uma pessoa para 
a sociedade grega era tanto maior quanto abrangente fosse sua participação política, 

suas virtudes e moralidade. 

A dignidade da pessoa grega fundamentava-se pela consciência moral do indivíduo, 
ciente do bem e do mal, do certo e errado, engajado em aprimorar suas virtudes, 
responsável por si e por seus atos, sua participação nas esferas pública e política e não 
mais determinada por sua origem e posição de nascimento como sucedia na Roma 
antiga. 

Assim, a filosofia grega acrescenta ao conceito de pessoa o valor moral mas a noção 
incrustada no senso comum ocidental de que todo ser humano é uma pessoa veio a se 

firmar através da doutrina cristã. 

Mauss cita o excerto bíblico Gl 3, 28: “Já não há judeu nem grego, nem escravo nem 
livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus”1 (*este 
fragmento foi extraído da Bíblia Sagrada catequética popular por ser mais conciso e 
compreensível que o referido por Mauss) e a análise desta passagem ilustra a noção de 
pessoa para os cristãos – todo indivíduo, independentemente de sua condição, gênero 
ou origem é uma pessoa. 

Retomando o trecho em destaque, ‘todos vós sois um’, percebemos que o cristianismo 
promoveu um espírito – princípio – de igualdade em meio à diversidade, difundindo um 
sentimento de identificação do ser humano como pessoa humana. 

Além disso, a dignidade dessa nova concepção de pessoa era delegada pela premissa 
de que o homem foi constituído a imagem e semelhança de Deus, logo era, como tal, 
digno em si mesmo. A vida humana passou a ser sagrada e todo individuo foi equiparado 
à condição de pessoa, detentora de direitos e de valor moral pelo simples fato de ser 
humano. 

A noção de pessoa alia assim um sentido moral ao sentido jurídico, e a estes o 

cristianismo conferiu uma base metafísica. 

Mas a conceituação de pessoa não se estanca aqui. Persona, máscara, personagem, 
personalidade. O aforismo grego “Conhece-te a ti mesmo” difundiu-se por todo o 
ocidente, propulsionando o conhecimento do ser humano, da razão, da mente. O 
conceito de pessoa parte do campo epistemológico para a psicologia social, 
aproximando do conceito de self. 

Mary Jane Spink, em Pessoalidade e Psicologia Social (2011), teoriza sobre a 
conveniência no uso do termo pessoa para designar esse ser que somos perante a vida 
em sociedade, explorando as possibilidades do uso psicossocial de tal conceito e 
ponderando sobre as dificuldades encontradas na construção de uma ciência social, 
tendo em vista as diversas expressões linguísticas comumente usadas como sinônimos 
- pessoa, indivíduo, self, sujeito, – “ a fim de não cairmos na armadilha da transformação 
de nossas produções sociais em entidades” (SPINK, 2011, p. 03), dificuldade esta, muito 
semelhante a que encontramos em nossa área diante da interpretação dos textos legais 
para se extrair a vontade do legislador e a correta compreensão do sentido de pessoa 
enquanto sujeito das relações jurídicas e da ciência do Direito. 

Longe de ser uma ideia inata, a noção que temos hoje acerca do conceito de pessoa 
teve seu significado construído lentamente conforme as vivências e mudanças ocorridas 
na sociedade e conforme a modificação das mentalidades e do pensamento humano foi 
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se processando. Todo esse processo de construção social de conceitos e valores e de 
subjetivação interna foi lastreado pela experiência, o que nos leva à concordar com o 
pensamento lockeano, de que o conhecimento, a moralidade e a racionalidade humana 
– e, portanto, a noção de pessoa – é, a priori, fruto da experiência e não uma concepção 
inerente a todos os indivíduos (NODARI, 1999) 

Para Mary Spink (2011), a noção de pessoa é algo “intrinsecamente relacional (...) 
inserida num constante processo de negociação, desenvolvendo trocas simbólicas num 
espaço de intersubjetividade” (SPINK, p. 20-21) e Ian Hacking afirma que nós mesmos 
(cada um de nós) nos constituímos enquanto pessoas, dinamicamente relacionadas 
com as mudanças que se efetuam a cada espaço e tempo – processo este, designado 
como “looping effect, –, de maneira que, ao categorizar novas condições de 
pessoalidade e novos conceitos, alteramos e expandimos as possibilidades de ser, de 
existir e atuar como pessoas (Figueiredo, 2011). 

Este dinâmico processo relacional e autoafirmativo dos indivíduos enquanto pessoa – 
sujeito consciente de si e de seus direitos – corrobora a impressão maussiana de que a 
noção de pessoa e atribuição de valor moral a esta, tende a ser algo cada vez mais 
individualizada, subjetiva. 

Parafraseando Goldman – que também se debruça a analisar a pessoa enquanto 
categoria antropológica valendo-se do texto de Mauss como ponto de partida – 
aproximando da noção teorizada por Durkheim de pessoa como um fato social, 
podemos entender que: 

  

nossas próprias concepções dependem de uma transformação sociopolítica complexa 
(...) e a autonomização progressiva do indivíduo, (...) só poderia ser compreendida como 
um efeito do desenvolvimento da própria sociedade, que, ao se diferenciar 
internamente, permitiria a diferenciação concomitante de seus membros (GOLDMAN, 

1996, p. 86 e 94) 

  

Não podemos negar, porém, que além de um ser social, a pessoa se constitui e se 
realiza num ser biológico, mas esse ser biológico, a partir do momento de se liberta das 
próprias amarras dessa materialidade biológica, ascende para o estado da razão e 
passa a perceber em si mesmo e em seus semelhantes um conteúdo ético e valorativo. 
Passa a pessoalizar-se. 

 

Conclusão 

 

Mauss constitui um marco decisivo nos estudos sobre o conceito de pessoa, situando 
seu trabalho na esfera do Direito e da Moral, da sociedade e do indivíduo Demonstra-
se assim que pessoa é uma construção culturalmente variável, que engloba o ser 
humano enquanto sujeito de direitos e detentor de uma dignidade em si mesmo, tanto 

mais abrangente quanto for seu processo de autonomia e ‘participação social’. 

“Não se pode deixar de lado a íntima relação entre a compreensão da dignidade humana 
e o entendimento do que vem a ser pessoa” (LIMA JUNIOR, 2017. p.120) 
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A dignidade da pessoa humana não se configura um direito expresso em nosso 
ordenamento vez que não é algo que possa ser conferido pelo Estado mas figura como 

supra princípio que enseja o rol de direitos fundamentais tutelados pela constituição 

No pensamento filosófico, a dignidade é um valor atribuído aos seres dotados de 
racionalidade, tanto mais elevada quanto proeminente fosse sua razão em dirigir-lhe a 
vida. 

O conceito e a valoração da pessoa humana modificam-se ao longo da história e entre 
as diversas sociedades, mas parece-nos claro que ela retoma, certa forma, esse 
amalgamento de outrora que interpreta a pessoa, não apenas pelo especifismo mas 
pela ascripção de valor atribuído ao ser por sua família e seu papel social. 

O presente estudo acerca da noção pessoa não se extingue aqui e inclusive nos atenta 
para o fato de que essa construção social e jurídica do termo não ocorreu da mesma 
forma para homens e mulheres. Para estas, o processo de pessoalização é ainda mais 
recente e subsiste na luta por autonomia, igualdade de oportunidades e pelo poder de 
fato sobre sua sexualidade, seu próprio corpo e seu planejamento familiar e/ou 
reprodutivo, ensejando novas vertentes de pesquisa no campo da pessoalidade e 
eficácia dos direitos humanos para este público. 
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TÍTULO: DIAGNÓSTICO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ANTIRRACISTAS 

INCLUSIVAS NOS CONTEXTOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REGIÃO 

DO SERIDÓ/RN 

Resumo 

O trabalho em tela é o resultado de um Projeto de Pesquisa aprovado pelo 
PPG/PROPESQ Edital N° 01/2019 - Apoio a grupos Emergentes para Criação de 
Programas de Pós-Graduação. O objetivo foi realizar um diagnóstico das práticas 
pedagógicas antirracistas inclusivas nos contextos escolares da educação básica da 
região do Seridó/RN. A pesquisa de abordagem qualitativa do tipo exploratória, contou 
com a participação de dezesseis escolas de distintas cidades do Seridó/RN que 
responderam dois questionários online. Um dos questionários foi destinado para os 
coordenadores das instituições de ensino, onde obtivemos quatro respostas e outro 
questionário com quarenta e seis docentes. Além da análise das respostas dos 
questionários, as discussões desse texto se ancoram na Lei 10.639/2003 e o Plano 
Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
(BRASIL, 2009). Os resultados indicam a ausência de estudos específicos que 
favoreçam a inclusão de práticas pedagógicas antirracista no contexto investigado; por 
conseguinte, apresentam a necessidade da oferta de cursos de Pós Graduação que 
ofereça informações/conhecimentos para um melhor entendimento do racismo, da 
História da África e das trajetórias dos movimentos sociais negros. 
 
Palavras-chave: Inclusão. Diversidade. Práticas Pedagógicas. Antirracista. 

TITLE: DIAGNOSIS OF THE INCLUSIVE ANTI-RACIST PEDAGOGICAL PRACTICES 

IN THE SCHOOL CONTEXTS OF BASIC EDUCATION IN THE SERIDÓ / RN REGION 

Abstract 

The work on screen is the result of a Research Project approved by PPG / PROPESQ 
notice N ° 01/2019 - Support to Emerging Groups for the Creation of Graduate Programs. 
The objective was to carry out a diagnosis of inclusive anti-racist pedagogical practices 
in the school contexts of basic education in the region of Seridó / RN. The research of 
qualitative approach of the exploratory type, counted on the participation of sixteen 
schools of different cities of Seridó / RN that answered two questionnaires online. One 
of the questionnaires was intended for the coordinators of educational institutions, where 
we obtained four answers and another questionnaire with forty-six teachers. In addition 
to analyzing the responses to the questionnaires, the discussions in this text are 
anchored in Law 10.639 / 2003 and the National Implementation Plan for the National 
Curriculum Guidelines for the Education of Ethnic-Racial Relations and for the Teaching 
of Afro-Brazilian and African History and Culture (BRASIL, 2009). The results indicate 
the absence of specific studies that favor the inclusion of anti-racist pedagogical 
practices in the investigated context; therefore, they present the need to offer 
Postgraduate courses that offer information / knowledge for a better understanding of 
racism, the History of Africa and the trajectories of black social movements. 
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Introdução 

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa exploratória, com abordagem 
qualitativa, que objetivou realizar mapeamento de práticas pedagógicas antirracistas 
inclusivas nos contextos escolares da educação básica da região do Seridó /RN, 
possuindo como principal meta, a partir dos achados da investigação, auxiliar na 
construção de um Programa de Pós-Graduação na área de Ensino, constituído por 
professores do Departamento de Educação, do Centro de Ensino Superior do Seridó 
pertencente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, localizado no 
município de Caicó/RN. 

O Projeto que deu origem a Pesquisa foi aprovado pelo PPG/PROPESQ Edital N° 
01/2019 - Apoio a grupos Emergentes para Criação de Programas de Pós-Graduação 
possuindo três bolsistas remuneradas e uma voluntária, com temáticas de investigação 
que se interligam diretamente com a questão da inclusão de alunos no cotidiano escolar, 
seja ele por ser uma criança com deficiência ou por ser negro. 

Neste sentido, o trabalho em tela, analisa as iniciativas desenvolvidas pelas redes 
públicas de ensino com relação a práticas pedagógicas voltadas para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais em escolas pertencentes a região do Seridó/RN. 

Para isso, se ancora em documentos legais que amparam a inclusão da temática 
antirracista no contexto da Educação Básica, tais como: a Constituição Federal, as leis 
11.645/2008 que altera a Lei 9.394/1996, modificada pela Lei 10.639/2003, o Plano 
Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Além disso, para a realização do mapeamento de práticas pedagógicas antirracistas 
inclusivas nos contextos escolares da educação básica da região do Seridó/RN, foi 
elaborado e aplicado um questionário com docentes e coordenadores das instituições 
escolares selecionadas para fazer parte da pesquisa. As informações obtidas a partir da 
construção dos dados evidenciam qual o espaço que a temática antirracista ocupa nas 

ações educativas do contexto investigado. 

Neste sentido, a partir da perspectiva interpretativa, as análises dos resultados, nesse 
estudo, promovem um diálogo entre escola e práticas pedagógicas no que se referem 
às relações étnico-raciais, dando visibilidade a essa temática que historicamente é 
negada no âmbito escolar, através dos conteúdos curriculares, da prática pedagógica, 
dentre outros mecanismos. 

 
Metodologia 

 
A pesquisa foi realizada a partir de um estudo descritivo e exploratório, com uma 
abordagem qualitativa. Lakatos e Marconi (2009) mostram que a utilização de uma 
análise qualitativa é mais complexa e detalhada, tendo em vista que trabalha com 
investigações dos hábitos, atitudes e tendências do comportamento humano. 

De acordo com Lüdke e André (1986) a abordagem qualitativa promove o confronto 
entre os dados, as evidências, as informações construídas sobre determinado assunto 
e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele. Selltiz et al. (1965) diz que, 
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enquadra-se na categoria dos estudos exploratórios todos aqueles que buscam 
descobrir ideias e intuições, na tentativa de adquirir maior familiaridade com o fenômeno 
pesquisado. Selltiz et al. (1965) ainda evidencia que este tipo de pesquisa busca 
descrever um fenômeno ou situação em detalhe, especialmente, o que está ocorrendo, 
permitindo abranger, com exatidão, as características de um indivíduo, uma situação, 
ou um grupo, bem como desvendar a relação entre os eventos. 

Para Triviños (1987, p. 110), “o estudo descritivo pretende descrever os fatos e 
fenômenos de determinada realidade”, de modo que o estudo descritivo é utilizado 
quando a intenção do pesquisador é conhecer determinada comunidade, suas 
características, valores e problemas relacionados à cultura. Segundo o autor, o uso da 
descrição qualitativa procura captar não só a aparência do fenômeno como também 
suas essências, procurando explicar sua origem, relações e mudanças, e tentando intuir 
as consequências. 

A partir dessa conceituação, o plano de pesquisa que deu origem a esse estudo ocorreu 
a partir do seguinte processo de pesquisa: primeiramente, foi feita uma revisão 
bibliográfica, para analisar como a questão étnico-racial veio sendo concebida 
historicamente e quais reflexões são feitas atualmente sobre ela. Além de um 
levantamento dos documentos promulgados a partir de 2003, ou seja, posteriores as 
Leis 10.639/03 e 11.645/2008 - procurando identificar o que as leis, políticas públicas, 
regulamentações e políticas internacionais, nacionais e municipais dizem a respeito da 
diversidade étnico-racial e sua influência nas políticas educacionais brasileiras. 

Na segunda etapa da investigação foi realizada uma pesquisa de campo – a partir de 
um questionário que foi aplicado aos professores das escolas pesquisadas, com vistas 
a diagnosticar as práticas pedagógicas antirracistas inclusivas nos contextos escolares 
da educação básica da região do Seridó/RN. 

Apesar da pandemia não possibilitar essas visitas aos municípios, foi feito um contato 
com as escolas escolhidas, sendo o mesmo por e-mails, telefonemas e pelo aplicativo 
WhatsApp apresentando os objetivos e metodologia da pesquisa. Das vinte e cinco 
escolas escolhidas dezesseis aceitaram participar, três escolas por distintos motivos 
decidiram não participar, cinco não retornou o questionário com as respostas e uma não 

conseguimos estabelecer contato. 

Após os contatos estabelecidos, foram elaborados os questionários eletrônicos, sendo 
dois: um para os docentes e o outro para a coordenação e/ou direção das escolas 
pesquisadas. O questionário elaborado para os professores contou com quarenta e 

nove perguntas e o que foi destinado aos coordenadores e/ou direção seis perguntas. 

Por meio dos procedimentos supracitados, os dados da pesquisa foram analisados 
minuciosamente, a partir da perspectiva interpretativa, considerando os elementos 
inerentes aos eventos sociais, instituições, processos, diferentes formas de 
interpretações/significados variados atribuídos pelos participantes às suas experiências 
e vivências (GEERTZ, 2008). Para isso, os professores pesquisadores e os bolsistas 
envolvidos na pesquisa se reuniram sistematicamente, objetivando subsidiar o processo 
da investigação, no tocante a minimizar as dificuldades no processo de construção e 

análises dos dados, como também, na elaboração do relatório de pesquisa. 

Gil (1995, p.128) mostra que este método é viável para pesquisa de cunho qualitativo, 
principalmente em pesquisas de grande escala porque atinge grande número de 
pessoas, mesmo que estejam distribuídas geograficamente, além disso, é uma das 
técnicas de investigação que tem por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 
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sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc; além de não expor os 
pesquisadores à influência das opiniões e de aspectos pessoais do entrevistado. 

As respostas, assim como as leituras nos documentos e demais materiais bibliográficos 
selecionados compuseram as informações que serão tratadas e apresentadas por meio 
das interpretações/análises e argumentações que seguem nos resultados e discussão. 

 

Resultados e Discussões 

 

Apresentamos, nesse tópico, uma análise dos elementos teóricos em diálogo com os 
dados empíricos construídos no decorrer do desenvolvimento do plano de pesquisa 
realizada, a fim de dá validade ao diagnóstico sobre Práticas Pedagógicas Antirracistas 

Inclusivas nos Contextos Escolares da Educação Básica da Região Do Seridó/RN. 

ANÁLISE DAS POLÍTICAS AFIRMATIVAS ANTIRRACISTAS INCLUSIVAS PARA OS 
CONTEXTOS ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

De acordo com o Art. 205 da Constituição Federal de 1988, “a educação é um direito de 
todos [...]” (BRASIL, 1998, s/p). Logo, como uma política pública de caráter universal, a 
educação passa a ser um direito constitucional e subjetivo, em outras palavras, a 
educação básica e de qualidade passa a ser para todos, sem quaisquer distinções. 

A Lei 9.394/1996, por sua vez, seguindo essa mesma prerrogativa da Constituição 
Federal (1988), em seu art. 26 estabelece que os currículos da Educação Infantil, do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio devem contemplar “uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
dos educandos” (BRASIL, 1996, s/p). 

Ainda, na década de 1990, foi publicado os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 
1997) que em um dos seus módulos contemplou o tema transversal Pluralidade Cultural 
com ênfase em questões da diversidade em uma perspectiva universalista de educação 
e de política educacional. 

Contudo, o caráter genérico com relação às questões de diversidade, é revisto e 
alterado quando ocorre a sanção da Lei 10.639/03, pois institui a obrigatoriedade do 
ensino de história da África e das culturas Afro-brasileiras nas escolas públicas e 
particulares do ensino fundamental e médio, ou seja, da escolarização básica:Art. 26-A. 
Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da 
História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira 
e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro 

nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no 
âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de 
Literatura e História Brasileiras. 

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da 
Consciência Negra (BRASIL, 2003, s/p). 
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Essa lei passa a se constituir como uma política afirmativa de valorização e respeito aos 
processos históricos da identidade e cultura do povo negro no Brasil. Todavia, em 2008 
essa lei vai ser alterada pela Lei 11.645/08 para incluir a temática indígena. Esse 
amparo legal tornou-se, dentro da concepção de ensino inclusiva, um instrumento de 
combate ao preconceito racial e a influência do viés eurocentrista (única possibilidade 
de produzir cultura e interpretar o mundo - reduz a história milenar da civilização africana 

à captura e escravização dos negros). 

As referidas leis vão subsidiar o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana que tem como perspectiva agregar 
elementos da cultura afro-brasileira; além disso, flexibilizar os currículos oficiais para 
que os mesmos possam contemplar conteúdos pertinentes às necessidades do local 
em que atuam e estejam em consonância com a eliminação do racismo e dos 
preconceitos. 

Em que pese esse Plano é constituído por cinco eixos fundamentais. O primeiro é sobre 
o fortalecimento do marco legal, em outras palavras, seria a urgência na 
regulamentação das Leis supracitadas no âmbito dos municípios, estados e Distrito 
Federal, assim como a inclusão do Plano Nacional de Educação (PNE). O segundo e 
terceiro eixo, representam respectivamente, sobre a política de formação para 
gestores(as) e profissionais da educação e, sobre a política de material didático e 
paradidático sobre a questão ético-racial. 

O quarto eixo, por sua vez, refere-se a gestão democrática e mecanismos de 
participação social - cogita a necessidade do fortalecimento de processos, instâncias e 
mecanismos de controle e participação social, tendo em vistas implantar as Leis 
n°10.693/03 e 11.645/08. O quinto eixo, aborda avaliações e monitoramentos, 
apontando para construções de indicadores que permitem monitorar a implementação 
da Lei n°10.639/03, isso com a cooperação dos Municípios, Estados e a União, 
promovendo o aprimoramento de políticas públicas que enfrentem a desigualdade racial 
na educação. 

O sexto e último eixo, indica possibilidades orçamentárias necessárias para a 
implementação da lei. Além disso, reafirma a necessidade das secretarias estaduais e 
municipais de educação incluir nos seus contextos as temáticas étnico-raciais e 
diversidade. 

De maneira geral o Plano destaca as atribuições do sistema de ensino, como também 
das instituições de ensino (sendo elas da rede pública ou particular), que 
resumidamente, possuem a obrigação de reformular o Projeto Político Pedagógico junto 
a comunidade escolar, com o objetivo de garantir a existência da temática das relações 
étnico-raciais no planejamento dos professores; detectar e combater com medidas 

socioeducativas casos de racimo, preconceito e discriminação no ambiente escolar. 

Segundo o Plano, as ações centrais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental é a 
ampliação do acesso de crianças afrodescendentes, assegurar formações específicas 
na área, valorização da diversidade étnica, religiosa, de gênero e de pessoas com 
deficiências, a busca pela aquisição de livros que possuam histórias de indígenas, 
negros e culturas afins, pesquisas, desenvolvimento e aquisição de materiais didático-
pedagógicos que respeitem e promovam a diversidade, incentivar a participação de pais 
e responsáveis pela criança no planejamento do projeto político-pedagógico, abordar a 
temática étnico-racial durante todo o ano letivo e apoiar ações que contribua para a 
formação e fortalecimento da autoestima dos jovens. 
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O Plano direciona ainda, ações relacionadas à Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 
tocante ao aumento do número de afrodescendentes matriculados nesse segmento de 
ensino, a inclusão do quesito cor/raça nos diagnósticos e programas, ações de 
pesquisa, desenvolvimento e aquisição de materiais didático-pedagógicos que 
respeitem, valorizem, promovam a diversidade e incluir na formação de educadores de 
EJA a temática da promoção de igualdade étnico-racial e o combate ao racismo. Visto 
que, segundo dados do censo do IBGE/2010 a taxa de analfabetismo absoluta acima 
de 15 anos é de 16,9% para negros e 7,1% para brancos. O analfabetismo funcional por 
sua vez apresenta 32,3% para população negra e 18,4% para a população branca, o 
número da população negra é ascendente a da branca, e um dos motivos é o mercado 

de trabalho informal que os afastam do ensino regular. 

Por fim, o Plano dá ênfase a educação escolar quilombola, estabelecendo como umas 
das ações fundamentais aumentar a oferta de ensino nas comunidades quilombolas 
garantindo o direito à educação básica para a comunidade, promover formação 
continuada de professores(as) da educação básica que atuam em comunidade 
quilombolas, capacitação de gestores(as) locais, editar e distribuir materiais didáticos. 

Ante o exposto, podemos observar que o processo de construção de uma educação 
comprometida com a diversidade e com o combate ao racismo e diferentes formas de 
discriminação, tem ganhado espaço no âmbito das políticas educacionais no Brasil. No 
entanto, ainda ocupa um lugar periférico nas práticas de ensino em alguns contextos de 
ensino. 

DIAGNÓSTICO DOS DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS ANTIRRACISTAS INCLUSIVAS NOS CONTEXTOS ESCOLARES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA DA REGIÃO DO SERIDÓ/RN. 

Em linhas gerais, o trabalho de campo revelou pontos importantes para a reflexão sobre 
os desafios e possibilidades para práticas pedagógicas antirracistas inclusivas nos 

contextos escolares da Educação Básica da Região do Seridó/RN. 

Destacaremos algumas das principais reflexões advindas da pesquisa empírica onde 
houve aproximação com vinte e quatro escolas, mas conseguimos estabelecer contato 
continuo para obtenção de informações sobre a inclusão da temática antirracista nas 

práticas pedagógicas desenvolvidas com apenas dezesseis escolas. 

De acordo com as respostas dos dois questionários (um aplicado com Coordenadores 
Pedagógicos e outro com Professores), constatamos que a temática antirracista não é 
invisível, ou seja, os coordenadores e os docentes das instituições são conscientes de 
sua existência, apesar de ser um conhecimento superficial, visto que, segundo dados 
dos questionários aplicados, eles não têm estudos na área. 

De maneira geral, a investigação revelou que apesar da questão étnica racial não ser 
desconhecida para os Coordenares e Professores pesquisados, eles possuem pouco 
conhecimento sobre essa temática. Dos quatro coordenadores, apenas dois possuem 
leituras sobre alguns documentos curriculares. Quando se trata dos docentes 
observamos uma situação mais complexa, considerando que, dos entrevistados, 
apenas 47,9% deles possuem conhecimento de autores ou documentos oficiais que 

trabalha o tema em questão. 

Quando perguntados sobre se sentirem qualificados para lecionar no contexto de 
diversidade e inclusão, 47,8% disseram que não se sentem qualificados; 26,1% 
responderam que talvez; 2,2% destacaram não saber e apenas 23,9% afirmaram se 
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sentir qualificado para lecionar em contexto de diversidade e inclusão. Inferimos que 
isso se dá porque quando perguntados sobre ter feito algum curso na área - 50% 
(metade dos pesquisados) disseram não possuir nenhuma formação na área. 
Decorrente dessas respostas, interpretamos que o trabalho envolvendo a Educação das 
Relações Étnico-Raciais - ainda é superficial porque há pouco conhecimento conceitual 
sobre a África e sua inter-relação com as questões afro-brasileiras. 

Neste sentido, a falta de uma formação especializada nessa área acaba se constituindo 
como um limite e um desafio, visto que, acaba desconsiderando as diferenças étnicas 
e de pertencimento regional. Todavia, quando perguntados sobre a viabilidade de uma 
pós-graduação na área da diversidade e inclusão – 89,1% apontaram como uma 
possibilidade para uma aproximação maior com discussão da diversidade 
comprometida com um projeto social, político e ético antirracista. Já que 63% dos 
professores pesquisados dizem que não encontram a oferta de cursos de formação na 
área da diversidade que incluam os estudos étnico-raciais, ou seja, mesmo com o 
interesse em buscar por cursos que tratem dessa temática, na região do Seridó/RN, 
atualmente, há dificuldades para encontrá-los. 

Pontuamos, portanto, que investir na formação dos docentes por meio de cursos de 
formação continuada é uma possibilidade para se desvencilhar de práticas pedagógicas 
monocultural que impõem aos discentes uma história e padrões que não são totalmente 
seus. 

Outra possibilidade está relacionada às Secretarias de Educação dar subsídios para 
que os docentes da escola pública, que atendem a grande maioria dos negros e pardos, 

tenham condições de rever suas práticas pedagógicas. 

Consideramos, ainda, que é de extrema necessidade o conhecimento dos marcos legal 
(BNCC, Leis n° 10.693/03 e 11.645/08), tendo em vista que poderá favorecer a 
construção de práticas pedagógicas que incluam estudos e atividades relacionadas com 
a diversidade étnico-racial. E, como nos diz Santos (2006, p. 326), além de outras tantas 
coisas, “temos direito à igualdade quando a diferença nos inferioriza, temos direito à 
diferença quando a igualdade nos descaracteriza”. Isso significa que precisamos 
desaprender o preconceito e aprender a pluralidade, abdicando de uma 

homogeneização entre os “diferentes”. 

  

 
Conclusão 

 
O trajeto trilhado na pesquisa que referenciou esse trabalho possibilitou conhecer as 
limitações/desafios e as possibilidades para que ocorram práticas pedagógicas 
antirracistas inclusivas nos contextos escolares da Educação Básica da região do 
Seridó/RN. 

A análise dos dados apresentados indicam vestígios de que a inclusão de práticas 
pedagógicas antirracista ainda não é efetiva. Apesar de ter conhecimento sobre a 
importância da temática, os docentes demonstram pouco conhecimento sobre a área e 
admite, em sua maioria, não ter qualificação para o trabalho nessa perspectiva. Por 
conseguinte, sinalizam que essa pouca aproximação com o trabalho étnico-racial na 
sala de aula pode ser sanada com cursos de formação que dê ênfase às questões da 
diversidade étnico-racial e inclusão. 
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Por outro lado, a partir das leituras realizadas, foi possível inferir que o desafio para a 
inclusão de práticas pedagógica antirracista vai muito além de incluir no currículo oficial 
da escola a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena. O 
principal objetivo da luta pela inclusão é diagnosticar as necessidades do contexto em 
que cada escola está inserida. O Brasil é um país riquíssimo em miscigenação. Segundo 
o IBGE ele é formado por negros, brancos, indígenas, pardos e amarelos. Ainda assim 
é nítido o monopólio que sofremos da cultura europeia - tanto na educação como na 
cultura em geral. Por conseguinte, a representação dos povos africanos e também 
indígenas é feita erroneamente nos nossos livros de história, além disso, nos 
planejamentos pedagógicos anuais não há preocupação na inclusão de discussões 

sobre preconceito e racismo. 

No tocante a região do Seridó/RN, diante dos dados construídos por meio da pesquisa, 
identificou a necessidade de ampliar o repertório/conhecimento dos docentes sobre a 
diversidade, visto que, ainda existe um abismo entre as teorias/produções escritas, a 
realidade de pessoas negras e a escola. Apesar de existir documentos oficiais que 
orientam a inclusão da educação antirracista, infelizmente, no contexto da prática de 
ensino está longe dela se evidenciar. 

Diante dessa realidade, na região do Seridó/RN, consideramos viável a criação de uma 
Pós Graduação nessa área, oferecida por meio do Centro de Ensino Superior do 
Seridó/CERES – pertencente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, 
visto que, possui cursos de licenciatura, inclusive a graduação em Pedagogia oferece 
componentes curriculares na área da inclusão e diversidade étnico-racial, além disso, 

há linhas de pesquisa na área e, isso denota que há profissionais qualificados. 

Assim, podemos extrair de um Programa de Pós Graduação na área da inclusão e 
diversidade - aprendizados que torne os docentes aptos a perceber as hierarquias 
raciais de seu contexto e principalmente desnaturalizar de suas práticas de ensino o 

que o racismo naturalizou. 
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CONTEXTOS DE DIVERSIDADE NA REGIÃO DO SERIDÓ-RN 

Resumo 

Este artigo apresenta argumentos e resultados de uma pesquisa a respeito das 
necessidades de formação e de qualificação dos professores da rede básica de ensino 
que trabalham na perspectiva da inclusão. Para o desenvolvimento dessa pesquisa fez-
se necessário o contato com 25 escolas da região do Seridó, Rio grande do Norte, 
Nordeste Brasileiro. Foi necessária a adaptação com relação ao contato com as escolas, 
tendo ocorrido de maneira virtual através de formulários, pois a pandemia do covid-19 
trouxe alguns obstáculos, mas não impediu a pesquisa de acontecer. Um dos objetivos 
da pesquisa foi analisar a formação dos professores e a qualificação dos mesmos, que 
foi alcançado por meio de uma pesquisa exploratória descritiva. Assim sendo, este artigo 
além de apresentar a análise e discussão dos dados coletados, aborda a problemática 
da inclusão escolar dos alunos com deficiência através de referencial bibliográfico a 
respeito do tema diversidade. 
 
Palavras-chave: Diversidade. Formação de professores. Inclusão. 

TITLE: IDENTIFICATION OF THE NEEDS FOR TRAINING AND QUALIFICATION OF 

THE BASIC EDUCATION TEACHERS ACTING IN DIVERSITY CONTEXTS IN THE 

SERIDÓ-RN REGION 

Abstract 

 

This article presents arguments and results of a research about the training and 
qualification needs of basic education teachers who work in the perspective of inclusion. 
For the development of this research it was necessary to contact 25 schools in the Seridó 
region, Rio Grande do Norte, Northeast Brazil. It was necessary an adaptation in relation 
to the contact with schools, having occurred in a virtual way through forms, because the 
covid-19 pandemic brought some obstacles, but did not prevent the research from 
happening. One of the objectives of the research was to analyze the formation of 
teachers and their qualification, which was achieved through a descriptive exploratory 
research. Thus, this article, besides presenting the analysis and discussion of the 
collected data, approaches the problem of school inclusion of students with disabilities 
through a bibliographic reference about the diversity theme. 

 
 
Keywords: Diversity. Teacher training. Inclusion. 
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Este artigo trata-se da apresentação dos resultados iniciais da pesquisa “Mapeamento 
das Práticas Pedagógicas em contextos escolares de diversidade e inclusão: análise 
realizada em escolas da Região do Seridó/RN” do Departamento de Educação do 
CERES/Caicó, mais especificamente acerca do plano de trabalho “Identificação das 
necessidades de formação e de qualificação dos professores da educação básica que 
atuam em contextos de diversidade”. 

O referido projeto tem como objetivo final a criação de um programa de pós-graduação 
na área do ensino, para isso, foi submetido ao Edital 01/2019 PROPESQ-PPG para 
auxílio a Grupos emergentes, sendo aprovado e contemplado com 3 (três) bolsas de 
pesquisa. Assim, este artigo apresentará uma análise inicial dos dados coletados e a 

revisão bibliográfica do plano de trabalho. 

Foram selecionadas ao todo 24 escolas, entretanto, a pesquisa precisou ser adaptada 
para acontecer remotamente, devido a inesperada pandemia causada pelo vírus do 
COVID-19. Tentamos ao máximo conseguir as informações necessárias para coleta de 
dados, por meio de ligações e contatos por e-mail e whatsapp (quando disponível), 
porém algumas escolas não deram retorno até o momento. Sabe-se que muitas não 
estavam em funcionamento em meados do mês de maio, período em que iniciamos o 
contato, pelos motivos explicitados. Devido à isto, os questionários estão sendo 
reencaminhados, uma vez que muitas escolas já se encontram em funcionamento 
remoto. 

A coleta de dados ocorreu através de dois questionários elaborados na plataforma do 
Google forms, visando obter respostas dos professores e gestores das escolas 
estaduais da região do Seridó a respeito de sua formação e opinião com relação à 
necessidade de uma formação continuada para melhorar suas práticas inclusivas. Desta 
forma, foram enviados e-mails e tivemos acesso através de outras redes sociais das 
escolas, sendo reduzido assim o número de escolas que nos deram o retorno. 

Há a necessidade de uma qualificação constante para os professores que trabalham 
em contexto de diversidade, pois sem essa qualificação não há como promover uma 
educação de qualidade, sobretudo, para pessoas com necessidades educacionais 
especiais. Neste artigo o enfoque será com relação às formações e capacitações 

voltadas para a atuação junto aos alunos com deficiência. 

A oportunidade que as crianças têm de frequentarem à escola não só promove seus 
desenvolvimentos socioafetivos, psicomotores e cognitivos, mas também torna-se uma 
forma de construir relacionamentos e estabelecer conexões, sabendo que o ambiente 
escolar é um dos principais espaços nos quais as crianças têm a oportunidade de se 
relacionar com pessoas fora do seu ambiente familiar. Quando há inclusão o ambiente 
se torna ainda melhor, possibilitando assim que alunos com deficiência estejam também 
estabelecendo novas conexões, mas para isso é preciso que os professores saibam 

como fazer, o que fazer, e quando fazer. 

Foi elaborado, em coletivo, um questionário que foi aplicado aos professores das 
escolas pesquisadas, com vistas a identificar suas necessidades de formação e 
qualificação, A opção por este instrumento é porque atinge grande número de pessoas 
simultaneamente; abrange uma extensa área geográfica; economiza tempo; garante o 
anonimato dos entrevistados, com isso maior liberdade e segurança nas respostas. 

O referencial teórico deste artigo se embasa em: LOBO; Lilia Ferreira: pobres, escravos 
e deficientes no Brasil (2009); RODRIGUES David; RODRIGUES Luzia Lima: Formação 
de Professores e Inclusão: como se reformam os reformadores? (2011); NUNES; Célia 
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Maria Fernandes: saberes docentes e formação de professores: um breve panorama da 
pesquisa brasileira (2001). A partir da leitura destes autores que constavam no plano de 
trabalho foi feita uma contextualização inicial a respeito do tema, os mesmos serão 
discutidos à medida que os dados forem sendo apresentados. 

 
Metodologia 

 
Neste projeto, foi realizada uma pesquisa descritiva e exploratória utilizando métodos 
qualitativos, pois pode aproximar melhor o cotidiano e a experiência dos sujeitos 
(MINAYO, 1993). Segundo Gil (1987), a pesquisa exploratória pode aprimorar ideias ou 
descobrir a intuição. Normalmente, quando pouco se sabe sobre o tema a ser abordado, 
a pesquisa é exploratória (AAKER et al., 2004), e é o caso desta recomendação. 
Segundo Gephart (2004), os métodos qualitativos fornecem uma narrativa da realidade 
pessoal e são altamente descritivos. Também enfatiza os detalhes da situação, o que 
dá uma boa descrição do processo (GEPHART, 2004). 

Assim, foi elaborado um questionário, junto com os orientadores e bolsistas, que foi 
aplicado aos professores das escolas pesquisadas, com vistas a identificar suas 
necessidades de formação e qualificação. Através da plataforma do Google Forms onde 
foi disponibilizado o questionário, devido a pandemia. Estes questionários foram 
enviados para as 25 escolas participantes, mas somente 11 escolas nos deram uma 
devolutiva, supomos que elas estavam fechadas devido a pandemia, e por esse motivo 
não nos deram resposta. 

Esta Análise está sendo baseada na primeira devolutiva, pois como ainda temos prazo 
de pesquisa, iremos tentar contactar mais escolas para participarem do projeto e termos 
dados mais concretos à respeito da necessidade de formação e qualificação dos 
professores. 

Escolhemos usar questionário como ferramenta, pois abrange um número grande de 
pessoas. Abrange uma ampla área geográfica; economiza tempo; garante o anonimato 
dos entrevistados e oferece maior liberdade e segurança na resposta; permite que as 
pessoas respondam quando acharem mais conveniente; não permite que o entrevistado 
seja influenciado pelo pesquisador; obtém uma resposta mais rápida e precisa; devido 
à natureza impessoal do instrumento, pode tornar a avaliação mais uniforme; obter 
respostas essencialmente inacessíveis. (MARCONI e LAKATOS, 2003, páginas 191-
192), e foi a maneira mais segura encontrada diante do momento que estamos vivendo. 
Inicialmente seria feito um contato direto com as escolas para apresentar as propostas 
da pesquisa, onde seriam explicados os objetivos e a metodologia, mas devido ao 
momento de pandemia pela qual estamos passando neste ano de 2020, precisamos 
adaptar o nosso método de apresentação e de coleta de dados. 

Os bolsistas envolvidos na pesquisa foram treinados pelos seus orientadores para que 
a pesquisa saísse com o mínimo de erros possíveis, com reuniões mensais, e busca 
por orientação semanalmente, buscando se aperfeiçoar cada vez mais e estudar os 
dados coletados, para que obtivéssemos uma pesquisa de credibilidade e confiável. 

 
Resultados e Discussões 
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Com base nos dados coletados, apresento os resultados das pesquisas e do formulário 
que foram respondidos pelos coordenadores e professores das respectivas escolas 
escolhidas para fazer parte do projeto, trazendo como base perguntas relacionadas a 
qualificação de cada um para identificar a necessidade de formação dos mesmos. 

É importante saber que de 25 escolas tivemos apenas 11 escolas participativas neste 
projeto de pesquisa, pois devido a pandemia, como já foi explicado, algumas escolas 

ficaram indisponíveis e não nos deram retorno. 

No artigo “Formação de Professores e Inclusão: como se reformam os reformadores?” 
de David Rodrigues, e Luzia Lima-Rodrigues (2011) diz: 

Existe um grande consenso sobre a necessidade de investir na formação de professores 
para que se possam desenvolver modelos inclusivos na Educação. A Educação 
Inclusiva deve ser entendida como uma reforma educacional que, para se realizar, 
necessita que os professores sejam formados em modelos de ensino e comunicação 
diferentes dos modelos tradicionais. (p.41). 

O artigo fala como essa formação sendo necessária nos tornará agentes de mudança 
na escola. Hodiernamente, nós temos amplos e vastos materiais, para se ter acesso ao 
conhecimento a respeito de inclusão e do que é necessário para que nós professores 
possamos contribuir na vida dos alunos no meio da adversidade. Algo que antigamente 
não se era tão acessível, onde pessoas com necessidades especiais, ou que fossem 
diferentes, saindo do padrão que a sociedade impunha na época, eram tratadas de 
maneira totalmente diferente de como são hoje, apesar de não haver tanta diferença 
assim, devido à falta de compromisso das pessoas de se ter uma sociedade inclusiva. 

A segregação daqueles que eram diferentes dos ditos “normais” é um belo exemplo do 
que foi falado acima. Como promotores de conhecimento não podemos deixar-nos 
eximir da tarefa de construir um Brasil melhor, mais justo, e fazer com que essa 
realidade mude, não podemos deixar de lutar pela inclusão, que ainda deixa muito a 

desejar, no quesito prática nas nossas escolas no Brasil. 

Portanto, através dos dados coletados iremos dar ênfase ao porque é tão importante 
que os professores da rede básica de ensino estejam preparados para lidar com as 
adversidades, pois em sua maioria pode ser bem desafiador e se não souber como lidar 

acabará se frustrando. 

Rodrigues David e Rodrigues Luzia (2011) também dizem o quanto é necessário a 
cooperação dos professores regulares com o de escolas especiais e isso é fato , pois 
se pararmos para analisar, os professores de ensino regular em sua maioria não têm 
conhecimento a respeito de inclusão, de como trabalhar com a inclusão, e pessoas que 
trabalham em escolas especiais em sua maioria não entendem como a aplicação da 
inclusão nas escolas regulares é por diversas vezes complicada. Portanto ao decorrer 
deste artigo saberemos o quão importante deve ser essa formação, para que nós como 

mediadores do saber possamos fazer da inclusão algo de fato vivido. 

A inclusão da pessoa com deficiência é garantida por ampla legislação que garante o 
acesso, permanência e Ascenção nos diferentes níveis de ensino ao aluno com 
deficiências. Dentre estas garantias, encontra-se a formação e constante qualificação 

docente, como uma das necessidades para que o processo inclusivo ocorra. 

O artigo 24 Decreto nº 6.949 versa sobre o direito da pessoa com deficiência à educação 
ao afirmar que: 
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Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, 
os estados partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem 

como o aprendizado ao longo de toda a vida (BRASIL, 2009, Art. 1). 

A partir desta lei podemos afirmar que quando há inclusão, as oportunidades para 
pessoas com deficiência são maiores. O que complementa a próxima lei onde assegura 
a educação às pessoas com deficiência fazendo com que desenvolvam cada vez mais 
suas habilidades, fazendo assim com que as mesmas possam ter um desenvolvimento 
maior e possibilita a sua inclusão perante a sociedade. 

A Lei Brasileira de Inclusão Art.27 declara: 

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistemas 
educacionais inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de 
forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 
físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e 
necessidades de aprendizagem. (LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. Cap. IV do 

direito a educação.) 

Estas leis dizem respeito aos direitos das pessoas com deficiência e com necessidades 
especiais de obter educação, além de dar embasamento ao discurso de inclusão que 
deve ser praticado em todas as escolas, e em todo lugar. Porém é do nosso 
conhecimento que lidar com as diferenças não é uma tarefa fácil para os seres 
humanos. 

Não é de hoje que as pessoas sentem dificuldade em lidar com as diferenças, mas sim 
algo que acontece ao longo da história e que se perdura até hoje, onde a sociedade era 
e ainda é pautada no individualismo e no egocentrismo. As pessoas com deficiência 
eram tratadas como inválidas, incapazes, excluídas, deformadas, loucos, monstros, 
dentre muitas outras denominações para tentar definir as pessoas que possuíam 
características que eram consideradas na época como “anormais”, no livro infames da 

história diz: 

No decorrer do século XIX a exibição dos loucos foi objeto de indignação dos 
psiquiatras, e o louco desocupou o lugar das monstruosidades. No entanto, as outras 
bizarrias humanas continuaram suas carreiras de monstros, contando até com o aval 

dos homens da ciência. (LOBO, 2009, p. 70). 

Podemos ver através do texto de lobo, que pessoas consideradas anormais eram 
usadas como objetos pela sociedade. Quando falo de objeto quero dizer, que naquela 
época essas pessoas eram tratadas como se não fossem normais, como se as suas 
deficiências a definissem como “anormais” e assim não fizessem mais parte da 
sociedade, portanto se tornando objetos de atração para a mesma. Este preconceito de 
época ainda existe nos dias atuais e é preciso ter qualificação para lidar com esse 
problema, é importante ter conhecimento na área para diminuição do preconceito. 

Para falar sobre qualificação fizemos uma pergunta para os professores e 
coordenadores, para saber se eles se sentiam qualificados para atuar em contexto de 
diversidade e inclusão, os coordenadores disseram que se sentiam qualificados para tal 
tarefa, quanto aos professores 48% disseram que não, 24% disseram que sim, 26% 
disseram que talvez e 2% disseram que não sabiam se estavam qualificados para atuar 
neste contexto. 

Segue abaixo o gráfico direcionado aos professores quanto a sua qualificação. 
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Gráfico 1 

Fonte: elaborado pela autora 

  

O fato de 48% dos professores e coordenadores terem respondido que não se sentem 
qualificados, é a prova de que a nossa educação falha e que a inclusão não tem 
funcionado 100%, pois estes profissionais precisam de qualificação para lidar com as 
adversidades que está presente diariamente nas nossas vidas, é preciso estar apto e 
ter uma dominância naquilo que se é ensinado, de forma que o conteúdo alcance a 
todos. 

  

De acordo com Mantoan (2003), p. 93: 

  

Os professores precisam dominar cada vez mais os conteúdos curriculares, os 
processos de ensino e aprendizagem, isto é, especializarem-se no “o que”, no “como” e 
no “para que” se ensina e se aprende. Ao nosso ver e inspirados nos projetos que visam 
uma educação de qualidade para todos, o tratamento das questões relativas ao ensino 
de pessoas com deficiência na formação geral de educadores eliminaria, em grande 
parte, os obstáculos que se interpõem entre a escola regular e esses alunos. Em 
resumo, a formação única para todos os educadores propiciaria a tão esperada fusão 
entre a educação especial e a regular, nos sistemas escolares. (MANTOAN, 2003, p. 
93). 

  

É muito comum encontrar obstáculos no ensino-aprendizagem dos alunos com 
deficiência, pois a maioria dos educadores são despreparados para tal função, ter uma 
especialização, uma formação única como diz Mantoan (2003), de fato nos faria quebrar 
as barreiras das dificuldades que são encontradas ao ensinar a esses alunos. 

Após questionarmos sobre a qualificação, fizemos a seguinte pergunta aos 
coordenadores: Você recebeu orientações da Secretaria de Educação sobre como atuar 
pedagogicamente com o aluno público alvo da Educação Especial atendidos na 
perspectiva da Educação Inclusiva? 75% disseram que sim e 25% disseram que não. A 
mesma pergunta foi realizada para a equipe de professores, as respostas você poderá 
analisar no gráfico abaixo: 

Gráfico 2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Apesar de termos 46% de respostas positivas, devemos salientar que há um número 
grande de respostas negativas, o que nos leva a pensar na qualidade do ensino nestas 
escolas quando se trata de educação inclusiva, Precisamos dar importância aos 
comentários negativos pois eles são a razão de buscarmos melhorar a nossa educação, 
onde teremos professores capacitados e devidamente orientados para assumir um 
cargo que exige muita responsabilidade e comprometimento, além de domínio na área. 
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Quando fizemos a seguinte pergunta aos coordenadores: A escola possui projetos que 
desenvolvam ações voltadas à inclusão dos alunos com deficiência? 50% responderam 
que sim e 50% responderam que não. 

  

precisamos, sem dúvida, de criar ambientes de efetiva cooperação porque, tanto os 
professores das escolas regulares como os professores e técnicos das escolas 
especiais têm conhecimentos incompletos, mas complementares” (RODRIGUES, 2011, 
p. 52). 

  

Quando falamos de inclusão, falamos de incluir pessoas, como o próprio nome já diz. E 
pessoas são pessoas independentemente de suas características físicas, porém devido 
a esta dificuldade de as pessoas entenderem isto, é preciso que haja ações voltadas á 
inclusão, para fazer com que incluir pessoas torne-se um hábito. 

A próxima pergunta foi realizada aos professores, quais as principais dificuldades que 
você aponta para o trabalho pedagógico realizado no contexto da inclusão escolar? 
como demonstra o gráfico abaixo: 

Gráfico 3 

Fonte: Elaborado pela autora 

Ao analisarmos os dados, reparamos que as maiores porcentagens trata-se do 
desconhecimento das especificidades das pessoas que integram o público alvo da 
educação especial, podemos apenas definir como, falta de conhecimento, e a outra 
porcentagem fala sobre a fala de formação específica, perceba que se juntarmos a falta 
de formação específica e o desconhecimento das especificidades das pessoas [...] dá 
73% dos professores afirmando não terem conhecimento na área da inclusão. Diante 
do exposto e dos dados analisados é nítido a importância de um curso de especialização 
na região do Seridó. Pois claramente os professores dessa região não estão 
devidamente preparados para lecionar com alunos com deficiência. 

  

A importância dos professores olharem para os alunos com a necessidade de enxergar 
suas competências e não apenas as suas limitações, precisando-se haver respeito aos 
diferentes ritmos de aprendizagem, pois cada aluno possui a sua individualidade que 
deve ser respeitada e valorizada, para uma educação com mais qualidade. Ainda que 
muitos professores estejam na área de adversidades, nem todos estão propriamente 
qualificados para lidar com isso. Necessitam de uma pós-graduação, ou uma 
especialização para que compreendam a complexidade e valor da inclusão e de se viver 
em um mundo inclusivo. Mas sabemos que não é tão fácil assim, trabalhar com 
adversidade exige esforço, e vontade, pois se torna uma área difícil de trabalhar, pela 
falta de valorização das pessoas a respeito da inclusão. Muitos até conhecem sua 
definição, mas diariamente, nem todos a praticam. Nós como professores somos a 
ponte para estabelecer um futuro melhor, e se estivermos preparados para isso, faremos 
a diferença. 
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Segundo Lima (2002): 

  

A formação de professores é um aspecto que merece ênfase quando se aborda a 
inclusão. Muitos dos futuros professores sentem-se inseguros e ansiosos diante da 
possibilidade de receber uma criança com necessidades especiais na sala de aula. Há 
uma queixa geral de estudantes de pedagogia, de licenciatura e dos professores com o 
discurso de que não fui preparado para lidar com crianças com deficiência. (LIMA, 2002, 
p. 40). 

  

Percebe-se que exige preparação, responsabilidade, esforço, amor, orientação devida 
e acima de tudo especialização na área, para que não deixem a limitação impedir o seu 
trabalho como educador de alcançar e de fazer crescer academicamente estes alunos. 

  

Uma outra pergunta que foi realizada é uma das mais importantes, pois é a razão de 
todo esse projeto. Perguntamos aos professores se a oferta de cursos de formação e 
qualificação docente pelas universidades públicas da região do Seridó são suficientes? 
em sua maioria a resposta foi não. 

Gráfico 4 

Fonte: Elaborado pela autora 

Com base nas perguntas e respostas a respeito de inclusão, podemos perceber que a 
necessidade de formação continuada e de trazer uma qualidade no ensino 
aprendizagem desses coordenadores e professores são extremamente importantes. A 
carência de cursos na região do Seridó é visível, quando analisamos e chegamos à 
conclusão de que os professores em sua maioria não se sentem ou não estão 
qualificados para exercerem um cargo onde eles tenham que lidar com a diversidade, o 
que torna-se uma das razões para a criação do Programa de Mestrado em Educação e 
Diversidade, pois com esse curso eles terão o conhecimento necessário para lidar com 
as diferenças da maneira correta. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 define, no artigo 59, 

inciso III, (BRASIL, 1996) que: 

  

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 
professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como, professores do ensino regular, capacitados para 
a integração desses educandos nas classes comuns. (BRASIL, 1996) 
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Diante do exposto e de toda pesquisa realizada chegamos à conclusão de que uma 
capacitação na área é mais do que necessária, é essencial, para que alunos com 
deficiência possam ter o devido cuidado e ensino, diante da diversidade é necessário 
busca e conhecimento para que a inclusão se faça presente na nossa sociedade. 

Sabe-se que o Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 diz: “Regulamenta a Lei 
no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 
Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.” Este decreto oficializou 
a inclusão da disciplina de libras nas licenciaturas, fazendo assim com que o processo 
de inclusão desse um passo à frente, no que se diz atingir o objetivo de termos uma 
sociedade inclusiva, uma escola para todos. Entretanto, apenas o conhecimento em 
LIBRAS não é suficiente para trabalhar num contexto de diversidade e com a realidade 
da inclusão, sendo necessária uma constante atualização por parte dos docentes, nas 
diversas deficiências e temas afins, como a tecnologia assistiva, a adaptação de 
materiais e metodologia de ensino. 

 

 
Conclusão 

 
Em virtude dos fatos mencionados e apresentados nesta pesquisa, faz-se necessário 
criar meios de ampliar a formação e qualificação dos docentes que atuam em contexto 
de diversidade. Uma das maneiras de ampliar a formação é a proposta de criação do 
programa de Pós Graduação com Mestrado em Educação e diversidade, pelo 
Departamento de Educação do CERES- Caicó, para que os professores e 
coordenadores da região do Seridó possam obter a oportunidade de adquirir 
conhecimento a respeito da área de diversidade, fazendo assim com que o processo de 
inclusão dê um passo à frente para termos um país onde a inclusão é de fato exercitada. 

O processo de inclusão depende de cada um de nós, fazendo a nossa parte para 
garantir uma educação para todos, é a partir do nosso exemplo que podemos mobilizar 
outros a fazerem o mesmo, e nada melhor e mais essencial que começar esse processo 
por nós educadores, ensinar sobre a diversidade exige qualificação, precisamos nos 
mover para que esse processo aconteça. 

Como mencionado anteriormente, este artigo apresenta os dados iniciais do plano de 
trabalho que é vinculado a pesquisa maior “Mapeamento das Práticas Pedagógicas em 
contextos escolares de diversidade e inclusão: análise realizada em escolas da Região 
do Seridó/RN”, este plano de trabalho teve como objetivo identificar as necessidades de 
formação dos professores que trabalham na educação básica e que trabalham com 
diversidade como também analisar se estão qualificados para trabalhar com pessoas 
com deficiência. Apesar das dificuldades e desafios enfrentados, acreditamos ter 
alcançado os objetivos planejados, uma vez que temos um quantitativo considerável de 
professores, onde 46 professores e 04 coordenadores responderam à pesquisa. 

Esta necessidade de formação não é surpresa, pois apesar de ser um recorte de uma 
região, a região do Seridó no RN, Nordeste brasileiro, é uma tendência apresentada em 
toda a área da educação, é uma queixa recorrente que vem dos professores, sobre não 
ter formação nessa área, e acreditam que isso acaba sendo um grande entrave, para 

que a inclusão de fato ocorra. 

Nós já avançamos e reconhecemos esse avanço na educação quando se trata de 
inclusão, hoje as licenciaturas e outros cursos como, medicina, fisioterapia, já contam 
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com a disciplina de LIBRAS, mas não são todos os cursos que tem a disciplina educação 
inclusiva. Na maioria das universidades públicas ou particulares, ele é uma 
exclusividade do curso de pedagogia, e mesmo no curso de pedagogia onde se tem a 
disciplina de LIBRAS e educação inclusiva e especial, não dá para em apenas um 
semestre comtemplar todo o conhecimento necessário acerca dos tipos de deficiência, 
metodologias necessárias, adaptações de materiais necessárias, dentre outros 

aspectos. 

Apesar do avanço que tivemos e da legislação que garante todos os direitos das 
pessoas com deficiência precisamos de meios que garantam a formação e qualificação 
constante desses professores nessa área específica.  
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Gráfico 1: Qualificação dos professores e coordenadores 

 

 

Gráfico 2: Orientação das escolas para os coordenadores e professores 
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Gráfico 3: Dificuldades encontradas relacionadas ao contexto de inclusão escolar 

 

 

Gráfico 4: oferta de cursos de formação e qualificação 
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TÍTULO: O espaço da História Local na formação inicial de professores de História: O 

caso da UFRN/CERES-Caicó. 

Resumo 

A História Local demonstra-se apinhada de importâncias e subjetividades, uma vez que 
lidar com esta vai muito além do caráter identitário eminente e da constituição de uma 
Cidadania. O presente trabalho se propõe a conferir e analisar limites e potencialidades 
do currículo da formação de professores de História da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), no Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), campus 
de Caicó, no que tange os subsídios da História Local. Para tanto, foram analisados dois 
documentos. Sendo o primeiro, o Projeto Pedagógico do Curso de História e o segundo, 
a Resolução CNE/CP N° 2. Ambos em comum acordo metodológico com os aportes 
teóricos selecionados para basilar as discussões sobre as perspectivas da formação de 
professores na atualidade, propondo reflexões sobre o currículo e sua funcionalidade 
enquanto objeto de estudo, bem como considerações sobre os significados do ensino 
de História Local. 
 
Palavras-chave: História Local; Formação de Professores; Currículo de História. 

TITLE: The space of Local History in the initial formation of History teachers: The case 

of UFRN/CERES-Caicó 

Abstract 

Local History shows itself to be full of importance and subjectivity, since dealing with it 
goes far beyond the eminent identity character and the constitution of Citizenship. This 
work proposes to check and analyze the limits and potentialities of the curriculum for the 
training of History teachers at the Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
at the Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), campus of Caicó, regarding the 
subsidies of Local History. For that, two documents were analyzed. The first being the 
Pedagogical Project of the History Course and the second, Resolution CNE / CP N ° 2. 
Both in common methodological agreement with the theoretical contributions selected to 
base the discussions on the perspectives of teacher education today, proposing 
reflections about the curriculum and its functionality as an object of study, as well as 
considerations about the meanings of teaching Local History. 
 
Keywords: Local History; Teacher training; History Curriculum 

Introdução 

Ao adentrarmos as discussões sobre a formação de professores de História, nos 
deparamos com uma série de questionamentos que reivindicam a legitimidade do 
ensino da História e a própria relevância da mesma, enquanto uma área de 
conhecimento. Quando as discussões são direcionadas para os domínios da História 
Local, o tópico das constituições de identidades se encontra bem arraigado e acaba por 
empreender e justificar, minimamente, a importância das suas contribuições para o 
aprendizado dos alunos, em diferentes níveis de ensino. Entretanto, muitas das 
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discussões acadêmicas sobre esta temática se consolidam em refletir problemáticas e 
situações da atuação docente ao nível do ensino de base, sendo eles Fundamental e 
Médio. Mas, pouco se trata a respeito da importância desse recorte para, e dentro, do 
processo de formação de professores em si. 

O presente trabalho se propõe a conferir e analisar limites e potencialidades do currículo 
da formação de professores de História da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), no Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), campus de Caicó, no 
que tange os subsídios da História Local. Para tanto, foram analisados dois documentos. 
Sendo o primeiro, o Projeto Pedagógico do Curso de História, datado de setembro de 
2012, que indica mudanças para a efetivação de melhorias no quadro geral dos 
objetivos do curso, assumindo práticas e valores em consonância com as metas do 
Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN (2012-2019). E o segundo, a 
Resolução CNE/CP N° 2, dezembro de 2019, onde estão definidas as mais recentes 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial dos professores para a 
educação básica. Ambos em comum acordo metodológico com os aportes teóricos 
selecionados para basilar as discussões sobre as perspectivas da formação de 
professores na atualidade, propondo reflexões sobre o currículo e sua funcionalidade 
enquanto objeto de estudo, bem como considerações sobre os significados do ensino 

de História Local. 

 
Metodologia 

 

A análise do currículo de Licenciatura em História se deu por um processo em três 
etapas graduais. A primeira delas, iniciou-se no campo teórico onde se buscou estudar 
e compreender as possibilidades de tratar o currículo enquanto um documento possível 
para a pesquisa. Para tanto, foi efetuada a leitura do texto “Considerações sobre o 
ensino superior de História como prática e como objeto de pesquisa”, da professora 
doutora Aryana Lima Costa. A mencionada autora, discute os resultados de suas 
investigações acerca dos contextos que perpassam a elaboração de um Currículo em 
História, voltado para o ensino superior, bem como os desvios e acertos da sua 
efetivação na prática docente, afim de propor maneiras de se localizar o currículo 
enquanto um documento aberto para aprofundamentos através de pesquisas. 

Em uma das passagens de seu texto, Costa (2018) faz uma importante menção ao 
pensamento de José Gimeno Sacristán, pesquisador da área de Didática e Organização 
Escolar na Universidade de Valência, ao citar que: 

"O currículo, em seu conteúdo e nas formas através das quais se nos apresenta e se 
apresenta aos professores e alunos, é uma opção historicamente configurada, que se 
sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social e escolar; está 
carregado, portanto, de valores e pressupostos que é preciso decifrar. Tarefa a cumprir 
tanto a partir de um nível de analise político-social quanto a partir do ponto de vista de 
sua instrumentação “mais técnica”, descobrindo os mecanismos que operam em seu 
desenvolvimento dentro dos campos escolares." (SACRISTÁN, 2000, p.17 apud 
COSTA, 2018, p.135. Grifo da autora) 

Por meio da citação, Aryana elucida a reflexão sobre o currículo enquanto um 
documento conferido de historicidade, onde se pode captar quem fala e o que fala 
através de sua escrita. Ainda na leitura, observa-se uma divisão na análise do currículo, 
em duas fases: Uma Fase Teórica, que busca identificar os pressupostos teóricos e 
metodológicos que conectam os fundamentos dos currículos com os interesses 
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externos, porém não alheios a eles, buscando, também, identificar os locais de fala de 
sua produção, bem como interesses e objetivos que permeiam desde a criação até a 
manutenção de sua configuração em atividade. Também, uma Fase Prática, ou ativa, 
que por sua vez observa as interações de professores enquanto agentes da elaboração 
e da efetivação dos currículos disciplinares, evidenciando desde apropriações até os 
usos, entre outras interações que estes possam fazer a medida em que relacionam os 

currículos as práticas de sua atuação. 

Assim, efetuando um alargamento no repertório de observações acerca do que pode 
ser obtido através do mesmo documento, além de proativamente reforçar o seu papel 
enquanto objeto de estudo uma vez que: 

"Isso implica em somar à narrativa da história do ensino superior de História não só as 
estruturas curriculares, mas também a etapa da formalização dos pressupostos 
metodológicos de que os sujeitos lançam mão. Pois, se até mesmo com as estruturas 
curriculares é preciso realizar um trabalho de interpretação que aponta uma dinâmica 
para além do que estava prescrito, é de se imaginar as transformações que podem 
acontecer quando se passa do papel para a prática." (COSTA, 2018, p. 148). 

Atentando-se para o fato de que é preciso uma análise que leve em consideração os 
contextos de elaboração e, mais importante ainda, de aplicação do currículo, visto que 
ambos dão conta de demandas próprias e, estas por sua vez, são responsáveis por 
ruídos entre as etapas do processo em questão. Após a apreensão dos alertas e das 
indicações apresentadas por Aryana Costa, seguiu-se para a segunda etapa, onde 
ocorreram a seleção e a eventual escolha dos documentos a serem contemplados pela 

pesquisa em questão. 

Em virtude das circunstâncias promovidas pela pandemia vivenciada em decorrência do 
surto de COVID-19 no então ano de 2020, o caminho escolhido, dentro das 
possibilidades de atuação enquanto pesquisador, foi o de diminuição dos documentos 
a serem analisados para uma aproximação satisfatória dos resultados. Sendo 
escolhidos então, dois documentos. O primeiro deles, o Projeto Pedagógico do Curso 
de História (PPC), discutido e aprovado durante o ano de 2012, sob a justificativa da 
escolha recaída na condição de atividade do mesmo entre os anos de 2013-2020. O 
segundo documento trata-se da Resolução CNE/CP N° 2, dezembro de 2019, sendo o 
critério de escolha definido através da proposta de atualização, uma vez que 
corresponde ao documento que comporta as mais recentes Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a formação inicial dos professores para a educação de base, em 

atividade. 

A terceira etapa, por sua vez, deu conta de uma análise conjunta dos dois documentos 
citados anteriormente. Embora a disparidade de datas possa parecer conflitante, torna-
se imprescindível deixar claro que o objetivo das escolhas não é comparar um 
documento a outro, mas tomar como referência de observação o que é definido 
enquanto relevante dentro dos parâmetros de direcionamento do ensino superior, por 
meio da Resolução CNE/CP N° 2, para uma melhor filtragem de busca no PPC, uma 
vez que o mesmo ainda se encontra em atividade, podendo ser passível de reflexão. 

  
 
Resultados e Discussões 

 
Partindo-se da análise elaborada através da leitura da Resolução CNE/CP N° 2, alguns 
elementos se demonstraram indispensáveis para o norteamento do que viria a ser 
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pesquisado no Projeto Pedagógico do Curso de História da UFRN. Processo este que 
acaba resultando em um descarte de algumas informações, levando em consideração 
os objetivos da pesquisa. 

No capítulo 1, artigo 4, parágrafo 1, que trata das competências relativas ao 
conhecimento profissional, encontra-se: 

I - Dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los; 

II - Demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem; 

III - Reconhecer os contextos de vida dos estudantes; e 

IV - Conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais. 

(BRASIL, Resolução CNE/CP N°2, 20 de dezembro de 2019). 

O documento analisado evidencia a descriminação do reconhecimento dos contextos 
em que estão situados os alunos, bem como o próprio conhecimento sobre estes e as 
maneiras pelas quais adquirem os conhecimentos, de modo que leva a considerar 
elementos intrínsecos a localidade dos discentes como competência relativa ao 
conhecimento docente. No capítulo 1, artigo 4, parágrafo 3, onde são descriminadas as 
competências relacionadas ao engajamento profissional, encontra-se: 

I - Comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional; 

II - Comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática o 

princípio de que todos são capazes de aprender; 

III - Participar do Projeto Pedagógico da escola e da construção de valores 
democráticos; e 

IV - Engajar-se, profissionalmente, com as famílias e com a comunidade, visando 

melhorar o ambiente escolar. 

(BRASIL, Resolução CNE/CP N°2, 20 de dezembro de 2019) 

Verifica-se a indicação da presença ativa de professores inseridos dentro da 
comunidade escolar, essa que por sua vez aborda diferentes grupos que interagem 
direta ou indiretamente com a escola, podendo ser desde a instituição de ensino até 
moradores do bairro em que a mesma está localizada, as famílias dos alunos, entre 
outros indivíduos. Ambos os agentes mencionados não estão desconexos de suas 
culturas ou tradições adquiridas localmente. 

No capítulo 2, artigo 6, especificamente nos incisos II, VI, IX e X, onde são 
descriminados os elementos relativos a política de formação de professores, encontra-
se: 

VI - A equidade no acesso à formação inicial e continuada, contribuindo para a redução 

das desigualdades sociais, regionais e locais; 

IX - A compreensão dos docentes como agentes formadores de conhecimento e cultura 
e, como tal, da necessidade de seu acesso permanente a conhecimentos, informações, 
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vivência e atualização cultural; e 
X - A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte, o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

(BRASIL, Resolução CNE/CP N°2, 20 de dezembro de 2019) 

Acaba denotando-se um certo apelo a educação, enquanto fator de mudança nas 
desigualdades, em diferentes níveis de localidade, por meio do reconhecimento da 
cultura e a participação nos processos de transformações sociais. No capítulo 3, artigo 
7, em que se trata a organização curricular dos cursos superiores, no recorte nos incisos 
II, VI, VII e XIV, encontra-se: 

II - Reconhecimento de que a formação de professores exige um conjunto de 
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes, que estão inerentemente alicerçados na 
prática, a qual precisa ir muito além do momento de estágio obrigatório, devendo estar 
presente, desde o início do curso, tanto nos conteúdos educacionais e pedagógicos 
quanto nos específicos da área do conhecimento a ser ministrado; 

VI - Fortalecimento da responsabilidade, do protagonismo e da autonomia dos 
licenciandos com o seu próprio desenvolvimento profissional; 

VII - integração entre a teoria e a prática, tanto no que se refere aos conhecimentos 
pedagógicos e didáticos, quanto aos conhecimentos específicos da área do 

conhecimento ou do componente curricular a ser ministrado; 

XIV - Adoção de uma perspectiva intercultural de valorização da história, da cultura e 
das artes nacionais, bem como das contribuições das etnias que constituem a 
nacionalidade brasileira. 

(BRASIL, Resolução CNE/CP N°2, 20 de dezembro de 2019) 

Inferimos que cabe a organização curricular dar conta de contemplar diversos 
conhecimentos relativos aos valores morais e realidades sociais inseridos nas diferentes 
culturas observáveis no território brasileiro. Por fim, no capítulo 3, artigo 8, inciso II, onde 

estão descriminados os fundamentos pedagógicos, encontra-se: 

II - O compromisso com as metodologias inovadoras e com outras dinâmicas formativas 
que propiciem ao futuro professor aprendizagens significativas e contextualizadas em 
uma abordagem didático-metodológica alinhada com a BNCC, visando ao 
desenvolvimento da autonomia, da capacidade de resolução de problemas, dos 
processos investigativos e criativos, do exercício do trabalho coletivo e interdisciplinar, 
da análise dos desafios da vida cotidiana e em sociedade e das possibilidades de suas 
soluções práticas; 

(BRASIL, Resolução CNE/CP N°2, 20 de dezembro de 2019) 

Particularmente, verifica-se o compromisso que o processo de formação de professores 
deve assumir frente aos dilemas da vida cotidiana em sociedade, visto que o 
reconhecimento da história de onde se está localizado é imprescindível para a 
concepção de pertencimento da mesma. Quando transferimos os direcionamentos 
escolhidos e apresentados anteriormente para a análise do Projeto Pedagógico do 
Curso de História da UFRN de Caicó, que data de 2012, foi possível identificar uma 
série de concordâncias e aproximações com as diretrizes da Resolução. Onde, de início, 
nos objetivos do PPC, já se anuncia a promoção de alternativas que melhor se adequem 
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as realidades dos interiores do Rio Grande do Norte, como pode ser observado em um 
trecho do documento, citado a seguir: 

Escolhemos como passos para pensarmos a mudança para Licenciatura, uma avaliação 
pormenorizada do atual quadro em que se encontra o Curso e a construção de 
alternativas para a melhoria e adequação do Curso às novas realidades do interior 
potiguar e paraibano. Sendo assim, elegemos os seguintes princípios para o cenário 

que desejamos: 

■ Flexibilização da estrutura curricular; 

■ Atenção maior à formação do professor; 

■ Novas formas de integralização curricular; 

■Instituição da orientação acadêmica. 

Com relação à flexibilidade do currículo, enfatizamos as disciplinas optativas e eletivas, 
que serão escolhidas pelos alunos de acordo com suas necessidades. (UFRN, 2012, 
p.2). 

Mais adiante, fica explícito a contemplação das preocupações em dar foco aos 
contextos histórico-sociais presentes nas localidades dos interiores: 

"Discutir o Curso de História é pensar a natureza do conhecimento histórico e seu 
debate contemporâneo e refletir sobre como esta discussão está se atualizando no país 
e como ela deve influir no perfil do profissional licenciado que esperamos formar para o 
mercado de trabalho e atuação como cidadão. Assim como essas questões devem ser 
essenciais como norte teórico, devemos ponderar determinações práticas que incidem 
sobre o Curso. Desta forma, é imprescindível analisarmos em que medida o Curso de 
História deve interagir com os problemas regionais com os quais o Seridó se defronta, 
principalmente no momento atual em que se processa concretamente o esforço de 
pensar a superação regional, através do Plano de Desenvolvimento Sustentável do 
Seridó." (UFRN, 2012, p. 5). 

Já sobre os recortes contemplados, estes são definidos e justificados na seguinte 
passagem: 

"Em relação ao envolvimento do curso com a realidade sócio-histórica do Seridó, temos 
a clareza de que além de formar profissionais para lidar com o ensino e a pesquisa, 
temos a responsabilidade sobre a preservação do patrimônio histórico e cultural da 
região. Por essa razão, tanto alunos e professores do curso devem ser capazes de 
pensar, a todo tempo, políticas que incentivem a perenidade da memória social. Tal 
perspectiva encontra sua justificativa tanto em nossos princípios como cientistas sociais, 

quanto pela própria demanda da sociedade seridoense." (UFRN, 2012, p. 6). 

Portanto, tornou-se claro uma fiel promoção tanto de reflexões e reconhecimentos sobre 
a história local, quanto de aproximações com diferentes contextos sociais, para fim de 
eventuais soluções de questões presentes nas realidades observadas. O compromisso 
da formação docente em História na UFRN perpassa muito mais questões relativas à 
vida em sociedade quanto se imagina, inclusive lidando com enfrentamentos que vão 
além daquilo que se identifica nos currículos. 
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Após a identificação dos principais pontos norteadores que vieram a guiar a observação 
do PPC, foi possível verificar diversos pontos levantados por diferentes autoras que 
tratam do processo de formação de professores de História. Em “A formação de 
professores de História no Brasil: Perspectivas desafiadoras do nosso tempo”, as 
autoras Selva Guimarães Fonseca e Regina Célia do Couto (2008) promovem uma 
retomada do processo de fundamentação das políticas de formação docente para trazer 
a tona problemáticas que elas consideraram pertinentes, colocando em voga o 
multiculturalismo no ensino. Este por sua vez, ao que indica a leitura, seria uma abertura 
dos campos de conhecimentos para uma maior aproximação com diferentes culturas e 
processos de aprendizagem, a fim de abarcar um repertório de conhecimentos maior e 

mais dinâmico. 

Segundo as autoras, “(...) repensar a formação dos professores de modo que ela 
responda aos fenômenos sociais do nosso tempo é o grande desafio para educadores 
e instituições formadoras.” (FONSECA & COUTO, 2008, p.121). Novamente tratando 
das interferências que podem surgir entre a elaboração e a execução de um Currículo 
de História, mas também levando em conta as exigências postas aos profissionais da 
área, em choque com as condições disponibilizadas para tal. 

No tocante aos objetivos desta pesquisa, onde se buscou conferir e, eventualmente, 
analisar potencialidades e limites no currículo, alguns resultados já foram apreendidos 
até aqui. Na situação das potencialidades, foi possível identificar uma ampla flexibilidade 
nos componentes curriculares, onde a inserção da História Local aconteceu de duas 
formas. A primeira, de forma direta, através dos componentes “História do Rio Grande 
do Norte I”, “História do Rio Grande do Norte II” e “História Indígena”, onde há a 
presença de uma ementa fixa e trata diretamente de conteúdos que estão relacionados 
com a História Local. E a segunda, de forma indireta, por meio da disponibilidade de 
Seminários, que são componentes curriculares que possuem ementas variáveis onde 
há a possibilidade de inserção de temas relacionados a história local por escolhas e 
questões relativas aos próprios professores. 

Verificou-se uma forte presença da preocupação em tratar do ensino de História Local, 
direcionando paras questões relativas à história do Seridó enquanto marco espacial. 
Também, em atentar para a formação política e apta para a atuação com cidadania na 
sociedade. 

Em se tratando dos limites observados, respeitando a temporalidade do documento, foi 
possível levantar pelo menos duas considerações pertinentes. A primeira delas se dá 
por conta da própria divisão dos componentes curriculares, que não é um problema 
exclusivo do curso, mas acaba por fragmentar a possibilidades de se trabalhar com os 
conhecimentos da área. Essa situação traz consigo uma condição preocupante, levando 
a refletir sobre os impactos das escolhas que precisam ser feitas pelos professores para 
a contemplação das competências e habilidades dentro do que é disponível, em sentido 
de carga horária. 

Em seu texto “Ensino de história local: Redescobrindo sentidos”, Vilma de Lurdes 
Barbosa propõe uma fala no mesmo sentido do limite observado, ao indicar que: 

"Os Parâmetros apontam o ensino de história como possibilitador da constituição ou 
confirmação da identidade individual e coletiva do aluno enquanto componente da 
nação, e de uma nação que pela sua composição dispõe de diversidade de cultura, 
classe social, crenças, sexo e etnia, espalhadas em território de dimensões abrangentes 
com especificidades regionais e locais que se entrecruzam ao longo de sua história, por 
movimentos de migração e, portanto, carecem de um viés de convívio que a configure 
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enquanto nação e numa coletividade que abrace cada um dos seus componentes na 
sua justa condição de cidadão." (BARBOSA, 2006, p. 81). 

O que nos infere a alegação de uma fragilidade na própria formação acadêmica, uma 
vez que, mesmo quando a História Local está inserida no currículo do ensino superior, 
deve-se atentar ao direcionamento desse componente, sendo esse por um viés mais 
político, cultural ou social, por exemplo. Torna-se válida, também, a reflexão sobre como 
esses conhecimentos serão transportados para as práticas de ensino durante os 
estágios, ou mesmo na efetiva atuação profissional. Sobre que tipos de fontes vão vir a 
ser trabalhas durante a formação docente e qual o nível de acessibilidade destas para 
a população em geral, tendo em vista que o recorte da História Local filtra informações 

que perpassam as memórias e os patrimônios regionais constantemente. 

Para ressaltar a crítica sobre as referências e competências adquiridas ao longo da 
graduação recorremos a obra intitulada “Professores em Formação: Formadores de 
Professores: Que profissão ensinam os cursos de graduação em História?”, da Aryana 
Lima Costa. A autora em questão traz suas considerações sobre o processo de 
formação docente pautada nas falas de professores e alunos do ensino superior. Para 
Aryana: 

"Compreender o espaço específico de formação de historiadores – ou seja, as 
graduações em História – importa se pretendemos cada vez mais investigar o papel que 
cabe aos historiadores ou que é exercido por eles, e também o que produzem, tendo 
em vista que esses profissionais estão cada vez mais conscientes de que as relações 
que as sociedades estabelecem com o tempo não necessariamente passam pelos 

resultados específicos da academia." (COSTA, 2013, p. 44). 

Revigorando a necessidade de debates endereçados ao ensino superior, atestando que 
é possível identificar também problemas externos a Universidade, mas que reverberam 
intensamente dentro destas, principalmente nos domínios do conhecimento da História 
que lida a todo momento com culturas e sociedades em tempos e espaços distintos, 
mas que em menor ou maior grau interagem entre si. Ainda na mesma obra, é dito que: 

"É preciso que os historiadores e especialmente aqueles que formam as próximas 
gerações de profissionais se voltem para o ainda mais básico, para o que é necessário 
antes do ato de pesquisar, que é compreender as categorias básicas do fazer histórico, 
no que se traduz em discussões metodológicas, bem como compreender a função social 
da História – o que eu quero dizer quando produzo História? Por que e para que o faço? 
–, a que podemos chegar com base na teoria." (COSTA, 2013, p. 62). 

Onde, embora a discussão proposta pela autora avance para caminhos que não cabem 
no caráter desta pesquisa, ela promove muito mais do que uma reflexão sobre o que é 
ensinado na formação em História, nos levando a pensar sobre o fazer da história em 
si, salientando um compromisso em melhorar a situação do ensino superior de forma 

continua e conjunta, daqueles que prezam ou fazem uso da mesma. 

 
Conclusão 

 
Buscando-se contemplar a importância do ensino da História, recorremos apoio do texto 
“A História Local e a formação de Professores de história na paraíba: estudo de caso de 
caso”, de Flávio Carreiro de Santana e Luíra Freire Monteiro, ao indicar que: 
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"Parte da justificativa, e talvez a mais primorosa, ao se identificar a importância de 
trabalhar a história local, consiste no seu apelo subjetivo, na sua condição aproximada 
de conhecer a realidade estudada. Assim, a história local é correntemente lembrada 
pela literatura da área do Ensino de História como sendo uma grande incentivadora, 
promotora e mesmo fundadora das identidades do alunado5. Seria ela a opção mais 
aproximada do cotidiano discente, que despertaria maior atenção, que estabeleceria o 
endereçamento no mundo e estimularia os laços pertença da comunidade em que se 
vive. A história local seria, pois, um grande trunfo a ser trabalhado pelos(as) 
professores(as) de história." (DE SANTANA & MONTEIRO, 2016, p. 3). 

A História Local demonstra-se apinhada de importâncias e subjetividades, uma vez que 
lidar com a História Local vai muito além do caráter identitário eminente e da constituição 
de uma cidadania. Trabalhar com esse recorte implica considerações sobre a 
sociedade, diferentes culturas pertencentes aos grupos locais, com os variados 
elementos de memória e constantes relações de poder que cerceiam todos esses 
tópicos. A relevância do seu ensino está mensurada em diversas facetas para os 
diferentes níveis de ensino. Entretanto, muitas das pesquisas que se pautam dentro da 
perspectiva do ensino elaboram discussões acerca dos domínios da mesma voltados 
para os planejamentos de melhorias em nível do ensino de base. Aparentemente, pouco 
vêm se explorando sobre os impactos e a importância da História Local para o ensino 
superior no Brasil em si. Característica apresentada pela pouca quantidade de trabalhos 
acadêmicos que tratem diretamente dessa lógica, o que demonstra a importância da 
pesquisa em tela, por buscar atingir lacunas existentes em relação à temática. 
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TÍTULO: GLOBALIZAÇÃO E MEIO TECNICO CIENTIFICO INFORMACIONAL NA 

ZONA RURAL DA REGIÃO DO SERIDÓ-RN IV - ACARI 

Resumo 

O presente artigo objetiva tratar a inserção da Globalização e do Meio Técnico-
Científico-Informacional na zona rural da Região Intermediária de Caicó, 
especificamente na cidade de Acari/RN. Pouco se sabe sobre os efeitos da globalização 
na zona rural da região supracitada, visto que os estudos sobre o tema ainda são 
escassos e pouco aprofundados. Partindo deste princípio a pesquisa em questão 
buscou analisar os impactos da chegada das tecnologias que caracterizam a 
globalização e o meio técnico-cientifico-informacional na zona rural da região 
intermediária de Caicó, através do município de Acari/RN, com intuito de compreender 
como tais elementos reorganizam a estrutura socioespacial das comunidades rurais. A 
metodologia utilizada empreendeu a realização de pesquisa bibliográfica, observações 
em campo, aplicação de questionários na zona rural e mapeamento da área com 
cobertura de internet, visando analisar a abrangência da área estudada. Diante desses 
procedimentos metodológicos foi possível concluir que a chegada da globalização 
trouxe mudanças positivas para a área analisada, ao promover o acesso à informação 
e as tecnologias que facilitaram a vida da população local. Entretanto essas mudanças 
também apresentam aspectos negativos, pois modificam a cultura do lugar ao ponto de 
prejudicar as singularidades socioculturais como a queda do espírito de coletividade 
onde se faziam as coisas conjuntamente – lavar roupa, assistir televisão, conversar nas 
calçadas, que agora não a 
 
Palavras-chave: Zona rural. Meio técnico-científico-informacional. Globalização. 

TITLE: GLOBALIZATION AND INFORMATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL MEANS IN 

THE RURAL AREA OF SERIDÓ-RN IV - ACARI 

Abstract 

This article aims to address the insertion of Globalization and the Technical-Scientific-
Informational Environment in the rural area of the Intermediate Region of Caicó, 
specifically in the city of Acari / RN. However, little is known about the effects of 
globalization in the rural area of the aforementioned region, since studies on the subject 
are still scarce and little in-depth. Based on this principle, the research in question sought 
to analyze the impacts of the arrival of technologies that characterize globalization and 
the technical-scientific-informational environment in the rural area of the intermediate 
region of Caicó, through the municipality of Acari / RN, in order to understand how such 
elements reorganize the socio-spatial structure of rural communities. The methodology 
used undertook bibliographic research, field observations, application of questionnaires 
in the rural area and mapping of the area with internet coverage, in order to analyze the 
scope of the studied area. Given these methodological procedures, it was possible to 
conclude that the arrival of globalization brought positive changes to the analyzed area, 
by promoting access to information and technologies that transform the life of the local 
population. However, these changes also have negative aspects, as they modify the 
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culture of the place to the point of harming sociocultural singularities such as the fall of 
the spirit of collectivity where things were done together - washing clothes, watching 
 
Keywords: Countryside. Technical-scientific-informational medium. Globalization. 

Introdução 

A Globalização como interconexão do mundo, vem acontecendo desde as Grandes 
Navegações no século XVI. Segundo Murray (2006), o processo de globalização 
acontece em dois períodos definidos, o que o autor chama de “ondas”. A globalização 
colonial (1500-1945) é fragmentada em duas fases: a mercantilista e a industrial. Essa 
primeira é marcada pelas grandes navegações no século XVI; e a segunda é a 
globalização pós-colonial que teve início com fim da Segunda Guerra Mundial. É a partir 
desses acontecimentos que a globalização passou a comprimir o tempo e o espaço, 
modificando culturas por meio do acesso a outros costumes de diferentes regiões 
planetárias, como a alimentação, transformando a política e a economia, que deixam de 
serem restritas e começam a ultrapassar os limites territoriais dos países. 

Nos dias atuais, Anthony Giddens destaca que a globalização pode assim ser definida 
como a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades 
distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos 
ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. (GIDDENS, 1991, p.60). Essa 
intensificação social e ligação de localidades mundiais caracterizam o processo ativo da 
globalização e que grande parte deles estão altamente associados à inovações 

tecnológicas. 

No tocante ao avanço tecnológico informacional, uma das características da 
globalização, contemporânea, o autor brasileiro Milton Santos conceitua como “Meio 
Técnico-Científico-Informacional”. Para melhor entendermos o conceito, seguiremos o 
contexto histórico espacial de como se deu as mudanças das técnicas ao longo do 
tempo, e como estamos vivenciando essa nova era tecnológica. Durante toda a história 
da sociedade, o meio natural tem se tornado cada vez mais artificializado através das 
mudanças advindas dessa sociedade, passando assim a ser conhecido como espaço 

geográfico. 

Diante desses processos de desenvolvimento tecnológico, iniciaremos pelo primeiro 
período, o “meio natural” no qual o homem era dependente do que a natureza o 
proporcionava. No segundo período, chamado de “Meio Técnico”, o que marca é a 
inserção das grandes máquinas, passando a sociedade a sobrepor a natureza, que 
deixa de ser um fator limitante e passa a ser readaptada para a produção humana. Esse 
período técnico testemunha a emergência do espaço mecanizado que, com a invenção 
e difusão das máquinas e a elaboração de formas de organização mais complexas 

permitiu outros usos do território (SANTOS; SILVEIRA, 2006). 

Após a Segunda Guerra Mundial, surge o terceiro período, denominado por Milton 
Santos como “Meio Técnico-Científico-Informacional”. Caracterizado pelos avanços 
tecnológicos em várias áreas, como na informática, na biotecnologia e na agricultura 
científica. No âmbito da informação há a inserção da tecnologia em celulares e 
computadores, facilitando a questão da comunicação entre pessoas de diferentes 
lugares. Mediante o pensamento de Santos, o Meio Técnico-Científico-Informacional 
está se expandindo continuamente chegando a novas áreas, desde as grandes cidades 

até as zonas rurais. 
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O presente trabalho tem como área de estudo a região intermediária de Caicó, do estado 
do Rio Grande do Norte, tendo enfoque a cidade de Acari/RN (distante 226 km da capital 
do estado). A cidade supracitada tem como área territorial 608,466 Km2; e o número 
total da população de 11.035 habitantes estando dividida em 8.902 moradores da zona 
urbana e os demais 2.133 moradores da zona rural. O Índice de Desenvolvimento 
Humano do município é de 0,679 estando entre os 10 melhores IDH do estado (IBGE, 
2010). Por conseguinte discutiremos como o Meio Técnico-Científico-Informacional 
chegou à zona rural de Acari-RN. 

 
Metodologia 

 

Para alcance do objetivo estabelecido, a metodologia adotada na realização dessa 
pesquisa compreendeu de uma pesquisa bibliográfica, de observações acerca das 
mudanças que aconteceram na morfologia da paisagem da zona rural, com a inserção 
da globalização e do meio técnico-científico-informacional. Pra isso, foram realizadas 
atividades de campo que resultaram na produção de material cartográfico das áreas que 
há cobertura de internet via rádio. Além da realização e aplicação de formulários de 
cunho quantitativo, bem como entrevistas, pra obtenção de dados qualitativos. 

Sobre a técnica de observação, Lucena (2011, p. 35) relata que: “trata-se de uma coleta 
de dados mediante a utilização dos sentidos, sobretudo o visual, dos aspectos que têm 
relação com o fenômeno”. O uso dessa técnica foi essencial no desenvolvimento da 
pesquisa.  

No que diz respeito ao aspecto bibliográfico, faz-se pertinente destacar a visão de Gil 
(2010, p. 29): “a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado”. 
Portanto, foram realizadas pesquisas sobre o tema em livros, dissertações, artigos, bem 
como em plataformas virtuais, visando com isso a obtenção de um melhor conhecimento 
sobre os estudos voltados à globalização e ao meio técnico-científico-informacional. A 
partir dessas leituras, foram discutidos e produzidos os fichamentos das obras 
analisadas, permitindo a obtenção de respaldo teórico adequado para elaboração da 
discussão em torno da temática e, por conseguinte, melhor compreensão da realidade 
investigada. 

Referente ao questionário é relevante informar que para sabermos a quantidade de 
sítios do município de Acari, fez-se necessário uma visita ao Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Acari - STTRA, onde foi repassada a informação da existência 
de aproximadamente 80 sítios cadastrados no sindicato. Diante desse dado e para um 
melhor detalhamento referente à população da zona rural, realizou-se uma busca no 
banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Após isso, 
foram aplicados questionários na comunidade rural. Gil (2008) afirma que este pode ser 
entendido como um roteiro de perguntas totalmente estruturadas, e com opções de 
resposta previamente determinadas. Destarte os questionários foram aplicados em 25 

famílias, distribuídas em 12 sítios da zona rural de Acari. 

Através de questões ordenadas com os objetivos desse trabalho, almejou-se obter uma 
imagem mais fidedigna da realidade estudada. Para isso, enquanto instrumentos de 
coleta de dados para efetivação da fase referente à pesquisa de campo, fez-se 
elaboração e aplicação de formulários de cunho quantitativo sobre os elementos da 
modernidade que estão presentes no cotidiano da população rural. Além disso, houve 
entrevistas de cunho qualitativo para obtenção de referencial acerca da inserção da 
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globalização e meio técnico-científico-informacional, e o quão isso foi fundamental na 
mudança de hábitos na zona rural. 

 
Resultados e Discussões 

 

Diante dos dados obtidos com a realização da pesquisa, foi possível inferir algumas 
análises e resultados importantes acerca da chegada da globalização e do meio técnico-
científico-informacional, no recorte espacial da zona rural da região intermediária de 
Caicó/RN, com enfoque na cidade de Acari/RN. 

Evidenciou-se que o processo de globalização se insere de modo significativo na região 
principalmente por meio de três importantes eixos, sendo eles: meios de transportes, 
meios de informação e objetos da modernidade contemporânea. A chegada da 
eletricidade, (a ser abordada posteriormente), intensificou o uso desses três vieses, 
fomentando o desenvolvimento das tecnologias que geram mudanças contínuas no 
modo de vida dos moradores da zona rural. 

Desse modo, foi feita uma divisão temporal dos acontecimentos, sendo retratados em 
subitens. Sendo o primeiro, a vivência antes das inserções da energia elétrica e das 
tecnologias em geral; e em segundo, a vivência após as inserções supracitadas. 

No primeiro subitem começaremos por retratar o âmbito da comunicação. Esta que 
inicialmente ocorreu por meio de cartas no Período Colonial (1500-1822). Ao longo das 
décadas, a população da zona rural frequentava a agência dos Correios aos sábados, 
pois era o dia em que iam à cidade, objetivando fazer a feira semanal. Com o tempo a 
agência passou a funcionar apenas em dias úteis, mas devido os carteiros realizarem 
entregas apenas na zona urbana, criou-se o hábito do cidadão da zona rural ir até a 

agência buscar as correspondências, além de recolher a do vizinho, parente, etc. 

A chegada do rádio a pilha (ver figura 03) ocorreu entre as décadas de 1910 e 1940, 
sendo um objeto que existia em poucas casas, geralmente nas que as famílias detinham 
maior poder aquisitivo.  

De acordo com a entrevista realizada com a senhora Elodia Maria, comumente algumas 
famílias realizavam longas caminhadas, a noite, destinadas às residências daqueles 
que o possuíam. Objetivando lazer ao ouvir notícias e aos sábados dançar o forró 
transmitido pela Rádio Rural de Caicó/RN, era comum a união de grupos com média de 

10 a 20 pessoas. 

Outro meio de comunicação que se fez presente na realidade das famílias rurais foi a 
televisão. Segundo o historiador acariense Sérgio Enilton, a televisão, bem como o 
rádio, era um bem que poucas famílias possuíam, o que originava grande fluxo de 
amigos reunidos. E por não haver energia elétrica, as famílias recarregavam as baterias 
que usavam na televisão, quando iam a cidade. Segundo relatos de moradores, era algo 
relativamente escasso, pois geralmente as famílias se reuniam em praças públicas na 
cidade, a exemplo a Praça Antão Lopes (ver figuras 04 e 05), onde existia televisão. 
Contudo, a parcela de moradores da zona rural presentes nesses momentos era 
mínima, uma vez que o acesso campo-cidade era difícil.  

O historiador supracitado também relata que na referida praça localizada na Rua 
Antônio Severiano - Bairro Luiz Gonzaga Bezerra [obra do governo de Silvino Bezerra 
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Filho (1969-1972)], aconteciam os momentos de lazer; a população desfrutava do 
acesso às novelas, notícias, etc. Contudo, haviam restrições quanto a energia utilizada; 
ela era obtida a partir de geradores (datados da década de 1960) que funcionavam até 
22h, ou seja, as pessoas só tinha acesso a esse lazer em horários restritos. Então, 
quando o gerador estava prestes a ser desligado era emitido um som, com isso a 
população já ciente cessava a atividade e se dirigia até suas residências. 

No âmbito do transporte, segundo o senhor Manoel Zumba, em meados da década de 
1950, o translado campo-cidade acontecia por meio de estradas estreitas (caminho de 
animais), dentre a vegetação, quando o meio de transporte que as famílias utilizavam 
eram animais, (quase que em sua totalidade jumentos e cavalos) quando iam às 
cidades. Além das famílias trafegarem durante a madrugada, elas costumavam levar 
frutas e animais para comercialização, como a manga, o coco, a laranja, além de aves, 
bovinos e caprinos; sendo estratégia para adquirir o restante do dinheiro que seria usado 
para pagar as compras de mantimentos. 

Após cumprir as obrigações, voltavam a pé, com seus caçuás carregados, e o auxílio 
do jumento. A cesta básica era composta, geralmente, por farinha e rapadura, uma vez 
que as famílias tinham o hábito de cultivar seu próprio alimento: o feijão, a batata, as 
frutas, as verduras e o milho, esse último mencionado, produziam o cuscuz. Segundo o 
senhor Francisco Dias, em meados dos anos 1940 surgiu o transporte “Pau de Arara” 
(ver figura 06), modernizando a realidade das pessoas da zona rural ao facilitar o 
translado campo-cidade. Além do uso do transporte supracitado para carregar feirantes, 
o avanço automobilístico possibilitou aos alunos passarem a gastar menos horas 
durante o percurso para a escola, uma vez que era preciso caminhar quilômetros para 
obter o ensino escolar. Embora houvesse ensino-aprendizagem na zona rural, não 
abrangia séries posteriores ao ensino fundamental I (básico); portanto, quando o 
transporte se fez realidade na zona rural do Seridó, os alunos puderam ampliar seus 

conhecimentos estudando na zona urbana. 

No segundo subitem, que consideraremos datado a partir dos anos 1970, mediante a 
inserção do meio técnico-científico-informacional, da ampliação do fornecimento de 
energia elétrica; da intensificação dos transportes como carros e motos, dentre outras; 
começaremos por retratar a inserção da energia elétrica na zona rural. Segundo o ex-
funcionário da empresa de telecomunicações, TELERN, o senhor Ademar Eduardo, o 
processo de instalação de energia elétrica na cidade de Acari/RN ocorreu em meados 
da década de 1970. Entretanto, relatos obtidos em entrevista com a senhora Maria 
José[1], constam que na zona rural da cidade de Acari/RN, o processo de instalação de 
energia elétrica ocorreu entre a década de 1980 a 2010.  

A nova realidade permitiu que as famílias da zona rural comprassem eletrodomésticos, 
e em específico a geladeira, desencadeando uma sucessão de mudanças de hábitos. 
A agregação de alimentos industrializados nas refeições diárias fez as famílias da zona 
rural, em meados da década de 1980, começarem a se desfazer de alguns hábitos, 
como por exemplo: o cultivo do próprio alimento e a cultura do abatimento de animais 
para consumo, e aderirem a alimentação calcada em alimentos processados e 
ultraprocessados (ver figura 07), como exemplo: o sorvete, o refrigerante, a lasanha, a 
pizza congelada e o mais frequente, a sardinha; fomentando a desvalorização do 
cardápio e especiarias regionais.  

A praticidade que não existia antes da energia elétrica, veio à tona com intensidade. 
Sem a geladeira não havia possibilidade de conservar alimentos, então as comidas 
eram feitas somente para consumo diário. Após a geladeira, as famílias tiveram a 
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chance de conservar o alimento por mais tempo (ver figura 08), e na oportunidade 
cozinhar alimentos para toda semana de uma só vez.  

Outro eletrodoméstico que, associado à chegada da água encanada (datada da década 
de 1980) nas residências mudou hábitos rurais, foi a máquina de lavar roupas. Segundo 
a senhora Lindalva, antes da chegada do eletrodoméstico supracitado, as lavadeiras de 
roupas visitavam as margens dos rios, açudes, barragens para cumprir o ofício; nessa 

ação havia cerca de três a quatro mulheres lavando roupas. 

Com a inserção desse feito, hoje raramente é encontrado grupo de mulheres realizando 
tal ação nas margens de um corpo hídrico, o que gerou a diminuição da sociabilização 
das populações nesse âmbito. Na cidade aconteceu basicamente o mesmo, mas 
mudando um pouco a dinâmica: foi criado um espaço aberto, com água encanada, que 
foi destinado a fins de lavar roupas; após a chegada da energia elétrica e da obtenção 
de máquinas de lavar pelas famílias, o ambiente hoje é pouco usado para esses fins. 

Tratando-se do avanço da comunicação, segundo relatos de Ademar Eduardo, ex-
funcionário da empresa de Telecomunicações do Rio Grande do Norte (TELERN), em 
meados de 1967, no Governo de Geraldo Galvão, foi implantada uma central telefônica 
com cerca de duzentos telefones na cidade de Acari-RN. Posteriormente, em 1972, foi 
implantada a central da TELERN (ver figura 09) em que a repetidora se dera na Serra 
de Lagoa Seca, entre Currais Novos/RN e Acari/RN, a pouco mais de 600m de altitude, 
que atendia às cidades Acari, Cruzeta, Carnaúba dos Dantas - ambas da região 
intermediária de Caicó/RN.  

A população usava fichas para conseguir realizar as ligações. Cada ficha durava poucos 
instantes e logo era necessária a utilização de uma nova. Quanto ao pagamento do 
serviço, segundo o ex-funcionário da TELERN, o senhor Ademar Eduardo, era comum 
a população da zona rural oferecer alimentos ou animais, a exemplo: galinha caipira, 
ovos, etc. Posteriormente, a TELERN foi privatizada em 1998, no governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2003). 

No tocante ao transporte, em meados da década de 1980 houve a inserção e 
massificação de motos na zona rural da Região Intermediária de Caicó/RN. Isso gerou 
a facilitação do homem do campo ir à cidade mais vezes, em menor tempo. A 
dependência que existia pelo transporte “Pau de Arara” foi praticamente extinta, e a 
autonomia de trafegar campo-cidade enraizou-se. As famílias passaram a transportar 
as mercadorias na garoupa da moto (ver figura 10) e se fazer desse meio de transporte 
inclusive na agricultura e na pecuária. No âmbito nacional e regional, em meados da 
década de 2000-2010, surgiram os ônibus escolares do Programa “Caminho da Escola” 
(ver figura 11) (no governo de Luiz Inácio Lula da Silva). Esse programa era destinado 
aos estudantes rurais e ribeirinhos, objetivando a realização do translado do estudante 
do campo à cidade.  

Além das benfeitorias desse avanço, também houve uma consequência negativa: 
segundo entrevistas realizadas com moradores rurais, quando as escolas da zona rural 
começaram a ser desativadas, a exemplo a Unidade Escolar João Gomes (da 
Comunidade Beira do Rio – Acari/RN; desativada em 2018) (ver figura 12), as mães das 
crianças começaram a acompanhar os filhos até a escola na zona urbana. Nisso, 
durante o período de tempo que aconteciam as aulas, elas enquanto empregadas, 
exerciam seu ofício. E, por enxergar na cidade maior qualidade de vida, muitas dessas 
famílias praticaram o êxodo rural, repercutindo na ausência de alunos nas escolas 

rurais, além do aceleramento do desligamento destas instituições de ensino.  
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Como mencionado anteriormente, a globalização e o meio técnico-científico-
informacional mudaram significativamente a configuração espacial da zona rural e da 
zona urbana, ainda mais nos últimos anos, quando houve a inserção das tecnologias 
mais avançadas como o smartphone, o notebook, a TV a cabo, a rede de internet, etc 
(ver figuras 13 e 14).  

Na área da comunicação, no século XXI, tem-se a difusão da internet (ver figura 15), 
principalmente, por meio da difusão e do barateamento dos celulares inteligentes, os 
smartphones, na zona rural. Equipamentos mais baratos que os tradicionais 
computadores que, inicialmente, tinham o monopólio do acesso à internet. Várias 
empresas regionais, em meados de 2010, adentraram na zona rural da região 
intermediária de Caicó/RN, a exemplo da Blast Internet, com a internet no formato de 
micro-ondas com estações repetidoras de sinal, possibilitando a massificação da 
internet na área supracitada. Essa modernidade ocasionou grandes mudanças 
comportamentais e a articulação da comunicação mundial com a zona rural de forma 

instantânea.  

Verificou-se que o celular encontra-se presente na vida de todas as 25 famílias 
entrevistadas, contudo apenas nas famílias que possuem membros jovens, foi 
detectada a presença de aparelhos celulares com acesso à internet. Assim sendo, 
famílias que apenas possuíam integrantes mais velhos não tinham telefones com 
acesso à internet. 

Sobre esse aspecto é importante ressaltar que do contingente pesquisado, somente 
40% se conecta a web, como mostra o gráfico (figura 15), sendo essa conexão 
estabelecida predominantemente por meio de celulares, e em alguns casos mais raros 
por meio de computadores, ocorrendo apenas uma diferenciação no modelo do 
aparelho tendo em vista que nas residências em que dentre os componentes familiares 
há existência de jovens, contatou-se a presença de aparelhos com acesso à internet, 
enquanto que nos lares cujo os residentes situam-se em uma faixa etária na qual as 
idades são um pouco mais avanças, os celulares não possibilitam acesso à internet. 

Essa forte utilização dos celulares na zona rural foi impulsionada por renda gerada 
principalmente por políticas públicas e programas governamentais de distribuição de 
renda no campo, como o Bolsa Família e aposentadoria rural. Sendo assim, a 
modernização trazida pela globalização vem reorganizando não só o espaço rural da 
região intermediária de Caicó/RN, como também o mundo. Mediante a massificação da 
população usuária da rede de internet, fez-se necessário ir a campo para realizar 
mapeamento de amostras cartográficas de áreas onde há esse acesso, na zona rural 
de Acari/RN (ver figuras 16, 17 e 18).  

Apesar de tamanha disseminação dos celulares no meio rural, a presença do mesmo 
na região supracitada é algo recente; considerando que a sua introdução se deu a partir 
do final do século XX e início do século XXI, como fruto desse processo evolutivo pelo 
qual tem-se vivenciado. No mapeamento cartográfico realizado nas Comunidades Beira 
do Rio e Bulhões, além do Povoado Gargalheiras, ambas zona rural de Acari/RN (ver 
figuras 16, 17 e 18), é possível observar que numa determinada parcela da zona rural 
há comunicação via internet, sendo datada de meados de 2010, o que desencadeou o 
abandono de alguns costumes, como exemplo: visitação aos vizinhos objetivando 
diálogo. 

Uma prática comum em âmbito urbano tem ganhado a zona rural a partir da inserção 
da internet, o comércio eletrônico. Segundo Cohen (2002), a internet criou um novo 
caminho para que as empresas e os clientes interajam por meio do mercado eletrônico, 
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utilizando o e-commerce. Conforme Vieiro e Silveira (2011), as tecnologias de 
informação e comunicação (TICs) tornaram-se uma necessidade para o meio rural, 
visando atender à demanda por conhecimento e informações constantes e atualizadas 
(ver figuras 19 e 20).  

Com tamanha tecnologia na zona rural, em termos de acesso a sites, aplicativos, etc. 
possibilitados pela internet, a inserção da prática do e-commerce na zona rural da região 
intermediária de Caicó/RN, e mais precisamente em escala da cidade Acari/RN, é cada 
vez mais intensa. Antes desse acesso a internet, a população rural precisava ir até a 
cidade para comprar um objeto em loja física. Com a inserção de tal tecnologia, essa 
mesma população tem a possibilidade de, na utilização de determinados aplicativos de 
smartphone, comparar os valores de um produto em lojas online distintas, propiciando 
ao cliente possível redução de gastos. 

Além da vertente de compras, também há a realização de vendas. A exemplo de uma 
moradora rural da cidade supracitada que, por questões éticas, preservaremos sua 
identidade; vende seu produto em plataformas virtuais, em específico as redes sociais 
Instagram e WhatsApp, obtendo recurso financeiro para subsistência principalmente 
nos períodos mais difíceis financeiramente. Devido a rede social Instagram ser de ampla 
abrangência, a empreendedora em questão usa das ferramentas ofertadas pela 
plataforma, para divulgar seu produto, e realizar a venda no mercado a que se dirige – 
o qual, devido o internet, é em escala nacional/internacional. Quanto ao pagamento, 
basta usar os meios digitais, seja transferência bancária e/ou depósito; e pra realizar a 
entrega do produto, é utilizado o auxílio da agência de Correios. 

Por fim, com a chegada das tecnologias e modernidades características do meio 
técnico-científico-informacional, tem-se uma mudança de hábitos, costumes, de rotinas 
na zona rural do Seridó. As atividades como a lavagem de roupa coletiva nos rios é 
substituída pela lavagem na máquina de lavar; a conversa na porta de casa em cadeiras 
de balanço é substituída pelo silêncio, e com as novas gerações ligadas vinte e quatro 
horas nos smartphones com a difusão da internet por celular e pelo sistema de micro-
ondas na zona rural. 

  

  

  

 
Conclusão 

 

Em consonância com as informações analisadas, constatou-se que a globalização e o 
meio técnico-cientifico-informacional se faz presente na zona rural da região 
intermediária de Caicó/RN, principalmente por meio da tecnologia onde estão inclusos 
os computadores; o campo da telecomunicação; e a prática do e-commerce. Nesse 
meio também há os meios de transportes, que são os automóveis e as motocicletas, 
além de a intensa presença e uso dos eletrodomésticos. No entanto, é importante 
destacar que mesmo a zona rural estando inserida nesse processo de globalização e, 
consequentemente no meio-técnico-cientifico-informacional, esses processos chegam 
de forma lenta e altamente desigual. 
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É bem verdade que as mudanças são reais e claramente perceptíveis em maior ou 
menor grau, não só em decorrência dos impactos oriundos das transformações nos tipos 
de locomoção utilizados, mas também nas tecnologias dos meios de comunicação 
aderidos, e na introdução de novos eletrodomésticos e eletrônicos - que modificam a 
imagem e a estrutura das residências e, sobretudo, ressignificam os aspectos que 
compõem o espaço rural de Acari/RN. Parece um processo contraditório, mas 
aparentemente tem sido um processo marcante da globalização, agir simultaneamente 
como um processo muito rápido e acessível, e retardar seus efeitos benéficos em 
determinados lugares (geralmente menos desenvolvidos em termos econômicos e 
sociais). 

Ao mesmo tempo em que tenta homogeneizar todos os espaços, esse fenômeno atua 
como motor de desigualdades socioespaciais. O mesmo processo que une também 
exclui, assim como visa incessantemente aproximar os mundos, mas distancia as 
localidades de suas próprias tradições socioculturais, produzindo novos lugares 
híbridos, marcadas pela associação entre o global e local. A globalização substitui o 
modo de vida local pelos hábitos e costumes globais, alternado as particularidades 
insubstituíveis do lugar para inserir padrões de vida e consumo comuns a grande 
maioria dos espaços, o que provoca movimentos de resistência e acentua a 

heterogeneidade entre os povos. 
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Anexos 

 

 

Figura 01: Mapa de localização da Região Intermediária de Caicó/RN com destaque a 

cidade de Acari. 
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Figura 02 
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Figura 03 
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Figura 04 
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Figura 05 
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Figura 06 

 

 

Figura 07 
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Figura 08 
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Figura 09 
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Figura 10 

 

 

Figura 11 
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Figura 12 
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Figura 14 
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Figura 16 
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TÍTULO: Empresa, desenvolvimento sustentável e função social 

Resumo 

 

A empresa, para além de sua função econômica, desempenha importante papel no 
desenvolvimento político, social e cultural da comunidade. Nesse contexto, a atividade 
empresarial apresenta-se também como ferramenta para a concretização dos objetivos 
do Estado Democrático de Direito, tais quais previstos na Constituição Federal. Para 
tanto, há a necessidade de atuar dentro de certas balizas estabelecidas pela própria 
ordem constitucional, a exemplo da função social da propriedade que condiciona o uso 
da propriedade à realização dos interesses sociais. Partindo dessa premissa, o presente 
trabalho, utilizando-se de pesquisa bibliográfica com abordagem quali-quantitativa, 
propõe-se a demonstrar, enquanto consequência da função social da propriedade, o 
reconhecimento, na ordem econômica, da função social da empresa que, de maneira 
similar, impõe a atuação dos atores empresariais de forma a promover o bem-estar 
social. Essa atuação, por sua vez, pressupõe a necessidade do desenvolvimento 
sustentável, capaz de harmonizar o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, a 
preservação do meio ambiente, enquanto direito fundamental e, consequentemente, de 
concretizar os valores mais caros ao Estado Democrático, quais sejam, a promoção da 
dignidade da pessoa humana e a realização da justiça social. 

 
 
Palavras-chave: Empresa. Função social. Desenvolvimento sustentável. Justiça social. 

TITLE: COMPANY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SOCIAL FUNCTION 

Abstract 

 

The company, in addition to its economic function, plays an important role in the political, 
social and cultural development of the community. In this context, business activity also 
presents itself as a tool for the achievement of the objectives of the Democratic State 
Ruled by Law, as declared in the Federal Constitution. For that purpose, there is a need 
to act within certain guidelines established by the constitutional order itself, such as the 
social function of property that conditions the use of property to realization of social 
interests. Based on this premise, the present work, using bibliographic research with a 
qualitative and quantitative approach, proposes to demonstrate, as a consequence of 
the social function of property, the recognition, in the economic order, of company’s 
social function, which similarly, it imposes the action of business actors in order to 
promote social well-being. This action, however, presupposes the need for sustainable 
development, capable of harmonizing economic growth and, at the same time, 
preserving the environment, as a fundamental right and, consequently, accomplishing 
the most meaningful values to the Democratic State, for instance, the promotion of 
human dignity and social justice attainment. 
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Keywords: Company. Social function. Sustainable development. Social justice. 

Introdução 

A passagem do Estado Liberal para o Estado Social trouxe consigo uma nova 
concepção no que se refere ao papel do Estado nas relações privadas. A ampla 
liberdade de iniciativa, a propriedade privada e o sistema de livre mercado – aspectos 
centrais do liberalismo – geraram profundas desigualdades econômicas e sociais, 
restando evidenciada a necessidade de um novo modelo, capaz de equilibrar tais 

liberdades e, ao mesmo tempo, promover os interesses sociais. 

Diante disso e, com o surgimento do chamado Estado Social, atribuiu-se maior atuação 
ao ente estatal, sobretudo na ordem econômica e social, além de limitar a fruição dos 
direitos e liberdades individuais, antes exercidos de forma absoluta. 

A partir de então, no Brasil, mais precisamente com a Constituição de 1934, surgiu a 
normativa do interesse social relacionado à propriedade, cujo conteúdo tornou-se ainda 
mais proeminente com a Constituição Federal de 1988, que trouxe previsão expressa 
nesse sentido no art. 5°, inciso XXIII. 

Compreendida como uma relativização do direito de propriedade, a função social exige 
do titular que seja dada a finalidade adequada à propriedade, de forma a realizar os 
interesses sociais, concretizando, assim, as garantias fundamentais, tais como a 
dignidade, a cidadania e a igualdade material. 

Mais ainda, merece destaque o fato de que, no plano constitucional, a propriedade ali 
tratada assume uma acepção ampla, abrangendo qualquer tipo de propriedade, 
inclusive a propriedade dos meios de produção, um dos elementos constitutivos da 
empresa. 

É nesse cenário, portanto, que se fala na função social da empresa. Derivada do 
princípio da função social da propriedade, aquela representa um limitador da livre 
iniciativa em favor da promoção dos valores sociais, a exemplo da busca pelo bem-estar 
social; a geração de empregos; a preservação e proteção ao meio ambiente; o 

crescimento sustentável; e a proteção ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Por sua vez, a concretização desses valores constitui o próprio objetivo do ordenamento 
jurídico brasileiro, razão pela qual se mostra de fundamental importância que as 
diferentes instituições da sociedade, incluindo as empresas, tendo em vista a sua 
influência na vida social, estejam comprometidas a também realizar a justiça social, por 
cumprir sua função social. 

Diante de tais considerações, o presente projeto de pesquisa intitulado “Globalização, 
função social da empresa e desenvolvimento social sustentável no Seridó” tem por 
objetivo estudar a atividade empresarial enquanto aspecto central da concretização da 
livre iniciativa, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. 

Não obstante, esse estudo se faz a partir da perspectiva da função social da empresa, 
especialmente do ponto de vista ambiental, considerando a necessidade de promover 

um desenvolvimento sustentável. 
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Ao final, buscava-se demonstrar a forma como a ideia de empresa se concretiza na 
região do Seridó, analisando se há o atendimento da função social estabelecida 
constitucionalmente, além de verificar a necessidade da consecução de métodos de 
ação que apoiem e visem o desenvolvimento sustentável da região. 

 
Metodologia 

 

Para a consecução dos objetivos constantes no plano de trabalho do presente projeto 
foi utilizada a pesquisa bibliográfica acerca do tema envolvendo a atividade empresarial, 
a função social da empresa e a relação existente com o desenvolvimento sustentável. 

A partir da análise do art. 170, inciso III, da Constituição Federal de 1988 e das obras 
da doutrina especializada no tema, utilizou-se do método hipotético-dedutivo a fim de 
confirmar a hipótese de que existe uma função social da empresa que, por sua vez, 
impõe a atuação dos atores empresariais em conformidade com a noção de crescimento 
sustentável. 

Como referencial teórico, foram consultadas a doutrina de Fábio Ulhoa Coelho (2011, 
passim), que leciona sobre o direito de empresa, apresentando conceitos e os 
elementos constitutivos da atividade empresarial, necessários à correta compreensão 
da atividade empresarial e a forma pela qual se desenvolve no sistema jurídico 

brasileiro. 

A professora Doutora e Ex-Conselheira do Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica, Ana Frazão (2018, passim), aponta valiosos esclarecimentos acerca da 
função social da empresa, perfazendo o percurso histórico até o seu reconhecimento na 
ordem jurídica, elucidando também o alcance do princípio. 

Nessa mesma linha de ideia, Maria Theresa Werneck Mello (2016, p. 153-155), Eduardo 
Felipe Veronese e Francisco Cardozo Oliveira (2016, passim) apresentam a função 
social da empresa a partir de uma perspectiva civil-constitucional, considerando a 
atividade empresarial como ferramenta para a efetivação dos direitos fundamentais, 
aliado ao objetivo de maximização dos lucros, uma vez que a função social se mostra 
diretamente relacionada à manutenção da própria empresa. 

Ainda, Marcelo Cândido de Azevedo (2008, p. 51-52) traz considerações sobre a função 
social e sua correspondência no direito empresarial enquanto forma de realização da 

justiça social. 

Por sua vez, Alexandre Alves e Cláudio Bastos Filho (2013, p. 3-6) explicitam a estrita 
relação entre a função social da empresa e a noção de desenvolvimento sustentável, 
enquanto valor de importância fundamental na ordem jurídica e que consiste, até 

mesmo, em um diferencial competitivo face ao sistema econômico. 

Ao final, em uma forma de aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, propôs-se 
a utilização do método quantitativo para a análise de dados do Sebrae e da Junta 
Comercial do Rio Grande do Norte, a fim de verificar se há a consciência dessa função 
social por parte dos atores empresariais da região do Seridó e, por conseguinte, 
demonstrar a necessidade de ações capazes de promover o desenvolvimento 
sustentável. 
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Resultados e Discussões 

 

Desde a Idade Média até os dias atuais, sobretudo para os modelos de economia de 
mercado, a atividade empresarial assume elevada relevância na sociedade. Conforme 
se extrai da redação do art. 966 do Código Civil Brasileiro, a empresa pode ser 
conceituada como a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação 

de bens ou de serviços, exercida profissionalmente pelo empresário. 

Esse, por sua vez, o faz por meio da organização dos chamados fatores de produção, 
que reúnem o capital para a compra de insumos, contratação de mão de obra e 
aquisição de tecnologia para, por fim, produzirem seus bens e serviços inerentes à sua 

atividade em seu ramo de atuação (COELHO, 2011). 

Nesse contexto, a empresa se mostra como a grande responsável pela produção de 
riquezas, geração de empregos, pagamento de impostos, promoção do 
desenvolvimento econômico, além da fabricação de produtos e prestação dos serviços. 

Contudo, mais do que sua função econômica, a empresa passou a ser compreendida, 
hodiernamente, como importante agente nas esferas política, social e cultural. 

Diante desse cenário e, tendo em vista a posição assumida pela Constituição ao exigir 
dos institutos jurídicos uma atuação conforme os valores da justiça social, da 
solidariedade e da dignidade da pessoa humana, tem-se que esse dever também 
repercute diretamente na atividade empresarial, que deve pautar suas atividades de 
forma a assegurar a todos uma existência digna e, assim, efetivar a função social. 

Com efeito, o artigo 170 da Constituição Federal prevê expressamente que o exercício 
da atividade econômica, “fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social”, devendo obedecer a alguns princípios, dentre os quais está elencada, no inciso 
III, a função social da propriedade. 

Essa, enquanto princípio constitucional, reflete um dever positivo imposto ao proprietário 
no sentido de conferir a adequada utilização dos bens, de acordo com os interesses e 
necessidades sociais. 

Por sua vez, tem como corolário básico a função social da empresa, enquanto limitação 
à livre iniciativa e à propriedade dos bens de produção. Nessa perspectiva, a busca pelo 
lucro, apesar de continuar a ser considerado como elemento fundamental da atividade, 
deixa de ser considerada um fim em si mesmo para dar lugar a uma atuação da empresa 
mais preocupada em contribuir com o desenvolvimento da comunidade na qual está 
inserida, por meio da efetivação dos objetivos estabelecidos na Constituição Federal 

(MELLO, 2016). 

A necessidade de cumprimento da função social da empresa é, ainda, explicitamente 
demonstrada na Lei da Sociedade por Ações (Lei n° 6.404/1976), que, em seu art. 116, 
parágrafo único, e art. 154, preceitua o dever do acionista controlador e do administrador 
de exercer suas atribuições com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e 
cumprir sua função social, satisfazendo as exigências do bem público e da função social 
da empresa (BRASIL, 1976). 
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Mais ainda, destaca-se que a função social da empresa não está restrita ao aspecto 
patrimonial, mas se realiza também à medida que há o respeito às normas trabalhistas 
e urbanísticas, a lealdade na concorrência, a atuação de forma a proteger os direitos 
dos consumidores, a geração de empregos e renda, a preservação do meio ambiente e 
o crescimento sustentável, merecendo estes últimos especial relevância, ao passo que 
constitui o objeto central da presente pesquisa (FRAZÃO, 2018). 

O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é encartado no art. 
225 da Constituição Federal de 1988, cuja redação prevê que “Todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 

Em contrapartida a isso, a globalização da economia e, consequentemente, do 
consumo, ocorre, muitas vezes, de forma predatória ao meio ambiente, trazendo 
novamente à tona o problema dos impactos ambientais e a necessidade de proteção do 

meio ambiente e dos recursos naturais. 

Nesse sentido, a função social da empresa se mostra como fator relevante, uma vez 
que uma de suas dimensões diz respeito ao aspecto ambiental. A relação entre o 
crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, antes considerados 
conceitos incompatíveis, não encontra mais justificativas na ordem atual (ALVES; 
BASTOS FILHO, 2013). 

De fato, como cumprimento da finalidade social, exige-se da atividade empresarial a 
utilização racional dos recursos naturais não renováveis, a fim de compatibilizar o 
desenvolvimento socioeconômico com a preservação do equilíbrio ecológico e a 
garantia de qualidade de vida para as gerações futuras, caracterizando, assim, o 
chamado desenvolvimento sustentável. 

Mais do que a obrigação de abstenção de atos nocivos ao meio ambiente, impõe-se a 
adoção de deveres positivos, com atuação não apenas repressiva por meio da 
reparação integral, mas também de forma a prevenir a ocorrência de possíveis danos 
ambientais (AZEVEDO, 2008). 

Além disso, o agir de modo a preservar o meio ambiente e os recursos naturais garante 
a continuidade da própria atividade empresarial que, de outro modo, estaria 
comprometida “em face dos efeitos da anomia produzida pela desigualdade, pela 
escassez de recursos naturais, ou até mesmo pela redução de consumidores” 
(VERONESE; OLIVEIRA, 2016). 

Diante das considerações expostas, em atenção à premissa central da proposta do 
presente trabalho, depreende-se que existe uma função social da empresa, cujo 
conteúdo decorre do reconhecimento da função social da propriedade, tal como 
expressamente prevista no texto constitucional. Por sua vez, essa função social exige a 
atuação dos atores empresariais em conformidade com os ditames da justiça social e 
promoção da dignidade humana, o que inclui a noção de crescimento sustentável. 

Em seguida, pretendia-se utilizar os conceitos então estudados como ferramenta de 
instrução e modificação da realidade econômica e social da região do Seridó, por meio 
da análise dos dados do Sebrae e da Junta Comercial do Rio Grande do Norte, a fim de 
perceber como se concretiza a ideia de empresa na cidade de Caicó, em relação ao 
cumprimento da função social e do desenvolvimento sustentável. 
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Todavia, tendo em vista às limitações impostas pela pandemia da Covid-19, cujas 
medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus impuseram severas restrições à 
circulação de pessoas, inclusive com a suspensão das atividades presenciais em 
diversos setores públicos, incluindo as atividades no âmbito da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, não foi possível alcançar, em sua totalidade, os resultados 
esperados, sobretudo em relação à parte prática da pesquisa. 

 
Conclusão 

 

O modelo de Estado Social e, posteriormente, a consagração do Estado Democrático 
de Direito pela Constituição Federal de 1988, instituíram um novo regime jurídico, 
baseado no valor fundamental da dignidade da pessoa humana e pautado na busca da 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária e da promoção do bem-estar social. 

Como reflexo dessa posição, a Constituição estabeleceu algumas limitações às 
liberdades individuais em prol da concretização dos direitos sociais. Uma dessas 
limitações que se mostrou bastante evidente consiste na função social da propriedade, 
ao exigir que seja dada a adequada finalidade à propriedade. 

Em decorrência desse princípio, surge no direito empresarial, a chamada função social 
da empresa, extraída dos princípios da ordem econômica, constantes no art. 170 da 
Constituição Federal, e que traduz, em seu conteúdo, uma limitação à liberdade de 
iniciativa, ao passo que impõe aos atores empresariais o dever de observar a função 
social da empresa, ao condicionar a busca pelo lucro à promoção dos valores sociais. 

Por sua vez, dentre esses valores de elevada relevância, merece destaque especial a 
proteção do meio ambiente aliada à noção de crescimento sustentável, hodiernamente 
compreendida como um dever da empresa, tendo em vista o reconhecimento de que 
sua atuação produz impactos em todas as esferas da sociedade, inclusive com 
repercussões internacionais, dado o fenômeno da globalização. 

Portanto, tem-se que é de fundamental importância o atendimento da função social da 
empresa, sobretudo a partir da perspectiva do desenvolvimento sustentável, como 
forma de garantir às gerações presentes e futuras o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e, de forma mais ampla, assegurar a todos a existência 
digna, conforme os ditames da justiça social. 
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TÍTULO: Poesia(): Plataforma para o ensino de Pensamento Computacional para alunos 

com baixa visão 

Resumo 

O ensino de Pensamento Computacional ainda não permite a equidade e a inclusão por 
meio de ferramentas, pois as que surgiram não foram planejadas considerando públicos 
com baixa visão. Neste sentido, esta pesquisa teve como objetivo desenvolver a 
Plataforma Poesia () em um ambiente acessível para deficientes visuais com baixa visão 
aprenderem Pensamento Computacional. Para a sua implementação, o estudo foi 
dividido em quatro etapas: a) revisão de literatura; b) implementação; c) validação com 
o público alvo; d) publicação e validação com a comunidade científica. Como resultados, 
o estudo gerou a plataforma, a disseminação da pesquisa em periódicos, anais de 
eventos internacionais, premiações, parcerias com Instituições de Ensino e o registro 
de software junto ao INPI. 
 
Palavras-chave: Pensamento Computacional; Plataforma Poesia (); Acessibilidade 

TITLE: Poesia(): Plataform of Computational Thinking teaching for low-vision students 

Abstract 

Computational Thinking teaching does not yet allow equity and inclusion through tools, 
because the ones that have emerged were not planned considering audiences with low 
vision. In this sense, this research aimed to develop the Poesia () Platform in an 
accessible environment for the visually impaired with low vision to learn Computational 
Thinking. For its implementation, the study was divided into four stages: a) literature 
review; b) implementation; c) validation with the target audience; d) publication and 
validation with the scientific community. As a result, the study generated the platform 
and was disseminated in journals, proceedings of international events, awards, 
partnerships with educational institutions and the registration of software with the INPI. 
 
Keywords: Computational thinking ; Poesia () Platform; Accessibility 

Introdução 

Pensamento Computacional (PC) é um termo discutido desde o surgimento da 
computação. Entretanto, ao longo do processo histórico ele foi sendo tratado sob 
diferentes óticas, uma delas associada ao conceito Construcionismo, cunhado por 
Seymour Papert na década de 80 em seu livro “Mindstorm: children, computers and 
power ideas. Após esse período, o termo foi citado em outros momentos por Papert 
(1996), mas só em 2006 foi definido por Jeannet Wing como uma habilidade para 
resolver problemas, que traz conceitos da Ciência da Computação, e deve ser 
desenvolvida desde a infância, pois tem sua importância comparada a saber ler e 
efetuar cálculos matemáticos. Acrescentando a discussão de Wing, Blikstein (2008) 
discorre que PC não se trata de saber navegar na internet ou operar um processador 
de texto, mas saber usar o computador como instrumento de aumento do poder 
cognitivo. 
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O PC vem sendo apontado como uma habilidade que auxilia no desenvolvimento do 
raciocínio lógico e interpretação textual (SANTOS; NUNES; ROMERO, 2019). Apesar 
de existirem revisões que digam que estas conceituações possam ser refutadas, 
contudo, aos que concordam com o pensamento de Wing, o PC é sustentado por meio 
de quatro pilares: decomposição de problemas, caracterizado como a quebra de um 
problema complexo em parte menores e mais simples; reconhecimento de padrões, 
responsável pela identificação de similaridades em diferentes processos para solucioná-
los de maneira mais eficiente e rápida; abstração, que envolve o processo de análise 
dos elementos relevantes e dos que podem ser ignorados; e, por fim, englobando todos 
eles, encontram-se os algoritmos que são sequências finitas de passos lógicos para se 

realizar algo (BRACKMANN, 2017). 

Devido a essas potencialidades, as últimas revisões sistemáticas de literatura estão 
apontando um crescimento de estudos que relatam e se concentram em desenvolver 
trabalhos com a temática Pensamento Computacional desde a Educação Básica a Pós-
graduação em diversos componentes curriculares, vendo uma aproximação maior de 
disciplinas da área de ciências exatas. Por outro lado, observa-se um surgimento de 
pesquisas que comprovam a necessidade de aplicação do PC em disciplinas como 
Língua Portuguesa e Artes. 

O que se observa com as revisões de literatura é a necessidade de inclusão e 
acessibilidade nos projetos que trabalham com Pensamento 
Computacional,principalmente quando a ótica se volta para as ferramentas. Diante 
desse cenário, surgiu a seguinte questão de pesquisa: como tornar o conceito 
Pensamento Computacional acessível para deficientes visuais com baixa visão? Para 
respondê-la, o objetivo geral visou desenvolver a Plataforma Poesia () em um ambiente 
acessível para deficientes visuais com baixa visão aprenderem Pensamento 
Computacional, voltado para alunos a partir do 6° ano do Ensino Fundamental. 

Dessa forma, além desta introdução, este trabalho encontra-se dividido em três seções, 
a saber: Metodologia, que descreve os passos realizados para desenvolvê-la; os 
Resultados, que apresenta os principais pontos alcançados com a pesquisa; e por fim, 
as Considerações finais, que argumenta aspectos desenvolvidos no projeto. 

 
Metodologia 

 

A pesquisa foi dividida em quatro estágios, a saber: a) revisão de literatura; b) 
implementação; c) validação com o público alvo; d) publicação e validação com a 
comunidade científica. 

Para o desenvolvimento: a) foi realizada uma revisão de literatura nas bases ACM, IEEE 
e CEIE, a fim de identificar como os trabalhos abordavam a construção de plataformas 
ou ferramentas que são utilizadas para difundir o Pensamento Computacional na 
Educação Básica. Percebeu-se pelo estado da arte, como os publicados por Ortiz e 
Pereira (2018), Araújo, Andrade e Guerrero (2016), que poucos são os trabalhos que se 
detêm em abordar a construção de ferramentas, principalmente acessíveis para 
deficientes com baixa visão trabalharem o PC, e que os objetivos ao se trabalhar com 
Pensamento Computacional se restringem a identificar e a relatar as práticas, citar as 
ferramentas e os tipos de avaliações utilizadas, não se discutindo acerca do 
desenvolvimento ou do redesign de ferramentas para esses casos, com o foco em 
Interação Humano-Computador (IHC), o que delimita e exclui a compreensão sobre em 
que essas ferramentas estão se fundamentando para proporcionarem uma boa 
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experiência ao usuário e, em consequência, atingir com o propósito pedagógico da 
atividade. 

Ao analisar os estudos sobre Interação Humano-Computador, buscou-se entender que 
tipo de discussão eles apresentavam sobre acessibilidade nessas plataformas. Diante 
disso, encontrou-se as discussões de Barbosa e Silva (2010), Matos (2013), e Rosa e 
Matos (2015), entre elas: quando se desenvolve uma plataforma que não se busca 
atender as necessidades dos usuários, sejam elas temporárias ou a longo prazo, isso 
pode aumentar as dificuldades ou causar efeitos indesejados em qualquer usuário, 
como incômodos, distrações ou aversão por seu uso, impossibilitando a eficácia da 
proposta pedagógica da aplicação. 

Além disso, consultou-se a literatura de teóricos como Paulo Freire (2005) e Seymour 
Papert (1980, 1998) a fim de entender como propor uma ferramenta que o aluno 
pudesse construir o conhecimento de forma ativa e o professor como mediador, assim 
também fez-se uma análise sobre os estudos de Jeannet Wing (2006, 2008, 2011, 2017) 
sobre o termo Pensamento Computacional e suas aplicações, bem como seu histórico 
com Matti Tedre e Peter Denning (2016). 

Após essas revisões, partiu-se para a implementação em que foram estudados o que 
seria aplicado de acessibilidade para atender às necessidades do público alvo da 
plataforma. Assim também, analisou-se quais aspectos de usabilidade seriam 
necessários para desenvolvê-la. Estas análises foram desenvolvidas dentro de dois 
componentes curriculares do curso Bacharelado em Sistemas da Informação, Interação 
Humano-Computador e Programação visual, pois eram componentes que a aluna que 

desenvolveu o plano estava cursando e se relacionavam diretamente com a proposta. 

Nessa etapa, foi delimitado que a plataforma seria web, desenvolvida com as linguagens 
JavaScript, HTML, CSS, e com PHP. Assim também, dentro dos componentes 
curriculares citados na seção anterior, foram definidos: prototipação e implementação 
das telas, bem como a verificação de heurísticas de usabilidade propostas por Nielsen 
(1993). Os resultados desta etapa encontram-se dispostos na seção Resultados deste 
estudo. Assim, também seria implementado nesta etapa o Desequilíbrio Piagetiano 
(1976), porém, devido ao tempo de execução, ainda não foi possível ser implementado, 

ficando como trabalhos futuros. 

Por causa da ausência de aulas presenciais a etapa validação da plataforma com o 
público alvo ainda não foi possível ser executada, contudo, assim que retornarem as 
aulas presenciais, esta etapa será realizada, fazendo com que surjam novos 
direcionamentos para serem reportados por meio de artigos científicos e melhorias para 
a plataforma. 

Apesar de a terceira etapa não ter sido executada, e para que a pesquisa fosse 
divulgada e validada com a comunidade científica de distintas áreas, foram escritos e 
submetidos três artigos científicos, e um deles foi premiado em 3° lugar como melhor 
trabalho. Para tanto, os trabalhos compuseram a etapa inicial de publicação de artigos 
científicos e discutiram sobre os aspectos de usabilidade e acessibilidade, bem como 
um Modelo para validar plataformas similares, baseado neste estudo. Assim, também 
foram desenvolvidas palestras e lives sobre a temática, as quais foram realizadas de 
forma remota, pois a sociedade já estava em período de isolamento e distanciamento 
social por causa da COVID-19. 

 

Resultados e Discussões 
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A plataforma 

Ao entrar na plataforma o usuário terá acesso à tela com as principais funções dispostas 
no menu superior. Neste espaço, visualiza-se a acessibilidade por meio dos botões de 
zoom e contraste. Para criar uma poesia, caso ainda não possua cadastro no sistema, 
o usuário precisa efetuá-lo. O cadastro para o projeto possui duas funcionalidades: i) 
permitir que o usuário consiga salvar, editar e revisitar as poesias criadas em um 
momento futuro e ii) a equipe conhecer o público alvo e suas necessidades, o que 
permitirá, em momentos futuros, realizar análises de mineração de dados na base da 
plataforma. 

Prosseguindo com o cadastro o usuário terá acesso à página do editor Poesia() sobre 
o qual contém um espaço nas laterais que permite alterar o contraste da plataforma, 
bem como aumentar ou diminuir nas duas seções do editor. 

A seção direita permite que o usuário escreva a poesia, já na esquerda, o usuário 
visualiza a saída. Caso o sistema de Desequilíbrio Piagetiano tivesse sido 
implementado, ele seria aplicado na seção direita, fazendo com que a cada 
determinados blocos de códigos gerados fossem feitas perguntas ao usuário. Como já 
mencionado, este será um trabalho futuro, portanto, ao invés de desenvolvê-lo, o editor 
permite que o usuário possa criar sem a presença de uma sintaxe pré-definida como 
em outros ambientes de desenvolvimento de software, um algoritmo com trechos de 
poemas já existentes ou trechos de músicas e, assim, desenvolver aspectos como a 
abstração, os algoritmos, reconhecimentos de padrões e decomposição. 

Artigos publicados 

Para discutir sobre os artigos publicados referentes à plataforma, aponta-se inicialmente 
o estudo de Medeiros et al. (2019), que discute o redesign da plataforma e como ele foi 
projetado. Apresenta também os principais trabalhos relacionados com a pesquisa, os 
quais já foram citados na seção de metodologia, tendo sido aceito para publicação no 
Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE), que acontece dentro do 
Congresso Brasileiro de Informática na Educação. 

Medeiros et al. (2019b) compõem um capítulo de e-Book sobre a discussão técnica da 
plataforma, tais como os aspectos da engenharia de software, diagramas, modelos e 
características da implementação. Tendo sido este trabalho premiado em 3° lugar 
durante o Congresso Sertanejo da Computação. Em Medeiros et al. (2020) apresenta-
se um Modelo para avaliar plataformas similares. 

Demais produções 

Além desses artigos, será dada entrada no processo de registro de software pela AGIR, 
pois, devido a pandemia e por a plataforma fazer parte de um projeto de pesquisa maior, 
precisava de outros alunos para desenvolvê-la, uma vez que nem todos possuíam 

computadores em casa, o que atrasou o processo de finalização da primeira versão. 

O plano de trabalho que originou este artigo possibilitou à aluna desenvolvedora proferir 
palestras e oficinas para professores da rede pública, como o realizado durante a 
semana pedagógica de sua cidade, Jardim do Seridó-RN (de forma presencial). Assim 
também, ministrou formação para alunos de uma turma introdutória de Python pelo 
Instituto Metrópole Digital (IMD), bem como formação para alunos e professores durante 
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o III Encontro de Práticas Educativas Digitais realizado pelo Centro de Educação sobre 
Pensamento Computacional e computação desplugada, sendo os dois em formato 

online. 

Ainda, como resultados, a aluna desenvolveu, ao longo de 2020, outros materiais com 
temáticas sobre o Pensamento Computacional voltado para o contexto familiar durante 
a pandemia, como o Guia do Pensamento Computacional para a família, o qual obteve 
divulgação na área acadêmica e na mídia local e nacional, bem como já submeteu 
outros três trabalhos (tendo sido um deles já aprovado) sobre Pensamento 
Computacional, Ensino de algoritmos, inclusão e acessibilidade em parceria com o 
Instituto Federal do Espírito Santos (IFES) por meio do CEFOR. Assim, também foi 
convidada para fazer parte da construção de cursos em formato MOOC sobre esta 
temática. 

Todos estes resultados vão ao encontro do 4° objetivo do Desenvolvimento Sustentável, 
Educação de Qualidade, o que contribui para a formação acadêmica da autora, visto 
que permitiu a ela exercer além da pesquisa, o ensino e a extensão; impacta em seu 
contexto local, à medida que retorna para seus antigos professores, o que conseguiu 
compartilhar com seus professores do Ensino Superior; transforma novos cenários, por 
meio das formações que ministra para alunos do Ensino Superior ou ajuda a construir 
novos cursos com Instituições parceiras como o IFES, e inova na forma como os objetos 
sobre Pensamento Computacional podem ser construídos para deficientes visuais com 
baixa visão. 

 

Conclusão 

 

Neste trabalho discutiu-se sobre o conceito Pensamento Computacional e as 
implicações de suas aplicações no ensino e aprendizagem. Foi abordada a construção 
de uma Plataforma para o ensino de Pensamento Computacional acessível para 
deficientes visuais com baixa visão. A proposta inicial visava implementar o 
Desequilíbrio Piagetiano, contudo, devido ao tempo não foi possível desenvolvê-la, 
ficando como trabalhos futuros. 

Como contribuições para a UFRN salienta-se as publicações científicas, premiações e 
início de processo de registro no INPI da plataforma. Destaca-se a necessidade de mais 
discussões e desenvolvimento sobre a temática com vistas a aplicar na Educação 
Básica tais conceitos. 
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Tela inicial da plataforma Poesia () 

 

 

Tela inicial da plataforma Poesia () com o contraste alterado 
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Tela do editor com uma poesia compilada 

 

 

Painel com as poesias recém-criadas 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3216 

 

CÓDIGO: HS0908 

AUTOR: IGOR GOMES DA COSTA 

ORIENTADOR: MARIA DE FATIMA GARCIA 

 

 

TÍTULO: A Cartografia Social da sala de aula: Racialidade e multi-hierarquias e 

colonialidades 

Resumo 

A escola reproduz uma série de discursos que contribuem com a hegemonia da 
colonialidade, colaborando, portanto, na exclusão ou recusa de conhecimentos 
científicos, saberes, histórias, que não pertencem a ideologia dominante ocidental. Por 
meio dessa problematização, o objetivo desse trabalho é construir uma cartografia social 
da sala de aula de alunos do 5º ano da Escola Municipal Severina Brito da Silva, Caicó-
RN, que, não se restringindo ao mapeamento físico, seria levado em consideração as 
subjetividades do ambiente, desde a relação dos alunos com alunos, com o professor e 
coordenador, representantes da autoridade no ambiente, e até mesmo a forma como os 
conteúdos curriculares são abordados em sala de aula, destacando, portanto, como a 
presença da colonialidade interfere na forma como as crianças negras e negros se veem 
e, até mesmo, se comportam nesse ambiente. Os principais fundamentos teóricos 
levados em consideração para o pesquisa foram: colonialidade (TORRES, 2007); a 
colonialidade do saber, ser e poder (QUIJANO, 2007); e cartografia social (ASCERALD, 
2002). O trabalho foi dividido em duas etapas: observação das dinâmicas sociais da 
sala de aula e a construção do mapa. Na observação, foi possível detectar algumas 
reproduções de discursos que permeiam a colonialidade; entretanto, a construção da 
cartografia social não foi possível de ser colocada em prática devido o surgimento da 
pandemia do COVID-19, interferindo, portanto, no desenvolvimento da pesquisa. 
 
Palavras-chave: Cartografia social. Educação. Pedagogia. Sala de aula. 

TITLE: THE SOCIAL CARTOGRAPHY OF THE CLASSROOM: RACIALITY AND 

MULTI-HIERARCHY AND COLONIALITIES 

Abstract 

The school reproduces a series of discourses that contribute with the coloniality 
hegemony, collaborating, therefore, on the exclusion or recuse of scientific 
acquaintance, knowledge and histories that do not belong to the western dominant 
ideology. By means of this problematization, the objective of this work is to construct a 
social cartography in the 5th grade classroom of the Escola Municipal Severina Brito da 
Silva, Caicó – RN, that, not being restricted to the physical mapping, the environment 
subjectivities would be taken into consideration, since the relation of students among 
themselves, the teacher with the coordinator, the authority representatives in the 
environment, and even the way the curricular contents are approached in the classroom, 
highlighting, therefore, how the presence of the coloniality interferes in the way how black 
children see themselves and, even though, how they behave in this ambience. 
Colonialities (TORRES, 2007); the coloniality of the knowing, being and power 
(QUIJANO, 2007); and social cartography (ASCERALD, 2002) were the main theoretical 
fundaments taken in consideration to the research. The work was divided in two phases: 
the observation of the social dynamics of the classroom and the construction of the map. 
In the observation, it was possible to detect some discourse reproductions that allow the 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3217 

 

coloniality; however, the construction of the social cartography was not possible to be 
practiced due to the emergence of the COVID-19. 
 
Keywords: Social Cartography; Education; Pedagogy; Classroom. 

Introdução 

Os estudos acerca da colonialidade, em especial estudos que tem como principal 
abordagem expor as tantas colonialidades existentes no segmento social, tem como 
objetivo problematizar a relação de dominante-dominado em espaços como o trabalho, 
os conhecimentos epistemológicos, as relações subjetivas, dentre outros, levando como 
parâmetro o atual mercado capitalista, vigente desde a modernidade, e a ideia de raça, 
ideia essa fruto do colonialismo, buscando, assim, desconstruir essas ideias e 
possibilitando formas alternativas de interpretar e compreender a realidade. Nos 
espaços escolares, a colonialidade é reproduzida das mais diversas formas, interferindo 
no bem estar das crianças (em particular crianças que fazem parte de povos 
subalternizados socialmente), nas suas relações com outras crianças, nos 
conhecimentos que são apresentados à estes por meio do currículo escolar, como 
também na relação com o professor, que representa a autoridade dentro da sala de 
aula. Por meio dessas problemáticas, o questionamento existente em nossas entranhas 
é: por quais meios são realizados a reprodução do discurso da colonialidade? Que 
ações concretizam e contribuem com essa reprodução, e, principalmente, de que forma 
ele é reproduzido? E, mais especificamente, como as crianças negras se veem e se 
comportam dentro de ambiente que, por meio da perpetuação de conhecimentos 
ocidentais, os inferioriza e subalterniza sua raça? Em busca de solucionar os 
questionamentos postos anteriormente, a cartografia social foi utilizada como recurso 
de pesquisa. Por meio da elaboração de um mapeamento social da sala de aula, 
realizado pelos próprios estudantes, levando em consideração não apenas o espaço 
físico, mas as subjetividades do ambiente (qual o centro da sala que a professora dá 
mais atenção, quem são as pessoas que recebem mais atenção, em que lugar as 
crianças negras sentam no ambiente escolar, quais os discursos direcionados às 
crianças negras, como os conteúdos curriculares relacionados aos povos negras são 
abordados, entre outros), buscaremos compreender, principalmente, como as crianças 
negras e negros se sentem nesse espaço. Assim, a cartografia social do ambiente, e, 
mais especificamente, de uma classe de aula da Escola Municipal Severina Brito da 
Silva, localizada na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, terá como principal objetivo 
entender como a educação continua a reproduzir discursos excludentes que são 
pertencentes a uma ideologia dominante ocidental por meio da cartografia social. A 
educação, como um ambiente reprodutor de ideias, conceitos e, principalmente, de 
conhecimentos, tem um importante papel na construção dos indivíduos. Por isso, e 
pensando na educação nessa perspectiva, enquanto formadora de identidade, vemos a 
necessidade de compreender como os discursos excludentes são colocados em prática 
nesse ambiente e que acabam por contribuir com a ideologia dominante ocidental, 
perpetuando seus conhecimentos, costumes, visões de mundo, mas, principalmente, 
reproduzindo a forma como excluem determinados grupos sociais; grupos estes 
considerados subalternizados e inferiores. Portanto, compreender como a colonialidade 
se comporta é um dos caminhos para chegarmos à decolonialidade. 
 
Metodologia 

 
A elaboração da cartografia social foi pensada para ser realizada em uma sala de aula 
com 32 alunos, pertencentes ao 5º ano, na Escola Municipal Severina Brito da Silva, 
localizada na cidade de Caicó, Rio Grande do Norte, com o principal objetivo de, por 
meio da construção de um mapeamento social da sala de aula, que levasse em 
consideração não apenas os aspectos físicos, como também subjetivos das relações 
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sociais e das pessoas que ocupam aquele espaço, buscaríamos compreender como as 
crianças negras e negros se comportam, dado o contexto escolar estar coberto por 
ideias da colonialidade. A presente pesquisa é de natureza qualitativa, em que "os 
autores que seguem tal corrente não se preocupam em quantificar, mas, sim, em 
compreender, explicar a dinâmica das relações sociais que, por sua vez, são 
depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos.” (MINAYO, 2002) Por isso a 
importância de, durante a construção da cartografia social, as relações sociais 
estabelecidas no ambiente serem levadas em consideração, com intuito de registrar o 
lado subjetivo do mapa, em outras palavras, aquilo que não estará presente no 
mapeamento físico. Em um primeiro momento, foi estabelecido uma comunicação com 
a professora da turma do 5º ano da Escola Municipal Severina Brito da Silva (EMSBS), 
além do diálogo com a coordenação da escola, para que, de início, o pesquisador 
estivesse presente dentro da sala de aula apenas como observador. Assim, seria 
possível anotar e compreender as dinâmicas sociais presentes na sala, buscando as 
seguintes respostas: como as crianças negras se relacionam entre si, com a professora, 
com os conteúdos curriculares trabalhados e que estão relacionados de alguma forma 
com estes, dentre outras especificidades. Com intuito de registrar essas vivências, o 
pesquisador, que também faz parte da comunidade escolar, fez anotações registrando 
as situações vivenciadas, tendo como os dias visitados 11, 16 e 23 de abril do ano de 
2019. Em seguida, foi estabelecido, juntamente com a escola, a elaboração de datas 
para o contato com alunos e que, posteriormente, serviriam para a elaboração do 
mapeamento social. Esse contato inicial com os alunos seria necessário para que fosse 
explicado o conceito de mapa e mapeamento, além disso, a professora de geografia da 
escola se disponibilizou para fazer uma atividade interdisciplinar, buscando fazer com 
que os alunos, por meio da prática, estivessem atendendo aos requisitos presentes no 
currículo escolar. As datas elaboradas nesse primeiro momento foram descartadas em 
virtude do calendário escolar e a pouca flexibilidade, sendo combinado com a escola o 
retorno às atividades do desenvolvimento da pesquisa no ano letivo posterior. Em 
seguida as datas agendadas e as atividades que seriam elaboradas em cada dia. 13 de 
Novembro - apresentação com mamulengo, com a utilização de tambores e 
musicalidade africana; o tema principal da apresentação seria o mapa, explicado de 
forma didática e lúdica. 19 de Novembro - com o recurso Google Maps, os alunos, por 
meio da sala de informática da escola, iriam procurar sua casa. Nesse dia, o conceito 
de mapa seria dado de modo conceitual e formal em sala de aula; 27 de Novembro - a 
preparação para a construção do mapeamento social da sala de aula, em que os alunos 
teriam que construir juntos o mapeamento da escola, em que seria exposto a relação 
deles com outras salas e a coordenação da escola, delimitando os limites presentes no 
espaço escolar. 03 de Dezembro - a realização da cartografia social da sala de aula, de 
forma individual, em que cada aluno demonstraria no papel as pessoas que tem mais 
afinidade, sua relação com a professora, como se sente em sala de aula, dentre outras 
particularidades. A primeira visita à escola no ano de 2020 ocorreu no mês de março, 
deixando em aberto o diálogo para que novas datas fossem estabelecidas pela 
coordenação escolar em diálogo com o pesquisador e a orientadora do projeto do 
mapeamento social. Nessa visita, foi registrado o ambiente escolar, desde a sala em 
que foi realizada a pesquisa ao prédio escolar como um todo. Entretanto, em 
decorrência da perpetuação da pandemia decorrente do coronavírus por todo globo 
terrestre, a escola, como também o ambiente universitário, precisou encerrar suas 
atividades acadêmicas, não sendo possível, até o presente momento, mês de julho, o 
retorno às atividades escolares. Por preocupação e pensando no bem-estar de todos 
envolvidos na pesquisa e nas ferramentas necessárias para o desenvolvimento desta, 
tendo em vista que, para ser realizado a construção da cartografia social, se tornaria 
essencial o contato e convívio entre os envolvidos, tantos professores, coordenadores, 
pesquisadores e orientadores do projeto, o desenvolvimento do projeto foi interrompido 
pensando na responsabilidade social associada à todos nós enquanto seres humanos 
e as medidas preventivas ao COVID-19, em que o isolamento social foi recomendado e 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3219 

 

colocado em prática por todo globo por recomendações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 
 
Resultados e Discussões 

 
A contextualização dos diferentes termos e abordagens são de importante valia para 
que melhor possamos compreender os pontos de vistas levantados durante a pesquisa. 
Em vista disso, quando falamos de colonialidade, precisamos, de antemão, nos equipar 
da contextualização histórica, passando a entender, portanto, as várias facetas e os 
mais distintos âmbitos que a colonialidade se apropria para dominar. Quando falamos 
de colonialidade, por exemplo, estamos falando de um processo social que surgiu como 
resultado do colonialismo moderno, mas que, diferente do colonialismo, "se relaciona à 
forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se 
articulam entre si através do mercado capitalista mundial e da ideia de raça.” (TORRES, 
2007). Assim, falar de colonialidade, é falar dos textos didáticos e a quem essa 
abordagem favorece e a quem inferioriza, da cultura, da auto-imagem dos povos 
subalternizados, e em muitas outras variáveis presentes na vida moderna. Por estar 
presente nas mais variadas formas de relações humanas, QUIJANO (2007) chamará 
atenção para as tantas colonialidade existentes e no que elas consistem, sendo elas: a 
“colonialidade do saber” que tem como característica a repressão/repulsa de qualquer 
outro conhecimento científico, intelectual ou acadêmico que não pertença a cultura 
ocidental, contribuindo, portanto, pela exclusão de outros tipos de conhecimentos em 
espaços acadêmicos; a “colonialidade do poder”, referente à relação entre os meios 
modernos de exploração e dominação, além de estar relacionada com o processo 
europeu de expansão colonial; e, por fim, a “colonialidade do ser”, que, de maneira geral, 
aborda os impactos da colonização, como a sua influência na linguagem e na visão de 
mundo dos povos colonizados. Consequentemente, o espaço escolar apresenta a 
manifestação da colonialidade na sua constituição, cooperando com a perpetuação 
dessa ideologia e, igualmente, das suas ideias de inferiorização e subalternização de 
determinados povos, como é o caso dos povos negros, influenciando na visão de mundo 
que esse grupo social tem de si próprio. Levando em consideração essa problemática 
e com intuito de perceber mais nitidamente de que forma esses discursos são 
reproduzidos, o presente trabalho tem como objetivo a formulação de um mapeamento 
social da sala de aula, observando e atentando-se a forma como as crianças negras e 
negros se comportam na sala de aula. Inicialmente, o pesquisador esteve presente no 
espaço da sala de aula, a que posteriormente seria a protagonista do desenvolvimento 
do mapeamento social, para que conhecesse as dinâmicas e relações sociais ali 
estabelecidas, agindo como um observador. Desde esse momento, foi realizado 
anotações que contribuíram para melhor compreender como a colonialidade se 
manifesta nesses espaços e como ela reproduz um discurso excludente em relação aos 
povos negros. Vale destacar, ainda, que não houve nenhuma manifestação por parte 
do pesquisador ao vivenciar situações que reproduzem o discurso da colonialidade; 
esse momento, em específico, seria problematizado na constituição do mapeamento 
social à posteriori. A localização da escola, levando em consideração os seus aspectos 
geográficos, poderia ser considerada uma escola periférica, uma vez que não se 
encontrava ou recebia a mesma atenção de prédios escolares encontrados no ‘centro’ 
da cidade. Por ser segregada socialmente, é de se imaginar os problemas da 
comunidade que afetam diretamente a escola. Assim, logo na primeira visita, foi possível 
perceber que grande parte das crianças estavam contaminadas com germes no rosto 
em decorrência da falta de saneamento básico no bairro. Segundo CAMPOS (2012), "a 
tradição acadêmica, quando trata a segregação, o faz de forma isolada, como se fosse 
possível a autonomia teórica do tema. É necessário pensá-la como parte de uma 
totalidade, visto que a cidade capitalista não seria o que é se não existissem os 
processos de exclusão espacial dos grupos não dominante", ou seja, o abandono pelos 
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órgãos governamentais para com essas áreas territórios, contribuem para o estigma da 
segregação. Além desse fato em específico, vários outros momentos poderiam ser 
interpretados como a manifestação do discurso da colonialidade. Por exemplo, em um 
determinado momento da aula, ainda durante o processo de observação do espaço, a 
professora convidou os alunos para a “hora da oração”, deixando claro a presença da 
ideologia cristã nesses espaços, mesmo que a escola não seja relacionada ou definida 
como uma escola religiosa. Isso nos remete ao fato de que a perpetuação dessa 
ideologia está tão presente no ambiente escolar, que a reprodução desta age de forma 
“natural”, coisa que, em contrapartida, não conseguiríamos imaginar a escola praticando 
manifestações religiosas africanas em virtude do preconceito e racismo da origem e a 
quem pertencem essas religiões. [...]Da mesma forma, essas outras variáveis também 
podem ser mobilizadas atreladas a raça–como, por exemplo, no caso da intolerância 
religiosa contra as religiões afro-brasileiras, que tem nitidamente uma dimensão racial 
atrelada à religiosa, afinal,religiões orientais e de outras regiões do globo não sofrem no 
Brasil das mesmas violências simbólicas e físicas que as de matriz africana 
recebem.(SANTOS, 2012, p. 49) Em uma outra situação, ocorrente nas observações do 
dia 23 de abril de 2019, o diretor da escola interrompeu a aula da professora para dar 
um comunicado em relação a utilização do Wi-Fi na escola. Além disso, o diretor 
aproveitou para falar sobre a presença do pesquisador dentro da sala de aula, e, como 
ex-aluno da escola, o coordenador geral fez um pequeno discurso meritocrático, “olhem 
esse garoto aqui. Estudou na nossa escola e hoje está na faculdade! É só querer, tá 
vendo?". A atitude do diretor foi de grande valia para até mesmo compreendermos como 
as pressões sociais para pessoas localizadas em territórios desassistidos socialmente 
são feitos e como desconsideram todas as dificuldades, sendo, portanto, mais um 
discurso que legitima, agora em um sentido da relação autoridade-aluno, a colonialidade 
dos espaços escolares. Por fim, e sendo uma das mais emblemáticas observações, 
ainda no dia 23 de abril, os alunos tiveram uma aula de história, cujo tema era os 
engenhos de açúcar e a escravidão negra. A professora lançou o questionamento: 
“alguém saberia dizer o que os brancos iam fazer na África?”, imediatamente, um dos 
alunos respondeu que “iam pegar macacos”. A professora não soube converter a 
situação, ficando extremamente constrangida com o comentário; Essas observações, 
realizadas na primeira etapa do trabalho, consistiram e nos permitem compreender mais 
acerca das várias colonialidade existentes, como chamou atenção xxx. Por meio delas, 
compreendemos e exemplificamos cada uma das colonialidades: colonialidade do 
poder, saber e ser, e como elas reproduzem o discurso de uma ideologia ocidental que 
não está preocupada nas contribuições epistemológicas dos povos negros, e nem as 
consequências que esses discursos causam na auto-imagem dos povos. Portanto, feito 
as observações e um respaldo geral de como esses discursos estão presentes na sala 
de aula, entramos para o segundo momento da pesquisa. A utilização da cartografia 
social como recurso com intuito pela busca das respostas de como a colonialidade atua 
no espaço escolar por meio da figura da criança negra, foi pensada de modo a 
compreender e a desconstruir a própria ideia que circunda a construção dos 
mapeamentos sociais. Em uma análise histórica, é perceptível que os mapas sempre 
foram recursos utilizados para legitimar o poderio de países dominantes e a quem esses 
dominavam, sendo o reflexo do processo colonial, "[...] na modernidade, os mapas foram 
elaborados originalmente para facilitar e legitimar as conquistas territoriais, definir o 
Estado como uma entidade espacial e construir nacionalismos pós-coloniais." 
(ASCERALD, 2010). Em contrapartida, as novas abordagens acerca da cartografia 
social tenta desconstruir essa ideia inicial, tornando os indivíduos de determinado grupo 
social como protagonista da construção da cartografia. Tendo como embasamento o 
mencionado anteriormente, a proposta seria que os alunos, juntamente com as 
autoridades presentes na escola e na sala de aula (professor e coordenação) 
participassem juntos da constituição de um mapeamento social da escola e, mais 
especificamente, da sala de aula, com objetivo de reparar como as crianças se veem 
nesse espaço e, especificamente com as crianças negras, compreender como essas se 
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sentem em uma sala de aula que reproduz discursos da colonialidade. A grande 
problemática é que, em virtude dos avanços e da perpetuação da pandemia do COVID-
19, os encontros para a realização desse mapeamento social se tornou impróprio e 
colocaria em risco a plena saúde de todos envolvidos necessários para o 
desenvolvimento do projeto. Por isso, a escola, como também a universidade, aderiu às 
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e adotou a medida do 
isolamento social como forma de estabelecer, dentro do possível, o controle para com 
a expansão do vírus. Portanto, o desenvolvimento do projeto e a sua continuidade foi 
interrompida, uma vez que o contato humano seria essencial para a formulação da 
cartografia social que, reafirmamos, não seria apenas um mapeamento físico do espaço, 
como também levaria em consideração a subjetividade dos indivíduos presentes no 
ambiente escolar. 
 
Conclusão 

 
A educação apresenta na sua constituição vários elementos da colonialidade e a busca 
pela sua identificação é imediata, uma vez que tal ideologia contribui com a exclusão e 
a subalternização de povos que, para a ideologia ocidental dominante, de nada 
contribuíram para o desenvolvimento da humanidade. Na escola, podemos observar a 
presença desses discursos nos mais distintos aspectos: nas relações entre os alunos, 
por meio de brincadeiras pejorativas, na relação dos professores e coordenadores com 
os alunos, uma vez que esses representam a autoridade do ambiente, e até mesmo nos 
conteúdos didáticos, espaço este dominado pelos conhecimentos eurocêntricos. A 
utilização da construção de uma cartografia subjetiva da sala de aula, contribuiria para 
compreendermos como as crianças negras e negros se comportam e como essa 
hierarquia do conhecimento, do poder e do ser, afetam a sua auto-imagem e o seu 
comportamento dentro desse ambiente. Entretanto, em decorrência da pandemia do 
coronavírus, o desenvolvimento da pesquisa e a construção da cartografia social se 
tornou imprópria, tendo em vista as recomendações de isolamento social. Além disso, 
é consenso pensar que, para o desenvolvimento desse mapeamento e a percepção das 
subjetividades por meio das relações sociais da sala de aula, o contato e convívio 
humano seria necessário. Portanto, embora os discursos e atitudes da colonialidade 
estivessem perceptíveis nas relações por meio das observações do pesquisador na 
primeira etapa da pesquisa, não foi possível o aprofundamento e a exploração desse 
reconhecimento, em decorrência da interferência no desenvolvimento do projeto pelo 
COVID-19. Entretanto, a identificação da colonialidade nas relações sociais dentro do 
espaço escolar já é de grande valia para começar a se pensar na desconstrução desse 
discurso, pensando, assim, em uma educação pautada na decolonialidade. 
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TÍTULO: Educação de Base – A ação educativa do MEB e da Rádio Rural de Caicó no 

Seridó Potiguar (1970-1980) 

Resumo 

Os objetivos deste trabalho estão pautados em caracterizar historicamente a educação 
à distância promovida pela Rádio Rural de Caicó dentro do sertão do Seridó Potiguar. 
Busca também analisar o papel do MEB - Movimento de Educação de Base que permitiu 
essa educação ascender no Brasil, especialmente nas regiões do Nordeste, Norte e 
Centro-Oeste a partir da década de 1960 com o objetivo de conscientizar uma 
população que estava na periferia social, especialmente em índices de analfabetismo. 
O Movimento viabilizava consciência de trabalho, de saúde, meios de produção, 
agricultura e, sobretudo, alfabetização. A atuação do MEB está sendo analisada durante 
as décadas de 1970 e 1980. Metodologicamente, foi consultado o acervo do MEB 
disponível no LABORDOC - Laboratório de Documentação Histórica, localizado na 
UFRN, campus CERES de Caicó. É desenvolvida a análise de documentos, 
programações e entrevistas do MEB, atividades de campo dentre outros meios de 
intervenção. Também foi possível o acesso às aulas descritivas das programações 
separadas por temas como o “Saúde Popular” que possibilitou uma educação sanitária, 
a construção de novas sensibilidades para a população rural e comunidades carentes 
nas quais foi possível identificar a iniciativa de projetos de conscientização em 
programações sobre cuidados com doenças comuns e higiene. Portanto, a radiodifusão 
educativa promoveu a configuração da dinamicidade da educação popular. 
 
Palavras-chave: Rádio Rural. MEB. Consciência. Educação. 

TITLE: Basic Education - The educational action of MEB and Rádio Rural de Caicó in 

Seridó Potiguar (1970-1980) 

Abstract 

The objectives of this work are based on historically characterizing distance education 
promoted by Rádio Rural de Caicó within the seridão of Seridó Potiguar. It also seeks to 
analyze the role of the MEB - Basic Education Movement that allowed this education to 
rise in Brazil, especially in the Northeast, North and Center-West regions from the 1960s 
with the aim of raising awareness among a population that was on the social periphery , 
especially in illiteracy rates. The Movement enabled awareness of work, health, means 
of production, agriculture and, above all, literacy. MEB's performance is being analyzed 
during the 1970s and 1980s. Methodologically, the MEB collection available at 
LABORDOC - Historical Documentation Laboratory, located at UFRN, CERES de Caicó 
campus, was consulted. Analysis of MEB documents, schedules and interviews, field 
activities and other means of intervention are developed. It was also possible to access 
the descriptive classes of the programs separated by themes such as “Popular Health”, 
which enabled health education, the construction of new sensitivities for the rural 
population and needy communities in which it was possible to identify the initiative of 
awareness projects in programs about care for common diseases and hygiene. 
Therefore, educational broadcasting promoted the configuration of the dynamics of 
popular education. 
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Introdução 

O plano de trabalho no qual está inserida esta pesquisa elenca a trajetória educacional 
que o Movimento de Educação de Base - MEB promoveu no sertão do Seridó, RN, tendo 
na Rádio Rural de Caicó um meio de difusão de sua aulas com os professores locutores 
e os documentos que estão disponíveis em arquivos impressos no LABORDOC - 
CERES/UFRN, uma importante memória sobre as práticas educacionais do MEB 
viabilizadas entre os anos de 1970 a 1980. Os objetivos que norteiam o trabalho são 
pautados em caracterizar a ação educativa do MEB na região do Seridó potiguar; os 
aspectos das práticas educativas na construção de uma sensibilidade educativa e 
analisar o papel da Rádio Rural de Caicó como o veículo principal na transmissão da 
educação à distância que possibilitou a alfabetização e conscientização da população 
adulta/jovem do meio rural e nas comunidades em vários aspectos que envolvem suas 
vidas, como o próprio processo de educação, saúde, trabalho, autonomia e sociedade. 
Nas programações da Rádio Rural, no período de atuação do MEB em que a base do 
projeto foi a construção de uma consciência sanitária, nota-se a difusão do despertar à 
consciência social através desse veículo comunicativo. Em programas sobre saúde 
popular era comum tratar constantemente de temas como: desigualdade social 
relacionado à fome, desnutrição e escassez de alimentos. Realidade nutricional 
brasileira (22/07/87); As raízes da doença (15/07/87) e discussão sobre causadores de 
fome no Brasil (29/07/87) foram programas dos quais tivemos acesso na pesquisa e que 
falam especificamente sobre a construção da relação entre favorecidos e 
desfavorecidos na sociedade brasileira. Exemplo disso é o trecho abaixo: A maioria das 
doenças que ameaçam a nossa saúde nos dias de hoje, é resultado do modelo de 
sociedade em que vivemos. Isto porque a sociedade atual é uma sociedade capitalista, 
uma sociedade dividida entre ricos e pobres; em poderosos e fracos. Nesta sociedade 
se pensa somente em lucrar; em tirar proveito, em concorrer e ter mais (...). E assim, 
nessa sociedade capitalista em que vivemos, os trabalhadores passam a vida 
produzindo enormes riquezas, e recebendo baixos salários. Se falta terra para o 
trabalhador plantar e dela tirar o seu alimento e de sua família. E se falta também um 
salário justo, vai faltar alimentação vêm os aperreios da vida e a FOME. E da fome 
nascem as doenças.[3] Dessa forma, os ouvintes/alunos eram levados a compreender 
que há uma colaboração do sistema capitalista em reproduzir e manter as 
desigualdades através da discrepância entre trabalhar muito e ganhar pouco. Que esse 
processo, também alimenta uma oposição entre ricos e pobres. Então, percebe-se que 
a operacionalização do conceito de consciência por meio da programação da Rádio 
começava, sobretudo por chamar atenção do ouvinte-aluno do seu lugar social no 
mundo e depois disso, incorporar informações sobre os baixos salários, a fome e 
doenças acarretadas por uma disparidade na distribuição de renda. As regiões do país 
correspondentes à ação efetiva do “Movimento de Educação de Base” foram em grande 
parte o Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste, pois eram consideradas regiões “atrasadas” 
em que o analfabetismo ligado à diversos fatores de desigualdade social estava 
contribuindo para o atraso do Brasil numa visão industrial e econômica. Por esse motivo 
em 1961 o Governo Federal juntamente à Conferência Nacional de Bispos do Brasil – 
CNBB fundaram o MEB, com uma gestão ligada a grupos de católicos dos quais 
estavam engajados a movimentos progressistas que se baseavam em teorias marxistas 
e freireanas. Freire num amplo processo de tentativa de transformar a educação popular 
em educação conscientizadora fornecia ao MEB, indiretamente, ideias de alfabetização 
ligadas à cultura das pessoas que eram alvo do programa. A população do meio rural 
foram as que mais se beneficiaram dos programas educativos pelo Rádio, 
especialmente porque eram em sua grande maioria analfabetos. 
 
Metodologia 
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A pesquisa vem se desenvolvendo com base na compilação entre as bibliografias de 
base, ou seja, a análise teórica do tema e a pesquisa prática. Esta se desenvolve dentro 
do Laboratório de Documentação Histórica (LABORDOC) situado no campus da UFRN 
em Caicó. O acervo é composto por documentos relacionados a experiências de ensino, 
cartas escritas pelos ouvintes a Rádio Rural de Caicó, fotografias, apostilas, cartilhas, 
e, sobretudo a programação da Rádio Rural enfocando às práticas de saúde e a 
educação sanitária. Revistas como O Farol, O Companheiro, MEB em revista, jornal 
MEB Hoje e o Jornal dos Jornais e Jornal do Interior dentre muitos outros também são 
documentos presentes no acervo. A segunda frente do desenvolvimento deste trabalho 
foi a leitura e discussão bibliográfica específica sobre a experiência das Escolas 
Radiofônicas, MEB, práticas em saúde, consciência sanitária e a educação popular. Nas 
pesquisas realizadas em vinte e duas caixas, até então, com documentação do MEB 
vinculadas a Rádio Rural de Caicó sob custódia do LABORDOC, constatou-se que a 
tentativa de construção de uma conscientização através das escolas radiofônicas 
obtendo resultados para as populações do meio rural das regiões em que o índice de 
analfabetismo e carência social eram maiores. Em Avaliação do curso Educação Para 
a Saúde – Trabalho feito em grupo realizado entre os anos de 1979 e 1983 há um 
questionário para os ouvintes que participavam ativamente. O questionário foi articulado 
para identificar se houve mudanças no sentido de comportamento e planejamento 
dessas pessoas como no seguinte trecho: Este curso deu oportunidade para você 
perceber os problemas de saúde da sua comunidade? (X) sim ( ) não? Quais? R: Muitos 
problemas foram percebidos, além dos que já eram do nosso conhecimento. Ex: 
verminose, desnutrição, desidratação e outros. Quais recursos existentes na sua 
comunidade que podem ser aproveitados na resolução destes problemas? R: Existem 
algumas plantas medicinais, e um Posto de saúde a serviço da comunidade para 
orientar as pessoas. Portanto, o conceito de conscientização além de nos pôr em 
contato com a proposta das programações da Rádio Rural de Caicó, é vinculado à ideia 
do pedagogo Paulo Freire de assumir uma posição utópica frente às desigualdades, da 
qual se sujeita o processo de conscientização do mundo através da “dialetização do ato 
de denunciar e anunciar: o ato de denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a 
estrutura humanizante.” E que intermedia a noção de que, “quanto mais consciente nos 
tornarmos, mais capacitados estamos para ser anunciadores e denunciadores”. A 
dialetização dos problemas sociais e dos processos de humanização consciente de 
Freire foi fundamental na construção dos programas de alfabetização por meio do rádio 
do século passado. Em Conscientização: teoria e prática da libertação, Freire reflete 
sobre o processo de consciência em que o indivíduo passa até chegar à conscientização 
que seria o estado mais avançado em que o ser humano pode evoluir para ter ações 
libertadoras e coerentes. Ele tenta explicar que não basta o sujeito ter consciência se 
não tiver atitude que mude a realidade da qual ele tomou essa consciência – e que 
transcende uma realidade em que não necessariamente ele precisa estar inserido. 
Freire constroi a noção de que a partir do momento em que o sujeito atua diante do seu 
processo de consciência sobre as realidades adversas e dos fatores sociais é que ele 
atinge o nível de conscientização e esta só é alcançada por meio de um processo de 
educação popular, ou seja, a educação inclusiva e adaptada às mais variadas 
realidades daqueles que estão atuando nela. As apostilas dos Estudos de Área das 
regiões que foram alcançadas pelo MEB tinham seus objetivos estruturados pelo 
Método Freire de educação desde o I encontro de Coordenadores do MEB que 
aconteceu em dezembro de 1962 em Recife. Embora durante o regime militar esses 
objetivos tivessem sido modificadas, em parte, para o programa conseguir sobreviver à 
nova realidade. Na contra-capa da apostila “3a série - A” de número 77 diz o seguinte: 
(...) Nas radicações de Escolas Radiofônicas devem ser observadas quatro fases: a. 
Estudo de área b. Localização de escolas radiofônicas c. Treinamento de monitores d. 
instalação de escolas radiofônicas Entender as múltiplas realidades: dificuldades, 
limitações e como se constitui a cotidianidade das populações que residem nas áreas 
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onde serão inseridos os pressupostos de educação popular, parte do princípio freireano 
de adequar a estrutura da alfabetização à realidade dessas pessoas. Assim como o 
Movimento, a Emissora Rural de Caicó em sua plena concepção meses depois, também 
visou construir um exercício de conscientização/educação/consciência pela abordagem 
de temas inseridos na cotidianidade dos educandos, por isso que a incorporação do 
programa de alfabetização na emissora obteve grande sucesso. As temáticas discutidas 
são inúmeras, mas durante as duas décadas aqui trabalhadas, o que prevaleceu foram 
perspectivas ligadas à saúde, evangelização, aulas de matemática e português e 
política de consciência a partir de conteúdos ligados a problemas sociais e estruturais: 
cuidados pessoais e coletivos, vacinação, leitura bíblica, numerologia e gênero, moral e 
cívica e reforma agrária são alguns dos muitos assuntos visíveis nas listas do roteiro do 
“Aprenda em sua Casa”, “MEB, Cultura e Alegria” e também do curso Supletivo 
Dinâmico. 
 

Resultados e Discussões 

 
O Movimento de Educação de Base surgiu em 1961 com o objetivo de dar continuidade 
às ideias de educação popular que vinham sendo estruturadas desde a década de 1950 
no Brasil com o II Congresso Nacional de Educação de Adultos (1958). A partir da 
aliança entre o Governo de Jânio Quadros e a CNBB - Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil, foi possível incorporar no projeto as escolas radiofônicas de todo o país para 
desenvolver a educação popular nas regiões subdesenvolvidas. Essa educação popular 
por meio do MEB viabilizou a milhares de pessoas o acesso a uma educação não formal, 
que não estava limitada à sala de aula e que trouxesse consigo elementos da saúde, 
práticas de convivência sociais e aperfeiçoamento de seus trabalhos, alfabetização e 
noções de agricultura, dentre outros. Tudo isso graças ao posicionamento do MEB que 
tomou como base a ideia de que: a educação ‘deveria ser considerada como 
comunicação a serviço da transformação do mundo’. Esta transformação, no Brasil, era 
necessária e urgente, e, por isso mesmo, a educação deveria ser também um processo 
de conscientização que tornasse possível a transformação das mentalidades e das 
estruturas.[4] Além disso, os próprios documentos do MEB mostram que seus objetivos 
estavam abraçados a uma política de conscientização; “Conscientização, a mudança de 
atitudes e a instrumentação das comunidades”. Exemplos desta operacionalização do 
conceito de consciência direcionado à saúde por meio da programação da Rádio Rural 
nas décadas de 1970 e 1980: Sem saúde não podemos produzir nada. Tanto somos 
incapazes de fazer os nossos trabalhos, o serviço braçal, como somos incapazes de 
pensar direito. Uma pessoa que se alimenta mal, geralmente é doente. A boa 
alimentação sustenta o organismo. A fraca alimentação provoca desnutrição. Pouca 
resistência, desânimo, fraqueza no corpo. A desnutrição é uma grande doença existente 
no nosso meio. E se espalha por toda a região, por todo o Nordeste. E tem mais, a 
desnutrição é o fator responsável pelo grande número de vítimas.[5] Hoje, dando 
continuidade às discussões que a gente vem travando nestes primeiros programas de 
saúde popular de 87, vamos aprofundar ainda mais a questão da saúde relacionada 
com a educação no Brasil. Na nossa conversa de sexta-feira da semana passada, nós 
já descobrimos que tanto a saúde como a educação de um país depende também do 
jeito como a sociedade desse país está organizada. Se a sociedade está organizada de 
forma igualitária, todos terão uma boa saúde e uma boa educação. Se a sociedade de 
tal país é (...) dividida em privilegiados e desfavorecidos, a saúde assim como a 
educação desse país estão deformadas e servindo apenas aos privilegiados.[6] A 
reflexão acima mostra o poder da tomada de consciência sanitária que está enquadrada 
numa proposta do projeto chamada Saúde Popular transformada numa categoria de 
programas para viabilizar as noções de saúde e doença para os ouvintes. Esse conceito 
é determinante quando a população de um dado local passa a ter noção dos processos 
de saúde-doença e, sobretudo se torna agente ativo da sua própria condição de saúde. 
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Trata de trazer temas sobre uma boa saúde, uma boa nutrição e prevenções que se 
refletem na produção, no trabalho do dia a dia e o quanto a estrutura de organização da 
sociedade se reflete nessas questões. É perceptível que embora a programação leve 
tempo para construir a ideia de classes, ou o que poderíamos nomear por 
conscientização de seu lugar social no mundo, o Saúde Popular incorpora temas como 
a violência relacionada à (falta de) saúde; a desnutrição brasileira e a desigualdade 
social e o trabalhador e sua saúde. Além do Saúde Popular, o Sistema MEB de Caicó 
se beneficiou de muitos programas oferecidos pelo Movimento. O MEB, Cultura e 
Alegria se lançou predominante na segunda metade da década de 1970 com uma 
sequência de programação quase que intacta. Comentário do dia; MEB no lar; MEB no 
campo; Mensagem para a juventude; Valores da comunidade e MEB informa, são as 
categorias que o programa apresenta justificando que são “os mais variados assuntos 
e informações que irão servir para o seu aperfeiçoamento cultural, como também 
mensagens, orientações e boas músicas.” (MEB, Cultura e Alegria. - 1975). Criada 
quase que paralelamente ao projeto do MEB, a Rádio Rural surge em maio de 1963 já 
incorporando o projeto daquele em suas programações, ao mesmo tempo em que é 
associada à Diocese de Caicó[7], numa espécie de socialização e evangelização, 
buscou fomentar a cidadania e a educação a partir do programa de alfabetização. É 
importante destacar que o rádio historicamente, enquanto veículo comunicador, surgiu 
na década de 1920 e mostrou-se ser o meio de comunicação em massa que mais 
adentrou no cotidiano popular no século XX, mais até que a TV, quando essa surgiu, 
pois o rádio conseguia alcançar acontecimentos e informações rapidamente, 
considerando também a maior acessibilidade a um rádio, principalmente no meio rural. 
Neste sentido, vê-se a oportunidade de difundir a educação à distância para aqueles 
que não tinham acesso às condições básicas de educação. A educação a distância foi 
minimamente estruturada para atender às necessidades dos ouvintes de acordo com 
suas condições de vida, atendendo num primeiro momento, a alfabetização dessas 
pessoas a partir da consulta aos livros didáticos. Assim, a radiodifusão educativa, 
segundo Fábio Prado Pimentel, foi utilizada das seguintes formas: Cursos de extensão 
rural, que levam para as populações camponesas novas técnicas agrícolas, 
informações sobre a criação de animais e outros assuntos de interesse direto para as 
pessoas atingidas. A educação popular, voltada principalmente para as populações de 
áreas mais pobres, com o objetivo de levar um mínimo de conhecimento às pessoas, 
podendo ser utilizada para transmitir ensinamentos sobre saúde, política, organização 
dos grupos e até mesmo capacitação profissional; Cursos de extensão escolar sobre 
cultura geral ou temas de interesse dos alunos, como música, até plásticas e 
literatura.[8] Pimentel (1999) ao elaborar uma visão histórica sobre o rádio educativo 
elenca o conceito de radiodifusão educativa através do primeiro veículo capaz de 
transmitir educação à distância no Brasil com características próprias como o 
autodidatismo que permite além da manutenção das fases de escolarização sem a 
presença de um professor, a persistência e a colaboração mútua dos alunos/ouvintes. 
Nessa perspectiva, a educação não-formal se construiu a partir dos pressupostos de 
ensinamentos e compartilhamento de informações de forma coletivizada na construção 
de uma emancipação social que busca, de forma didática, a cidadania compartilhada a 
partir das lutas cotidianas da sociedade. Nesse sentido, a educação popular transcrevia 
inúmeras formas de sociabilização pedagógica a fim de promover a conscientização 
social. Ao longo dessa trajetória da política de educação no Brasil, as práticas 
educativas foram sendo moldadas, sobretudo por uma dinâmica de constituição de um 
trabalho de coletividade envolvendo diversos atores sociais: a Igreja, o Estado e as 
comunidades rurais. Além disso, essas práticas circularam em diversos espaços e 
atingiram a cotidianidade das populações rurais. A programação da Rádio Rural naquele 
momento possibilitou uma compreensão de que o projeto de construção de uma 
consciência, passava, sobretudo pela programação diária/cotidiana da Emissoral, a 
exemplo do “Aprenda em sua casa” e o curso de Higiene e Saúde elaborados pelo Setor 
de Escolarização. Em prática, o Movimento a nível nacional e a Emissora local 
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construiram nos sujeitos a consciência de seus lugares sociais, as ideias de 
compartilhamento do saber, o trabalho com o conceito de higiene, a noção de que cada 
um era responsável pela saúde e que o exercício coletivo de conscientização produziria 
um ambiente mais salubre para se viver. Toda essa movimentação produzida pelos 
cursos ofertados à época pela Rádio Rural e seus programas sobre Educação para a 
saúde possibilitaram a construção da ideia de consciência sanitária na população rural. 
O trabalho que o Movimento desenvolveu não só em Caicó por meio da Rádio Rural, 
mas também nos demais rádios do Brasil em que a programação ficou ativa até os anos 
finais de 1980, possibilitou que as práticas sensíveis se manifestassem de diferentes 
formas quase sempre na mesma programação das aulas radiadas. Temas abordados 
nas programações que iam ao ar como o problema da fome no Brasil; a desnutrição; 
questões da desigualdade dentro da sociedade e problemas causados por uso 
inadequado de agrotóxicos, por exemplo, possibilitaram as programações se 
articularem para chamar atenção diante do problema e sua resolução. No Programa 
Aprenda em sua Casa em que o tema discutido foi “Verminoses”, o locutor fala sobre 
algo comum que acontece nas populações rurais: (... ) As pessoas que têm solitária, 
apresentam perturbações no estômago e no intestino, principalmente diarreia e dor, 
sentem as mesmas sensações das pessoas que estão com fome. Vejamos o que 
acontece quando somos acometidos de solitária: o peso diminui, e as crianças sentem 
falta de apetite, má digestão, enjoo, vômitos e algumas vezes os doentes ficam nervosos 
e ficam alérgicos a determinados alimentos. [9] A reflexão acima expõe de maneira clara 
que o esclarecimento dos sintomas visava a saúde corporal através dos cuidados com 
o corpo e os meios de absolvição de vermes como a solitária. Isso mostra que, as 
observações apontadas na programação e os cuidados com o corpo como objeto 
receptáculo das verminoses humanas eram elementos indiciários que poderiam indicar 
qual acometimento estaria trazendo desconforto as pessoas atingida pelas verminoses. 
Outro ponto importante na reflexão do programa foi apontar quais os sintomas do 
indivíduo portador(a) de verminoses e que poderiam ser confundidos com a falta de 
alimentação. Isso significa que havia a preocupação com a função educativa, de discutir 
temas relevantes ao cotidiano da população e despertar nelas atenção ao que ocorria 
consigo, atenção às sintomatologias de seu próprio corpo como elemento que fala, que 
transmite mensagens. Através das discussões do rádio, ou da prática educativa que 
alguns locutores instrumentalizavam, as mudanças eram obtidas pelo processo de 
discutir de forma simples elementos que estavam no dia a dia da população cativa do 
rádio. A partir da análise que sofre a questão da alfabetização, na revista MEB de 
número 43 intitulada Considerações sobre o problema de alfabetização um dos artigos 
abordou a alfabetização dentro da concepção ingênua, que na verdade, é um 
entendimento de conceito trazido por Paulo Freire. No artigo é discutido o seguinte: A 
alfabetização, segundo esta concepção, reduz-se ao ato mecânico de depositar nos 
analfabetos palavras, sílabas e letras. Este depósito é suficiente para que o homem 
analfabeto deixe de sê-lo. Esta concepção mecanicista do depósito de palavras envolve 
outra concepção, tão ingênua como esta, a que empresta a palavra um sentido mágico. 
(...) Para a concepção crítica da alfabetização não é suficiente a mera mecanização de 
fonemas que somados formarão as palavras, mas é preciso desenvolver no homem a 
consciência crítica sobre a realidade concreta.[10] Atentar para a diferenciação da 
alfabetização ingênua e a crítica é fundamental para a mudança que se quer ter nesta 
área e, portanto, esse trecho mostra que o Movimento de Educação de Base trouxe uma 
espécie de metalinguagem que consistiu em uma linguagem (natural ou formalizada) 
que serviu para descrever ou falar sobre uma outra linguagem na sua aprendizagem, a 
própria estrutura educativa do MEB era pautada na ação conscientizadora, essa ação é 
mostrada estruturalmente aos seus ouvintes. Logo, além de aplicar um estilo educativo, 
mostrava aos seus correspondentes por que a educação funcionava daquela forma. 
Mais uma vez, emancipando a aprendizagem através da dialetização. [1] Bolsista de 
Iniciação Científica pelo PIBIc/UFRN. [2] Professora Adjunta do Departamento de 
História/CEres/UFRN. Doutora pela Universidade Federal de Pernambuco. [3] Saúde 
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Popular: A doença como resultado de uma estrutura social injusta. 15/07/1987. [4] DE 
GÓES, Moacyr. De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler (1961-64): uma escola 
democrática. O Movimento de Educação de Base (MEB). In: ______. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1980. p. 43. V.3 [5] Curso de Educação Sanitária. Assunto – 
Causas e consequências das doenças; ao ar em 24/06/1976. [6] Extraído do programa 
Caminho da Libertação que foi ao ar em 30/01/1987. Assunto: Saúde Popular: “Saúde 
X Educação”. [7]Circunscrição eclesiástica da Igreja Católica no Brasil. Foi erigida 
canonicamente em 25 de novembro de 1939, pelo Papa Pio XII, desmembrada da 
Diocese de Natal, hoje arquidiocese. (retirado de...) [8] PIMENTEL, Fábio Prado. O rádio 
educativo no Brasil: uma visão histórica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Soarmec Editora, 1999. 
p. 19. [9] Programa Aprenda Em Sua Casa. Curso: Educação Sanitária. Assunto: 
Verminose. Ao ar em 15/07/1976. [10] Fonte: Considerações sobre o problema da 
alfabetização – MEB. Número 43. 
 

Conclusão 

 
O sistema radioeducativo de Caicó promoveu, através da Rádio Rural, uma revolução 
educacional nas décadas de 1960, 1970 e 1980 da qual as cidades e comunidades ao 
redor de Caicó desconheciam até então. Essa revolução não possibilitou apenas um 
reviravolta nos índices de analfabetismo, mas também que os alunos/ouvintes 
permanecessem em uma espécie de socialização e capacitação de suas vidas enquanto 
sociedade. Festas ligadas à diocese local como a festa da Colheita na cidade de Cruzeta 
foram incorporadas nas publicações e divulgações das revistas do MEB. Ações e 
intervenções culturais foram executadas e reuniões dos grupos de aulas também foram 
possíveis na medida em que iam se organizando para isso. Por fim, cerca de quase 50 
mil sertanejos seridoenses tiveram acesso às aulas, materiais e ideais oferecidos pelo 
Movimento na Emissora Rural. Ao longo da pesquisa sobre o Movimento de Educação 
de Base e da Rádio Rural de Caicó, foi possível identificar como os processos de 
conscientização eram incorporados, sobretudo em uma estrutura de politização e 
inserção da rede radiofônica alavancada pelo Movimento e direcionada aos jovens e 
adultos que não possuíam acesso à educação presencial. Traços dessa materialização 
das aulas nas vidas das mulheres e dos homens sertanejos foram efetivados desde a 
primeira intervenção em que foram radicalizadas 50 escolas radiofônicas na área do 
MEB, na cidade de Caicó em 1963. Dessa forma, para o Movimento era fundamental 
que além de aprender a ler e escrever, a conscientização fosse prioridade porque só 
assim essas pessoas poderiam estar envolvidas nas questões políticas e sociais que 
norteavam suas vidas. Portanto, nota-se que a elaboração dos primeiros indícios de 
educação a distância na região do seridó no século XX se deram nesse sentido; na 
construção de um ensino que atingisse pessoas de classes sociais menos favorecidas, 
sobretudo as que habitavam as zonas rurais e que poderiam estudar em suas casas e 
locais de trabalho, através do programa de alfabetização, que se beneficiou do meio 
tecnológico do rádio enquanto veículo comunicador como meio de transmissão dessa 
educação emancipadora. 
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TÍTULO: A expansão da rede bancária na Região Imediata de Currais Novos (RN) 

Resumo 

O presente relatório trata de trabalho de iniciação científica realizado entre 2019 e 2020, 
com o desenvolvimento de pesquisa bibliográfica e de pesquisa de dados estatísticos 
acerca da dinâmica urbanorregional de Currais Novos (RN), conforme a expansão da 
rede bancária na perspectiva da rede urbana. 
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(RN) 

Abstract 

This report deals with scientific initiation work carried out between 2019 and 2020, with 
the development of bibliographic research and research of statistical data about the 
urban-regional dynamics of Currais Novos (RN), according to the expansion of the 
banking network from the perspective of the urban network. 
 
Keywords: Urban-regional dynamics. Banking network. Currais Novos. 

Introdução 

No presente relatório busca-se prestar contas das atividades realizadas pela aluna 
Isabella Medeiros Silva como bolsista de iniciação científica, ao auxiliar sua colega 
Eulália Jéssica Medeiros Silva em sua pesquisa sobre a expansão da rede bancária na 
Região Imediata de Currais Novos (RN). Visando a compreensão das dinâmicas 
urbanorregionais de centros locais e centros regionais sertanejos do nordeste brasileiro, 
através de pesquisas bibliográficas referentes ao objeto de estudo, entendimento dos 
conceitos chave atrelados ao trabalho, assim como tabulação e interpretação de dados 
para melhor estruturá-lo. Para assim, adquirir experiência e poder elaborar projeto de 
pesquisa visando a monografia da graduanda.  
Destaca-se que, de acordo com Crocco e Jayme Júnior (2006), desde 1960, o Banco 
Central do Brasil passou a adotar medidas para que fosse possível a disseminação de 
serviços bancários por todo o território nacional. Tais medidas vêm sendo intensificadas 
a cada década, de maneira que, neste início de século, ocorre a expansão da rede 
bancária nas cidades locais, com a instalação nestas de agências ou postos bancários, 
assim como de atividades de correspondentes bancários. Destarte, vem acontecendo a 
trivialização geográfica e social das variáveis finanças e consumo, fato que poderia 
alterar estruturalmente a dinâmica urbanorregional dessas cidades. No entanto, nos 
últimos anos foi possível verificar também a retração da expansão dessa rede, tendo 
em vista a segurança insuficiente nas cidades locais para a existência de atividades 
bancárias mais complexas, o que ajuda a explicar a ocorrência de constantes assaltos 
e explosões realizados às atividades desenvolvidas em cidades de menor porte. Assim, 
nesta pesquisa objetivou-se analisar a expansão da rede bancária na Região Imediata 
de Currais Novos, atentando para as dinâmicas urbanas de centros locais e de centro 
regional sertanejo e para as interações espaciais desenvolvidas na região.  
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A pesquisa tem como objetivo geral: analisar a expansão da rede bancária na Região 
Imediata de Currais Novos, atentando para as dinâmicas socioeconômicas de centros 
locais e de centro regional sertanejo e para as interações espaciais desenvolvidas na 
região.  
Dentre os objetivos específicos destacam-se: apreender a dinâmica socioeconômica 
das cidades da Região de Currais Novos, no contexto da reestruturação econômica do 
Seridó Potiguar; analisar a expansão da rede bancária na região imediata em questão; 
e analisar a contribuição dessa expansão para as interações espaciais na região. 
 
Metodologia 

 
Para a realização do referido trabalho foi utilizada pesquisa bibliográfica sobre a 
reestruturação econômica do Seridó Potiguar, para conhecimento da dinâmica 
socioeconômica das cidades da Região de Currais Novos de forma contextualizada, isto 
foi possível através de consultas nos acervos digitais de bibliotecas brasileiras de teses 
e dissertações e acervos físicos de bibliotecas da UFRN. Ademais, foi feita pesquisa de 
dados secundários no acervo do IBGE, objetivando compreender a atual dinâmica 
socioeconômica dos municípios de forma detalhada, dando destaque aos serviços 
bancários.  
Com relação a expansão da rede bancária na região imediata já citada, foi realizada 
pesquisa bibliográfica levando em consideração o Brasil, o Nordeste, o Rio Grande do 
Norte e principalmente, a Região de Currais Novos. Também foi feita pesquisa em 
documentos oficiais consultando acervos digitais de instituições pertinentes a essa 
expansão. Do mesmo modo, que foi realizada pesquisa de dados estatísticos no acervo 
do Banco Central do Brasil, evidenciando séries históricas relacionadas ao Rio Grande 
do Norte e à região imediata de Currais Novos.  
Na análise referente à contribuição dessa expansão para as interações espaciais na 
região, realizou-se pesquisa bibliográfica sobre cidade e região, buscando trabalhos que 
trouxeram reflexões acerca das interações espaciais e/ou da rede urbana. Os dados 
bibliográficos foram correlacionados a dados primários coletados pela mestranda, de 
modo a possibilitar o entendimento das interações espaciais hoje existentes na Região 
de Currais Novos conforme a oferta de serviços bancários.  
É importante ressaltar que a bolsista de iniciação científica não participou das pesquisas 
de campo realizadas nas cidades pertencentes a Região imediata de Currais Novos. As 
principais tarefas exercidas pela bolsista foram as relacionadas aos dados, ou seja, 
tabulação dos mesmos de acordo com instruções dadas pela mestranda. Em paralelo a 
isto, a bolsista deu início ao seu próprio projeto de pesquisa, objetivando sua 
monografia, que tem como objeto de estudo a segregação socioespacial ocasionada 
pelo modo de produção capitalista no município de Cruzeta (RN). 
 

Resultados e Discussões 

 
Cidade e Região, reflexões concernentes a rede urbana  
 
Conforme Maria Laura Silveira (2010) abordou em seu artigo sobre região e 
globalização, é possível observar que no período de mundialização instaurado na nova 
ordem, através de avanços do meio técnico científico informacional (onde os objetos 
técnicos reconhecem materialidade ao território) já citado por Milton Santos (1999), 
ocorreram significativas modificações nos territórios, assim como nas dinâmicas 
desenvolvidas nas regiões. Mudou-se o conteúdo dos lugares, estabelecendo certa 
reformulação na composição dos mesmos.  
No que tange ao desenvolvimento de um planejamento atrelado às condições impostas 
pelo mundo globalizado, um país entendido através da formação socioespacial, deve 
levar em consideração o todo nos mais variados aspectos, assim como também, as 
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regiões e suas particularidades, em coexistência. Não obstante, a globalização tem o 
poder de perpassar por todos esses elementos se projetando sobre os locais.  
Para reafirmar essas reflexões, segundo Corrêa (2006) as redes geográficas sofrem 
influência dos interesses ditos como globais e a rede urbana é modificada devido a isto, 
não importando o tamanho dos seus centros, mesmo que pequenos, participam das 
dinâmicas do mundo globalizado. Os pequenos centros contribuem com a criação ou o 
aumento das demandas por bens e serviços em uma rede urbana, entretanto baseadas 
na divisão de trabalho, que podem se especificar de acordo com a imposição de lógicas 
territoriais.  
Em A cidade de Carlos (2001, p.41-42) é importante ressaltar o seguinte:  
“a cidade apresenta-se como um fenômeno concentrado e contraditório, fundamentado 
numa complexa divisão espacial do trabalho; uma aglomeração que tem em vista o 
processo de produção norteado pelo trabalho assalariado, pela socialização do trabalho, 
pela concentração dos meios de produção e pela apropriação privada”.  
Aqui fica evidente a presença do modo de produção capitalista nas cidades, modo este, 
que é o vigente na ordem mundial atual e colabora com a existência de desigualdades 
e as dinâmicas desenvolvidas nas redes urbanas.  
 
A reestruturação econômica do Seridó Potiguar  
 
De acordo com Morais (2005) no período de 1940 a 1970 a cotonicultura, a pecuária e 
a mineração eram os principais pilares do desenvolvimento econômico da região Seridó 
norte-rio-grandense. O gado e sua relevância espacial, no que diz respeito ao incentivo 
à ocupação do território; o cultivo de algodão pelo fortalecimento do Seridó como região 
e reconhecido impulso na vida urbana, com a instalação de usinas de beneficiamento e 
fábricas; e a mineração, com a produção de scheelita, que conferiu importância 
econômica ao município de Currais Novos, impulsionando seu crescimento e melhorias 
em sua infraestrutura, justamente para estar de acordo com a nova realidade em que 
ele foi inserido, esta dinâmica proporcionou o papel de destaque que o município tem 
até hoje no contexto seridoense.  
Ainda segundo a autora, a produção de algodão e a mineração possibilitaram a 
ampliação do setor terciário, principalmente dos centros regionais Caicó e Currais 
Novos.  
“As políticas voltadas para a implantação da infraestrutura urbana, basicamente nos 
segmentos de educação e saúde, aliavam-se às perspectivas de trabalho que surgiam 
nas usinas de beneficiamento, nas minas, no comércio e nos serviços públicos, 
conferindo certa atratividade ao viver nas cidades” (Morais, 2005, p.5).  
No entanto, conforme Morais (2005), a partir da década de 1980 a tríplice responsável 
pela base econômica regional em questão, passou por uma crise, devido ao alto custo 
de produção e a impossibilidade de competir com o mercado nacional e internacional. 
A crise acarretou expressivas mudanças na estrutura da região em variadas instâncias, 
uma das mais importantes foi o êxodo rural e o crescimento desordenado das cidades. 
Esse processo motivou “a reestruturação regional redefinidora dos padrões demográfico 
e econômico do Seridó.”  
Ainda apoiada nas reflexões realizadas por Morais (2005), a configuração de um padrão 
demográfico majoritariamente urbano na região, pode ser explicada como falta de 
opção, justamente pela inviabilidade de permanecer no campo, visto que, apenas era 
possível migrar para centros locais vizinhos, regionais, ou até mesmo para a capital. 
Essa tendência urbana é perpetuada até os dias de hoje, como pode ser visto no Censo 
Demográfico pertencente ao IBGE (2019), onde é possível verificar que no Censo de 
2010 a população urbana correspondia a aproximadamente 77,4% do total da 
população residente no Seridó, enquanto que a rural correspondia a 22,6%.  
“Considerando que o setor primário abalado pelas crises não conseguiu recuperar a 
outrora dinamicidade apresentada e que o setor industrial, mesmo tendo crescido, 
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mostrou-se tímido, foi com base no terciário que a economia regional se reestruturou, 
imprimindo às cidades a função de centros prestadores de serviços” (Morais, 2005, p.9).  
Com a implementação de políticas públicas, intensificadas na década de 1980, o urbano 
seridoense ficou evidente a partir do ressurgir de dois centros de influência regional 
(Caicó e Currais Novos). Para isto ser possível, houveram investimentos nos setores da 
educação, saúde, saneamento básico, telecomunicações, pavimentação de 
logradouros, moradia, esporte, lazer, dentre outros.  
Com base nas análises feitas por Morais (2005), surgiu um novo ambiente econômico 
onde passaram a coexistir atividades tradicionais e recentes que, através do 
estabelecimento de cadeias produtivas, integraram as economias rural e urbana. “A 
emergência desse novo arranjo produtivo propiciou a rearticulação do território através 
de novas relações campo-cidade e cidades-região.”  
 
A expansão da rede bancária na Região Imediata de Currais Novos  
 
A Região Imediata de Currais Novos (IBGE, 2017) é constituída por nove municípios: 
Bodó, Tenente Laurentino Cruz, São Vicente, Carnaúba dos Dantas, Florânia, Acari, 
Cerro Corá, Lagoa Nova e por fim, Currais Novos, que corresponde ao principal centro 
urbano da região, por possuir maior variedade de atividades econômicas, tanto em 
comércio, como em serviços. Recortou-se a região imediata em questão para análise, 
devido ao fato da mesma ser formada em sua maioria por pequenas cidades, cuja 
população necessita de serviços bancários para ter demandas atendidas, sem que seja 
preciso um frequente deslocamento até o centro urbano com maiores funcionalidades 
nesse quesito.  
De acordo com dados do Banco Central do Brasil (2019), até 2017 existiam agências 
bancárias em cinco cidades da Região Imediata de Currais Novos: Acari, Carnaúba dos 
Dantas, Currais Novos, Florânia e Lagoa Nova. A partir desse ano, ocorreu no Rio 
Grande do Norte um aumento de ataques a bancos, carros forte e Correios, com 
registros nos municípios de Acari, Carnaúba dos Dantas, Florânia, Lagoa Nova e 
Tenente Laurentino Cruz. Devido ineficácia nos serviços de segurança pública e privada 
nessas cidades de menor porte, algumas agências bancárias foram encerradas e outras 
transformadas em postos de atendimento com serviços de menor complexidade. 
Entretanto, para suprir a necessidade da população local em ter acesso a outros 
serviços bancários, houve a expansão do número de correspondentes bancários.  
Segundo Tavares (2017), no Brasil, os principais bancos que ofertam o serviço de 
correspondente bancário são: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco. 
Assim, vinculando agentes sociais ou empresas enquanto correspondentes bancários, 
tais bancos vêm facilitando geográfica e socialmente a abertura de contas e a realização 
de depósitos, saques, transferências, pagamentos, recepção e encaminhamento de 
propostas de fornecimento de cartões de crédito, pagamento de salários, pensões e 
aposentadorias, entre outros serviços. Além disso, o serviço correspondente bancário é 
de baixo custo para a instituição vinculadora, tendo em vista o fato de o serviço em 
questão ser ofertado, muitas vezes, por meio de atividades já existentes, como 
mercados, postos de gasolina, lanchonetes, dentre outros.  
No entanto, é evidente, que atualmente só existem agências bancárias no município de 
Currais Novos, justamente por deter melhor estrutura no que se refere à segurança 
pública e privada, ocasionando um processo de centralização neste aspecto. Este fato 
vem acompanhado do crescimento dos correspondentes bancários, o que corrobora 
com a hierarquização da rede urbana. 
 
Conclusão 

 
Pode-se concluir que a reestruturação econômica ocorrida na região do Seridó, 
possibilitou um crescimento significativo do setor terciário, a Região Imediata de Currais 
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Novos é incluída neste aspecto e no presente trabalho foi possível analisar a oferta de 
serviços bancários e como estes podem modificar ou não as dinâmicas existentes no 
âmbito regional.  
Conclui-se que até 2017 existiam agências bancárias em cidades pequenas na Região 
Imediata de Currais Novos, entretanto, devido a estrutura insuficiente na perspectiva de 
segurança pública e privada das mesmas, houve um aumento de ataques, onde 
algumas agências bancárias foram encerradas e outras transformadas em postos de 
atendimento com serviços de menor complexidade. O que resultou na expansão de 
correspondentes bancários pela região para suprir as necessidades da população local. 
No entanto, é evidente, que atualmente só existem agências bancárias no município de 
Currais Novos, lido como centro regional, devido sua influência sobre as demais 
cidades, justamente por deter melhor estrutura no que se refere à segurança pública e 
privada, ocasionando um processo de centralização neste quesito. Este fato vem 
acompanhado do crescimento dos correspondentes bancários, o que corrobora com a 
hierarquização da rede urbana.  
Estas foram apenas algumas reflexões realizadas, visto que, Eulália Jéssica está 
desenvolvendo um trabalho muito mais aprofundado e detalhado a respeito de todos os 
tópicos aqui mencionados. 
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TÍTULO: ENSINO DE HISTÓRIA LOCAL EM SÃO JOÃO DO SABUGI: UMA ANALISE 

A PARTIR DE ESCOLAS E PROFESSORES (AS) 

Resumo 

 

A História Local deve ser cada vez mais valorizada, pois se trata de Histórias de 
pessoas, de regiões, de culturas, que por vezes são esquecidas em meio a História dos 
grandes feitos. Buscou-se analisar o ensino de História Local no Município de São João 
do Sabugi, Rio Grande do Norte. Para tal, buscou-se realizar entrevistas a duas 
professoras de História que atuam em escolas da região. Analisou-se, ainda, 
materiais/documentos utilizados ou produzidos pelos professores entrevistados no 
processo de ensino e aprendizagem. Intencionou-se investigar as concepções e 
práticas pedagógicas utilizadas pelas professoras a respeito da História local. 
Destacam-se métodos diferentes de trabalhar em sala com História local, de um lado 
vemos uma metodologia que buscar produzir mais conteúdo a partir das aulas, 
produzindo livretos, cordéis, documentários, e de outro lado vemos a utilização de 
cartilhas ou livretos já prontos. Desse modo, nota-se que os materiais didáticos 
utilizados em sala de aula para levar conteúdo aos alunos variam muito de professor 
para professora, mostrando que não existe uma maneira certa ou errada de se lecionar 
sobre determinado conteúdo, mas sim depende dos meios que o professor (a) têm em 
mãos. 

 
 
Palavras-chave: História Local; Ensino de História; Currículo; Materiais didáticos 

TITLE: TEACHING LOCAL HISTORY IN SÃO JOÃO DO SABUGI-RN: ANALYSIS 

FROM SCHOOLS AND TEACHERS 

Abstract 

 

Local History must be increasingly valued, as they are Stories of people, regions, 
cultures, which are sometimes forgotten in the midst of the History of great deeds. We 
sought to analyze the teaching of Local History in the Municipality of São João do Sabugi, 
Rio Grande do Norte. To this end, we sought to conduct interviews with two history 
teachers who work in schools in the region. We also analyzed materials / documents 
used or produced by the teachers interviewed in the teaching and learning process. It 
was intended to investigate the pedagogical conceptions and practices used by teachers 
regarding local history. Different methods of working in a classroom with local history 
stand out, on the one hand we see a methodology that seeks to produce more content 
from the classes, producing booklets, twine, documentaries, and on the other hand we 
see the use of ready-made booklets or booklets. Thus, it is noted that the teaching 
materials used in the classroom to bring content to students vary widely from teacher to 
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teacher, showing that there is no right or wrong way to teach about certain content, but 
rather depends on the means that teacher (a) have in their hands. 

 
 
Keywords: Local History; History teaching; Curriculum; Teaching materials 

Introdução 

A História Local deve ser cada vez mais valorizada, pois se trata de História de pessoas, 
de regiões, de culturas, que por vezes são esquecidas em meio a História dos grandes 
feitos, e trabalhar isso dentro de ensino de história passa a ser cada vez mais essencial, 
buscando problematizar as subjetividades existentes em meio a tantas pessoas, e 
pensar que muitas fontes podem variar, podem expor uma visão eurocentrista, 
esquecendo assim do grupos que ficam a margem de uma sociedade que apesar de 
ser oprimida e esquecida, não valoriza ou não se é ensinada a valorizar suas próprias 

Histórias. 

Ao pensar um projeto sobre História Local, é muito interessante partir de onde se vive 
ou viveu, e foi por esse motivo que busquei pesquisa sobre o ensino de História Local 
em São João do Sabugi, onde cursei ensino fundamental e médio, pois através de 
reflexões dentro da universidade surgiram questionamentos, que levaram a perceber 
pontos trazidos por professores quando pude participar enquanto aluno, e também a 
questão de não existir uma valorização mais incisiva por parte do currículo de História, 
no que tange a História Local. Desse modo, o professor de História vê uma necessidade 
de se reinventar e se adaptar que por meio disso buscar levar essas histórias e 
memórias para os alunos, e além de buscar inovar. Tem toda uma grade que o currículo 
exige, e que vem em forma do livro didático, apontando que conteúdos devem ser 
seguidos, para cumprir uma demanda que por muitas vezes se torna cansativa, tanto 

para o aluno quanto para o professor. 

Inicialmente a pesquisa tinha uma visão bem mais ampla, porém em meio a uma 
pandemia buscou-se delimitar a mesma, até mesmo diminuindo os horizontes da 
pesquisa, pelo fato do isolamento social, que deve ser respeitado das formas mais 
viáveis possíveis. Assim sendo, buscou-se entrar em contato com professores (as) que 
tínhamos conhecimento de que lecionavam no Munícipio, sendo que uma das mesmas 
não tem vínculo fixo, esteve apenas completando carga horária, apesar de residir na 
cidade. Porém, apesar dos impedimentos de se fazer entrevistas on-line, fora o contato 
com a documentação, consegui entrevistar duas professoras, que por sua vez residem 
no município de São João do Sabugi-RN. 

As professoras mostram como praticam o uso da História Local em suas aulas, assim 
como as suas relações com o currículo, e sobre os materiais didáticos utilizados como 
meios para levar ao aluno a temática, buscando além disso criar mentes críticas para 
procurem se ver enquanto agentes históricos, e se verem enquanto produtores de 
história, valorizando o seu local, o seu regional. Trabalhando de que forma o nacional 
pode ter influências em suas vivências. 

Nesse processo de trazer ou implantar o ensino de História Local, entende-se que, além 
do currículo, parte bastante da atitude do professor, em como se desenvolve um diálogo 
que permita o professor levar para sala de aula de forma que o aluno se sinta realmente 
produtor de conteúdo, a questão da autonomia, o professor ajuda o aluno a ver a História 
com outros olhos, mostrando assim que tudo ao seu redor possui história, seus pais, 
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amigos, casas, prédios, basicamente clareia uma visão que por muitas vezes está com 
foco apenas no que vem determinado pelo currículo. 

Dessa forma, o professor pode entrar com alguns meios que o leve a refletir sobre 
práticas pedagógicas relacionadas à História Local. Na obra “Narrativas do Rio de 
Janeiro nas aulas de História”, que tem como autores (as) Ana Maria Monteiro, Carmen 
Teresa Gabriel e Marcus Leonardo Bomfim Martins, trata-se de alguns meios que são 

utilizados para serem trabalhados em sala. (2016, p.139). 

 
Metodologia 

 
O intuito dessa pesquisa foi discorrer sobre como se dá processo de ensino de História 
Local em São João do Sabugi-RN. Em outras palavras, como está sendo proposto 
conteúdos para que os alunos se encontrem e se aceitem como sujeitos históricos, e 
percebendo que tudo ao seu redor produz historicidade, superando a visão que só existe 
história sobre os grandes feitos e grandes nomes, uma história conhecida por muitos 
historiadores como positivista. Assim sendo, por meio de algumas pesquisa e 
entrevistas em especial, mapeei como essa história está sendo trabalhada com os 
alunos. 

Foi planejado inicialmente fazer um mapeamento mais completo, falar com todos os 
professores de História da cidade, porém no decorrer do tempo a pesquisa foi delimitada 
e, mesmo diminuindo a quantidade de professores, ainda sim, estes surgirão como 
sujeitos da pesquisa. Dentre outras questões, será observado como a história oral é 
tratada e se o modelo de ensino imposto não incluí a valorização do sujeito histórico, os 
alunos se colocando no lugar de produtores de história, e detentores deste poder. 

Em uma pequena pesquisa no site do IBGE busquei algumas informações sobre a 
cidade, São João do Sabugi, que é uma pequena cidade com cerca de 5922 habitantes, 
tendo assim como principal atividade econômica a agricultura. A cidade possui apenas 
uma escola que trabalha com ensino médio, e três que trabalham com ensino 
fundamental, valendo ressaltar que as mesmas são todas públicas, das três escolas da 
cidade, todas são da rede pública, sendo duas estaduais e uma municipal. 

Em meio aos conteúdos propostos nos livros didáticos para disciplina de História, 
podemos perceber que se torna algo bastante corrido, e muitas vezes impossível de sair 
daquele enquadramento, e isso a obra “Dicionário do Ensino de História”, das autoras 
Marieta de Moraes Ferreira e Margarida Maria Dias de Oliveira vai explicar muito bem o 
motivo de conteúdos como História Local serem atropelados pelo fatos dos alunos terem 
que ter acesso a outros conteúdos para suas provas, e as autoras relatam que: 

Um primeiro ponto a ser indicado é que dificilmente o material base com que 
trabalhamos em sala de aula, ou seja, os livros didáticos e apostilas, conseguira dar 
conta das nossas especificidades locais. Como são produzidos para atender 
professores e alunos de norte a sul do país, esses materiais costumam trazer uma 
abordagem mais “universal” da história, a que mais pessoas possam se relacionar e não 
tem como se aprofundar equanimemente em orientações para trabalhos referentes aos 
estados do Amazonas, Paraíba, do Mato Grosso ou de Santa Catarina, por exemplo. 
Muito menos de cidades ou regiões diferentes dentro dos estados” (FERREIRA; 

OLIVEIRA, p.134). 

Ou seja, para produzir algum tipo de trabalho sobre História Local ou regional, o 
professor tem que se dispor a sair de um sistema que por muitas vezes os engolem, 
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porém, hoje podemos notar cada vez mais o interesse de professores em trabalhar com 
essa temática, até para enriquecer seus conhecimentos e pesquisas sobre. Dessa 
forma, mapeei os (as) professores (as) do município, e com isso convidei duas 
professoras para comporem a pesquisa, que foram Amanda Lins Gorgônio, e Dorinha 
Rocha, que me disseram um pouco do que tratam nas respectivas turmas que 
trabalham. As Escolas tratadas foram na Escola Estadual Senador José Bernardo e 
Escola Municipal Padre Joaquim Félix. Busco de início indagar como essas professoras 
trabalham em suas disciplinas, assim como se existem materiais que me sirvam de fonte 
para desenvolver a pesquisa. 

A pandemia interveio um pouco na pesquisa, pelo fato das entrevistas terem que 
acontecer virtualmente, e o contato com algumas fontes que as professoras relataram 
foram um pouco prejudicadas, porém as fontes principais foram obtidas por meio de 
fotos, ou documentos em PDF, até mesmo pelo acesso ao OneDrive. É importante 
ressaltar a disponibilidade das entrevistadas, pois estão com dois vínculos em duas 
escolas do município de São João do Sabugi, e mesmo assim se dispuseram a contribuir 
na pesquisa. 

Dessa forma, os dados a serem coletados serão nessa forma de entrevistas, e além de 
materiais físicos que se possível terei acesso por meio de fotografias feitas pelos 
próprios professores, materiais esses que busco são livros sobre história local da 
comunidade, produzido por professores e alunos, assim como cartilhas, cordéis, 
poemas, documentários (que são materiais digitais). Ou seja, trabalhos que professoras 
trabalharam com alunos, tornando os alunos detentores do conhecimento de que a 
cidade que vivem é História, que existem locais que simbolizam a mesma, que a 
memória dos que viveram antes ainda está viva por meio de contos. 

 
Resultados e Discussões 

 

Diante de muitos questionamentos sobre História Oral e memória, que norteou nossa 
pesquisa, buscamos mapear os professores de História em atuação no município de 
São João do Sabugi-RN. Foram selecionadas duas professoras, as quais realizamos 
entrevistas relativas ao ensino de História local. Pelo fato de estarmos em meio a uma 
pandemia e isolamento social – e tendo os professores da educação básica que se 
adaptar e se reinventar diante das mais diversas situações relacionadas ao ensino 
remoto - as entrevistas foram realizadas de forma virtual, através de áudios de 
WhatsApp. As perguntas foram enviadas em áudio para as duas professoras, as quais 
responderam as mesmas também em formato de áudio. Após recebido os áudios das 

professoras, realizamos um processo de transcrição da fala delas. 

Maria das Dôres Medeiros Rocha (Dorinha Rocha) é não apenas professora de História, 
mas também poetiza, atualmente é diretora na Escola Estadual Santa Terezinha, e 
professora do ensino fundamental II na Escola Municipal Padre Joaquim Félix, formou-
se pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Amanda Lins Gorgônio atua 
como professora do Ensino fundamental II na Escola Municipal Padre Joaquim Félix, e 
ensino fundamental e médio na Escola Estadual Senador José Bernardo, formada em 
Licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio grande do Norte, possui 

especialização em História do Brasil. 

Os questionamentos para ambas as professoras foram: A senhora trabalha com História 
local em suas aulas de História? Como São João do Sabugi é abordado nessas aulas? 
Já se produziu algum documento/material sobre algumas dessas atividades que possa 
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ser disponibilizada para a pesquisa? Perguntamos ainda se as mesmas percebem 
alguma relação entre o ensino de História local e a inserção dos alunos como agentes 

históricos. 

O primeiro relado de Maria das Dôres Medeiros Rocha foi: 

Sou Professora de história atuo como professora de história desde o ano 2000 tem um 
passando por várias instituições escolares atualmente sou gestora na Escola Estadual 
Santa Terezinha e também professora de História na Escola Municipal Padre Joaquim 
Félix, e minha experiência com a educação ela é pautada em muito amor e muito 
compromisso. Desde quando comecei a minha profissão mesmo que ainda não 
conceituasse esse termo História Local Sempre procurei realizar trabalhos voltados para 
a história do lugar, então eu poderia citar inúmeros trabalhos, quando eu comecei minha 
profissão em Ipueira onde nós produzimos vários trabalhos, sobre a história local aqui 
em São João do Sabugi cidade a qual trabalho desde 2008 tenho produzido os trabalhos 
em relação a história de São João do Sabugi onde nós fizemos o que é um livro 
chamado “Fazedores de Feira: Um Lugar, Várias Histórias”, juntamente com os alunos 
nós pesquisamos sobre a história da feira e seus personagens, então diante disso nós 
produzimos um livro de poesia como poetisa que sou, orientei os alunos para isso então 
nós produzimos um livro de poesias falando sobre os personagens da feira e a história 
desta feira e para isso houve toda uma sequência didática que começou com a música 
feira de mangaio uma sondagem com esses alunos sobre o que eles sabiam sobre a 
feira e a partir daí entrevista, gravações, produções de maquetes e depois de tudo isso, 
de poesia, depois de tudo isso o livro. (Relato da professora Dorinha Rocha). 

O livro foi produzido pela professora em conjunto com alunos do 7°ano da Escola 
Municipal Padre Joaquim Félix, aproximadamente 28 alunos dessa turma e foi dividido 
em duas partes: a primeira relaciona-se a feira do Município em tela, retratado em 
versos produzidos pelos alunos, enquanto a segunda parte foi constituído de desenhos 
e pinturas da feira produzidos também pelos alunos. Vale ressaltar que houve toda uma 
pesquisa de campo, relacionando as vivencias dos alunos na feira, assim como de 
familiares. O tópico dos desenhos chama-se “Retratando a Feira”, onde se percebe um 
foco muito forte no mercado público, que é um ponto de referências nas segundas-feiras 
para as pessoas que vem na zona rural fazer suas compras, assim como essa conexão 
zona rural e zona urbana, tratando também da agricultura familiar, que se configura 
como a maior parte da renda do Município de São João do Sabugi. 

Após relatar sobre o projeto anteriormente mencionado, a professora Dorinha Rocha 
tratou sobre um segundo, que por sua vez encaminhou virtualmente, que foi a produção 
de um documentário produzido por alunos da Escola Estadual Santa Terezinha, 
retratando a História da escola. Nesse documentário encontramos entrevistas com 
diversas pessoas. Sobre esse trabalho, Maria das Dôres Medeiros Rocha relata: 

[...]outra produção que nós fizemos recentemente foi um documentário sobre a história 
da Escola Santa Teresinha tudo voltado para muita pesquisa e sempre tentando 
problematizar o momento histórico do país, com o momento em que a cidade estava 
vivendo, e também o momento em que está vivendo. É basicamente isso a gente 
sempre está dialogando em nossas aulas de História, o Nacional e o local e por vezes 
o Internacional também, a gente trabalha também a questão da Mina Quixeré, que foi 
palco de produção, extração de xelita no período da Segunda Guerra Mundial. (Relato 
da professora Dorinha Rocha). 

O documentário tem como título “Escola Estadual Santa Terezinha. 75 anos de História” 
e apresenta o intuito, segundo a entrevistada, de preservar a História da escola e da 
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cidade, por meio de entrevistas com diversas pessoas que participam ou participaram 
da comunidade escolar, sejam professores aposentados, ex-alunos, diretores dentre 
outros. A atividade foi produzida por alunos de 8°ano em conjunto com a professora de 
História (Dorinha Rocha), junto com mais duas professoras da escola, que foram Elaine 
Cristina de Medeiros Pereira e Maria do Céu de Medeiros Santana. Assim sendo, pode-
se observar que Dorinha Rocha pensa bastante na valorização da História Oral, da 
história Regional, buscando assim trazer para dentro de sala de aula meios para que 
alunos se tornem agentes ativos no processo Histórico, assim como também mostrar a 
importância da mesma, e do conhecimento do processo de se fazer História. Ao analisar 
o documentário e o livro, observa-se uma grande participação dos alunos, e como é 
interessante poder colocá-los nesse papel de entrevistadores, para que os mesmos se 
sintam à vontade e orgulhos de fazer parte de um trabalho como esse. 

Maria das Dôres Medeiros Rocha destaca: 

Eu acredito até que você já me deu a resposta, não é? porque o ensino de história, 
quando você abre um livro de história é uma história elitista em dois sentidos, que 
primeiramente representa os ricos e brancos, agora que houve uma pequena discussão 
a respeito dos pretos e dos indígenas, mas ainda muito pequena e representa muito a 
realidade do sul e do Sudeste, e nós que moramos aqui no Nordeste, a história do 
Nordeste fica muito mal apresentada, não se apresenta como realmente se merece, 
então trazer uma discussão para a História Local, oportuniza os estudantes a se 
perceberem enquanto construtores de história, seu povo enquanto construtor de história 
e também mostra que a história é feita por pessoas comuns, a história não é feita 
somente por reis, rainhas, presidente, prefeitos, procuro escrever uma história falando 
muito do povo, do cotidiano, muito baseado em Michel de Certeau, porque com isso a 
história deixa de ser algo frio, algo distante, e passa a ser algo palpável, e aí os 
estudantes passam a perceber que cada um de nós move essa dinâmica do contexto 

histórico. (Relato da professora Dorinha Rocha). 

Dessa forma, os mesmos questionamentos que foram realizados para a professora 
Maria das Dôres, também foram realizados para a professora Amanda Lins, que por sua 
vez veio a ser a segunda entrevistada para desenvolver essa temática sobre História 

Local. Segundo a professora: 

Os estudos de História Local são muitos importantes para a compreensão do aluno 
enquanto sujeito histórico, e enquanto produtor de História, como já falou em conversas, 
realmente o currículo de História que temos de dar conta a partir da BNCC, é um 
currículo muito extenso, no qual temos poucas aulas para desenvolver esse currículo, 
porém em alguns momentos nós professores tentamos sim fazer essa ligação entre 
local e o global, fazer essa ligação entre o que é da nossa História Local que permeia 
no contexto regional, no contexto nacional, e até mesmo no global. Também é lançado 
uma proposta de estudos históricos, que favoreçam o desenvolvimento da capacidade 
de identificação desse aluno, percebendo as permanências e as mudanças desse local, 
e no espaço no qual ele está inserido (Relato da professora Amanda Lins). 

Podemos ver que a questão do currículo está bastante entrelaçada no que tange essa 
abordagem da História Local nas aulas, sendo que a partir de todo um currículo criado 
com conteúdo que esquecem dessa temática, ou buscam abordagens que nomeiem 
mais necessárias, dessa forma podemos ver o professor não deve ser o único 
responsável por não praticar possíveis metodologias para levar a temática/recorte da 
história local, pois o a professor (a) está preocupado traçando metodologias para 
abarcar conteúdos que já foram definidos. A professora Amanda também comentou 
sobre os materiais didáticos que trabalha em sala de aula, para com isso abordar o 
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conteúdo de História Local de uma forma mais dinâmica. Quando questionei sobre 
algum tipo de documentação que utilizava, a mesma destacou: 

Com relação a produção de materiais didáticos, o que faço na realidade é utilizar 
materiais que já temos, como o livreto “Páginas Sabugienses”, que teve como 
organizador o professor João Quintino, também outros livretos, um livreto sobre 
patrimônio Histórico e Cultural da cidade, entre outros materiais que são produzidos 
principalmente em momentos históricos da cidade, esses materiais são produzidos em 
parceria com a secretária de educação, e são lançados em momentos comemorativos 
da cidade, então são materiais didáticos bem interessantes, para serem trabalhados em 
sala de aula, como também a produção de textos, por mim, principalmente referente as 

temáticas de cultura e patrimônio. 

É muito interessante essa questão da utilização de materiais didáticos, pois pode ocorrer 
das mais diversas formas, no caso da Professora Amanda Lins, a mesma utiliza obras 
produzidas na cidade, para dessa forma trabalhar em sala, e durante a entrevista a 
mesma disponibilizou para a análise planos de aula e relatórios. Dessa forma podemos 
ver duas metodologias, que possuem algo em comum, as duas professoras 
entrevistadas buscam não se deixar esquecer da valorização da História Local no 
Município de São João do Sabugi. 

 
Conclusão 

 

Durante o processo de escrita reconhece-se que levar História Local para dentro de sala 
de aula não é uma atividade fácil, é necessário todo um esforço tanto por parte do 
professor, quanto do aluno, um caminho que deve ser percorrido em conjunto, que o 
professor mostra ao aluno que o mesmo detém as informações necessárias, ou seja, o 
docente traz meios para os alunos se reconhecerem como agentes históricos, e dessa 
forma o aluno colabora colocando em prática da melhor forma possível os 
conhecimentos adquiridos, aprendendo assim a se identificar enquanto produtor de 

história, problematizando assim suas próprias vivencias. 

No transcorrer das entrevistas, e no contato com as professoras cada vez mais cresceu 
o interesse por essa área, as professoras Dorinha Rocha e Amanda Lins mostraram 
uma visão muito parecida no que tange a História Local, assim como frisaram a 
importância de trabalhá-la em sala de aula, porém destacam-se métodos diferentes de 
trabalhar em sala, de um lado vemos uma metodologia que buscar produzir mais 
conteúdo a partir de suas aulas, de outro lado vemos a professora utilizamos cartilhas 
ou livretos já prontos, que desse modo faz com que os alunos produzam seus textos a 
partir de livretos produzidos por outros professores que trabalham com a História do 
município. Porém, nota-se que existe uma busca para tornar o aluno detentor desse 
conhecimento, para com isso fortificar a História do município de São João do Sabugi-
RN 

Desse modo nota-se que os materiais didáticos utilizados em sala de aula para levar 
conteúdo aos alunos variam muito de professor para professora, mostrando que não 
existe uma maneira certa ou errada de se lecionar sobre determinado conteúdo, mas 
sim depende dos meios que o professor (a) têm em mãos. A partir das análises e dos 
relatos que expus no decorrer desse projeto, observa-se que existem ainda algumas 
fontes a serem analisadas, apesar de ser um projeto inicial, pode-se notar que existem 
ainda analises a serem feitas a partir das entrevistas com as professoras, assim como 
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pode-se acrescentar algumas outras entrevistas, a História Local é um campo muito 
vasto que deve ser muito explorado e reconhecido. 

Levar o ensino de História para dentro de sala de aula é buscar mostrar que a memória 
é formidável, que todos produzem História, todos tem uma cultura, independente de que 
forma seja, todos são detentores e produtores de história, expor que a história da sua 
família contribuiu para montar toda uma sociedade, que cada um tem um papel 
enquanto produtor de conteúdo histórico. Os currículos escolares trazem momentos 
históricos que apagam uma maioria, essa tal que tem a maior parte de contribuição para 
a realização dos grandes feitos, porém em meio a algumas normas, se apagam, porém 
sempre estarão vivas dentro dos que viveram, nas memorias. 
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TÍTULO: Do conceito de foma-valor à concepção instrumental (moral) de pessoa 

Resumo 

A importância do presente trabalho assenta-se na continuidade das perquirições 
acadêmicas acerca da construção metafísica e moral da pessoalidade do nascituro, 
tendo por mote, doravante, o conceito de “instrumental” de pessoa desenvolvido pelo 
estudioso brasileiro Lima Jr.. Nessa senda, o conceito instrumental (moral) de pessoa 
na edificação do status moral do nascituro representa espaço de estudo e debate da 
integração conformativa entre Direito e Ética, não se descurando, logicamente, da 
Cultura humana enquanto capaz de pensar os preceitos metalinguísticos dessas duas 
instâncias. Coloca-se muito presente na vida das pessoas uma vez que e direciona às 
questões sobre a vida e a morte das pessoas, mormente em seus momentos de maior 
expressão e comoção social, o começo e o fim. Direciona seus esforços, como se vê, à 
Ética da vida, buscando construir ideias acerca da importância de conhecer as 
instâncias integrativas materiais e morais que conformam a rica e complexa experiência 
que é viver como um agente moral. O projeto de Lima Jr. entalha-se, pois, sobre as 
bases complexas da constituição biológica e metafísica do nascituro, propondo um 
conceito que protege o tempo todo a formação da pessoalidade do concepto sem se 
descurar da liberdade de escolha feminina. 
 
Palavras-chave: Pessoalidade. Nascituro. Conceito Instrumental. Lima Jr. 

TITLE: FROM CONCEPT OF FORM-VALUE AND INSTRUMENTAL (MORAL) 

CONCEPTION OF PERSON 

Abstract 

The importance of the present work is based on the continuity of academic investigations 
about the metaphysical and moral construction of the unborn's personality, having as its 
motto, henceforth, the concept of “instrumental” of a person developed by the Brazilian 
scholar Lima Jr. instrumental (moral) concept of person in the construction of the moral 
status of the unborn child represents a space for study and debate on the conformative 
integration between Law and Ethics, not logically neglecting Human Culture as capable 
of thinking the metalinguistic precepts of these two instances. It is very present in 
people's lives since it addresses questions about people's lives and deaths, especially 
in their moments of greatest expression and social commotion, the beginning and the 
end. It directs its efforts, as it turns out, to the Ethics of life, seeking to build ideas about 
the importance of knowing the integrative material and moral instances that make up the 
rich and complex experience that is living as a moral agent. Lima Jr.'s project, therefore, 
is carved on the complex bases of the biological and metaphysical constitution of the 
unborn child, proposing a concept that protects the concept of the conception's 
personality at all times without neglecting the freedom of female choice. 
 
Keywords: Personality. Unborn. Instrumental Concept. Lima Jr. 

Introdução 
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Do conceito de forma-valor à concepção instrumental (moral) de pessoa pousou suas 
atenções nas considerações valorativas em torno da complexidade da construção 
epistêmica do conceito de “pessoa”, dando continuidade às perquirições acadêmicas 
iniciadas no Projeto de Pesquisa “Entre o biológico e o humano: pessoalização e 
conflitos parentais diante da gestação e do status moral do nascituro”. Floresceu como 
resultado de um processo de estudo crítico e projetual de vários meses de pesquisa em 
busca daquilo que pode ser considerado a complexidade do humano, retratada na 
atividade intelectual de variados pensadores e no perene debate entre bolsista e 
orientador. 

Nesse caminho, o projeto teve por escopo primário dimensionar a Vida para além de 
uma experiência meramente biológica, mostrando-a como um processo construtivo de 
determinação da agência moral humana, um processo biográfico de intensa inserção no 
debate moral acerca de quem vive e de quem morre, numa sociedade pródiga em 
desigualdades sociais e econômicas. Retrata possibilidades surgidas dos impasses 
morais havidos entre o ser biológico e o ser moral, este último já pessoalizado – a 
pessoa tout court – com capacidade jurídica e plenamente reconhecida como ser moral. 
Para chegar ao profundo cerne de tais proposições, especial cuidado foi dispensado ao 
biologicamente precedente da pessoa: o nascituro. Aquele que, por definição, “há de 
nascer”, que está por integrar a sociedade e que, sem dúvida, merece sua atenção e 
proteção, todavia dentro de sua projeção moral e em compasso com a proteção não 
somente moral, mas, sobretudo, jurídica da mulher dentro de seu espaço de autonomia 
de escolha sobre seu corpo, sua autodeterminação reprodutiva e outros impasses de 

relevância social-jurídica correspondentes a esse embate. 

O trabalho presente, desse modo, buscou prosseguir e oferecer fecho ao plano anterior, 
qual seja: "O conceito de 'forma-valor' na edificação do status moral do nascituro". Nesse 
novo passo de investigação, foi possível partir da teoria “forma-valor” – ideia de fluência 
francesa desenvolvida pelo filósofo Lucien Sève – como edificativo inter-relacional do 
conceito de pessoa, tracejado, nesse ponto, como agente moral e sujeito de direito na 
sociedade, para atingir a concepção de pessoa como agente moral instrumental, no 
delineamento proposto por Lima Jr (2017), que se firma na proposição de que o deslinde 
da pessoalidade se dá em nível epistêmico, ou seja, em momento anterior à constituição 
do que é um sujeito de direito, e em núcleo de conhecimento moral. Nessa ventura, 
conhecimento moral, por seu tom, caracteriza-se em marcadores instrumentais de 
definição de níveis de proteção variados à pessoalidade projetada, ou ao quadro de 
potencialidade de pessoa do ser biológico, colocando nas abas a aderência deste ou 
daquele modelo ontológico de pessoa para alicerçar-se somente naquilo que, 
instrumentalmente, aferra-se como níveis mínimos de proteção à agência moral do 
nascituro. 

 
Metodologia 

 

O presente trabalho, dada a sua estrutura conceitual, fez uso da revisão da bibliografia 
indicada e do método hipotético-dedutivo para traçar, a partir dos vários conceitos 
pesquisados, aquele que mais se adequasse ao de pessoa como ser moral e melhor 
entalhasse uma via compreensiva do problema epistêmico-moral que precede às 
discussões jurídicas. Nessa senda, debruçou-se, através da plêiade de autores 
propostos e estudados, sobre as bases complexas da constituição biológica e metafísica 
do nascituro, propondo um conceito que protege o tempo e a formação da pessoalidade 

do concepto sem se descurar da liberdade de escolha feminina. 
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Desse modo, o afinamento dos marcos teóricos deu-se, incialmente, através da 
revisitação de teorizações anteriormente estudadas da conceituação de pessoa, entre 
as quais destacam-se o modelo de pessoa como agente consciente (Locke) e pessoa 
como ente inter-relacional (Sève) à luz da hipótese congeminativa de Lima Junior (2017, 
p. 93) de pessoa como agente moral-instrumental. As principais obras utilizadas nessa 
construção de significado foram: “Para uma crítica da razão Bioética”, de Lucien Sève 
(1993), Fundamentação da Metafísica da Moral, de Immanuel Kant (1724), Ensaio 
Sobre o Entendimento Humano, de John Locke (1632), na reiterada leitura e análise da 
obra “Bioética, Pessoa e o Nascituro: dilemas do direito em face da Responsabilidade 
Civil do Médico”, de Oswaldo P. Lima Jr (2017), responsável pela composição crítica de 
um modelo de pessoa instrumental erigido, principalmente, sobre as premissas morais 
do nascituro. Um modelo que se ocupa de duas grandes tradições – a essencialista e a 
relacional – para indicar possibilidade de valoração moral mínima de modo a proteger o 
nascituro sob a base refletiva de sua própria essência racional (20.ª semana em diante) 
e, igualmente, sob o espeque de sua valoração, ou construção pessoal, social (antes da 
20.ª semana). Conquanto reitere o primado da pessoa humana em sinonímia com o 
conceito de autonomia e, por extensão, de dignidade, o ponto fulcral da pesquisa teve 
por escopo investigar se o nascituro deve obter o status de pessoa. Há de se pensar, 
nesse caminho, na complexidade do ser que se manifesta no conceito maior de pessoa 
e que, embora não se esgote, precisa dos conceitos biológicos e filosófico-moral. 

De mais a mais, para tocar os objetivos desejados, foi necessário, ainda, percorrer um 
grupo de autores que tratam da conceituação de “pessoa”, lastreados na alteridade, tais 
quais Levinas e Paul Ricoeur, como também andarilhar a casuística relacionada ao tema 
que tem progressivamente ocupado os pretórios nacionais e internacionais visando 
locupletar os questionamentos arguidos. 

 

Resultados e Discussões 

 

Em sua raiz etimológica, a palavra Bioética tece-se a partir da união das palavras gregas 
bios (vida) e ethos (ética). Entendemos por Bioética, pois, em poucas linhas, como 
sendo a ciência cujo cerne e horizonte das perguntas e produtos advêm da reflexão 
sobre o comportamento humano em função das questões que envolvem a vida e a ética 
da responsabilidade. Em 1970, Van Potter (1970) inaugurava o vocábulo com o famoso 
epítome: “ponte para o futuro com dignidade e qualidade de vida humanas”, dando 
passos no que seria uma contínua evolução da ciência Bioética, com suas vastas 
demandas e perquirições acompanhando, de igual modo, o frenético caminhar da 

modernidade. 

Por sua vez, o Direito – suas instituições, métricas normativas e ficções (...) – erige-se 
na experiência humana. Mesmo quando a lei não debruça-se e normatiza determinada 
situação, ali, sabemos, paira ineliminável o espírito do direito (ubi societas, ibi ius). Onde 
há sociedade, há direito, diz o brocardo. Eis que uma das tarefas do jurista perpassa, 
pois, a sensível saga de investigação das nuances fenomenológicas e sociais do direito, 
de modo a buscar sempre o “justo e o equitativo”, a justiça. De permeio, quando 
pensamos o desenvolvimento das ciências biomédicas e da biotecnologia, e igualmente 
a seara de debates que esses avanços têm gestado, a figura do jurista surge como 
indispensável agente na proposição de ideias, levantamento de hipóteses e construção 
de conhecimentos. 

Nessa vereda, o plano de trabalho em tela compõe o fechamento e a integração com 
os demais planos que orientam o projeto de pesquisa “PVF14330-2017 - Entre o 
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biológico e o humano: pessoalização e conflitos parentais diante da gestação e do status 
moral do nascituro”. Tem logrado bons-bonitos frutos. O trabalho anterior, centrado na 
perquirição acerca do “Conceito de forma-valor na edificação do status moral do 
nascituro”, tendo em vista o mérito da apresentação na fase presencial do congresso de 
iniciação científica eCICT 2019, foi um dos trinta trabalhos selecionados pela UFRN 
para representá-la na JNIC (Jornada Nacional de Iniciação Científica) da 72ª Reunião 
Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência). A edição, que este 
ano seria sediada pela UFRN, está ocorrendo através de formato virtual (perpassará os 
meses de setembro a dezembro). 

O projeto de trabalho atual locupleta o anterior, agora centrado na investigação acerca 

do “conceito instrumental (moral) de pessoa”, desenvolvido por Lima Jr. 

O tema da pesquisa mostra-se eivado de grande interesse acadêmico e social, tendo 
em vista que a delimitação do status moral do ser humano é o ponto de partida para 
avaliar as questões que envolvem o aborto (e também a eutanásia), é, outrossim, 
caminho para o estabelecimento de uma agenda jurídica e social que proteja os 
interesses da mulher e do nascituro, conciliando e delimitando o estadiamento biológico 
e moral de cada um deles. 

Para que se ilustre dito interesse acadêmico e social, basta que observemos o campo 
do direito produzido pátrio. Os impasses são vistos às claras. Alguns rastilhos: ADPF 
(Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) n. 442 que questiona a 
recepção delitiva do aborto pela Constituição Federal de 1998, resvalando-se, ainda, 
em outras questões importantes como a laicidade do Estado brasileiro e o 
desenvolvimento de um conceito de cidadania pluralista, tocando igualmente na 
dignidade da pessoa humana. Na mesma toada, o debate da pessoalidade do nascituro 
a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 3510, do ano de 2008, que permitiu a 
pesquisa com células-tronco embrionárias, a ADPF 54, de 2012, que garantiu o direito 
à interrupção da gestação em caso de feto anencefálicos. O HC (Habeas Corpus) 
124306 (2016), que afastou a possibilidade de prisão preventiva de acusados de prática 
de aborto e, mais recentemente, o caso da criança de 10 anos, grávida em decorrência 
de estupro, que acabou por estampar os noticiários nacionais e ilustrou a tortuosa 
dificuldade de acesso ao direito vivenciada por mulheres no Brasil inteiro que se 
encaixam nos casos de autorização legal para realizar a interrupção terapêutica do parto 
(aborto), amparadas pelos dispositivos do Código Penal que delimitam a exculpantes 
ao abortamento. 

Esboçados esses traços introdutórios, convém adentrar o cerne das teorias. 

Conceituar pessoa é muito mais impreciso do que definir “ser humano”. Isso porque 
parte-se da premissa de que a primeira transcende o elemento biológico de 
pertencimento individual à espécie, repousando o sentido de sua constituição na 
valoração moral que se dá ao biológico. Dizer o que é um ser humano, ou indivíduo da 
espécie humana, parece ser, à primeira vista, fácil, eis que representa trabalho de 
pesquisa tracejado sobre a perquirição dos gametas humanos e, portanto, do 
surgimento de um novo espécimen. Afirmar que esse indivíduo, a partir de um instante, 
um soi-disant, se torna uma pessoa (agente moral) ou um indivíduo (sujeito de direito) 
é algo mais sério e difícil de se afirmar sem apelo às combinações sociais aceitas pela 
história (o tempo) e pelas civilizações (a cultura e a moral). 

Nesse périplo, Lima Jr., na obra “Bioética, Pessoa e Nascituro: Dilemas do Direito em 
face da Responsabilidade Civil do Médico”, lança, de início, noções prévias que devem 
ser analisadas e buscadas no seio da nossa literatura normativa para a compreensão 
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das questões que envolvem os direitos do nascituro e direitos reprodutivos da mulher. 
A primeira delas perfaz a figura do nascituro, que aparece, sobretudo, no artigo 2.º do 
Código Civil pátrio, e de seu conteúdo podem-se extrair aspectos que tocam a 
personalidade civil e a definição da dimensão dos direitos pessoais e patrimoniais 
daquele que ainda não nasceu, daquele que “que há de nascer”. A segunda noção 
advém do plano positivo constitucional, que delineia como base principiológica do 
Estado Democrático de Direito a pessoa humana digna. A terceira reporta o denominado 
“direito à vida”, garantido a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. 

Percebe-se, nessa toada, que essas três roupagens representam pontos de partida 
nomológicos e possuem, cada uma, importância singular nas reflexões e ponderações 
que versem sobre direitos do nascituro em compasso com direitos da mulher. São 
noções jurídicas que, como tais, restam-se plasmadas no nosso ordenamento e 
apresentam, inexoravelmente, um substrato de composição que vai do conhecimento 
filosófico ao conhecimento biológico. Dessa forma, temos que o direito à vida comporta 
um acervo de conhecimentos precedentes. Para seu entendimento, portanto, é 
imperativo que haja o sopesamento dos estágios biológicos por que passou o ser 
concepto, como também a análise das linhas ontológicas e éticas que enleiam o 
conceito de “pessoa” – luz oferecida pelo conhecimento filosófico. 

Deveras, para o autor, imiscuem-se às dimensões jurídicas as ditas “dimensões 
estruturais do nascituro”, quais sejam: dimensão biológica, dimensão metafísica e 
dimensão moral. Esse tripé epistemológico – epistêmico porque intenta comportar 
objeto e sujeito do direito e, em medida, precedem-no enquanto forma de conhecimento, 
uma vez que comporta o estudo da condição humana em si – serve de base para as 
noções jurídicas antes expostas, já que significam a argamassa por meio da qual os 
escritos normativos e teorias jurídicas serão erigidas (LIMA JR. 2017, p.28) e culminarão 
na proposição final, que propõe uma proteção constitucional e legal do nascituro a partir 
da conformação de um modelo de pessoalidade instrumental: que dialoga com as 
dimensões biológica, moral e metafísica do ser concepto. 

Nessa órbita, como alhures alocado, nascituro é o ser humano já concebido e que está 
por nascer (SANTOS, 2001, p. 166). A definição, simplória e concisa, não comporta de 
modo satisfatório a complexidade biológica e metafísica que o conceito suporta e 
necessita. Atualmente, consoante o avanço dos recursos tecnológicos e métodos 
científicos de observação e dedução de hipóteses teóricas, vislumbram-se razoáveis 
aparatos científicos para que se certifique a veracidade ou inexatidão de suposições 
teoréticas, sobretudo nos ramos da ciência biomédica. Esses avanços, por seu passo, 
servem de valioso suporte na investigação acerca da pessoalização do ser concepto, o 
nascituro, em sua dimensão biológica. Veja-se que “para os humanos, o embrião foi 
muito mais imaginado do que completamente visualizado, uma vez que ninguém havia 

visto um embrião humano vivo” (MAIENSCHEIN, 2014, p. 19). 

A constituição de um novo ser humano engendra-se a partir de um processo constante, 
natural e progressivo, que tem como ponto de partida a fertilização do óvulo e sequente 
fusão dos gametas, iniciando o que virá a ser uma nova individualidade. O processo de 
constituição de um novo ser da espécie humana é coordenado e concatenado em 
etapas. A ciência biológica, notadamente, nos ampara em uma das nuances do 
nascituro: sua condição (ou dimensão) biológica, o fato inequívoco de pertencer à 
espécie humana, o contínuo processo de individuação e o sucessivo desenvolvimento 
reprodutivo por que passa. Esse conhecimento, todavia, galgado através da ciência, 
provou-se não apto a responder, numa ordem cronológica, quando começa a vida 
individual do nascituro. 
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Temos por individualidade do nascituro a realização de uma nova criatura, que 
apresente traços genéticos distintos daqueles que seus genitores apresentam. Desse 
modo, a proposta de que a vida individual do nascituro se inicia a contar da fusão dos 
gametas demostrou-se, em si, uma ideia fragmentária e incapaz de colmatar todas as 
perguntas. Isso em vista de que é suposição arguida com base em perspectivas 
temporais e fenômenos moleculares internos que não podem ser descompostos em sua 
integralidade. Assim, são eventos que ocorrem em situações mais ou menos definidas 
e, em razão disso, convencionam-se conjecturas temporais que satisfazem a 
generalidade, mas, em contrapartida, não abarcam a particularidade de cada embrião. 
Em vista disso, a luz da ciência biológica pode esclarecer muitos aspectos relevantes 
na formação do ser concepto, como identificar quando o novo indivíduo pode ter 
começado, não consegue, entretanto, nas atuais configurações, determinar com 
exatidão o instante em que tais fenômenos biológicos fulcrais são completados. 

Nessa senda, de acordo com Lima Jr., para que haja potencialidade de pessoa, o 
nascituro deve apresentar, ao menos, um mínimo instrumental que lhe guarde proteção. 
É o denominado “suporte biológico mínimo”, que irá oferecer uma força de 
potencialidade conveniente na balança da construção social que advém de sua genitora. 
Nesse panorama, propõe o autor a delimitação de marcos cronológicos indispensáveis 
ao estudo da dimensão biológica (pré-embrião, embrião, feto e recém-nascido, alhures 
alocados) que, por seu turno, permitirão o desenvolvimento e extensão da 
individualidade e da racionalidade da pessoa em potência (o nascituro). 

Reconhece-se que muitas dificuldades devem ser enfrentadas, tais como o uso das 
estruturas biológicas para tentar decifrar conceitos que lhes são prévios, como a vida, o 
ser, a pessoa, ou ainda o resumo da capacidade ética humana à matéria física ou 
psicológica que se presume conferir status moral ao ser. 

O projeto de Lima Jr. entalha-se de modo corajoso sobre as bases complexas da 
constituição biológica e metafísica do nascituro, propondo um conceito que protege o 
tempo todo a formação da pessoalidade do concepto sem se descurar da liberdade de 
escolha feminina. Num mundo em que Religião, Ética e Ciência estão em permanente 
conflito, a forma pela qual as pessoas podem e devem tratar seus semelhantes 
representa o objetivo maior do direito, que é a composição e pacificação dos atritos 
sociais. Assim, antes de ser jurídica, é primordialmente uma questão ontológica e ética 
sobre o que é ser Humano. 

Nesse seguimento, o marco teórico do projeto esteia-se sobre duas propostas 
antagônicas, mas perfeitamente harmonizáveis, que são a proposição de Lucien Sève 
e Raquel Hogemann de pessoa como forma-valor ascripto em processo de integração 
no projeto parental e a pessoa como ser consciente, típica de estruturas iluministas de 
autores como Descartes, Locke e Kant, e compõem a construção metafísica do 
nascituro. Nesse amalgama surge a possibilidade de conquistar uma pessoalidade 
instrumental, que instrumentaliza os padrões morais de ambos os modelos para aventar 
a possibilidade de proteger tanto o nascituro por si como pela sua aquisição de valor 
moral social, tal como se propõe (LIMA JR, 2017). Responsável pela composição crítica 
de um modelo de pessoa instrumental que se trace principalmente sobre as premissas 
morais do nascituro. Um modelo que se ocupe de duas grandes tradições – a 
essencialista e a relacional – para indicar possibilidade de valoração moral mínima de 
modo a proteger o nascituro sob a base refletiva de sua própria essência racional (20.ª 
semana em diante) e, igualmente, sob o espeque de sua valoração, ou construção 
pessoal, social (antes da 20.ª semana). 
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Em sua condição metafísica, o nascituro terá sua natureza especial delimitada pela 
discussão acerca de sua essência (ontologia) e/ou do modo como se deve tratá-lo 
(Ética). A construção metafísica coloca-se como segundo instrumental para compor o 
conhecimento da complexidade ontológica daquilo que representa o ser humano como 
pessoa. 

O arquétipo de pessoa como ser consciente, promanado a partir de estruturas 
iluministas de autores como Descartes, Locke e Kant, espraia um modelo moldado na 
autonomia da vontade e na liberdade, que deságua, como sabemos, na proposição de 
um ideário de igualdade inerente a todas as pessoas, tendo por esteio o argumento da 
capacidade da razão. Nesse passo, distando do que apregoava a ética grega – em que 
os iníquos desejos humanos deviam ser contidos através de um processo de 
florescimento das virtudes –, a ética do século iluminado propunha que tais desejos 
encontram-se no próprio cerne da natureza humana. Para que sejam suplantados faz-
se se necessário o uso da vontade, esta dirigida pela razão na procura daquilo que é 

bom em si mesmo, independentemente dos resultados finais. 

Nesse cenário, fácil torna-se a compreensão de que o formalismo que trespassa a ética 
racionalista finca suas bases em uma autonomia do pensamento como pressuposto de 
atribuição e importância moral ao agente. Em sumário aporte, notamos que, analisando 
a situação do nascituro, a determinação do seu status moral não deriva da simples 
cumulação de imperativos categóricos. A pessoalidade do nascituro, nessas linhas 
evocada, passará, consequentemente, pela perquirição e análise das características 
metafísicas e morais que o ser concepto apresenta no intercorrência da gestação. O 
status moral do nascituro, sobrelevado o paradigma do formalismo kantiano (a liberdade 
e a autonomia da razão) deverá ser avaliado, pois, conforme passa a deter qualidade 
filosófica e moral de pessoa. Para Lima Jr., a partir da vigésima semana, o decorrer do 
tempo demonstra a contínua confirmação da individualidade somática ou bio-filosófica 
do nascituro e, de igual jaez, de sua racionalidade. A potencialidade, portanto, recebe 
um estadiamento fixo e ativo de pessoalidade, constatado através da utilização da 
ciência médica-biológica. Nesse átimo demostrado, em perfeitas condições de gravidez, 
dá-se ao nascituro maior o grau de proteção, uma vez que apresenta elevada 

potencialidade pessoal. 

Por seu turno, para um modelo ético de pessoa lastreado na “forma-valor”, há de se 
pensar que a pessoa não se estabelece como ente moral pelo fato de constituir-se um 
ser da espécie humana, ou por ser um indivíduo. Isso seria o mesmo que atribuir 
importância sobrelevada à matéria, aquilo que Lucien Sève responde, emprestando às 
suas palavras tonalidades marxistas, como sendo o erro de criar um fetiche sobre a 
substância, descurando-se do elevado trabalho social que continuamente, ao longo dos 
anos e com o passar das civilizações, foi impresso na espécie humana para fazer com 
que seja o que é hoje: um ser com importância moral que transcende as raias do mero 
pertencimento à espécie. 

Fala-se que ser humano e estar vivo são fatos descritíveis, constatáveis pela ciência. 
Mas além desse fato há ainda o valorativo, também presente no humano, mas apenas 
qualificável no plano do normativo ou que não é descritível, mas decretado: aí está o 
plano de reconhecimento da moralidade da pessoa. O valor decretado do humano, 
aquilo que o pessoaliza, corresponde ao processo de edificação cultural que denomina 
de hominização, conforme assevera Sève (SÈVE, 1994, p. 69). 

Vê-se que o tema da pessoalidade sobre a matéria biológica humana num conceito 
inter-relacional considera o aspecto moral e atributivo, e que parte da sociedade para o 
indivíduo e, de igual modo, do indivíduo para a sociedade e para si mesmo, 
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referenciando que “a pessoa é a forma -valor igualmente ascripta a todos os indivíduos, 
na sua qualidade de pertencentes ao gênero humano” (SÈVE, 1994, p. 86). Coloca a 
pessoa não como sendo um algo além do indivíduo biológico, mas como sendo uma 
outra forma (valorada) desse indivíduo. 

Finalmente, diante da insuficiência das dimensões pretéritas para solver definitivamente 
a questão da pessoalidade do nascituro, a proposta haurida da tese do autor é buscar 
parâmetros valorativos mínimos para compreender a pessoa como um ente moral. 
Adentra-se, pois, na terceira dimensão que é a moral, donde se recolhe o conceito 
instrumental de pessoa porque não se a estabelece em função da materialidade 
biológica ou da metafísica (variável conforme a história e a cultura de um povo), mas da 
razão construída sobre elementos mínimos de valor moral aposto nos conceitos 
metafísicos sobre a base material (biológica) do ser humano. O conceito instrumental 
de pessoa se concretiza, pois a partir de duas premissas que se complementam: a 
consciência e a construção social (ascripção de valor). A pessoa como agente moral 
localiza-se, temporalmente, no âmbito do momento biológico em que a possibilidade 
mínima de consciência se fortifica no nascituro, sendo possível sempre, a qualquer 
tempo, a atribuição no sentido forte (ascripção) de valor ao ser, quando passa a ser 
pessoalizado. Na primeira hipótese a valoração se dá do próprio ser para si, como ente 
da espécie humana dotado de dignidade. Na segunda, a partir da edificação familiar, 
seja pelo acolhimento materno, seja pelo reconhecimento familiar. 

Nessa senda, o autor propõe um conceito instrumental de pessoa, desenvolvendo um 
caminho de argumentos em que se demonstra a pessoalização como um fenômeno 
complexo. Assim, a pessoalidade não acata graduação ética, mas a constatação de um 
critério moral capaz de estabelecer um limite ontológico-biológico em que a 
pessoalidade “que deve ter em consideração à própria potencialidade, dada sua 
apetência natural a desenvolver-se como pessoa”. (Lima Jr. 2017, p. 191). 

Trata-se de denominadores instrumentais da pessoalidade que, trazendo para a 
problemática do status moral do nascituro, levará em mensuração sua capacidade ativa 
e passiva de desenvolvimento. O processo de ascripção, nessa seara, trazido a efeito 
quando a potencialidade é efetiva, quando não há incerteza quanto ao caractere de 
pessoa em potência. Nesse passo, a determinação da pessoalidade do nascituro 
observa a constatação de certos elementos biológicos que precisam ser considerados 
sob a luz filosófica do conceito de pessoa como fenômeno complexo. Há uma 
harmonização de ambas as ideias de pessoa por meio de uma dialetização 
construtivista capaz de equalizar “forma e valor” existentes na pessoa. Id est, essa 
abordagem une os dois lados das teorias, de modo à colmatar as lacunas antes surgidas 
esteando o conceito de pessoa numa expressão dual: relacional e substancial. 

 

Conclusão 

 
O levante gêmeo deste trabalho assenta-se na análise da construção metafísica e moral 
da pessoalidade do nascituro, por meio da observância da possibilidade ou 
impossibilidade de edificação de um conceito apartado da ciência biológica, que leve 
em consideração a complexidade inerente ao estado de pessoa do nascituro. Em outros 
termos, o debate principal desse plano de ação se deu sobre as vertentes metafísicas 
que intermeiam o conceito biológico de “ser humano”, e o que pode ser considerado 
conceito jurídico e sociológico de “pessoa”. Projeta-se o conhecimento sobre as 
condições filosóficas e morais que se escondem por detrás da concepção de pessoa, 
mostrando que o nascituro, mais que entidade biológica, é um ser cuja natureza deve 
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ser investigada junto aos estudos ditos epistêmicos, pois fundamentadores dos próprios 
cânones nos quais sua biologia se assenta. 

Nota-se que a autonomia feminina, quanto aos seus direitos reprodutivos, resvala, 
outrossim, na consideração da agência moral do nascituro. O embate entre direitos 
reprodutivos de uma pessoa e o direito à vida de outra passa, naturalmente, pela 
discussão acerca desta última ser ou não para o Direito uma pessoa, um sujeito de 
direitos. O Código Civil adota a Teoria Natalista da personificação civil da pessoa, 
contudo, radica igualmente proteção ao nascituro, indicando condição moral especial 
também àquele que está por nascer. O presente debate pautou-se pela construção do 
status moral do nascituro como conceito epistemológico que se preordena às 
construções jurídicas e, portanto, as fundamenta. Isso quer dizer que, para determinar 
a instância e a extensão dos direitos do nascituro, é de se determinar a condição moral 
que apresenta no momento em que ainda se encontra não nascido. Para isso, parte-se 
da ideia defendida por Oswaldo P. Lima Jr para quem, como realidade complexa, 
amalgama de fato e valor, o nascituro possui dois momentos de instância moral: um que 
se firma por si mesmo, a partir da 20.ª semana de gestação; outro dependente dos 
processos de ascripção de valor moral inter-relacional, num encontro próprio entre o 
nascituro e, em particular, a mulher. 

A principal obra usada nessa construção de significado foi “Bioética, pessoa e o 
nascituro: dilemas do direito em face da responsabilidade civil do médico”, de Oswaldo 
P. Lima Jr, responsável pela composição crítica de um modelo de pessoa que se trace 
principalmente sobre as premissas morais do nascituro. Para esse fim, foi preciso ainda 
percorrer autores que tratam da moralidade humana como Aristóteles e Lucien Sève, 
visando respaldo sobre os questionamentos levantados. Conclui-se, portanto, que, nas 
discussões envolvendo o status moral do nascituro, ou na possibilidade (moral ou 
jurídica) do abortamento, sua dimensão biológica há de ser perquirida somente após se 

fixar uma premissa moral ou filosófica que a sustente. 
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TÍTULO: Os sertões e a Jurema: Personagens sertanejas nos Pontos Cantados da 

Jurema Sagrada 

Resumo 

 

De origem indígena, tendo como princípio fundamental o uso da fumaça como elemento 
de cura, como anota Luiz Assunção em “O reino dos Mestres”, a Jurema se coloca, para 
nós, como um pilar de compreensão dos sertões. Tendo como fonte uma seleção de 
Pontos Cantados de Mestre Zé Pelintra e Mestre Pilão Deitado, juntamente com uma 
discussão bibliográfica a partir das obras clássicas “O Reino dos Mestres”, de Luiz 
Assunção, “Meleagro” de Câmara Cascudo e “A Sombra da Jurema Encantada” de 
Sandro Guimarães Salles nos empreitamos aqui a compreender a Jurema como uma 
manifestação dos sertões brasileiros, mais especificamente nordestinos. Buscamos 
erguer uma discussão de ser a Jurema ou não uma construção tipicamente do sertão 
nordestino, levando em consideração suas bases de origem em Alhandra/PB, 
percebendo os símbolos e personagens que aparecem em pontos cantados. 

 
 

Palavras-chave: Etnografia. Jurema. Pontos-Cantados. Sertões. 

TITLE: The backlands and the Jurema: Country characters in the Sung Points of the 

Holy Jurema 

Abstract 

Of indigenous origin, having as a fundamental principle the use of smoke as an element 
of healing, as noted by Luiz Assunção in “The kingdom of the Masters”, Jurema places 
itself, for us, as a pillar of understanding the sertões. Based on a selection of Sung Points 
by Mestre Zé Pelintra and Mestre Pilão Deitado, together with a bibliographical 
discussion based on the classic works “O Reino dos Mestres”, by Luiz Assunção, 
“Meleagro” by Câmara Cascudo and “A Sombra da Jurema Enchanted ”by Sandro 
Guimarães Salles we undertake here to understand Jurema as a manifestation of the 
Brazilian hinterlands, more specifically northeastern. We seek to raise a discussion of 
whether or not Jurema is a typical construction of the northeastern hinterland, taking into 
account its bases of origin in Alhandra / PB, perceiving the symbols and characters that 
appear in sung points. 
 
Keywords: Ethnography. Jurema. Sung-Points. Sertões. 

Introdução 

A tomada dos sertões se firmou junto a um misto de pessoas, estruturas e práticas, 
compondo um verdadeiro hibridismo cultural[1]. Com isso, podemos dizer que o sertão 
é, em seu conjunto espacial e de práticas, uma composição de aspectos multiculturais 
diversos das bases étnicas afro-luso-ameríndias, entendidos aqui como trocas mútuas 
que perpassam as fronteiras territoriais e culturais. Inerente a grande maioria dos grupos 
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culturais e étnicos, as manifestações religiosas acompanharam, não diferentemente, os 
segmentos africanos e europeus que aportaram no Novo Mundo no século XVI e aqui 
se uniram aos ritos locais já praticados por nativos. A Jurema Sagrada surge, assim, na 
Paraíba, como uma forma concreta de um desses ritos híbridos sertanejos, ao envolver 
em sua performance de contato com o sagrado, elementos de origens não apenas 
indígenas, como também católicos e de matrizes africanas, além de reunir em seu 
panteão figuras que remetem ao cotidiano e à personagens sertanejas. Buscamos, 
portanto, levantar uma análise sobre a bibliografia[2] produzida a respeito da Jurema 
Sagrada, utilizando como fonte Pontos Cantados de Pilão Deitado e Zé Pelintra 
investigando ser a Jurema uma religião tipicamente sertaneja. 
 
Na avaliação de Luiz Assunção, a Jurema Sagrada tal qual conhecemos hoje sofreu um 
processo de hibridismo e incluiu em seu panteão símbolos e elementos da cultura 
católica, kardecista e dos segmentos de matrizes africanas e afro-brasileiras[3], 
mesclando-se aos signos originários indígenas. De modo geral, a Jurema se coloca 
como uma religião que se apresenta nos terreiros e casas de Candomblé ou Umbanda. 
A mística da Jurema consiste no trabalho espiritual por meio de entidades, chamadas 
Mestres e Mestras, que vêm de cidades e reinos encantados, e usam seus 
conhecimentos da vida terrena e do mundo espiritual, para realizar processos de cura, 
fazendo uso de elementos de suma importância nesse rito, como a fumaça e a bebida 
feita da casca da Jurema[4].  
 
Com a colonização, as religiosidades já existentes transformaram-se diante do contato 
com a ótica e com as práticas transportadas pelos europeus e africanos. A Jurema 
Sagrada se apresenta como um desses resultados do hibridismo cultural brasileiro, com 
sua ritualística que engloba traços de outras vertentes religiosas, como o kardecismo, 
catolicismo e demais religiões de matrizes afro-brasileiras. De origem indígena, como 
podemos observar em SALLES (2010), ASSUNÇÃO (2010), CASCUDO (1978) e 
BASTIDE (2004), a Jurema teve suas bases iniciais no sertão paraibano, o que 
corresponde, atualmente, a cidade de Alhandra/PB, e, ainda vigora tanto nos sertões, 
quanto em cidades litorâneas. No Rio Grande do Norte, encontramos evidências de 
várias cidades com terreiros em que se realizam a prática e o culto da Jurema Sagrada, 
como por exemplo o município de Jardim de Piranhas, localizado na região seridoense 
do estado, que conta com a presença do Centro Espírita Yemanjá Ogunté. Aqui, nosso 
intuito é levantar uma abordagem da bibliografia básica fundamental composta pelas 
obras “O Reino dos Mestres” (ASSUNÇÃO, 2010), “Meleagro” (CASCUDO, 1978) e “A 
Sombra da Jurema Encantada” (SALLES, 2010), tecendo uma análise a partir de Pontos 
Cantados de Pilão Deitado e Zé Pelintra, buscando, dessa maneira, compreender a 
fundamentação da defesa se a Jurema pode, ou não, ser tida como uma construção 
tipicamente sertaneja. 
 
 
 
[1] CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas. Tradução: Ana Regina Lessa; Heloísa 
Pezza Cintrão. 4 ed. São Paulo: EdUSP. 2008. 
 
[2] Faremos uso de três obras consideradas fundamentais para nosso trabalho: O Reino 
dos Mestres (ASSUNÇÃO, 2010); Meleagro (CASCUDO, 1978) e A Sombra da Jurema 
Encantada (SALLES, 2010) 
 
[3]ASSUNÇÃO, Luiz. O reino dos mestres: a tradição da Jurema na Umbanda 
nordestina. Rio de Janeiro: Pallas, 2006. 
 
[4] BASTIDE, Roger. Catimbó. In. PRANDI, Reginaldo (Org.). Encantaria brasileira: O 
Livro dos Mestres, Caboclos e Encantados. Rio de Janeiro: Pallas, 2004. 
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Metodologia 

 
Para se alcançar resposta à pergunta lançada, partimos da análise de Pontos Cantados, 
consultados em materiais bibliográfico[1] e acervos virtuais[2]. Dentre o material 
encontrado, selecionamos para análise mais minuciosa no corpo desde artigo, quatro 
pontos cantados, sendo dois de Zé Pelintra e dois de Pilão Deitado. Escolhemos estas 
duas personagens por se tratarem de dois indivíduos fruto do sertão, o primeiro 
enquanto originário de Pernambuco e falecido em Alhandra/PB, de acordo com uma das 
diversas narrativas a seu respeito; e o segundo, um cangaceiro do bando de Antônio 
Silvino que percorreu os sertões e faleceu em Caicó/RN. Para dar procedência a essa 
discussão, fazemos uso do método da Análise do Discurso, objetivando compreender 
essas narrativas dos pontos cantados em seus vários aspectos de construção e 
discurso. 

Encabeçada por Michel Pêcheux na década de 1960 e também trabalhada fortemente 
por Michel Foucault, a Análise do Discurso também tem suas discussões aprofundadas 
no Brasil pela pesquisadora Eni Orlandi, considerada, inclusive, pioneira nesse campo 
por introduzir os trabalhos de Pêcheux com a obra "Análise de Discurso: Princípios e 
procedimentos" em 1990. Para esta abordagem lidaremos aqui com a obra de Orlandi, 
na edição de 2009, servindo como uma norteadora no uso e aplicação da Análise do 
Discurso enquanto um método de tratamento das fontes. A escolha de tal método 
pressupõe o entendimento de que as fontes Pontos Cantados e a própria bibliografia 
não se esgotam em seu texto puro. A Análise do Discurso leva em consideração os 
aspectos intra e intertextuais, enxergando o discurso que existe na própria conjuntura 
de composição dessas narrativas. A autora supracitada discute em seu trabalho a 
funcionalidade da Análise do Discurso enquanto campo metodológico ao trabalhar com 
a palavra em movimento e suas construções, de modo a considerar o ser humano 
enquanto indivíduo inserido em um contexto sócio-histórico imbuído de concepções 
ideológicas as quais induzem os discursos a não existirem dentro de um campo neutro. 
Significa assumir que todos os discursos proferidos por sujeitos carregam em si os 
símbolos de poder e do lugar histórico-social ao qual o discursista está incorporado. 

Nessa perspectiva, pensamos os discursos como construções que partem do ponto de 
escolhas do que se fala e do que não se fala. Não dizer algo, ou exaltar um símbolo em 
detrimento de outro, é também uma forma de silenciar alguns sujeitos, áreas ou 
categorias da vida. As escolhas a respeito do que falaremos, é uma das maneiras de 
dialogar e exemplificar o argumento de Pêcheux e Orlandi de que os discursos não 
possuem neutralidade. Assim, portanto, a função do analista é levantar 
questionamentos e críticas a respeito da forma como tais narrativas foram colocadas, 
no âmbito dos Pontos Cantados, podemos utilizar esse aporte metodológico para tecer 
perguntas como “Quem diz?”, “Qual voz canta essa narrativa?”, “Como diz?”, “De qual 
espacialidade se fala?”, “A qual temporalidade remete?”. Com estas dúvidas postas, 
não se exerce apenas a função de aplicar o método da Análise do Discurso, mas 
também o próprio exercício historiográfico de perguntar para a fonte, ouvir as vozes que 
falam no interior das fontes. 

Com os Pontos Cantados, aplicaremos a Análise do Discursopara compreender, 
portanto, essas vozes que aparecem nas narrativas dessas toadas, observando as 
temporalidades, espacialidades, personagens e símbolos que aparecem evocando os 
sertões e as trajetórias destas duas personagens em questão. 

 
[1] BURGOS, Arnaldo Beltrão; PORDEUS JR., Ismael (Org.). Jurema Sagrada do 
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nordeste brasileiro à Península Ibérica. Fortaleza: Expressão Gráfica Ed.; Laboratório 
de Estudos de Oralidade (UFC), 2012. 

[2] Canais do Youtube e buscas em páginas online sobre a Jurema Sagrada. 

  

 
Resultados e Discussões 

 
Entender os sertões para além das comuns noções preconceituosas e estereotipadas, 
de um lugar deserto, atrasado e bárbaro, requer a compreensão dos espaços sertanejos 
não enquanto espaços fixos e moldados, mas sim como um lugar móvel. A concepção 
no imaginário popular coletivo, tende a evocar o sertão como sinônimo de nordeste, da 
seca, da fome e do sertanejo enquanto indivíduo que permanece, até os dias coevos, 
representado por diversos símbolos, entre eles, o do cangaço. A construção dessa ideia 
de sertão, não pode, todavia, permanecer sendo sustentada, pois os sertões, conforme 
Souza[1], não se assentam em um lugar fixo, haja vista se tratarem de espacialidades 
e territórios muito mais abstratos do que físicos. A partir do momento que a fronteira que 
limita o espaço da suposta civilização se desloca em sentido sertão adentro, as 
definições mudam, se movem no sentido de demonstrar a diversidade de possibilidades 
do que é o espaço sertanejo. 
 
Deve-se reforçar que o sertão é um elemento plural, não se esgotando na singularidade 
de pertencer unicamente a uma determinada região, mas sim, fazendo-se presente em 
partes distintas do Brasil e do mundo. O que se acentua, entretanto, são as conexões 
que se estabelecem no modo como os sujeitos nessas localidades são vistos. A visão 
dominante construiu um estereótipo firme, cujas raízes podem ser encontradas ainda 
no colonialismo, que estruturou mecanismos de manutenção da convicção do 
colonizado como incapaz, incivilizado, que necessita do amparo colonizador para 
desenvolver sua cultura e seu intelecto. 
 
Percebemos, diante dos estudos de Durval Muniz de Albuquerque Júnior uma tendência 
das capitais litorâneas ou das regiões sul e sudeste, em se colocar como reduto da 
cultura nacional, da civilização e do progresso industrial, enquanto as regiões norte e 
nordeste foram categorizadas como “um grande espaço medieval a ser superado pelos 
influxos modernizantes, partidos de São Paulo”[2]. Dessa maneira, os estudos 
regionalistas, com amparo dos meios de jornalismo e mídia, foram fixando uma imagem 
construída a respeito do Nordeste, utilizando-se de símbolos e eventos históricos, como 
o fenômeno do cangaço e dos próprios elementos culturais, enquanto um espaço do 
atraso que precisava do mais desenvolvido, no caso, São Paulo, para dominar esse 
aspecto da barbárie. Albuquerque Júnior aponta, ainda, que “a relação entre o sertão e 
a civilização é sempre encarada como excludente. É um espaço visto como repositório 
de uma cultura folclórica, tradicional, base para o estabelecimento da cultura 
nacional”[3] 
 
Essa categorização do sertão enquanto espaço do atraso e, erroneamente associado 
como lugar inerente ao Nordeste brasileiro, precisa ser revista. Aqui, nos pautamos em 
discutir brevemente esta introdução do debate que tem sido disseminado na literatura e 
no campo acadêmico, como uma forma de contribuir historiograficamente e 
humanamente para a revisão desse estereótipo do sertão. O sertão nordestino não se 
esgota apenas no movimento do cangaço. São espaços subjetivos que abrigam 
diversos elementos, como, a nosso interesse, a Jurema Sagrada. Por isso, nos 
empenhamos aqui em discutir os sertões e a Jurema, como um meio de buscar validar 
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nosso pensamento de ser esta religião uma construção própria dos sertões, e, assim, 
pensamos como João Guimarães Rosa que “o sertão está em toda parte”[4]. 
 
Jurema, uma construção sertaneja 
 
Pensar o sertão como híbrido significa dizer que dentre os traços culturais sertanejos 
estão, também, os costumes indígenas “tapuias”. Desde o século XVI, os documentos 
oficiais demonstravam o uso de uma bebida com propriedades alucinógenas, feita com 
as cascas da árvore da Jurema[5], como parte dos rituais indígenas. A política colonial 
de sistematização dos aldeamentos indígenas, a aldeia de Aratagui, ou Urutagui, 
posteriormente vila de Alhandra, se tornou o marco da prática da Jurema Sagrada ou 
do Catimbó enquanto religião de cura e que se manifesta até os dias contemporâneos, 
no sertão ou litoral, tendo incorporado em seu ritual símbolos e gestos católicos, 
kardecistas e afro-brasileiros.  
 
A política dos aldeamentos consistia em agrupar indígenas em aldeias lideradas por 
missionários e jesuítas, sendo este um dos mecanismos de catequização e colonização 
dos grupos étnicos nativos. A realocação desses grupos, entretanto, não impediu 
completamente a manutenção dos rituais sagrados indígenas, que, dessa forma, 
encontram nisso uma forma de resistência às imposições coloniais, como aponta 
Cascudo: “Os indígenas, catequizados por fora, ficaram por dentro com sua crença. (...) 
Faziam a bebida com a jurema e bebiam-na no meio de cerimônias que não deixaram 
rasto”[6]. 
 
No contexto das reformas pombalinas e das distribuições de sesmarias, destacamos 
com importância o nome de Inácio Gonçalves de Barros, o último líder indígena, o qual 
adquiriu propriedade de 62.500 braças de terras, denominada Estiva, que, juntamente 
com a propriedade do Acais, tornou-se muito importante para o culto da Jurema. A 
distribuição das terras demarcou de maneira mais acentuada, que toda localidade 
correspondente a Alhandra era habitada majoritariamente por indígenas, o que nos leva 
a reafirmar o posicionamento de que o culto da Jurema Sagrada ou do Catimbó, nasce 
com os índios.  
 
As doações de sesmarias, ainda no século XIX, apontam que Maria Gonçalves de 
Barros, irmã de Inácio Gonçalves de Barros, teria adquirido a propriedade do Acais, 
originalmente possuída por João Baptista Acais. Não tendo filhos, a proprietária doou a 
localidade à sua sobrinha Maria Eugênia Gonçalves Guimarães, filha do mestre Inácio, 
que ficou amplamente conhecida como a segunda Maria do Acais[7]. Com esta segunda 
Maria, foi erguida a capela São João Batista e o culto adquiriu mais elementos católicos 
como cânticos, rosários, santos, dentre outros símbolos desta ritualística, tornando-se 
o Catimbó um misto, como coloca Cascudo que “reúne, reconhecíveis na sua união 
como veios num mesmo bloco de mármore, as participações de brancos, negros, 
ameríndios”[8]. Assim, a propriedade do Acais e a da Estiva, se tornaram dois lugares 
de grande relevância no âmbito sagrado do culto juremeiro, sendo tomadas como local 
de partida da criação do rito. A tradição da jurema, portanto, foi sendo perpetuada 
através das gerações herdeiras do mestre Inácio e das duas mestras Maria do Acais, 
permanecendo viva até os dias contemporâneos e tendo sido irradiada do sertão 
paraibano para várias outras localidades.  
 
O nome do culto provém da árvore, de mesmo nome, ao qual utilizam-se de suas cascas 
para fazer a bebida alucinógena que é a responsável por colocar o juremeiro em transe, 
entrando em contato com as cidades encantadas da jurema, onde habitam os mestres 
espirituais. O hibridismo da religião pode ser percebido ainda em relação a árvore, que 
é tida, em algumas narrativas, como a árvore em que a Virgem Maria teria escondido o 
menino Jesus, na fuga de Herodes, e, assim “fez com que os soldados romanos não o 
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vissem, imediatamente, ao contato com a carne divina, a árvore encheu-se de poderes 
sagrados”[9].  
 
Destacamos quatro elementos que são básicos na compreensão da doutrina da Jurema: 
o uso da bebida da Jurema, o uso da fumaça com propriedades de cura, a existência 
de cidades encantadas localizadas na árvore da jurema nas quais habitam os mestres 
e o trabalho de médiuns que incorporam tais mestres espirituais. A Jurema, além da 
árvore física é também um reino encantado subdividido em cidades, em que habitam 
famílias de mestres encantados e, através da ingestão do chá da jurema o médium 
juremeiro consegue alcançar e viajar por estas cidades, de modo que cada árvore de 
jurema corresponde a uma destas cidades encantadas[10].  O uso da fumaça, herança 
indígena, atua como parte do ritual de cura de doenças, uma vez que as plantas são 
instrumentos sagrados da natureza; o cachimbo é utilizado de forma invertida, para que 
a fumaça expelida saia com maior precisão sobre o corpo ou o ambiente a ser 
tratado[11]. No universo mítico da Jurema, o termo mestre pode ser utilizado de duas 
maneiras: tanto para designar os espíritos que vivem nas cidades encantadas e descem 
nos terreiros, como para referir-se aos mestres juremeiros (médiuns) que lideram o 
culto[12]. 
 
No panteão juremeiro notamos a presença de mestres e mestras que são figuras do 
sertão, como o cangaceiro Pilão-Deitado, que agora vem como um importante mestre, 
em meio a diversos outros como Cigana Salomé, Mestra Paulina, Zé Pelintra, Zé 
Felintra, Veio Cego da Boca Serena, entre outros. Assim como as entidades da 
Umbanda, por exemplo, os mestres e mestras fazem-se presentes nos terreiros de 
Jurema, através de seus médiuns, para praticar a cura, dar conselhos e conversar com 
o público assistente do rito. Pensamos ser, assim, uma religião que chama atenção do 
público por se tratarem de mestres que, quando encarnados, enfrentaram também uma 
vida difícil e próxima da realidade atual da pobreza, das secas, do sertão. Dentre o 
panteão de mestres espirituais da Jurema, selecionamos dois nomes próprios do sertão, 
para tecer uma análise de pontos cantados nesta abordagem: Pilão-Deitado e Zé 
Pelintra. 
 
Seja na Umbanda ou na Jurema, a entidade ou mestre Zé Pelintra é muito conhecida e 
respeitada pelos membros do terreiro e por quem o visita. Segundo Lourival Andrade 
Júnior, não existe apenas uma versão para quem foi Zé Pelintra na vivência carnal. De 
acordo com o autor, algumas fontes apontam que seu nome de encarnado teria sido 
José dos Anjos, ou José Gomes. Outra versão surge psicografada pelo próprio Zé 
Pelintra[13], afirmando que seu nome era José Porfírio Santiago, nascido em 1886 em 
Pernambuco e falecido na cidade de Alhandra/PB, em 1920[14]. Ainda conforme 
Andrade Júnior, o relato psicografado revela também que o nome Zé Pelintra é 
proveniente de Zé Pilantra, que foi sendo reinterpretado com o tempo a gosto do próprio 
mestre. Essa nomenclatura evidencia a vida marcante que teria tido Zé Pelintra, 
envolvido com diversas paixões, mulheres, jogatinas e boêmias, o que o levou a fugir 
frequentemente de inimigos e conflitos por suas malandragens[15]. 
 
Nos terreiros de Jurema, Seu Zé, como é chamado às vezes, transita nos trabalhos para 
a esquerda e para a direita, conforme surgir a necessidade. O trabalho nas duas linhas, 
faz com que seja frequentemente associado ou tido como um exu, entidade que também 
faz esse trânsito entre as falanges da Direita e da Esquerda de acordo com a 
necessidade ou intenção[16]. São caracterizados como o típico boêmio, e malandro, da 
década de 1920 do Rio de Janeiro, trajando paletó branco, gravata vermelha, sapatos 
sociais brancos, chapéu e bengala. Essa configuração remete a uma das versões de 
quem teria sido Zé Pelintra em terra, em contraposição ao Zé Pelintra que seria um 
morador do sertão e se caracteriza como tal[17], o que nos demonstra a existência de 
vários Zés Pelintras trabalhando na falange do que seria o Zé Pelintra inicial. 
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A característica dual dos trabalhos de Zé Pelintra tanto na direita quanto na esquerda, 
além da sua origem sertaneja, pode ser notada no Ponto “Mestre José Pelintra”[18], 
abaixo: 
 
Sou preto, José Pelintra / Negro do pé derramado / Na direita eu sou amigo / Na 
esquerda eu sou errado / Quem mexer com o que é dele / Ou tá doido ou tá danado. / 
Pendurado na boca / Seu charutão, / Chapéu de couro, / Bengala na mão. / Quem nunca 
viu, / Venha ver esse bom mestre / Seu Zé Pelintra, mandingueiro do sertão. 
 
O trabalho do mestre Zé Pelintra pode ser compreendido através desta toada, que já 
nos primeiros versos demonstra o caráter que assume o mestre quando trabalha em 
cada uma das linhas, variando entre ser “amigo” ou ser “errado”. A força dessa entidade 
e o respeito que se deve ter para com ela, fica clara com os versos “quem mexer com o 
que é dele, ou tá doido ou tá danado”, simbolizando que Zé Pelintra protege quem anda 
ao seu lado. A caracterização física deste se estabelece pelos adereços utilizados: 
chapéu de couro, bengala e charuto, concordando com o que Andrade Júnior anotou 
como ser esta uma entidade que permite um diálogo entre o urbano e o sertanejo[19]. 
O final do ponto levanta a afirmação do mestre como um “mandingueiro do sertão”, 
exaltando sua origem sertaneja e sua força nos trabalhos. Tal origem pode ser 
reafirmada ainda no ponto “Zé Pelintra - Baiano lá do sertão”[20]: 
 
Com seu terno branco / Com seu chapéu de palha, / Chegou Seu Zé Pelintra, pra vencer 
sua batalha / Ele é baiano, baiano lá do sertão / Quebra coco, faz mironga / Pra ajudar 
nossos irmãos. 
 
Neste ponto evoca-se o estilo visual do Zé Pelintra como um boêmio que usa terno 
branco. Todavia, estes elementos da vestimenta urbana mesclam-se com os símbolos 
do sertão representado pela figura do chapéu de palha. A própria narrativa cantada 
exalta o Zé Pelintra, apesar do seu figurino da cidade e da boemia, como um baiano do 
sertão, um mestre que trabalha com seus saberes, seu feitiço, para ajudar os irmãos 
encarnados que necessitam de cura ou conselhos espirituais. 
 
O segundo mestre que escolhemos para discutir, é o mestre Pilão-Deitado, que quando 
em vida foi cangaceiro do bando de Antônio Silvino e faleceu no ano de 1901 na 
Fazenda da Pedreira em Caicó/RN[21]. Salles em suas pesquisas presenciou a 
manifestação do mestre Pilão-Deitado no Centro Espírita Mestre Zé Pelintra, e afirma 
ser este considerado “um mestre perigoso nas esquerdas”[22]. Ainda no mesmo relato 
de Salles, o mestre é muito respeitado e todos se calam para lhe ouvir falar; suas toadas 
são cantadas enquanto ele acompanha o ritmo batendo um pilão de madeira no 
chão[23]. No Centro Espírita Yemanjá Ogunté, em Jardim de Piranhas/RN, também 
observamos a manifestação do mestre Pilão Deitado em um toque para Jurema, no ano 
de 2019. Na ocasião, o mestre desceu em uma médium e trajou chapéu de couro, típico 
do universo do cangaço, fumava cachimbo e dançava com as mãos postas, em punho 
fechado, nas costas, nos demonstrando ser uma entidade séria e reservada, pois nada 
falou com o público assistente. 
 
A vida de Pilão-Deitado enquanto cangaceiro encarnado ainda é nebulosa para nós, 
haja vista a pouca documentação[24] a seu respeito, bem como a bibliografia[25] que 
encontramos apenas o menciona como membro do bando de Silvino, sem grandes 
aprofundamentos sobre a sua trajetória individual. Entretanto, podemos perceber 
algumas de suas características enquanto mestre encantado da jurema, nos pontos que 
são cantados durante o ritual, como no ponto “Louvação ao Mestre Pilão Deitado”[26] 
abaixo: 
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Eu venho da cidade dos mestres / cidade que o mestre mandou / Deitou, mas não deitou 
/ Deita nego no pilão, / Meu Pilão Deitou / Trabalha meu Pilão / Meu Pilão Deitou / Treme 
terra meu Pilão / Meu Pilão Deitou / Deitou, mas não deitou / Triunfa meu Pilão / Meu 
Pilão Deitou / Dá recado meu Pilão / Meu Pilão Deitou/ Treme terra, meu Pilão / Meu 
Pilão Deitou / Pilão Deitado, meu Pilão / Meu Pilão Deitou 
 
Em uma análise tomada de maneira mais ampla, este ponto nos remete a encarar Pilão-
Deitado como um mestre forte que vem da cidade dos mestres encantados e que 
trabalha de maneira firme, treme a terra do chão com sua pisada e triunfa em suas 
batalhas enfrentadas. O verso “dá recado meu Pilão”, nos leva a interpretar a conexão 
que se faz entre o público assistente que procura o terreiro e os guias e habitantes do 
plano espiritual, que pode significar Pilão-Deitado atuar como um mediador entre uma 
graça que algum encarnado deseja alcançar. A toada coloca também o verso “deitou, 
mas não deitou”, ao que podemos entender como mesmo após a morte, este não estaria 
de fato acabado, pois ainda trabalha e mantém a sua força espiritual, haja vista ao longo 
da cantoria a repetição da expressão “meu Pilão Deitou” seguida de um outro termo 
relacionado ao seu trabalho. 
 
Assim como Zé Pelintra, Pilão Deitado também é considerado um mestre que atua nas 
duas linhas[27]: 
 
Meu Pilão tem duas bocas / trabalha pelos dois lados / Nas horas das aflições / Valei 
meu Pilão Deitado / Pisa pisa, meu Pilão / meu Pilão Deitado 
 
O caráter de Pilão-Deitado pode ser visto como a entidade que está disposta a trabalhar 
nos dois lados para valer os necessitados em suas aflições e varia a sua forma de atuar 
de acordo com o grau da necessidade. 
 
Ambos os mestres, Pilão-Deitado e Zé Pelintra, assim como outros já mencionados, são 
personagens do sertão, que nasceram e viveram nessa espacialidade e dentro da 
cultura sertaneja. Zé Pelintra com seus trejeitos mais voltados para os cabarés, 
mulheres e elementos do mundo “malandro”. Pilão-Deitado sendo um cangaceiro do 
bando de Antônio Silvino, tendo percorrido os sertões do Nordeste e vindo a óbito no 
sertão do Seridó, em Caicó. Enxergamos, portanto, estas duas personalidades 
sertanejas como um meio de elucidar com mais clareza como o sertão se manifestam 
no rito da Jurema. 
 
Compreendemos, aqui, como essa religião está vinculada ao sertão, tendo sido gestada 
nesse ambiente e como permanece com signos sertanejos em seu culto, uma vez que 
mantém as tradições dos índios tapuias e, em vários outros aspectos também manifesta 
outros elementos do sertão, seja por parte de seus mestres espirituais, das suas 
vestimentas, hábitos, falas, histórias contadas e, como mostramos aqui, dos pontos 
cantados, que trazem em suas narrativas cantadas o espaço e as figuras sertanejas. 
 
[1] SOUZA, 2015, p.150.                                                           
[2] ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p.57. 
[3] ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p.67. 
[4] ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. 19 ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2001. p.24. 
[5] SALLES, 2010, p.54. 
[6] CASCUDO, Luís da Câmara. Meleagro: Pesquisa do Catimbó e notas da magia 
branca no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Agir, 1978. p.27-28. 
[7] SALLES, 2010, p.63-64. 
[8] CASCUDO, 1978, p.20-21. 
[9] BASTIDE, 2004, p.149. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3266 

 

[10] SALLES, 2010, p.104-110. 
[11] BASTIDE, 2004, p.146-147. 
[12] SAMPAIO, Dilaine.Catimbó-Jurema: Narrativas encantadas que contam histórias. 
In. SAMPAIO, Dilaine; SILVEIRA, Emerson (Orgs.). Narrativas Míticas: Análise das 
Histórias que as religiões contam. Petrópolis: Vozes, 2018. p.271. 
[13] A psicografia se deu com Zé Pelintra incorporado no médium Mizael Vaz, dirigente 
do Templo de Umbanda Imaculada Conceição do Caboclo Estrela do Norte e de Ogum 
Rompe Mato na cidade de São Paulo, de acordo com ANDRADE JÚNIOR, 2010, p.239. 
[14] ANDRADE JÚNIOR, Lourival. Zés Pelintras: do sertão ao terreiro. In. SILVEIRA, 
Emerson Sena da; SAMPAIO, Dilaine Soares (Org.). Narrativas míticas: análise das 
histórias que as religiões contam Petrópolis, RJ: Vozes, 2018. p.239-240. 
[15] ANDRADE JÚNIOR, 2018, p.240. 
[16] SANTIAGO, Idalina Maria Freitas Lima. A Jurema Sagrada da Paraíba. QUALIT@S 
Revista Eletrônica.ISSN 1677-4280 V7.n.1. Ano 2008. p.08. 
[17] ANDRADE JÚNIOR, 2018, p.247-248. 
[18]Luiz Assunção, Dácio Galvão et alli. Pontos de Jurema. CD-ROM [Áudio], 29 faixas. 
Prefeitura do Município de Natal. Fundação Cultural Capitania das Artes. Museu de 
Cultura Popular Djalma Maranhão.  Natal, 2008. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=Co2V5Rqv49w>. Faixa 10. Acesso em 29 de abril 
de 2020.   
[19] ANDRADE JÚNIOR, 2018, p.248. 
[20] Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Edo0V2tPr-8>. Acesso em 29 
de abril de 2020. 
[21] RODRIGUES, Orlando. O Fogo da Pedreira. Natal: Sebo Vermelho, 2001. p.18-19. 
[22] SALLES, 2010, p.185. 
[23] SALLES, 2010, p.186. 
[24] Até o momento, contamos apenas com o laudo cadavérico de sua morte, disposto 
no acervo do Laboratório de Documentação Histórica do CERES - LABORDOC, na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Campus Caicó. 
[25] Rodrigues, 2001. 
[26] ANDRADE JÚNIOR, Lourival. Jurema: Pontos Cantados. CD-ROM [Áudio], 23 
faixas. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Escola de Música da UFRN. Ilê 
Axé Nagô Oxaguiã. Caicó, 2014. 
[27] Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=D60bBue1vkA>. Acesso em 29 
de abril de 2020. 
 
Conclusão 

 
Esta pesquisa nasce a partir das inquietações a respeito do universo sertanejo e das 
religiões afro-brasileiras. Diante do breve conhecimento sobre as investigações em ser 
a Jurema Sagrada uma religião afro-luso-ameríndia nascida no sertão paraibano, 
decidimos trabalhar com esse culto. Contudo, em virtude do período atual não permitir 
as vistas aos terreiros, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, nos 
dedicamos ao trabalho bibliográfico e a realizar um apanhado de Pontos Cantados da 
Jurema a respeito da personagem Pilão Deitado, que dará continuidade aos trabalhos 
desenvolvidos. Nesse sentido, resolvemos destinar esse trabalho a discutir a Jurema 
Sagrada e o Sertão, através de Pontos Cantados para Pilão Deitado e para Zé Pelintra. 

A partir dessas narrativas nas toadas, conseguimos perceber os aspectos simbólicos do 
sertão que aparecem atreladas às personagens eleitas para esta discussão. O que nos 
propomos, com isso, é contribuir com os debates historiográficos e valorizar o sertão em 
seus diferentes âmbitos, cores, sentidos, culturas e práticas. Procuramos contribuir na 
construção de uma sociedade menos estereotipada e com maior visibilidade em suas 

riquezas e relações sócio-culturais. 
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Diante das nossas investigações seguimos a análise de Roger Bastide[1]de que a 
Jurema se difunde do sertão para o litoral e demais regiões, mantendo, todavia, seus 
signos do sertão nordestino e sua predominância de cultos sendo nessa região 
supracitada. Reiteramos, ainda, nossa percepção de que a Jurema é uma religião que 
aproxima o público assistente em virtude dos seus mestres contarem com a concepção 
dos problemas reais e cotidianos da sociedade, por, outrora, terem feito parte desta 
mesma realidade social. Através da bibliografia elencada e dos Pontos Cantados 
selecionados, buscamos, assim, contribuir com as abordagens historiográficas da 
Jurema e do Sertão, compreendendo esta como uma religião híbrida com um vasto e 
diverso panteão de mestres encantados e, aqui, representados pelas figuras de Zé 

Pelintra e Pilão-Deitado. 

 
[1] BASTIDE, 2004. 
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TÍTULO: VIAGENS PEDAGÓGICAS COMO INSTRUMENTO DE APOIO A 

EDUCAÇÃO: UM ESTUDO NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN 

Resumo 

O fenômeno do turismo pode ser descrito como uma soma de inúmeras atividades que 
se diferenciam ao possuírem suas particularidades, pois o mesmo consegue ser 
desenvolvido em diferentes áreas de atuação. O turismo e a educação estão ligados 
pois o fenômeno ao ser aplicado nas escolas contribui para contextualizar os conteúdos 
das disciplinas tradicionais com a realidade local, colaborando, para a melhoria do 
rendimento escolar, além de auxiliar a formação de cidadãos críticos em relação à 
degradação dos patrimônios ambientais e histórico-culturais. Surge assim, o Turismo 
Pedagógico que tem como objetivo de aprimorar o conhecimento de forma diferenciada 
e mais produtiva para o aluno, que através dela irá ter uma experiência diferente do seu 
cotidiano na sala de aula. A pesquisa de levantamento de dados através de aplicação 
de questionários aos responsáveis ou representantes nas redes de ensino privadas, 
buscando encontrar como ocorre a atuação do Turismo Pedagógico nas escolas 
privadas do município de Currais Novos-RN, especificamente direcionada aos 
estudantes do ensino fundamental. Durante a pesquisa para o levantamento de dados, 
foi identificado uma relevante dificuldade ao realizar buscas sobre as instituições em 
ambiente virtual devido ao atual cenário pandêmico no qual estamos vivenciando. A 
pesquisa atualmente continua em andamento para ser concluída ainda este ano. 
 
Palavras-chave: Escola. Educação.Ensino-Fundamental.Turismo-

Pedagógico.Questionário. 

TITLE: PEDAGOGICAL TRIPS AS AN INSTRUMENT TO SUPPORT EDUCATION: A 

STUDY IN THE CITY OF CURRAIS NOVOS-RN 

Abstract 

The phenomenon of tourism can be described as a sum of innumerable activities that 
differ when they have their particularities, as it can be developed in different areas of 
activity. Tourism and education are linked because the phenomenon when applied in 
schools contributes to contextualize the contents of traditional subjects with the local 
reality, collaborating for the improvement of school performance, in addition to helping 
the formation of critical citizens in relation to the degradation of environmental and 
historical-cultural heritage. Thus, the Pedagogical Tourism appears, which aims to 
improve knowledge in a differentiated and more productive way for the student, who 
through it will have a different experience from their daily life in the classroom. The survey 
of data collection through the application of questionnaires to those responsible or 
representatives in private education networks, seeking to find out how Pedagogical 
Tourism works in private schools in the city of Currais Novos-RN, specifically directed to 
elementary school students. During the survey for data collection, a relevant difficulty 
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was identified when searching for institutions in a virtual environment due to the current 
pandemic scenario in which we are experiencing. The research is currently continuing to 
be completed later this year. 
 
Keywords: School. Education. Elementary School. Pedagogical Tourism. Quiz. 

Introdução 

O turismo é uma atividade que consegue abranger inúmeras dimensões e o 
planejamento das mesmas se torna fundamental. Planejar o turismo é ter a sintonia e 
obter o processo de negociação entre os interessados no segmento, assegurando as 
ações, planejamentos, programas e projetos que consigam expressar a importância 
diante o bem-estar social e econômico do local, Fernandes e Pereira (2017). 

O turismo e a educação podem ser tratados como um novo modo de unir as duas 
atuações para um bem maior, aprender enquanto pratica o turismo. Formas 
pedagógicas de aplicar o turismo em assuntos que antes eram tratados na sala de aula 
estão se tornando cada vez mais frequente e inovador. Relacionamentos são 
construídos, fazendo com que o aluno tenha outro tipo de percepção diante o professor 
e que também construa um senso crítico necessário diante a sociedade como um 
cidadão consciente. Esses critérios são adquiridos através do Turismo Pedagógico e 
procura-se discutir esta perspectiva no presente artigo. 

Esta pesquisa procura estudar o turismo pedagógico, a partir da percepção dos 
responsáveis/representantes pelo ensino fundamental nas escolas privadas da cidade 
de Currais Novos, discutir a atividade extra sala, sua importância e benefícios para o 
aluno. Visto que a sua atuação ainda é considerada recente no cenário educacional e 
que algumas escolas não reconhecem os impactos desta atividade como um modo de 
aprendizagem, mas sim lazer. Considerando o auxílio proporcionado por esta atividade 
nas instituições de ensino, é de grande importância estudar e apresentar este tema para 
que haja o reconhecimento necessário da sua eficácia 

Destaca-se o interesse na discussão quanto a relevância do turismo pedagógico nas 
escolas, identificando os benefícios da prática para a formação do cidadão, uma vez 
que este é elemento importante para permitir o entendimento da inserção do profissional 
de turismo para colaborar nas escolas para compor e auxiliar no processo formativo. 

 
Metodologia 

 

O estudo é uma pesquisa básica tendo em vista que o interesse é ampliar o 
conhecimento acerca da temática do turismo pedagógico. A pesquisa de levantamento 
de dados é aplicada através de questionários aos responsáveis ou representantes das 
instituições onde irá buscar encontrar como ocorre a atuação do Turismo Pedagógico 
nas escolas privadas do município de Currais Novos-RN, especificamente direcionada 

aos estudantes do ensino fundamental. 

 
Resultados e Discussões 

 
Durante a pesquisa para o levantamento de dados, foi identificado uma relevante 
dificuldade ao realizar buscas sobre as instituições em ambiente virtual. Somente a 
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escola Única Master entre as cinco pesquisadas possui uma página oficial na internet, 
um site no que possibilita a qualquer pessoa poder acessá-lo e obter informações acerca 
da instituição, entre as informações essenciais a serem disponibilizadas nesses sites 
estão: fundação, estrutura, matrículas, notícias e até mesmo o boletim online dos 
discentes. As outras quatro escolas se limitam apenas as Redes Sociais: Instagram e 
Facebook. A escola CCT teve a sua última atualização na rede Facebook no ano de 
2016, mostrando que não fazem mais o uso da página. Mas de modo geral, todas fazem 
o uso das Redes Sociais, nas quais conseguem mostrar o seu desenvolvimento e as 
atividades juntamente com os alunos. Qualquer pessoa que segue as instituições de 
ensino consegue ter o acesso aos seus conteúdos e também interagir. Devido ao atual 
cenário pandêmico a pesquisa ainda não foi finalizada e os resultados concretos dos 
questionários aplicados ainda não foram concluídos. 
 
Conclusão 

 
A pesquisa ainda está em andamento. 
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TÍTULO: ENSINO E INCLUSÃO ESCOLAR: SUPORTES TEÓRICOS PARA AÇÃO 

DOCENTES INCLUSIVA 

Resumo 

 

   Esta pesquisa tem como objetivo de estudo analisar as práticas pedagógicas utilizadas 
pelos professores com alunos deficientes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, em função da metodologia de ensino remoto para sabermos se o ensino 
para/com esses alunos está sendo valido para o ensino-aprendizagem. A relevância da 
temática está na possibilidade de a partir das respostas ao questionário podermos 
avaliar se a educação está sendo de qualidade e igualitária para todos no Brasil. De 
forma exploratória e qualitativa, aplicamos um questionário online, para professores da 
Educação Infantil, e Anos Iniciais do Fundamental, que tenham alunos deficientes e 
estejam acompanhando a aprendizagem e elaborando atividades mesmo a distância, 
através do ensino remoto. As expectativas para a conclusão dessa pesquisa é a coleta 
do máximo de respostas possíveis, para analisarmos as respostas dos docentes e logo 
após podermos fazer relações e discussões a respeito do estudo e assim ser possível 
dar visibilidade para a educação inclusiva com a devida importância que é para ter, e 
contribuir com sugestões de metodologias didáticas para os futuros alunos de estágio e 
docentes, que foram os que impulsionaram para que esse estudo iniciasse. 

 
 

Palavras-chave: educação inclusiva, ensino-aprendizagem,deficiência, e ensino 

remoto. 

TITLE: SCHOOL TEACHING AND INCLUSION: THEORETICAL SUPPORTS FOR 

INCLUSIVE TEACHING ACTION 

Abstract 

 

  This research aims to study the pedagogical practices used by teachers with disabled 
students in Early Childhood Education and Early Years of Elementary School, in function 
of the remote teaching methodology to know if the teaching for / with these students is 
being valid for teaching -learning. The relevance of the theme lies in the possibility that, 
based on the answers to the questionnaire, we can assess whether education is being 
of quality and equal for all in Brazil. In an exploratory and qualitative way, we applied an 
online questionnaire, for teachers of Early Childhood Education, and Elementary Years, 
who have disabled students and are monitoring learning and developing activities even 
at a distance, through remote teaching. The expectations for the conclusion of this 
research are the collection of the maximum possible answers, to analyze the responses 
of the teachers and soon after we can make relationships and discussions about the 
study and thus be possible to give visibility to inclusive education with the due importance 
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that is to have, and contribute with suggestions of didactic methodologies for the future 
internship students and teachers, who were the ones who pushed for this study to start. 

 
 
Keywords: inclusive education, teaching-learning, disability,and remote teaching 

Introdução 

  Iniciamos esse trabalho abordando a temática do direito da educação para todas as 
pessoas, sendo garantida e assegurada pelo Estado e PELA família. Através da 
Constituição Federal de 1988 se destaca no Capitulo III no artigo 205 o seguinte 
parágrafo, Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 

  O direito educacional está assegurado por normas, princípios, leis e regulamentos para 
todos aqueles envolvidos no processo de ensino aprendizagem. Esses conjuntos que 
estão a frente dos nossos direitos são importantes para indicar os deveres e direitos de 
todos na sociedade, mesmo que a realidades seja um pouco diferente as leis e normas 

nos proporcionam condição de cobrar e exigir dos governantes sua consolidação. 

  No tocante a situação da pessoa com deficiência, uma das principais contribuições da 
convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência é a definição do conceito de 
deficiência, que diz: “não é o limite individual que determina a deficiência, mas sim as 
barreiras existentes nos espaços, no meio físico, no transporte, na informação, na 
comunicação e nos serviços”, assim descontextualizando que a deficiência seja um 
“problema na/da pessoa com deficiência”, o que durante muito tempo foi limitado como 
um “problema” individual de quem tinha deficiência, não como uma causa social, que 
necessita do apoio de todos para que haja realmente a inclusão e participação de 
pessoas com deficiência que foram impedidas de fazer algumas atividades por serem 
consideradas como incapaz. 

  Enfatizamos também, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96, 
QUE DEFINE QUE a Educação Básica compreende a Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. As suas modalidades são: educação especial, educação 
de jovens e adultos, educação profissional, educação indígena, educação do campo, 
assim as escolas tem por obrigatoriedade que aceitar a matricula desses indivíduos. 

  Dessa forma, a educação é constituída também pelo direito da pessoa com deficiência, 
na qual está regida pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência), Lei n° 13.146 de 06 de julho de 2015, na qual está “[...] 
destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando á inclusão 
social a cidadania”, para ajudar nessa inclusão é fundamental a acessibilidade, que 
prevê a eliminação das barreiras que impedem o direito de participação da pessoa com 
deficiência. Vimos que o que limita a pessoa com deficiência são as barreiras no 
ambiente social e físico, desse modo, para que ocorra a inclusão realmente, na prática, 
um dos fatores necessários é acessibilidade. No tocante ao presente, com a pandemia 
do covid 19, as escolas tiveram que rever o formato de suas aulas, ocorrendo em muitos 
casos através dos meios de tecnologias, das redes sociais e demais aplicativos de 
internet como ferramenta de ensino. Assim, as aulas antes presenciais agora são online, 
por meio de vídeo-aula, gravações, aplicativos de mensagens e entre outros. 
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Metodologia 

 

  O processo de investigação da pesquisa teve início com estudo sobre o tema na 
internet, posteriormente com pesquisas bibliográficas e documental, consecutivamente 
a leitura analítica e fichamento, que serviu para a produção textual do embasamento 
teórico. Esse estudo tem como temática identificar os conhecimentos e estratégias dos 

docentes que atua no Ensino Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

  Foi realizada uma pesquisa exploratória, com abordagem metodológica de 
investigação qualitativa, coletamos os dados através de um questionário feito pela 
plataforma google forms, no qual compartilhamos o link: 
(https://forms.gle/1uWdCexdZbAjk44B6) com conhecidos docentes em nossas redes 
sociais, o questionário foi destinado a professores que tem alunos deficientes, que 
ensina em sala de aula do Ensino Infantil e Anos iniciais do Ensino Fundamental. 

  De acordo com os resultados do questionário, fizemos a analise das respostas com 
base nos fundamentos de conhecimentos em: educação inclusiva, ensino-
aprendizagem, didática, acessibilidade, professores, alunos, família, deficiências, e 
ensino remoto. 

 

Resultados e Discussões 

 

  A coleta dos resultados como informado está sendo através do questionário, contendo 
22 perguntas sobre o professor, suas estratégias e metodologias utilizadas, e algumas 
perguntas descritivas. Dentre os 27 participantes que até agora responderam, dezoito 
são professores do Ensino Infantil e, nove são do Ensino fundamental (1º a 5º serie), 18 
disseram que tem de auxiliar de sala, e 23 marcou que tem ou tiveram aluno com 
deficiência. Vale ressaltar a importância da colaboração desses professores para o 
desenvolvimento desse estudo, no qual foi possível relacionar a teoria docente com a 
prática vivenciada. A analise das perguntas segue a sequencia da ordem sequencial 
que começa com a identificação dos docentes respondentes, no qual foi preservada. As 
respostas foram escolhidas aleatoriamente como era analisadas. 

 
Conclusão 

 

  De acordo com a atual situação em que o planeta encontra-se em decorrência da 
pandemia-COVID19 que modificou toda a nossa rotina, principalmente nas profissões 
que exigia contato físico, pois tiveram que se adaptar a estratégias de comunicações 
que possibilitasse o contato a distância, como o método remoto, que tem contribuído 
bastante para manter o contato. 

  Assim sendo tivemos também que mudar um pouco o foco da pesquisa, que ate então 
seria desenvolvida presencialmente com professores e alunos em sala de aula, em 
decorrência dessas mudanças o tema da pesquisa ficou: Ensino e Inclusão escolar: 
estratégias docentes para o ensino remoto de deficientes, contudo a parte de 
observação não foi possível ser realizada, devido todas as escolas estarem fechadas, 
mas com as ferramentas tecnológicas disponíveis ao nosso alcance, conseguimos 
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estudar sobre a temática, e ‘aplicar’ o questionário que desde o principio da pesquisa 
tinha como metodologia investigativa a ser utilizado para coleta de informações 

para/com os professores. 
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TÍTULO: ENSINO E INCLUSÃO ESCOLAR: ESTRATÉGIAS DOCENTES PARA 

APRENDIZAGEM INCLUSIVA 

Resumo 

 

  Iniciamos esse trabalho abordando a temática do direito da educação para todas as 
pessoas, sendo garantida e assegurada pelo Estado e pela família. O direito 
educacional está assegurado por normas, princípios, leis e regulamentos para todos 
aqueles envolvidos no processo de ensino aprendizagem. Investigar como os 
professores estão lidando com as aulas remotas nesse período de pandemia do covid 
– 19 e quais métodos estão utilizando ou que poderiam utilizar para auxiliar no 
desenvolvimento e aprendizagem dos alunos com deficiência. A população foi 
surpreendida por uma pandemia jamais vista no Brasil e no mundo inteiro, devido a isso 
a sociedade praticamente parou, as aulas canceladas sendo preciso que encontrassem 
uma nova forma de se fazer educação, em meio disso surgiu o ensino remoto como 
uma solução para não deixar que os alunos fossem prejudicados, assim as aulas 
passaram em muitos lugares serem virtuais, professores foram obrigados a encontrar 
métodos para ensinar e garantir a aprendizagem dos educando, dessa forma encontra-
se os alunos com deficiência que necessitam de um olhar especial e precisam ser 
incluídos nesse novo normal, tendo em visto as técnicas de ensino dos professores 
deveriam ser acessíveis para todos. O resultados da pesquisa foi dado através da 
aplicação do questionários com professores, os dados apresentados mostram como os 
educadores estão lidando com o ensino-aprendizagem dos alunos nesse período de 
isolamento social. 

 
 

Palavras-chave: Educação inclusive – Ensino remoto – Deficiência – Alunos 

TITLE: SCHOOL TEACHING AND INCLUSION: TEACHING STRATEGIES FOR 

INCLUSIVE LEARNING 

Abstract 

 

  We started this work by addressing the issue of the right to education for all people, 
being guaranteed and ensured by the State and the family. Educational law is ensured 
by rules, principles, laws and regulations for all those involved in the teaching-learning 
process. Investigate how teachers are dealing with remote classes in this pandemic 
period of the covid - 19 and what methods they are using or that they could use to assist 
in the development and learning of students with disabilities. The population was 
surprised by a pandemic never before seen in Brazil and in the whole world, due to that 
the society practically stopped, the classes canceled being necessary that they had to 
find a new way of doing education, in the middle of that the remote teaching appeared 
as a solution for do not let students be harmed, so classes have become virtual in many 
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places, teachers have been forced to find methods to teach and guarantee the learning 
of the students, in this way we find students with disabilities who need a special look and 
need be included in this new norm, in view of the teaching techniques of teachers should 
be accessible to everyone. The research results were given through the application of 
questionnaires with teachers, the data presented show how educators are dealing with 
the teaching-learning of students in this period of social isolation. 

 
 
Keywords: Inclusive education - Remote education - Disability – Students 

Introdução 

   Iniciamos esse trabalho abordando a temática do direito da educação para todas as 
pessoas, sendo garantida e assegurada pelo Estado e pela família. O direito 
educacional está assegurado por normas, princípios, leis e regulamentos para todos 
aqueles envolvidos no processo de ensino aprendizagem. Esses conjuntos que estão a 
frente dos nossos direitos são importantes para indicar os deveres e direitos de todos 
na sociedade, mesmo que a realidades seja um pouco diferente as leis e normas nos 
proporcionam condição de cobrar e exigir dos governantes sua consolidação. 

   O direito educacional está assegurado por normas, princípios, leis e regulamentos 
para todos aqueles envolvidos no processo de ensino aprendizagem. Esses conjuntos 
que estão a frente dos nossos direitos são importantes para indicar os deveres e direitos 
de todos na sociedade, mesmo que a realidades seja um pouco diferente as leis e 
normas nos proporcionam condição de cobrar e exigir dos governantes sua 
consolidação. 

   Vimos que o que limita a pessoa com deficiência são as barreiras no ambiente social 
e físico, desse modo, para que ocorra a inclusão realmente, na prática, um dos fatores 
necessários é acessibilidade. No tocante ao presente, com a pandemia do covid 19, as 
escolas tiveram que rever o formato de suas aulas, ocorrendo em muitos casos através 
dos meios de tecnologias, das redes sociais e demais aplicativos de internet como 
ferramenta de ensino. Assim, as aulas antes presenciais agora são online, por meio de 
vídeo-aula, gravações, aplicativos de mensagens e entre outros. Todavia, agora surge 
outro problema importante. Infelizmente, nem todas as pessoas tem acesso a esses 
meios tecnológicos, a falta de acessibilidade dificulta o ensino remoto, e assim os 
professores precisam buscar estratégias de aula pensando em dois fatores, como dar 

aula as crianças que não tem acesso a tecnologias e são deficientes? 

   Essa situação tem sido vista por muitos educadores como um desafio, é algo 
totalmente novo e ninguém estava prevendo uma situação assim. A preocupação de 
fazer com que os alunos possam absorver e aprender os assuntos não é uma tarefa 
fácil, além disso, em relação ao aluno com deficiência, parece ser um desafio maior, 
ministrar as aulas, dar o apoio necessário para todos os alunos de uma forma igualitária. 

   Diante desses empasses, professores, gestores, responsáveis e alunos precisam 
encontrar uma maneira para que o ensino seja proporcionado. Assim, os professores 
precisam elaborar suas aulas com novas estratégias que sejam capazes de atingir de 
uma forma eficaz todas as crianças com ou sem deficiência. 

 
Metodologia 
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   O processo de investigação da pesquisa teve início com estudo sobre o tema na 
internet, posteriormente com pesquisas bibliográfica e documental, consecutivamente a 
leitura analítica e fichamento, que serviu para a produção textual do embasamento 
teórico. A pesquisa foi realizada através de um computador e a partir das informações 
foram colocadas em um fichamento para depois construir o testo base da temática a ser 
trabalhada. 

  No tocante instante, levamos em consideração os relatos de professores encontrados 
em blogs e sites sérios, nos quais falavam sobre como se é trabalhar durante a 
pandemia e como se deu a mudanças dos métodos de ensino para o período de aula 
remota. 

De acordo com as informações alcançadas, fizemos as analises com base nos 
fundamentos de conhecimentos em: educação inclusiva, ensino-aprendizagem, 
didática, acessibilidade, professores, alunos, família, deficiências, e ensino remoto. 

 

Resultados e Discussões 

 
Ainda não está concluída.  
 
Conclusão 

 

  De acordo com a atual situação em que o planeta encontra-se em decorrência da 
pandemia-COVID19 que modificou toda a nossa rotina, principalmente nas profissões 
que exigia contato físico, pois tiveram que se adaptar a estratégias de comunicações 
que possibilitasse o contato a distância, como o método remoto, que tem contribuído 
bastante para manter o contato. 

  Assim sendo tivemos também que mudar um pouco o foco da pesquisa, que ate então 
seria desenvolvida presencialmente com professores e alunos em sala de aula, em 
decorrência dessas mudanças o tema da pesquisa ficou: Ensino e Inclusão escolar: 
estratégias docentes para o ensino remoto de deficientes, contudo a parte de 
observação não foi possível ser realizada, devido todas as escolas estarem fechadas, 
mas com as ferramentas tecnológicas disponíveis ao nosso alcance, conseguimos 
estudar sobre a temática. 
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TÍTULO: PLANO DE TRABALHO I 

Resumo 

O presente relatório é fruto do trabalho desenvolvido enquanto bolsista PIBIC/UFRN na 
modalidade iniciação cientifica e tecnologia da UFRN (ICT/UFRN) sob a orientação da 
professora Dr. Ângela Maria Chuvas Naschold. O trabalho vai relatar todo o processo 
do projeto no qual foi realizado diversas atividades e estudos. 
 

Palavras-chave: estudos- conhecimentos- desafios 

TITLE: READING + NEUROSCIENCES: Time, Space and Innovative Linguistic-

Pedagogical Activities in Integral Education. 

Abstract 

This report is the result of the work developed as a PIBIC / UFRN scholarship holder in 
the scientific initiation and technology modality at UFRN (ICT / UFRN) under the 
guidance of Professor Dr. Angela Maria Chuvas Naschold. The work will report the entire 
project process in which several activities and studies were carried out. 
 
Keywords: studies- knowledge- challenges 

Introdução 

De início é importante registrar que o projeto “Leitura + Neurociência: tempo, espaço e 
atividades linguístico – pedagógicas inovadoras na educação integral” trabalha 
essencialmente com a formação de professores alfabetizadores através de materiais e 
metodologias inovadoras, sendo que à partir do projeto principal são desenvolvidos 
vários subprojetos que ampliam o grau de ação do projeto principal. Dentro do projeto 
principal os conhecimentos adquiridos na III Jornada Internacional de Alfabetização foi 
o marco inicial do meu trabalho como bolsista de IC. No evento participei das seguintes 
atividades: Simpósio “Neuroeducação, aprendizagem e inclusão”, Workshop “Cantigas, 
trava-línguas e poemas: caminhos para a criança aprender”, Minicurso “Alfabetização + 
Neurociências: Portfólios Didáticos e Jogos Linguísticos Lúdicos como caminho 
metodológico”, Conferência “L'apprentissage de la lecture: de la recherche à 
l'application”, Mesa Redonda I, bem como as Mesas Redondas “A cultura letrada em 
Portugal, “A alfabetização no Brasil e as políticas públicas”, “Aspectos teóricos e práticos 
da alfabetização”, “Alfabetização, formação de professores e propostas de interface”. 
 
Durante o ano de 2019 foram realizadas reuniões quinzenalmente e houve a 
participação em um dos sub-projetos intitulado “A alfabetização e a formação de uma 
sociedade leitora no Seridó do RN”. Durante as reuniões semanais, discussões e 
estudos sobre a temática, foi produzido um texto que foi discutido junto com um grupo 
de 29 estudantes do Curso de Pedagogia /CERES que participaram ativamente do 
projeto. Tal texto de postura cientifica continha 32 recomendações direcionadas à 
alfabetização do Seridó do RN. 
 
No desenvolvimento do trabalho de IC fui orientada a realizar diversas leituras para 
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fundamentar os meus conhecimentos acadêmicos, como por exemplo, os livros: “Os 
neurônios da leitura: como a ciência explica a nossa capacidade de ler” (DEHANE, 
2012); “Aprendizado da leitura e da escrita: a ciência em interfaces.” (NASCHOLD, 
2015); “A fada Felícia e o enigma da leitura” (NASCHOLD, 2018); “Lineu e o enigma das 
letras” (NASCHOLD, 2016); “Metáforas, alfabetização e pesquisa na educação 
 
integral de crianças.” (NASCHOLD, 2015; PEREIRA, A, 2015; PEREIRA V; PINTO, 
2015); “Contando histórias com realidade aumentada: estratégia para promover a 
fluência da leitura infantil” (NASCHOLD, 2015); “As neurociências da leitura e a 
educação infantil”. (NASCHOLD, 2019; PINHO, 2019; PEREIRA 2019; ALCHIERI, 
2019), ambos de fundamental importância para o nosso aprendizado principalmente no 
estagio, no qual produzimos o relatório com mais facilidade. 
 
No evento do II Encontro de Pesquisas e Praticas Pedagógicas na Educação Infantil 
vivenciei a experiência de auxiliar a orientadora a ministrar a oficina “As Neurociências 
da Leitura e a Contação de Histórias”. Experiência significativa para aprender como 
acontece na prática e como ministrar uma oficina. 
 
No desenvolvimento das atividades de IC realizei busca de artigos no Google 
Acadêmico sobre textos em diversas línguas sobre metáforas, aprendi a utilizar sites 
que nem conhecia como, por exemplo, à pagina do Projeto Leitura+ Neurociências 
(http://www.leituramaisneurociencias.com/), as publicações no Instagram e Facebook 
da pagina do Projeto, e aperfeiçoei o meu conhecimento sobre o tema. Além disso, ao 
participar como debatedora na Mesa Redonda do I Jornada Online de Educação do 
DEDUC “Alfabetização em tempos de pandemia e a configuração da sociedade pós-
pandemia no Seridó do RN” foi desafiador, por ser a minha primeira apresentação diante 
de tantas pessoas. 
 
Sendo assim, durante o ano de realização dos projetos acima citados, esses pontos 
foram de maiores relevâncias e muito contribuíram com minha formação acadêmica. 
Ressalto ainda pontos menos evidentes como aprender a colocar publicações no Lattes, 
fazer as divulgações no instagram e facebook, ajudar a professora Ângela em pequenas 
coisas, fez ter grandes responsabilidades e aprendizado 
 

Metodologia 

 

1. Reuniões quinzenalmente; 

2. Encontros sistemáticos (mensais) de estudos com a indicação de leituras referentes 
ao trabalho. 

 

Resultados e Discussões 

 

Durante todo o período foi possível perceber que aperfeiçoei os meus conhecimentos 
específicos sobre o trabalho da pesquisa. Ampliei minhas atitudes éticas, de 
responsabilidades e tive mais comprometimento com os estudos; destaques na 
evolução para produzir relatórios, produzir textos e vencer a timidez nas apresentações 
em eventos. 
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Conclusão 

 
Conseguir realizar e concluir os objetivos proposto pela orientadora Ângela Chuvas, o 
desenvolvimento do projeto de pesquisa está sendo continuo 
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TÍTULO: Gestão e análise da cultura material móvel coletada as atividades de campo 

do Projeto Pesquisa Arqueológica em Casas de Fazenda na região Seridó do RN 

Resumo 

A materialidade, por si só pode abrir uma janela para o passado, nela está guardada 
nossa história (MILLER, 2013), é nesse sentido que, elencamos os espaços de casas 
de Fazendas do séculos XVIII-XIX, como base para nosso trabalho, primeiramente, por 
entender que esses lugares estiveram presentes durante todo o processo de 
colonização e povoamento da então chamada microrregião Seridó Potiguar, as casas 
de fazenda, foram (como ainda são) espaços de vivências, trocas e de grande 
importância na construção da cultura regional. Contudo, através da Cultura material e, 
sobretudo, do olhar arqueológico que, o projeto se propõe a pensar de maneira 
interdisciplinar os potenciais arqueológicos, histórico-cultural, econômicos e 
Patrimoniais desse lugares, sobretudo a partir da análise dos artefatos móveis neles 
encontrados. Ademais, o projeto está vinculado ao laboratório de Arqueologia do Seridó 
(LAS), ligado ao curso de licenciatura e bacharelado em História do Ceres-UFRN, 
campus Caicó/RN. 
 

Palavras-chave: Arqueologia. Fazendas. Materialidade Sertaneja. Seridó 

TITLE: Management and analysis of the mobile material culture collected in the field 

activities of the Archaeological Research Project in Farmhouses in the Seridó region of 

RN 

Abstract 

Materiality, by itself, can open a window to the past, our history is kept there (MILLER, 
2013), it is in this sense that we list the spaces of farm houses from the 18th-19th 
centuries, as the basis for our work, first , understanding that these places were present 
throughout the process of colonization and settlement of the so-called micro-region 
Seridó Potiguar, farmhouses were (as they still are) spaces for experiences, exchanges 
and of great importance in the construction of regional culture. However, through material 
culture and, above all, through the archaeological perspective, the project proposes to 
think in an interdisciplinary way about the archaeological, historical-cultural, economic 
and heritage potentials of these places, especially from the analysis of the mobile 
artifacts found in them. In addition, the project is linked to the Seridó Archeology 
laboratory (LAS), linked to the degree and bachelor's degree in History of Ceres-UFRN, 
campus Caicó / RN. 
 
Keywords: Archeology. Farms. Country materiality. Seridó 

Introdução 

A Microrregião do Seridó foi formada por uma intensa busca por terras, sobretudo, para 
a permanência da pecuária através da criação de gado Vacum. Como mostra 
Muirakytan Kennedy de Macêdo, a região fez parte de um processo, o qual, as ribeiras 
eram ocupadas gradativamente por benefício de sesmarias, de início a criação de gado 
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no litoral ficou insustentável, já que esta área era tida para o cultivo de cana-de-açúcar, 
o que impulsionou ainda mais a busca por outros espaços. (MACÊDO, 2012).  
 
A convivência da produção açucareira com a pecuária tornou-se antieconômica, a ponto 
de ser objeto de preocupação da Carta Régia de 1701, que proibia o criatório a menos 
de 10 léguas do litoral. Configurou-se dessa forma, a necessidade de separação entre 
a monocultura da cana e a pecuária, ensejando nos sertões um espaço diferenciado do 
açucareiro. (MACÊDO, 2012. p. 30) 
 
Nessa perspectiva, as casas de fazendas foram importantes não somente porque 
mudaram e caracterizaram a paisagem seridoense, mas por que foram responsáveis 
pelo desenvolvimento posterior a essas primeiras ocupações. Estamos falando da ótica 
comercial que se firmou, onde esta era local através das feiras livres, mas também era 
regional já que a carne de gado era comercializada para outras regiões, por exemplo. 
 
Isso é visível, principalmente, pela variedade dos artefatos encontrados; dentro dos mais 
variados tipos, podemos destacar materiais ligados a subsistência e a economia local; 
como as louças de barro, como também, artefatos ligados a um contato econômico com 
outras regiões como as faianças inglesas e portuguesas.  
 
Dessa forma, as evidências arqueológicas dos grupos sertanejos nesses locais, podem 
nos dar uma noção do cotidiano dessas pessoas, o que valoriza ainda mais o trabalho, 
já que estamos falando do “sertanejo um segmento que em raras ocasiões teve 
condições de deixar registros escritos sobre si próprio, tendo sido documentado 
somente através das lentes disformes dos segmentos dominantes” (SYMANSKI, 2008, 
P. 74).  
 
Do ponto de vista da Arqueologia Histórica, concordamos com Symanski, quando 
entendemos a cultural material móvel encontrada nesses espaços como commodities, 
termo que deriva da antropologia econômica que, enxerga a materialidade sertaneja, 
por sua valoração sócio-cultural, como demarcadora das vivências, ou até pelo seu valor 
econômica dentro da órbita espacial frente a outros commodities (SYMANSKI, 2008). 
Enxergando dessa maneira, a materialidade assume uma função de guia na pesquisa, 
e não somente de ilustração como comumente se tem feito em alguns trabalhos no 
Brasil.  
 
Vale destacar que, esse tipo de abordagem pode possibilitar para o projeto dialogar 
diretamente com outras áreas, assumindo assim uma característica interdisciplinar o 
que em nossa visão potencializar a pesquisa. Entre os várias assuntos possiveis de se 
trabalhar, podemos citar: a economia, a escravidão, os usos e mudança da paisagem, 
as origens ancestrais presentes nos artefatos (conhecimentos passados pelas 
gerações), o olhar patrimonial para esses objetos, entre inumeros outros temas e 
abordagens palpaveis para o Seridó, nessa perpectiva.  
 
Ademais, é interessante destacar os trabalhos de Nathália Diniz, a mesma que 
primeiramente em sua dissertação de mestrado, Velhas fazendas da Ribeira do Seridó 
(2008) e posteriormente um sua Tese, Um sertão entre tantos outros: fazendas de gado 
das Ribeiras do Norte (2013), construiu um profundo olhar para as fazendas do Seridó, 
principalmente ao estudar a Arquitetura, tendo em mente a indústria do criatório 
(contexto econômico em que esses espaços estavam inseridos). 

 

Metodologia 
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Num primeiro momento, a partir dos trabalhos de Nathália Diniz e do livro velhas famílias 
do Seridó foi feito o levantamento das principais fazendas que foram atuantes no 
período estudado (séculos XVIII-XIX), para que assim se pudesse achar a localização 
desses espaços, e posteriormente, ser feito o levantamento documental no Laboratório 
de Documentação Histórica (LABORDOC), a busca se pautou em documentos 
relacionado às fazendas e seus respectivos proprietários e “agregados”, foram 
pesquisados: inventário post mortem, certidões de nascimento, recibos de compra e 
venda, partilha de bens, entres outros. 

De início adentrando na parte prática, foram realizadas visitas às casas de fazenda, 
para que assim, pudéssemos selecionar os melhores lugares para a pesquisa. Até o 

momento foram realizadas duas intervenções; 

- Sítio Culimins 

O primeiro sítio arqueológico de casa de fazenda, o Culumins, fica localizado nas 
intermediações do município de Caicó-RN, este local foi escolhido por sua importância 
para o contexto do fins do século XVIII e durante todo o século XIX. Na época, a então 
fazenda Umari era pertencente ao Coronel da guarda nacional Francisco Antonio de 
Medeiros (1822-1896), e posteriormente pertenceu ao seu filho o Tenente Coronel da 
Guarda Nacional Antônio Cesino de Medeiro (1858-1926). A fazenda tem um potencial 
histórico enorme, a mesma está totalmente ligada ao que ficou conhecido como 
fenômeno do coronelismo, visto que seus proprietários mantiveram profunda influência 
política e econômica na região (LEAL, 2012). 

- Sítio Totoró 

O segundo Sítio Arqueológico fica localizado no município de Currais Novos/RN, 
pertencia ao sargento Mor Cipriano Lopes Galvão a partir de 1754. O lugar é de muita 
importância para a história da cidade de Currais Novos/RN, pois segundo fontes orais e 
o imaginário popular foi a partir desta fazenda que a cidade foi formada. Entretanto, o 
olhar que por nós foi proposto buscou evidenciar também, os grupos que ali conviveram 
(em ambos o sítios); escravos, trabalhadores, vaqueiros, como também, as produções 
relacionados a subsistência, alimentação, caça e confecção de utensílios. 

- Cultura material encontrada 

Entrando na parte prática de trabalho em laboratório, do sítio Culumins foram 
resgatadas 6.501 artefatos, enquanto que do sítio Totoró foram resgatados 2.963. Em 
ambos os sítios, essa cultura material integra o que é conhecido por tralha doméstica; 
utensílios do dia-a-dia dos indivíduos. Mas um lugar em especial chama nossa atenção, 
as cozinhas, já que a maior parte dos artefatos encontrados dialogam com este espaço 
(Moura, H., & Allen, S. J. 2015). São fragmentos de utensílios de louças de barro, louças 
Europeias (faianças inglesas e/ou portuguesas), talheres, resquícios da alimentação, 
tanto da caça, quanto da pecuária. 

Ao chegar no laboratório uma série de procedimentos são feitos em relação a estes 
artefatos; primeiro limpasse todos os fragmentos com escova e/ou auxílio de água (isto 
a depender o tipo de material e fragilidade); posteriormente vem a separação em cima 
das mesas e bancadas que, é orientada dado o nível, quadrícula em que os artefatos 
foram encontrados e o tipo de material (nesta fase a peças são etiquetadas e colocadas 
em sacos plásticos); verificação de peças que se enquadrem em descarte, por exemplo, 
materiais construtivos, peças menores do 1,5 milímetros, etc; Adiante temos a 
contabilização e o processo de remontagem dos fragmentos em peças maiores ou 
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inteiras quando possível; há também o processo de tombamento, o qual, cada 
fragmento ganha um número de identificação sequencial; e por último e não menos 

importante temos o processo de análise. 

 
Resultados e Discussões 

 

Em linhas Gerais, poderíamos dividir os artefatos em dois grande grupos, um ligado à 
produção, comércio e subsistência local e outro ligado a uma relação de troca com 
outros locais, vejamos cada um deles. 

Materialidade que representa uma maior au1tonomia local: 

- Louça Cerâmica (ou Loiça de barro) 

Estes artefatos podem representar uma autonomia seridoense, primeiramente porque 
sua produção é de caráter local, o qual na maioria das vezes era feito pelos moradores 
da região. Estes materiais estão extremamente ligados às feiras livres, espaços de 
conexão e comércio, onde esse commodities poderia ser vendido (ou trocado) para a 
atribuição de outros commodities. Ademais, esse material, pode ser pensado também 
pela lógica da ancestralidade, o qual o conhecimento, principalmente de feitura era 
passado de geração em geração (AMARAL, 2008). Ao serem analisados em laboratório, 
este tipo de material foi abordado pelo conceito de cadeia operatória, onde buscamos 
evidenciar o passo a passo de sua produção; matéria prima, acabamento, antiplásticos 
colocados na massa, tipo de queima, acabamento final, coloração, tipo de feitura, entre 
outros. 

- Artefatos Ósseos 

Os artefatos ósseos encontrados, como já afirmamos mostram tanto a pecuária como a 
caça. Foram resgatados ossos de Gado e Galinha (o que perspectiva-se a pecuária), 
mas também, ossos de pequenos animais da região como Tatu Peba e Preá (o que 
perspectiva-se a caça). Esse tipo de materialidade dialoga a busca pela subsistência, 
onde o sertanejo que detinha seus animais, mas também buscava na caatinga outras 

fontes de alimento. 

- Peças Lúdicas 

Esses tipos de artefatos, estão ligado a infância, geralmente são fabricados pela 
próprias crianças. São peças que foram reaproveitadas, como por exemplo, quando 
uma louça que ao se quebrar, seus fragmentos poderiam vir a formar um tabuleiro de 
damas. 

Materialidade que representa uma relação com outra regiões 

- Louças (faianças) 

Esse tipo de material nos indica uma relação de troca com outra localidades, já que na 
época estudado, as mesmas não eram produzidas no Brasil, mas sim no continente 
Europeu. As peças de louça apresentam cor predominante branca, com detalhes azuis 
na bordas, tratasse de pratos, tigelas, xícaras, entre outros (ZANETTINI 1986). 
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- Vidros e Grés 

Estes Artefatos (assim como a faiança) podem nos propiciar a compreensão dos 
primórdios da industrialização no Brasil, sobretudo, pois possibilitam a pensar as 
maneiras que essa primeira industrialização chegou aos sertões, ou seja, como isso foi 
recebido pelo sertanejo. No geral, os artefatos encontrado são garrafas industrializadas 
de mantimentos e/ou frascos de remédio. 

 
Conclusão 

 

O trabalho ainda está em andamento, mas com certeza os dados já catalogados 
poderão futuramente dialoga frente a outras fontes, como a documental e os relatos 
orais. No mais, entre alguns pontos já obtidos, podemos destacar o fato de que a 
cerâmica histórica do sítio Culumins apresenta o modo acordelado ou modelado como 
modo de feitura principal, o que pode indicar uma relação de heranças com as 
populações cativas, escravas e menos abastadas, já que esse aspecto técnico é muito 

comum nas culturas nativas e crioulas. 

Outro ponto que o projeto toca é o potencial que se distancia da maior busca no Brasil, 
já que a Arqueologia constantemente tem uma “admiração” pelas populações ditas pré-
históricas. Nesse sentido, a Arqueologia histórica no nosso país, é um campo ainda 
pequeno quando comparado ao primeiro aqui destacado, mas é interessante 
destacarmos alguns trabalho que contribuíram diretamente para o pensar da 
arqueologia histórica em nosso país, são eles: Amaral (2012 e 2019), Symanski (2008), 
(Moura, H., & Allen, S. J. 2015), Herberts (2019), Souza (2015), Queiroz (2015), Souza 
(2015). 
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TÍTULO: A FORMAÇÃO DOCENTE DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA ATUANTE 

NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM CAICÓ/RN E SUA RELAÇÃO COM 

A CIDADE EDUCADORA E O ENSINO DE GEOGRAFIA 

Resumo 

 

A compreensão de uma organização do espaço levando em consideração um contexto 
geográfico se dá em diversas perspectivas. Levando em consideração o contexto de 
organização do espaço e, trazendo à tona uma perspectiva mais concentrada no âmbito 
espacial das cidades, é de grande valia para a sociedade como integrante da mesma, 
analisar e perceber de onde, geralmente, parte essa organização. Assim, com base na 
análise desse contexto, a discussão da cidade é parte integrante da formação da 
sociedade como um todo, isto é, a cidade educadora. Desta forma, a presente pesquisa, 
vinculada ao projeto “intitulado “A cidade educadora e o ensino de geografia: desafios e 
perspectivas para a educação básica em Caicó/RN”, objetiva buscar compreender se a 
educação básica caicoense, está em consonância com as bases para a constituição de 
uma cidade educadora e a consequente formação de uma cidadania plena aos seus 
habitantes, terá na análise mais aprofundada sobre a formação e a atuação docente de 
Geografia na educação básica de Caicó – RN como parte relevante neste processo de 
entendimento das relações da cidade educadora com o ensino de Geografia, realizando 
pesquisas quantitativas e qualitativas relativas sobre a formação e a atuação docente 
de Geografia na educação básica de Caicó – RN, servindo, portanto, para compreender 
se o licenciado e licenciando em Geografia do CERES – UFRN possui uma formação e 
atuação coerente com a realidade nas instituições de ensino básico em Caicó. 

 
 
Palavras-chave: Cidade Educadora; Ensino de Geografia; Caicó. 

TITLE: HE TEACHING TRAINING OF THE GEOGRAPHY TEACHER ACTING IN THE 

BASIC EDUCATION INSTITUTIONS IN CAICÓ / RN AND THEIR RELATIONSHIP 

WITH THE EDUCATING CITY AND GEOGRAPHY TEACHING 

Abstract 

The understanding of an organization of space taking into account a geographical 
context occurs in several perspectives. Taking into account the context of the 
organization of space and, bringing up a more concentrated perspective in the spatial 
scope of cities, it is of great value for society as an integral part of it, to analyze and 
understand where this organization usually comes from. Thus, based on the analysis of 
this context, the discussion of the city is an integral part of the formation of society as a 
whole, that is, the educating city. Thus, the present research, linked to the project 
“entitled“ The educating city and the teaching of geography: challenges and perspectives 
for basic education in Caicó / RN ”, aims to understand whether basic education in Caico, 
is in line with the bases for the constitution of an educating city and the consequent 
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formation of a full citizenship to its inhabitants, it will have in the deeper analysis about 
the formation and the teaching performance of Geography in the basic education of 
Caicó - RN as a relevant part in this process of understanding the relations of educating 
city with the teaching of Geography, carrying out quantitative and qualitative research on 
the formation and teaching performance of Geography in basic education in Caicó - RN, 
thus serving to understand whether the graduate and undergraduate in Geography at 
CERES - UFRN has a training and performance consistent with reality in basic education 
institutions in 
 
Keywords: Educating City; Geography teaching; Caicó. 

Introdução 

1. COMPREENSÕRES INICIAIS DA PESQUISA 

A formação dos Docentes de Geografia e sua respectiva atuação na Educação básica 
compõe uma discussão que tem se destacado nos últimos anos, tendo em vista as 
mudanças às quais a sociedade enfrenta, onde há predomínio da fluidez, da 
instantaneidade, num mundo em movimento (SANTOS, 1999). 

Diante disso, torna-se cada vez mais necessário que se forme um professor que saiba 
lidar com as exigências atuais, possibilitando um ensino que possibilite ao educando 
realizar uma leitura de mundo complexa, considerando suas diferentes dimensões 
(LIBÂNEO, 1994). 

Ainda sobre a formação e atuação do professor de Geografia, especificamente, há 
algumas tensões que estão presentes na licenciatura. Entre estas se destaca a 
supervalorização do conhecimento disciplinar (específico da área) e um certo desprezo 
das ciências da Educação, o que evidencia uma tradição conservadora. 

Desta forma, fica evidente que a formação e atuação docente da Geografia na Educação 
básica tem sido “bastante marcada pela aprendizagem de conteúdos teóricos da 
Geografia acadêmica, e de suas diversas especialidades, sem uma reflexão sistemática 
de seu significado e de modos de sua atuação na prática docente” (CAVALCANTI, 1998, 
p. 96). 

Assim, o trabalho em questão, integrante do projeto de pesquisa “intitulado “A cidade 
educadora e o ensino de geografia: desafios e perspectivas para a educação básica em 
Caicó/RN”, vinculado a PROPESQ/UFRN, buscou compreender se a educação básica 
caicoense, está em consonância com as bases para a constituição de uma cidade 
educadora e a consequente formação de uma cidadania plena aos seus habitantes, terá 
na análise mais aprofundada sobre a formação e a atuação docente de Geografia na 
educação básica de Caicó – RN; como parte relevante neste processo de entendimento 
das relações da cidade educadora com o ensino de Geografia. 

 
Metodologia 

 

2. OS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUIS 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram realizados levantamentos 
bibliográficos relativos ao ensino de Geografia, em especial documentos relativos a 
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compreensão teórica relativa a “cidade educadora”, baseando-se em autores como 
Paulo Freire (1991), Milton Santos (1987) e Moacir Gadotti (1991;1993;2004), 

associados a literatura relativa a formação e atuação docente em Geografia; 

Também se destaca o levantamento documental do projeto político da licenciatura em 
Geografia do Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES/UFRN, buscando saber, 
principalmente, se estes documentos possui uma relação consonante com a realidade 
atualmente existente nas instituições de ensino básico em Caicó – RN e com os 
princípios da cidade educadora. 

Num segundo momento foram realizadas pesquisas quantitativas e qualitativas com os 
docentes de Geografia da Educação básica e discentes da Licenciatura em Geografia 
do Centro de Ensino Superior do Seridó - UFRN, onde se buscará compreender a 
formação e a atuação docente dos mesmos na educação básica de Caicó – RN, a partir 
destas diferentes perspectivas de quem está atuando e de quem ainda atuará na 
docência, num viés interacionista e coletivo, levando, assim, a compreender se o 
licenciado e o licenciando em Geografia do CERES – UFRN possui uma formação e 
atuação coerente com a realidade nas instituições de ensino básico em Caicó – RN. 

Estes dados obtidos, parcialmente, devido a pandemia da COVID-19, a qual paralisou 
as instituições de educação básica, principal espaço de realização da pesquisa, foram 
tabulados e sintetizados, para que seja possível a construção do relatório final do plano 
de trabalho, integrante do relatório final do projeto de pesquisa “A cidade educadora e 
o ensino de geografia: desafios e perspectivas para a educação básica em Caicó/RN”, 
a ser entregue para a PROPESQ-UFRN, após o desenvolvimento das atividades 

planejadas para o mesmo. 

 
Resultados e Discussões 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

De acordo com os objetivos definidos, havia a expectativa que, a partir do 
desenvolvimento do projeto de pesquisa, fosse possível realizar uma análise 
aprofundada sobre a formação e a atuação docente de Geografia na educação básica 
de Caicó – RN. 

Além disso, foi investigado minunciosamente se se o projeto político do curso de 
Geografia – Licenciatura do CERES/ UFRN possuía consonância com a realidade 
atualmente existente nas instituições de ensino básico em Caicó – RN e com os 
princípios da Cidade Educadora. 

E finalmente, buscou-se compreender se o licenciado e licenciando em Geografia do 
CERES – UFRN possui uma formação e atuação coerente com a realidade nas 
instituições de ensino básico em Caicó – RN. 

O projeto possuiu dificuldades para o respectivo desenvolvimento, principalmente a 
partir de março de 2020, com a pandemia ocasionada pela COVID-19, a qual paralisou 

as atividades presenciais nas instituições de ensino. 

Apesar destas dificuldades, o desenvolvimento e realização da pesquisa, mesmo 
parcialmente e remotamente, pode contribuir para uma melhor formação dos licenciados 
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em Geografia do CERES – UFRN, na medida em que buscou constituir esta relação 
entre a cidade educadora e a compreensão em que leve o futuro docente a utilizar os 
conhecimentos geográficos para uma compreensão crítica e reflexiva do mundo em que 
vivemos. 

 
Conclusão 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os processos educacionais formativos, tanto na formação docente no ensino superior, 
como na própria práxis na educação básica, ainda possui notórios distanciamentos da 
realidade. E esta distância aprofunda as dificuldades de uma geografia mais condizente 
com a realidade, a qual se efetivamente auxilie numa compreensão crítica do espaço 
geográfico e da própria cidade (CALLAI, 2001), como ocorre na educação básica no 
espaço brasileiro. 

Desta forma, a cidade educadora participa de forma fundamental para a compreensão 
do ensino da geografia, suprindo as dificuldades na própria formação docente do 
licenciado em Geografia, será relevante para compreender que este componente 
curricular que existe no ensino básico, possui crucialmente um papel bastante 
significativo no entendimento critico da dialética existente no âmbito do espaço 

caicoense. 

Com isso, acerca dessas discussões teóricas e empíricas apresentadas, a execução do 
projeto de pesquisa possibilitou a compreensão das cidades educadoras, a partir da 
compreensão e análise das ações do homem sobre o espaço, tornará os licenciados 
em Geografia, futuros docentes da Educação básica e mesmo da educação superior, 
capazes de compreender as informações defrontadas e/ou produzidas sem, contudo, 
perder a essência do conhecimento científico e o papel da universidade em contribuir 
diretamente com a sociedade, em especial a caicoense. 
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TÍTULO: VARIABILIDADE GEOQUÍMICA COMO INDICADORA DA PEDOGÊNESE NA 

CAATINGA 

Resumo 

Os Luvissolos são solos minerais eutróficos, normalmente pouco profundos a rasos, 
com presença de argilas de atividade alta (Ta) e horizonte B textural (Bt). Possuem 
ocorrência bastante associada a pedregosidade da Depressão Sertaneja. Na Caatinga, 
ocupam 13% da área e várias de suas características restringem o uso agrícola. São 
solos de exceção no contexto da totalidade dos solos brasileiros. A condição climática 
é desfavorável à permanência de água no solo, limitando o intemperismo químico nos 
Luvissolos. Todas as análises químicas, físicas e morfológicas são referentes a 37 perfis 
de Luvissolos presentes na Caatinga. Análises estatística descritiva, correlação de 
Pearson e Análise de Componentes Principais (PCA) foram utilizadas para observar o 
comportamento geral dos dados e definir agrupamentos. A PCA representou 73,95% da 
variação dos dados. 
 
Palavras-chave: Luvissolos; PCA; agrupamento; Caatinga. 

TITLE: Geochemical analysis of Luvisols in the semiarid region of Brazil 

Abstract 

Luvisols are eutrophic mineral soils, usually shallow to shallow, with high activity clays 
(Ta) and a textural B horizon (Bt). They have an occurrence quite associated with the 
stony Backcountry Depression. In the Caatinga, they occupy 13% of the area and several 
of its characteristics restrict agricultural use. They are exceptional soils in the context of 
all Brazilian soils. The climatic condition is unfavorable to the permanence of water in 
the soil, limiting the chemical weathering in Luvisolos. All chemical, physical and 
morphological analyzes refer to 37 profiles of Luvisols present in the Caatinga. 
Descriptive statistical analysis, Pearson correlation and Principal Component Analysis 
(PCA) were used to observe the general behavior of the data and define clusters. The 
PCA represented 73.95% of the data variation. 
 
Keywords: Luvisols; PCA; grouping; Caatinga 

Introdução 

Os Luvissolos ocupam grandes extensões nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco 
e Rio Grande do Norte. Ocorrendo predominante em um total de 98.938 Km2, sendo 
13,3% da região semiárida. A ocorrência de Luvissolos está ligado predominantemente 
na Caatinga, a Depressão Sertaneja e ao Planalto da Borborema (Estado da 
Paraíba)(Embrapa, 2018). As restrições ao uso agrícola envolvem algumas de suas 
características, tais como a baixa profundidade efetiva, a salinidade potencial, a 
pedregosidade, a suscetibilidade à erosão, textura muito argilosa e o défice hídrico, 
característica predominantemente na Caatinga. O manejo dos solos do semiárido deve 
levar em consideração os fatores geomorfológicos, pedológicos, as condições 
climáticas, as atividades atuais e pretéritas e a cobertura vegetal. O desenvolvimento 
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de atividades de produção sustentável depende do sistema de manejo empregado sobre 
os Luvissolos da Caatinga. 
 
Metodologia 

 
Os perfis de solo foram descritos como Luvissolos de acordo com o Sistema Brasileiro 
de Classificação de Solos - SiBCS (Embrapa, 1999, 2006, 2018) e abrangem as 
subordens Luvissolo Crômico e Luvissolo Háplico. Análises estatísticas descritivas 
foram realizadas, obtendo-se média, coeficiente de variação, coeficiente de assimetria, 
mediana, desvio-padrão e curtose. A curtose e o coeficiente de assimetria mostraram 
uma distribuição diferente da normal, o coeficiente de correlação de Pearson foi 
calculado para analisar as relações entre as variáveis. A Análise de Componentes 
Principais (PCA) foi executada para obter as variáveis com maior representatividade dos 
dados, os padrões e as relações entre as variáveis. Os componentes principais (CPs) 
resultantes da PCA com maiores autovalores foram utilizados para representar os 
dados. 
 
Resultados e Discussões 

 
Os Luvissolos são encontrados em cotas variadas na Caatinga, entre 40 e 760 metros 
acima do nível do mar (m.a.n.m.), com uma média de 393,29 m.a.n.m. Estão 
predominantemente em relevos suave ondulado e ondulado. O material parental dos 
solos analisados é predominantemente de rochas metamórficas, ocorrendo xistos, 
gnaisses, e saprólitos de ambos. Os Luvissolos rasos são maioria, com média de 71 
cm, porém ocorrem alguns valores positivos extremos, superando 1 metro de 
profundidade, assim como, perfis com espessuras de 50 cm ou inferiores. A saturação 
por bases foi geralmente elevada com a média de 84,02%. Quanto aos teores trocáveis 
de Mg2+ e Ca2+, foram mais elevados que os teores de Na+ e K+.Os solos analisados 
que são derivados de rochas metamórficas apresentam elevados teores de bases.  
  
O horizonte Bt dos Luvissolos retém mais umidade que o horizonte A, promovendo o 
intemperismo químico dos minerais primários e a formação de argila in situ (OLIVEIRA 
et al., 2008; LUZ et al.,1992; IBRAIMO et al.,2004). Evidenciando a formação do 
gradiente textural alternativo á lessivagem e explicando a ausência de cerosidade na 
maioria dos perfis analisados. O semiárido se caracteriza por precipitações 
pluviométricas de curta duração e alta intensidade, que associada com a baixa 
condutividade hidráulica dos Luvissolos, contribui com o escoamento superficial que 
promove a erosão laminar. Tal condição favorece a remoção das partículas mais finas, 
especialmente da argila e contribui com a formação do contraste textural dos solos em 
análise (OLIVEIRA et al.,2008). 
  
É possível identificar 3 grupos dentro da PCA na figura 1: i) perfis com material parental 
predominantemente composto por xistos com abundância de biotitas, hornblenda e 
muscovita, dispondo também de um solo derivado de sedimento capeando calcário e 
um solo derivado de gnaisse (A1); ii) perfis derivados de saprólitos de gnaisse com 
abundância de biotita e hornblenda, que também apresenta 5 solos derivados de 
sedimentos argilosos e arenosos, sendo três destes sedimentos aluviais, e um solo com 
material parental composto por xisto também foi identificado (A2); iii) perfis derivados de 
gnaisses (A3).  
gnaisses (A3).(Não entendi) 

O A1 apresenta teores médios menores de N total e C dentre os agrupamentos, ambos 
estão abaixo de 0,2%. Os teores médios de K+(0,05 cmolc/dm3), Na+(0,02 cmolc/dm3), 
Ca²+(6,28 cmolc/dm3) e Mg2+ (5,14 cmolc/dm3) também são baixos. 
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O A2 dispõe dos teores médios mais elevados de N total (0,74%) e C (3,46%). Apresenta 
também valores médios entre A1 e A3 de K+ (0,14 cmolc/dm3), Na+ (0,41 cmolc/dm3) 
e Ca²+ (8,67 cmolc/dm3). O teor médio de Mg2+ (6,73 cmolc/dm3) é o mais elevado 
dentre os agrupamentos. 

O A3 possui teores médios de C (0,25%) e de N (0,41%) acima do A1, porém, também 
são baixos. Apresenta os teores médios mais elevados de K+ (0,18 cmolc/dm3), Na+ 
(0,76 cmolc/dm3) e Ca²+ (13,73 cmolc/dm3). O teor médio de Mg2+ (6,48 cmolc/dm3) 
também é elevado e se aproxima do teor apresentado pelo A2. 

 
Conclusão 

 
Os Luvissolos estudados apresentam variabilidade pedogenética que não é abrangida 
pelas subordens do Luvissolo no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 
Recomenda-se a análise da variação geoquímica dos Luvissolos em ecossistemas mais 
úmidos. 
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Anexos 

 

 

Figura 1 – Agrupamento dos perfis de Luvissolos na PCA 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3300 

 

CÓDIGO: SB1189 

AUTOR: EDSON DOS SANTOS BRITO 

COAUTOR: JOSE JOAO LELIS LEAL DE SOUZA 

ORIENTADOR: SARA FERNANDES FLOR DE SOUZA 

 

 

TÍTULO: SOLOS ARQUEOLÓGICOS DA CAATINGA 

Resumo 

Múltiplas ondas de dispersão povoaram a América do Sul durante o final do Pleistoceno 
e o início do Holoceno. A arte e os artefatos rupestres mais antigos da Caatinga datam 
de 10.000 anos AP. Além disso, não há registro de atividades ancestrais em solos da 
Caatinga. Quatro perfis foram retirados, descritos e classificados em locais com um 
grande número de artefatos espalhados pela superfície e / ou arte rupestre. Mais cinco 
perfis foram descritos para representar o solo sem influência antrópica. Os solos são 
rasos e a transição entre os horizontes foi predominantemente clara ou abrupta. Os 
antrossolos na Caatinga têm valor e croma semelhantes aos horizontes antrópicos 
descritos nas terras escuras amazônicas. Os perfis são fortemente ácidos a levemente 
alcalinos e predominantemente possuem saturação por bases acima de 50% em todos 
os horizontes. Os antrossolos na Caatinga têm até 6 e 544 vezes, respectivamente, 
mais carbono orgânico e fósforo no solo em comparação com solos adjacentes sem 
influência antrópica. Além da ilita e da caulinita, a apatita e a calcita compõem as frações 
argila e silte e confirmam a influência humana na formação do solo. A datação por 
radiocarbono e termoluminescência indicam que os antrossolos na Caatinga são 
contemporâneos da maioria das terras escuras amazônicas. 
 
Palavras-chave: Solo – Arqueológico – Caatinga 

TITLE: ARCHAEOLOGICAL SOILS OF CAATINGA 

Abstract 

Multiple waves of dispersion populated South America throughout the late Pleistocene 
and early Holocene. The oldest rock art and artifacts in Caatinga are dated from 10,000 
BP. Besides that, there is no register of ancient activities in soils in Caatinga. Four 
pedons were taken, described and classified in sites with a high number of artifacts 
littering the surface and/or rock art. Five more pedons were described to represent soil 
without anthropic influence. Soils are shallow and transition between horizons was 
predominantly clear or abrupt. Anthrosols in Caatinga have value and chroma similar to 
the anthropic horizons described in Amazonian dark earths. The pedons are strongly 
acid to slightly alkaline and predominantly have base saturation above 50% in all 
horizons. Anthrosols in Caatinga have up to 6 and 544 times, respectively, more soil 
organic carbon and phosphorus compared to adjacent soils without anthropic influence. 
Besides illite and kaolinite, apatite and calcite compose the clay and silt fractions and 
confirm the human influence in soil formation. Radiocarbon and thermoluminescence 
dating indicate that Anthrosols in Caatinga are contemporaneous to the majority of 
Amazonian dark earths. 
 
Keywords: SOIL – ARCHAELOGICAL - CAATINGA 

Introdução 
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Os seres humanos migraram ao longo da América do Sul há cerca de 15.500 anos antes 
do presente (BP) (CRAMON-TAUBADEL; STRAUSS; HUBBE, 2017) e produziram 
evidências de ocupação em biomas tropicais úmidos e subtropicais, como Amazônia 
(CLEMENT et al., 2015), floresta tropical (ARAUJO et al., 2017), cerrado brasileiro 
(SOUZA et al., 2016), região dos pampas (DUBOIS; POLITIS, 2017) e outros. Esses 
seres humanos não apenas caçavam animais, mas transportavam plantas e 
intencionalmente ou acidentalmente queimavam áreas, o que alterava a composição 
vegetal dos habitats locais (DILLEHAY, 2008; HECHT, 2003; LEVIS et al., 2017; NEVES 
et al., 2004; ROOSEVELT, 2000). Comunidades humanas antigas podem ser 
rastreadas pelas propriedades do solo. No Brasil, as atividades das populações 
indígenas na era pré-colombiana criaram solos altamente férteis na floresta amazônica. 
Além da alta fertilidade, estes solos apresentam cor marrom-escura ou preta, estrutura 
granulosa e tipo granular, fragmentos de cerâmica e carbono orgânico superior, teores 
de P e Ca do que em solos imaculados (CUNHA et al., 2007). Esses solos são 
chamados de Terra Escura da Amazônia porque são propriedades singulares 
(GERMAN, 2003; SOMBROEK, 1966). Restos sugerem que os seres humanos 
ocuparam a Caatinga aos 9.670 anos da BP (Alvim, 2008). Apesar das abundantes 
pinturas não datadas em cavernas e pedregulhos no Nordeste brasileiro (AZEVEDO 
NETTO; OLIVEIRA, 2015), não há registros de atividades antigas em solos. A Caatinga 
é a maior unidade de bioma floresta sazonalmente seca nos Neotrópicos (DRYFLOR et 
al., 2016). Os solos da Amazônia e Caatinga diferem consideravelmente em termos de 
profundidade, mineralogia, textura e disponibilidade de água. Essas diferenças podem 
modificar as interações entre os processos do solo e as condições dos artefatos 
humanos, especialmente os de origem orgânica (ossos, carvão, cinzas, conchas, etc.), 
que são utilizados como indicadores pedológicos da ocupação humana antiga. A 
hipótese do estudo é a de que atividades antrópicas antigas como estas em terras 
escuras da Amazônia foram instaladas e promoveram características físico-químicas 
contrastantes em relação aos solos da Caatinga. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 
apresentar solos antrópicos na Caatinga. Esses resultados podem ampliar o debate 
atual sobre a antiga ocupação humana na paisagem da Caatinga. 
 
Metodologia 

 
Perfis de solo serão abertos, descritos e terão seus horizontes coletados em áreas com 
indícios de comunidades antigas no Seridó Potiguar e Cariri Paraibano, tais como 
pinturas rupestres, ossos e cinzas. Os perfis serão descritos e classificados de acordo 
com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SANTOS et al., 2013), World 
reference base for soil resources (IUSS WORKING GROUP WRB, 2014) e Soil 
Taxonomy (SOIL SURVEY STAFF, 2010). As amostras de solo serão secas ao ar, 
destorroadas e tamisadas em peneira de 2 mm previamente a análise de reatividade do 
solo, textura e teor de matéria orgânica. O pH do solo em água será determinado em 
uma solução 1:2,5 (solo : água deionizada), acidez potencial (H + Al) e cátion trocáveis 
(Al3+, Ca2+, Mg2+, K+, Na+) conforme métodos consolidados para solos tropicais 
(EMBRAPA, 2011). A partir desses resultados serão calculadas a soma de bases (SB = 
Ca2+ + Mg2+ + Na+ + K+), a capacidade de troca catiônica efetiva (t = SB + Al3+), a 
capacidade de troca catiônica total (T = t + (H + Al)) e a saturação por bases (V% = SB/ 
T). O teor de areia, silte e argila serão determinados após agitação lenta com 0,1 M 
NaOH pelo método da peneira-pipeta. O teor de C orgânico do solo será determinado 
por digestão ácida de acordo com o método Walkey-Black (SILVA; MENDONÇA, 2007). 
Amostras indeformadas de solo serão coletadas da superfície do solo até um metro de 
profundidade, ou até a rocha fresca, em intervalos de 20 cm. Tais amostras serão 
utilizadas para determinação da densidade do solo e densidade de partículas pelo 
método do anel volumétrico e balão (EMBRAPA, 2011). A curva de retenção de água 
do solo será mensurada nos potenciais -6 , -8, -10, -30, -60, -100, -300 e -1500 kPa 
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através da mesa de tensão e aparelho de Richards (EMBRAPA, 2011). Porosidade total, 
capacidade de campo e ponto de murcha permanente serão calculados a partir dos 
dados obtidos. Essas e análises descritas acima serão executadas no Laboratório de 
Rotina de Solos da Universidade Federal de Viçosa, uma vez que o Centro de Ensino 
Superior do Seridó ainda não dispõe de estrutura laboratorial. 
 

Resultados e Discussões 

 
Todos os perfis com horizonte A antrópico foram coletados e estão relacionados com 
abrigos em rocha granítica com pinturas de tradição pré-colombiana, o que reforça o 
uso e ocupação destas áreas. Foram coletados 9 perfis, sendo 4 com horizonte A 
antrópico e 5 sem influência antrópica. Sendo, segundo a SiBICS (Sistema Brasileiro de 
Ciência do Solo) com horizonte A antrópico: SP1-NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico 
antrópico, SP2-NEOSSOLO LITÓLICO Hístico antrópico, SP3-NEOSSOLO LITÓLICO 
Distroúmbrico antrópico, SP4-NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico antrópicoantrópico. Os 
sem influência antrópica foram classificados em: SP5-NEOSSOLO REGOLÍTICO 
Eutrófico saprolítico arênico, SP6-NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico fragmentário, SP7-
LUVISSOLO CRÔMICO Órtico Vertissólico, SP8-NEOSSOLO REGOLÍTICO Húmico 
léptico, SP9-NEOSSOLO FLÚVICO Psamítico Ta Eutrófico léptico. SP1, SP2 e SP3 
apresentaram estruturas ósseas em seus horizontes, SP3 e SP4 também apresentaram 
estruturas de carvão em seus horizontes, SP1 e SP3 apresenta cacos de cerâmica em 
sua superfície; a datação da cerâmica presente em 2P3 foi datada por 
termoluminescência em 490 ± 60 anos A.P. Os solos de horizonte A antrópico 
apresentaram até três, seis e 671 vezes mais C orgânico, Ca, P trocáveis do que os 
solos adjacentes, respectivamente. No Seridó Potiguar foram realizadas visitas técnicas 
em 5 geossítios inseridos nos municípios de Acari-RN e Parelhas-RN, a serem 
coletados precisamente nas coordenadas 6°25’31.79’’S – 36°35’39.35’’W com dois 
possíveis testemunhos de fogueiras indígenas, 6°24’24.79’’S – 36°35’21.88’’W – com, 
no mínimo, 5 testemunhos de fogueiras indígenas, 6°24’03.35’’S – 36°33’44.46’’W, com 
7 testemunhos de fogueira indígena, 6°29’06.89’’S – 36°36’48.89’’W, com testemunho 
de possível sepultamento e fogueiras indígenas, e nas coordenadas 6°42’39.76’’S – 
36°38’06.93’’W. Em tais locais foram feitas breves descrições da Geodiversidade local, 
observando a vegetação, litologia, geomorfologia e também topografia. Devido ao 
estado emergencial de isolamento da pandemia causada pelo Covid-19, ficou 
impossibilitado de realizar as coletas das amostras de solo para análises posteriores 
nesta área. 
 
Conclusão 

 
Os fatores de contribuição antrópica na formação do solo na Caatinga foram 
indentificados pelos mais elevados teores de P, Ca2+ e C orgânico. Estes solos 
apresentam diferentes propriedades físico-químicas provenientes do clima e dos 
processos pedogenéticos que condicionam sua diferenciação das terras pretas 
amazônicas. Terra preta amazônica e solos altamente produtivos da civilização asteca 
são comumente classificados como Antrossolos Préticos. Os perfis de solo n° 2, 3 e 4 
possuem todos os requisitos para serem classificados como Antroposolos, exceto pela 
espessura abaixo de 50 cm. Portanto, sugerimos uma revisão de sua espessura. Além 
disso, sugerimos a inclusão da classe ‘Antrosolos’ no Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos e ‘Antrosolos’ na Soil Taxonomy, uma vez que solos que foram 
profundamente modificados por atividades humanas ocorrem além das fronteiras da 
Amazônia e da costa Atlântica. A coleta de solos na região do Seridó Potiguar poderá 
reforçar a necessidade da inclusão dos solos de influência antrópica da Caatinga no 
SiBCS e Soil Taxonomy. 
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TÍTULO: RECONSTRUÇÃO PALEOAMBIENTAL DA CAATINGA POR FITÓLITOS 

Resumo 

     A reconstrução Paeloambiental faz uso dos avanços dos estudos das estruturas 
macroestruturais., No presente trabalho analisou-se os tipos e quantidade de fitólitos em 
solos da Caatinga. Perfis de solo foram abertos e amostras foram coletadas para 
descrição e contabilização de fitólitos conforme metodologia preconizada. Fitólitos 
relacionados a família das Poaceae foram encontrados em todos os horizontes dos 
solos. Esses também foram os mais recorrentes e abundantes, mostrando a relação da 
cobertura vegetal da Caatinga com a gênese desses solos.  
 
Palavras-chave: Fitólitos. Paleoambiente. Caatinga. 

TITLE: PALEO-ENVIRONMENTAL RECONSTRUCTION OF CAATINGA BY 

PHYTOLOGY 

Abstract 

 

     The Paeloambiental reconstruction makes use of the advances in the studies of 
macro-structural structures. Soil profiles were opened and samples were collected to 
describe and account for phytoliths according to the recommended methodology. 
Phytoliths related to the Poaceae family were found in all soil horizons. These were also 
the most recurrent and abundant, showing the relationship between the Caatinga 
vegetation cover and the genesis of these soils. 

 
 
Keywords: Phytoliths. Paleoenvironment. Caatinga. 

Introdução 

    A biomineralização em tecidos vegetais de fitólitos está relacionada ao acúmulo de 
silício absorvido pelas raízes da solução do solo, atuando assim na compreensão entre 
a relação da matriz orgânica e o processo de formação e acúmulos dos cristais. Os 
fitólitos são pequenas concreções de sílica (SiO2) precipitadas dentro das células, 

paredes celulares e espaços intercelulares. 

    Os estudos do processo da mineralização iniciam no século XVIII, e nas décadas de 
80 e 90 do século XX proporcionou com as aplicações microscopias os estudos de 
microestruturas como os Fitólitos. Reconstruções paleoambientais podem ser obtidas 
de sedimentos coletados nos próprios sítios arqueológicos ou fora destes (PIPERNO; 
BECKER, 1996; LENTFER et al., 2002). 
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    O tamanho e forma dos fitólitos geralmente são indicativos da família de plantas ou 
do gênero que os produziu. Como alguns fitólitos podem ser relativamente estáveis no 
solo por milhares de anos, eles podem fornecer informações sobre mudanças na 
vegetação e processos pedogênicos durante o final do Quaternário. Apesar de seu 
potencial, estudos com fitólitos na Caatinga são raros (SANTOS, JEAN CARLOS et al., 
2011). 

    O referido trabalho buscou descrever e analisar a presença de fitólitos em solos do 
Cariri Paraibano e Seridó Potiguar, aplicando as técnicas e conhecimentos para buscar 
compreender a composição fitológica da região, e avançar em uma reconstrução 
paleoambiental na Caatinga. 

 
Metodologia 

 

     Três perfis foram abertos, descritos e coletados de forma a representar a diversidade 
de solos no Cariri Paraibano. Os fitótilos foram identificados em amostras de solo 
coletadas do contato lítico até a superfície em intervalos de 10 cm. Devido as restrições 
que a pandemia do Coronavírus causou não puderam ser coletados e analisado 
amostras do Seridó Potiguar. 

    Os perfis foram descritos e classificados de acordo com o Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos (SANTOS, H G S et al., 2013), World reference base for soil 
resources (IUSS WORKING GROUP WRB, 2014) e Soil Taxonomy (SOIL SURVEY 
STAFF, 2010). 

    A identificação dos corpos sílicos foi executada em lâminas com a fração silte, usando 
óleo de imersão para facilitar a visualização em um microscópio ótico Olympus CX31 
com magnificação de 400 vezes. Cinquenta campos foram escolhidos para observação 
e contagem dos corpos silicosos em cada amostra e solo. Os tipos de fitólitos foram 
identificados de acordo com a terminologia usual (Madella et al., 2005). 

    Em função das limitações de tranporte e uso de laboratório instaladas pelo pandemia 
de COVID-19, os estudos da pesquisa tiveram que ser restringidos aos dados que foram 
possíveis de ser realizados, não abarcando sua totalidade. 

 
Resultados e Discussões 

 

     As formas e abundância dos fitólitos identificados variam entre os perfis de solo e os 
horizontes (Tabela 1). Fitólitos alongados dominaram e, em geral, a quantidade de 
fitólitos diminuiu com o aumento da profundidade. Latossolos e Nessolos apresentaram 
as maiores quantidades de fitólitos comparados aos Luvissolos. 

    A ocorrência de fitólitos alongados é associada com a família Poaceae, que é presente 
nos sítios de coleta. Essa família possui uma ampla distribuição geográfica em vários 
ecossistemas (BFG, 2015; Pereira et al., 2018). 

Table 1. Fitólitos detectados na área de estudo. 

Profundida e (cm)           Tipo (número de indivíduos) 
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Hyperdystric Cambisols (Anoloamic, Humic, Anoloamicnovic)/ LATOSSOLO AMARELO 
Distrófico típico 

5                                        elongate (8) 

15                                      elongate (1), bilobate short cell (1) 

25                                      n.d. 

35                                     elongate (2), bilobate short cell (1) 

45                                       n.d. 

55                                      elongate (3) 

65                                     elongate (4) 

75                                     elongate (1) 

85                                     elongate (2) 

95                                     elongate (1) 

105                                   n.d. 

Endoleptic Umbrisols (Pantoloamic, Hyperdystric)/ NEOSSOLO REGOLÍTICO Húmico 

léptico 

0                                     elongate echinate long cell (2) 

10                                   elongate echinate long cell (2) 

20                                   elongate echinate long cell (4), trapeziform short cell (1) 

30                                   n.d. 

40                                  elongate echinate long cell (4) 

50                                  elongate echinate long cell (1) 

60                                  elongate echinate long cell (2) 

70                                 elongate echinate long cell (4) 

80                                 elongate echinate long cell (1) 

Haplic Luvisols (Pantoloamic, Pantohypereutric, Ochric)/ LUVISSOLO CRÔMICO Órtico 
saprolítico 

0                                    elongate echinate long cell (2) 

10                                  bilobate short cell (1) 
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20                                  n.d. 

30                                 elongate echinate long cell (3) 

40                                elongate echinate long cell (1) 

50                               elongate echinate long cell (1) 

60                                elongate echinate long cell (1) 

70                                n.d. 

80                                n.d. 

90                                n.d. 

100                               n.d. 

110                               n.d. 

120                               n.d. 

130                               n.d. 

140                               n.d. 

150                              n.d. 

n.d.=non-detected. 

 
Conclusão 

 

     Dentre as amostras coletadas observa-se que houve três grupos de classificação de 
solos sendo o Latossolo amarelo, Neossolo regolítico e Luvissolo Crômico. são 
encontrados em maior abrangência no semi-árido, “os solos de maior abrangência nesta 
região são os Latossolos, os Argissolos, os Neossolos Quartzarênicos e Litólicos, os 
Planossolos e os Vertissolos.” 

     Observando assim que a quantidade de fitólitos diminuiu com o aumento da 
profundidade. E que nos Latossolos e Nessolos foramm encontradas as maiores 
quantidades de fitólitos comparados aos Luvissolos. 

    Os Fitólitos mais encontrados são classificados como alongados e associados com a 
família Poaceae, que estão associadas as gramineas, essa familia possui cerca de 700 
gêneros e 10.000 espécies, distribuídas em todas as regiões do planeta, 
preferencialmente em áreas abertas, destacando-se em ambientes savanícolas como 
aponta (Filgueiras 2002). 
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TÍTULO: JOGOS DE DIZER E TRÂNSITO DE VERDADE SOBRE A EDUCAÇÃO 

NACIONAL 

Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar a constituição da verdade como produção 
social e histórica, tratando-a sob a questão da discursividade e dos efeitos de sentido 
que tal operação faz incidir sobre a posição sujeito-professor no Brasil. Trata-se de um 
gesto de leitura discursiva que considera o discurso no escopo de um trabalho com e 
pela verdade e em consonância com o dizer proveniente da cobertura da mídia sobre a 
educação nacional, a saber: capas da revista Nova Escola, em formato digital. Tem-se 
como base teórica as contribuições da Análise do Discurso de vinculação francesa e 
como norte metodológico as assertivas de Michel Foucault sobre o saber e o poder, a 
partir da proposta de sua arqueogenealogia. Disso, importa discutir e problematizar, à 
luz dos textos da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tidos como 
objetos de análise, a vinculação do discurso à verdade, ao saber-poder e à parresía. 
Uma vez constituindo-se como ferramentas que mobilizam íngremes relações de poder-
saber, considera-se que os discursos operados e atrelados a tais objetos suscitam o 
entrelaçamento político na constituição do ser professor, tendo em vista os efeitos de 
gerenciamento e subjetivação prescritos pelos documentos de base legal. 

 
 
Palavras-chave: Discurso. Parresia. Sujeito-professor. Saber-Poder. 

TITLE: SAYINGS GAMES AND TRUTH TRAFFIC ABOUT THE NATIONAL 

EDUCATION 

Abstract 

 

This paper aims to investigate the condition of truth as a social and historic production, 
addressing its occurance under the discursivity issue and under the meaning effects, 
which are linked to the teacher-subject position in Brazilian context. It is a discursive 
reading gesture to consider the meaning effects and truth willing, based on the sayings 
that may be reached on the legal regulator documents of the Brazilian national education 
system, as well as the ones reached on media coverage of the local education issues, 
such as: covers of the Nova Escola magazine that come in digital format. This study is 
based on the French Discourse Analysis theory and it is methodologically linked to the 
Michel Foucault’s studies about knowledge-power, and also regarding the proposition of 
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the archeogenealogy. The main goal is to discuss, through the institutional and regulating 
documents of the Brazilian Federal Constitution (CF/1988), Education Law (Law of 
Directives and Bases of National Education – LDB) and the National Common 
Curriculum (BNCC), the concepts of discourse and its connection to the truth, 
knowledge-power and parresía. Working as tools that mobilize knowledge-power 
relations, we see discourses providing a political interlacing on teacher-subject, 
underlining effects of management and subjectivity which are adressed by the legal 
documents of Brazilian education. 

 
 

Keywords: Discourse. Parresia. Teacher-Subject. Knowledge-Power. 

Introdução 

 

Diante do cenário educacional contemporâneo, este trabalho busca empreender uma 
investigação que trata da produção discursiva do sentido, das vontades de verdade e 
das relações de poder-saber, considerando, para tanto, o revestimento discursivo dos 
documentos que compõem a base da legislação educacional no Brasil. Documentos 
esses que são aqui considerados como enunciados que devem ser tratados em sua 
irrupção de acontecimento discursivo. 

 

Entendemos que tais documentos são mobilizadores e produtores de subjetividade, em 
especial no que tange ao professor e às posições e lugares discursivos por ele ocupados 
e a ele reservados no escopo da visibilidade pública. Nesta perspectiva, este estudo 
ancora-se nos pressupostos teórico-metodológicos da Análise do Discurso de vertente 
francesa, o que nos permite discorrer sobre o conceito de saber-poder que foi 
empreendido pelo filósofo Michel Foucault, tratando-se, nessa conjuntura, de um 
conceito basilar para o que podemos denominar de método arqueogenealógico. 

 

Com efeito, consideramos a relação mútua entre saber (arqueologia) e poder 
(genealogia) no sentido de nos aproximarmos dos postulados foucaultianos no escopo 
de sua crítica aos saberes e de sua proposta de entender as produções da sociedade 
como fatos de discurso (destacando aqui os documentos reguladores da educação 
nacional brasileira). 

 

A legislação educacional, vista a partir de seu revestimento discursivo, é um instrumento 
de disciplinamento, controle e regulação de práticas, entrelaçado por enunciados que 
emanam e mobilizam o cruzamento das relações de poder-saber (FOUCAULT, 2010). 
É ela um conjunto de instrumentos de base histórica, cuja fundamentação é fruto de 
uma formulação organizada por profissionais que definem o que acreditam ser crível e 
necessário para o bem comum da coletividade. Isso acontece via educação e pelo 
prisma da equiparação social do Brasil como país atento aos preceitos do 

desenvolvimento econômico. 
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Norteados por saberes e poderes de um determinado tempo histórico e levando em 
consideração interesses das esferas política e econômica, tais documentos-guia são 
operadores de discursos outros, possíveis de serem retomados por uma memória social, 
geradores de determinados efeitos de sentido e não outros em seu lugar (FOUCAULT, 
2019). 

 

Assim sendo, seguimos aqui a hipótese central de que pelo gesto de uma leitura 
discursiva dos documentos que formam a base legal da educação nacional 
(Constituição Federal de 1988 – CF/1988), da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB) e da Base Nacional Comum Curricular – BNCC) pode-se alcançar o 
revestimento de poder-saber que é endereçado à educação e, em especial, ao sujeito-
professor. Tal hipótese nos faz considerar a condição histórica do dizer, isto é, a 
historicidade do falar sobre a educação no Brasil, importando também discutir o trabalho 
da mídia sobre tal questão. 

 

Assim, é possível discutir os atravessamentos e as condições que asseguram a posição-
sujeito de professor sob a marca do protagonismo e com filiação direta aos discursos 
que empreendem, por sua vez, efeitos de precariedade e de renovação à educação no 
Brasil. Perseguindo o objetivo de analisar, discursivamente, os efeitos de sentido e a 
produção da verdade – por meio dos documentos legais da área educacional e do 
discurso midiático (através das capas da revista Nova Escola em suas edições 287 de 
dezembro de 2015 e 312 de maio de 2018) – encontramos respaldo nos conceitos de 

discurso, vontade de verdade e parresía. 

 

 
Metodologia 

 

 

Nossa base teórica e metodológica se ancora nos pressupostos da Análise do Discurso 
de vinculação francesa, considerando as contribuições epistemológicas do pesquisador 
Michel Foucault e a aplicação do seu método arqueogenealógico. 

 

O filósofo francês Michel Foucault tem sua obra didatizada em três fases e/ou etapas, a 
saber, a arqueológica, a genealógica e a ética ou cultura de si. Nesse sentido, é que 
podemos considerar o surgimento do chamado método arqueogenealógico, o qual 
fundamentou a consecução do presente estudo. Dessa forma, para compreender o 
funcionamento deste método devemos considerar que na fase inicial – arqueológica – 
temos como marco seu relevante trabalho em torno da Arqueologia do saber que 
buscava direcionar o saber como instrumento de mobilização dos discursos produzidos 
no entrelaçamento das relações sociais. A segunda fase é chamada de genealógica e 
tem como ponto fundante a publicação de sua obra A ordem do discurso, tendo como 
foco estudar o poder, ou seja, considerar as relações de poder que são articuladas nos 
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vínculos sociais e reproduzidas nos discursos. Portanto, da fusão dos estudos da fase 
arqueológica com a genealógica surge a proposta da arqueogenealogia foucaultiana. 

 

Dessa forma, a presente pesquisa teve como objeto de estudo o discurso como uma 
produção social e histórica, haja vista que as operações que os discursos mobilizam, 
por meio do agenciamento dos documentos guias da educação nacional, possibilitam 
considerar os discursos como construtos de positividade. Eles oportunizam sentido, 
efeitos de sentido, a partir dos quais funcionam e são efetivadas as práticas dos sujeitos, 
sejam elas práticas políticas, sociais, históricas e etc. Dessa forma, a lei é entendida, 
em nossos estudos, como uma produção discursiva que mobiliza determinados efeitos 
para a área educacional, especialmente, no que tange à ocupação de uma posição 
sujeito para o ser professor. 

 

No empreendimento de leitura discursiva não importa considerar as precedências e 
sucessões de um determinado discurso, mas buscar as relações, as estratégias, os 
regimes, as regras e as manobras que permitem que determinado dizer, discurso, 
verdade (e não outro em seu lugar) venha à tona e faça-se presente em determinado 
momento histórico, a partir de condições – sociais, históricas, políticas, econômicas, e 
etc. – determinadas. Desse modo, para Foucault é necessário tratar o enunciado 
enquanto unidade do discurso e considerá-lo como acontecimento que surge como uma 
“irrupção histórica [...] um enunciado é sempre um acontecimento que nem a língua nem 
o sentido podem esgotar inteiramente” (FOUCAULT, 2019, p. 34). 

 

A partir desses apontamentos, voltamo-nos para os documentos basilares e 
regulamentadores da educação nacional, lendo-os como fatos de discurso, o que nos 
permite, por uma questão de opção metodológica, destacar, face a esse revestimento, 
sua condição de enunciado. Trata-se de considerar tais produções a partir dos efeitos 
de saber-poder que instituem ao sujeito-professor a marcação de um lugar discursivo 
para a educação brasileira. 

 

Considerando os postulados de Michel Foucault e os documentos de base legal da 
educação nacional desenvolvemos as atividades e etapas da pesquisa. Tivemos 
reuniões periódicas semanais, de forma presencial e também no formato remoto, para 
discutirmos as referências teóricas que são base do estudo e para sistematizar a coleta 
dos objetos de análise. Além dos textos-fonte, lançamos mão de artigos científicos e 
demais produções científicas, os quais foram objeto de apresentação em eventos e 
publicações na área da linguística. 

 

As atividades desenvolvidas buscaram seguir o cronograma previsto no plano de 
trabalho, porém com o acontecimento da pandemia novo Coronavírus (Covid-19) 
nossas reuniões passaram a ser menos frequentes e de forma não presencial, mas sem 
maiores implicações para a consecução dos objetivos do estudo. No tópico seguinte é 
possível verificar os resultados e discussões acerca das análises realizadas no período 
da execução deste projeto de pesquisa. 
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Resultados e Discussões 

 
 
A legislação educacional brasileira suscita discursividades (o falar sobre, as retomadas 
e associações com outros dizeres, as aproximações com outros discursos, o movimento 
de memórias em torno do dito) que versam sobre o sistema de ensino e suas 
implicações para os atores sociais envolvidos, sobretudo, o professor. É este sujeito, 
muitas vezes, levado a assumir determinada posição em função dos discursos 
institucionais que circulam e que dizem respeito à sua postura, enquanto profissional, e 
à sua qualificação, enquanto recurso humano inscrito na ordem macroeconômica 
nacional. 

 

É nessa dimensão que o conceito de discurso vem ser exponencial. Não representa ele 
um construto apriorístico, a manifestação recitada de um já lá, ao contrário, é uma 
produção que está ligada a condições de produção determinadas. Condições essas que 
são atravessadas e instigadas por valores, práticas, regras sociais, deveres, condutas, 
as quais ditam formas de ser e modos de agir, face à ordem societária nacional. 

 

O discurso é formado por um agrupamento de signos que são aplicados pelos 
enunciados, sendo considerados em sua dispersão e descontinuidade, pois o enunciado 
é uma unidade repetível e deve-se considerar sua circunstância de enunciação. Aqui, 
dispersão significa que há sempre a possibilidade de se relacionar o dito com o já-dito, 
isto é, não há casualidade entre as coisas, entre os dizeres (discursos e verdades) e as 
épocas, mas uma condição de coexistência entre eles. Os discursos estão imbricados, 
ligados, sem, no entanto, obedecer a princípios de origem, de linearidade casual, de 
consequência. 

 

Assim sendo, a relação entre saber-poder no âmbito institucional da área da educação 
contribui para a demarcação de lugar de subjetividade, isto é, evidencia o cenário a 
partir do qual destaca-se a posição-sujeito do docente. É com base nessa temática da 
articulação que Foucault busca abordar a questão da verdade. A partir da Microfísica do 
Poder (FOUCAULT, 2009), o autor propõe que a verdade seja entendida como uma 
produção histórica, atravessada e agenciada por meio das relações de saber-poder e 
de condições de produção determinadas. 

 

Nesta perspectiva, temos a proposta de que cada sociedade acolhe e desenvolve seu 
regime de verdade de forma particular, conforme uma dada temporalidade e 
circunstância. No caso da legislação educacional brasileira, a verdade – a vontade de 
verdade – efetiva-se a partir da institucionalização de regras, de modos e preceitos de 
condutas dos sujeitos imbricados no processo. Tal operação volta-se, por exemplo, para 
a determinação e marcação de conteúdos e temas objeto do ensino, para a oficialização 
de instrumentos reguladores e regimentais nos diferentes níveis e modalidades de 

educação, para as políticas de formação docente, e etc. 
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Neste cenário, os efeitos de verdade são alcançados quando da materialidade de um 
discurso que, no escopo de sua historicidade no Brasil, marca a educação nacional em 
um trajeto temático que oscila entre sentidos de precariedade (e de abandono) e de 
desafio (e renovação), mas sempre no seio da oferta de condições para a transformação 
da sociedade, com a justificativa de ser essa política fruto de uma garantia constitucional 

e de um direito adquirido do povo. 

 

Na materialidade linguística (e ao atentarmos para os sentidos que por ela ecoam) dos 
artigos, incisos e parágrafos que constituem o texto da educação nacional (CF, LDB, 
BNCC) observamos que o enunciado da lei é então utilizado para se instituir uma 
universalidade do dizer, uma aceitação comum e partilhada (de parâmetros para o 
ensino, de diretrizes sobre a formação docente, da política geral que determina o perfil 
de professor, e etc.). 

 

Além disso, podemos dizer que a estrutura do discurso legal faz ressoar as marcas de 
parresia, isto é, a reordenação de um dizer que busca evidenciar um efeito de 
monossemia do significante. Parresia está ligada a uma forma de dizer que afirma – de 
modo franco, direto, sem a ornamentação que é típica dos jogos da retórica – o que há 
para ser dito, de modo a que seja feito dessa forma e não de outra (em seu lugar). 

 

Tais questões até aqui assinaladas podem ser observadas, de modo ilustrativo, em 

diversas passagens dos textos mencionados, conforme disposto a seguir: 

 

 No texto constitucional (CF/88, p. 123): 

 

  

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(CF/88, p. 123). 

  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...]. 

  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
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IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

  

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas; 

  

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

  

VII - garantia de padrão de qualidade; 

  

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 
pública, nos termos de lei federal. (CF/88, p. 123). 

 

  Na Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional (LDB/MEC 2017, p. 8-32): 

 

Art. 1. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. 

§ 1 Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por 
meio do ensino, em instituições próprias. 

  

§ 2 A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 
(LDB/MEC, 2017, p. 8). 

  

Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe 
a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 
para progredir no trabalho e em estudos posteriores 

  

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 
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II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em 
setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, 

e colaborar na sua formação contínua (LDB/MEC, 2017, p. 32). 

  

 No conjunto de competências e nas diretrizes fundamentais estipulados na proposta da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC/MEC 2018, p. 9-13): 

  

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 
coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto 
de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

  

[...] Por meio da indicação clara do que os alunos devem “saber” (considerando a 
constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que 
devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, 
atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 
exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das competências 
oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens 
essenciais definidas na BNCC. 

  

Nessa perspectiva, notamos o funcionamento discursivo impetrado no texto de base 
legal da educação brasileira, isto é, a materialidade de um discurso enquanto operação 
endereçada que busca, por exemplo, resgatar o ideal de promoção de vida melhor, da 
ética e da moralidade, sob o preceito da formação do cidadão de bem e da manutenção 
da ordem social. Assim sendo, não se trata de apontar, nos artigos e incisos e demais 
passagens assinaladas, a definição do que seria verdadeiro ou falso, de destacar a 
evidência de um trabalho de direção de consciências (pela marcação objetiva de um 
dizer que incide sobre como devem ser as coisas), mas de notar o trabalho com uma 
vontade da verdade que se quer estabelecer ao longo do tempo e da história. 

 

Nos trechos destacados, é possível alcançar efeitos de sentido de generalidade e 
universalização da educação, notadamente, naquilo que fundamenta a proposta de se 
promover um ensino equânime e de qualidade, com o fim último de dar seguridade e 
condições de desenvolvimento à vida em sociedade. Tal operação discursiva realinha o 
enunciado da lei com o discurso (de mercado, o econômico, o humanitário, e etc.) no 
seio da questão da manutenção da ordem social e econômica. 
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Ainda no que tange à inscrição parresiástica no texto de base legal, podemos destacar 
que ali impera um dizer sem ornamentos, um discurso que se pretende sem opacidade, 
que delimita as diretrizes, apresentando-as sem adornos frívolos de uma argumentação 
arrumada, ou seja, um dizer que, para Foucault (2011), constitui-se como forma de 
parresía. 

  

Os discursos parresiásticos são dotados de uma literalidade, exigem a tomada de uma 
posição-sujeito. Desse lugar discursivo, fala-se de uma verdade que precisa ser 
afirmada, reconduzida, na expressão de um efeito de direção e de objetividade. A lei 
busca imprimir um efeito de linearidade, desbancando os recursos da retórica. O que a 

lei enuncia é direto, e marca o lugar de uma verdade única e linear. 

  

Ao trilhar o caminho da discursividade é crível evidenciar que a educação está vinculada 
às áreas da economia, da política e também da iniciativa governamental, constituindo-
se sob o efeito de uma essencialidade profunda e como uma ordem a que estamos 
todos sujeitos. Somado a isso, precisamos considerar que a educação nacional tem sua 
condição de discurso alavancada pela cobertura empreendida pela mídia e pelo saber 
especializado quando da apreciação de suas bases, de suas condições e de seus 

resultados no país. 

  

Nesses tempos de mídia, vivenciamos um momento de celeridade nas informações, 
constantemente recebemos uma quantidade massiva de notícias de diversas áreas, 
primordialmente, pela expansão da mídia em meio digital e das redes sociais. Dessa 
forma, a mídia alcança um importante papel social, pois mantém a população informada 
sobre o que ocorre por todo o mundo, cobrindo eventos e relatando fatos de diversas 
áreas (educacional, de saúde, de assistência social, econômica, política, etc.). 

  

Consequentemente, ao exercer seu papel de informar, discutir, transmitir, pôr em 
suspenso, a partir da notícia, da cobertura e do espetáculo, a mídia reveste-se de 
credibilidade e faz incidir, sobre a educação nacional, uma pedagogia do olhar. Ela 
busca disciplinar o modo de ver, segundo táticas de um policiamento onipresente e 
ligado ao controle (isto é, uma ilusão de controle, pois o sentido é escorregadio, ele 
desliza e está sempre suscetível a movências). Nas palavras de Foucault (2008, p. 221), 
“guiar, prescrever, ensinar, salvar, exortar, educar, estabelecer o objetivo comum, 
formular a lei geral, fixar nos espíritos, propor-lhes ou impor-lhes opiniões verdadeiras 
e retas, é o que faz qualquer poder [...]”. 

  

Nesse sentido, considerando a intrínseca relação entre o que é proposto para a 
educação a partir da CF, LDB e BNCC e o que preenche o espaço da discursivização 
desse tema na mídia, optamos por lançar um olhar para as relações de sentido que 
podem ser mobilizadas nas capas da revista Nova Escola. Para tanto, entendemos 
esses recursos como materialidades midiáticas, as quais constituem-se como textos 
sincréticos, produções cuja marcação material está atrelada à relação entre texto e 
imagem. 
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As capas (ver anexo 1 e 2) selecionadas para ilustrar nossa leitura discursiva foram 
disponibilizadas na plataforma eletrônica da revista e, portanto, dispostas em formato 
online. Fruto de um recorte (e representando o lugar institucional e de legitimidade de 
um produto midiático que transita no mercado a mais de 30 anos), elas ilustram um todo, 
um conjunto de produções que discutem temas relacionados à educação, a partir de 

trajetos de sentidos e de dizeres determinados. 

  

Na primeira capa (anexo1), notamos a presença predominante de uma produção em 
cores – cinza, vermelho e amarelo – captada no sincretismo da imagem, a qual instiga 
efeitos de sentido de evidência para o paralelismo entre o colorido, representado pelos 
docentes, e o cinza, presente na figura do famoso “pensador”. Este, por sua vez, ao 
resgatar a figura do homem pensante, do homem que está ligado ao saber, do homo 
sapiens que está sendo lapidado (e não necessariamente construído), impele o olhar 
para a regularidade da cor do cimento, produto que é usado, por exemplo, na construção 
civil. Trabalha-se assim com a possibilidade de vinculação entre saber (dada a sua 
necessidade de periódica atualização e aperfeiçoamento) e lapidação (no escopo do 
aprimoramento e adequação a uma determinada demanda). 

  

Na figura 1 (anexo 1), há ainda o desataque atribuído à posição-sujeito de professor, 
pela inserção de personagens na cena da lapidação do monumento. São eles, os 
professores, portanto, que edificam o ensino, sensíveis às necessidades de mudança, 
de transformação e de adequação dessa construção frente às demandas do mundo. A 
imagem da capa retoma os efeitos de sentido que são evidenciados na legislação 
educacional, em especial, aqueles que reforçam a missão hercúlea do professor, 
inscritos na justificativa do protagonismo e da transformação, a fim de se promover o 

bem estar da sociedade. 

  

No tocante à figura 2 (anexo 2), é possível perceber o efeito de sentido da multiplicidade 
e do caráter heterogêneo do ensino, retratado pela imagem recortada de rostos de 
diversos docentes, todos com características particulares, mas, ao mesmo tempo, todos 
eles comungando de um objetivo comum que é o olhar para o amanhã, para o futuro. A 
indagação que abre a chamada da capa – quem são os professores do amanhã? – 
estetiza o desafio da escola do futuro, a partir de um gesto que faz imprimir o efeito de 
dúvida sobre, por exemplo, se estarão os professores preparados para as demandas 
vindouras. 

  

Seguindo a essa indagação, na parte inferior da capa aparece o enunciado de que “eles 
vêm do mesmo mundo que muito de seus alunos e estão insatisfeitos com a escola 
como ela é”. Por esse motivo, é lançado o convite para o leitor conhecer “as pessoas 
que querem mudar profundamente o ensino no Brasil”. Nessa perspectiva, por meio do 
efeito de sentido da tomada de consciência pelos professores sobre como eles querem 
ver o ensino do amanhã, podemos assinalar a marcação de efeitos de pioneirismo e de 
decisão – quase que sob o preceito de uma escolha particular daqueles sujeitos – para 
atingir a condução de tal trabalho pelo professor. 
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Por meio da capa retratada na figura 1 (anexo 1), também é possível alcançar o efeito 
de sentido de que os professores têm uma intimidade com a produção do saber, pois 
estão lapidando um produto que pode ser comparado ao ensino. Na imagem, a ausência 
do signo linguístico capacete (objeto que é de uso obrigatório no setor da construção 
civil) e de ferramentas por aqueles que lapidam o monumento faz ressoar a operação 
que busca marcar o trabalho do professor (um trabalho com o saber) e não de 
profissionais de outros campos (que, para tanto, teriam de usar adereços de segurança 
e ferramentas especializadas). Assim sendo, lapidar o saber pode ser uma tarefa diária 
dos professores, algo cuja tipicidade constitui-se como rotina de um fazer pedagógico. 

  

Retomando a materialidade imagético-discursiva da figura 2 (anexo 2) (e comungando 
com a memória do discurso sobre a educação no Brasil) podemos reforçar a evidência 
que é atribuída àquilo que está por vir. É essa uma característica típica da midiatização 
dos discursos, visto que é preciso incorrer na temporalidade de um dizer para, então, 
abordá-lo no que ele tem de novo, de inédito e de autêntico. É sob esta operação que 
são instigados os efeitos de uma mudança que está sempre lá, na distância próxima de 
um projeto, na atitude de um presente que liga-o ao futuro. 

  

Portanto, considerando os enunciados que fomentam a discussão sobre a educação, 
podemos assinalar que este campo emerge como um acontecimento discursivo, como 
um jogo polêmico de saber-poder, apresentado e discutido a partir de um espaço de 
visibilidade, gerador de dizeres outros. Estes são alcançados na/pela mobilidade de 
memórias de um já-dito sobre a política educacional brasileira e na temporalidade 
história de seu próprio acontecimento. A mídia coloca-se, assim, como veiculadora dos 
diversos discursos empregados pela sociedade sobre a educação, reclamando para si 
mesma uma posição de imparcialidade, isenção e de responsabilidade social pela 
vigilância perene que atribui à história das coisas ditas. 

  

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), por exemplo, podemos destacar que a 
rede de ensino – especialmente os professores – serão os responsáveis por uma 
transformação na área educacional, uma vez que serão eles “os grandes protagonistas” 
desse movimento (BRASIL/MEC, 2016, p. 6). Tal documento é constituído como um 
texto da atualidade, tido como necessário e urgente, pois visa normatizar medidas 

imprescindíveis a serem tomadas de forma imediata pelo sistema educacional do país. 

  

Neste norte, o documento da BNCC apresenta (assim como denota a discursividade 
das capas da revista Nova Escola) um efeito de sentido da demarcação do lugar que o 
sujeito-professor deve ocupar, sendo este o lugar do protagonismo, da tomada da 
iniciativa e da mudança. Face a essa constatação, é preciso refletir e lançar uma crítica 
ao fato de que a legislação, por meio das suas relações de saber-poder, imputa uma 
responsabilidade aos sujeitos professores no que diz respeito a todo o processo de 
ensino-aprendizagem. Essa responsabilidade é estabelecida de forma generalizante, 
como se numa negação, ou silenciamento, da característica de heterogeneidade do 
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ensino e das especificidades de cada localidade do país. É o que pode ser observado 
também no Art. 13 da LDB. 

  

No caso da BNCC, o argumento central é o de que ela não é currículo, mas uma diretriz 
geral que prega a unidade do ensino no país. Resulta disso a constatação de que à 
escola cabe decidir os rumos de suas políticas e bases metodológicas e, ao professor, 
o lugar de um protagonismo insuportável, instituído na crença de que ele, e somente 
ele, é capaz de instigar e dar condições ao sucesso. 

 

Portanto, considerando a imersão discursiva da questão educacional no país, podemos 
observar, de um lado, o efeito de sentido de romantização do ensino, de tratá-lo como 
uma ferramenta ativa para realizar mudanças na qualidade de vida e proporcionar a 
concretização de sonhos. De outro lado, e pela sombra do interesse de promover uma 
educação de qualidade, notamos a predominância de um discurso que faz reverberar 
os interesses econômicos do capital financeiro que, por sua vez, necessita de mão de 
obra qualificada para desempenhar uma função mais eficaz no escopo da lógica de 
mercado. 

 

 
Conclusão 

 

    

As considerações finais apontam para uma marcação dos documentos legais como 
produtores de regras e de verdades, sobretudo, direcionando o sujeito-professor a agir 
de uma determinada forma e não de outra, constituindo-se, ele mesmo, como 
protagonista do caos e agente da transformação social. Dessa forma, nosso gesto de 
leitura possibilitou evidenciar efeitos de sentido sobre a educação, ressaltando a mídia 
como dispositivo de saber-poder, operando a partir de recortes do que é dito, a partir de 
estratégias de seleção, interdição, silenciamento e de visibilidade em relação ao cenário 
educacional. 

 

Nessa perspectiva, apontamos a política de agenciamento do dizer nos documentos 
oficiais, a qual faz ressoar, na forma de dizer da mídia e em seus produtos, discursos 
com efeitos generalizantes que reforçam a posição única de protagonista dos docentes. 
Foram observados também efeitos de sentido que versam sobre a marcação de uma 
coragem da verdade, ou seja, de um discurso parresiástico no falar sobre a educação. 

 

Podemos mencionar que, a partir do que constitui a materialidade linguístico-discursiva 
do texto de base legal (CF, LDB, BNCC), efetiva-se uma política da verdade sobre “o 
que” e “o como” da educação no país. Notamos que no discurso da educação no Brasil 
há uma articulação objetiva entre discurso e verdade. Através dela, busca-se incutir, sob 
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a sombra de uma intencionalidade endereçada, uma verdade sobre o sujeito-professor, 
os alunos, a escola, a universidade e todo o sistema educacional. 

 

Com isso, é instaurada uma política da verdade a partir de uma vontade política (uma 
vontade de verdade marcadamente política porque ofertada sob os preceitos da gestão 
governamental e no seio das instituições oficiais e formais de ensino no país), a qual, 
ainda que manifestando o efeito de uma novidade e ineditismo em sua formulação, 
pretende ser crível, única e universal. 

 

Esse gesto de leitura discursiva procurou levar em conta as condições de produção do 
ensino na conjuntura nacional, isto é, fez-se a partir das dizibilidades que transitam em 
torno do tema e a partir do que se diz, do que pode ser dito e do que há para dizer, 
considerando, para tanto, as implicações sociais, históricas, políticas, econômicas, e 
etc. que vigoram e sustentam a educação no Brasil. Nossas conclusões apontam que 
os documentos legais ditam regras e produzem verdades, sobretudo, direcionando o 
sujeito-professor a agir de uma forma e não de outra, constituindo-se, ele mesmo, como 
protagonista do caos e agente da transformação. É, em suma, por meio da leitura dos 
discursos e materiais que circulam na mídia que podemos, por exemplo, alcançar o 
revestimento discursivo de tais produções, o que nos leva a apontar determinados 
efeitos de sentido e operações de memória e torno do dizer. 
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Figura 1 
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Figura 2 
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TÍTULO: A gramática em sala de aula: um retrato das produções técnicas e científicas 

na cidade de Currais Novos 

Resumo 

Este trabalho discute aspectos relacionados ao ensino e aprendizagem de gramática no 
âmbito da Educação Básica na região do Seridó, sobretudo, no município de Currais 
Novos, mapeando as discussões e percepções acerca da investigação dos fenômenos 
gramaticais a partir de uma pesquisa qualitativa e documental. Por meio disso, objetiva 
colaborar com a reflexão sobre as discussões a respeito do ensino e aprendizagem de 
língua materna, em especial, sobre o papel da gramática nas práticas escolares. Como 
aporte teórico foram utilizados os fundamentos teóricos advindos de Antunes (2003), 
Faraco (2006), Neves (2010), Bispo e Silva (2011), Vieira e Brandão (2019) dentre 
outros. Os resultados obtidos evidenciam propostas de ensino que contemplam os 
aspectos gramaticais voltados majoritariamente para a gramática normativa e 
tradicional. 
 
Palavras-chave: Ensino de Gramática; Escola; Seridó. 

TITLE: Grammar in the Classroom: A Portrait of Technical and Scientific Productions in 

the City of Currais Novos 

Abstract 

This paper discusses aspects related to grammar teaching and learning within the Basic 
Education in the Seridó region, focusing the town Currais Novos and mapping 
perceptions about the grammatical phenomena investigation via a qualitative and 
documentary research. It aims to collaborate with a reflection on how about teaching and 
learning the mother tongue, especially about the role of grammar in Brazilian Portuguese 
school practices. As a theoretical framework, the study is based on Antunes (2003), 
Faraco (2006), Neves (2010), Bispo e Silva (2011), Vieira and Brandão (2019), inter alia. 
The results show teaching proposals that contemplate the grammatical aspects mainly 
focused on normative and traditional grammar. 
 
Keywords: Grammar Teaching; School; Seridó. 

Introdução 

O ensino de Língua Portuguesa ocupa um espaço de grande destaque e importância 
nas escolas de Educação Básica brasileiras, no entanto, de acordo com Possenti 
(1996), o ensino de Língua Portuguesa é, muitas vezes, reduzido (e até confundido) 
com o ensino de gramática. Assim sendo, a gramática é entendida neste caso, a partir 
de uma concepção normativo-prescritiva, que regula as leis para “o bem falar e o bem 
escrever”. 
Desse modo, no centro das atividades alicerçadas na gramática normativa, está o 
conhecimento e domínio operacional das suas normas constituintes. Essas normas 
estão atreladas à noção de normatividade e são consideradas as prescrições, as leis de 
como deve ser a expressão linguística. Exercícios metalinguísticos de identificação e 
classificação teórica das nomenclaturas gramaticais, produção de textos sem propósito 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3328 

 

e sem direção apenas para usar as palavras da regra estudada, são amostras de 
atividades apoiadas nessa concepção gramatical. 
Não raro, os estudantes ingressam nos cursos de Graduação, inclusive no curso de 
Letras, admitindo certa aversão aos estudos gramaticais. De certa forma, um programa 
de estudo pautado majoritariamente na gramática de tradição normativo-prescritiva, por 
estar distante da realidade linguística e social de grande parte dos alunos, torna-se, 
ineficiente e impacta a percepção que o indivíduo tem de sua própria língua. Ao mesmo 
tempo, esse caminho para abordagem dos fenômenos gramaticais sequer encontra 
respaldo nos documentos norteadores da Educação Básica e/ou nas pesquisas 
linguísticas dos últimos trinta anos. 
Estudiosos como Geraldi (1984), Neves (2010), Mendonça (2006), Antunes (2003; 
2013), Vieira e Brandão (2019), dentre outros, advogam que a ação didático-pedagógica 
nas aulas de língua materna deve estar alicerçada numa perspectiva de língua em seu 
efetivo uso pelos sujeitos engajados nas situações sociocomunicativas. Desse modo, 
os fatos gramaticais devem ser questionados, investigados e atestados de acordo com 
o uso que os falantes fazem nas diversas práticas discursivas. 
A partir da discussão perpetrada por Neves (2010) e por outros cientistas da linguagem, 
já mencionados, as diretrizes educacionais (do âmbito federal ao municipal) para o 
ensino de Língua Portuguesa foram, em larga escala, reformuladas; programas de 
capacitação de professores foram criados; e a temática do ensino e aprendizagem de 
gramática – seja a sua defesa ou não – passou a figurar com mais veemência nas 
produções técnicas e científicas. 
Diante desse contexto de profícuo diálogo sobre o ensino de língua materna, a origem 
deste trabalho de iniciação científica (IC) se deu perante o vínculo com o projeto de 
pesquisa intitulado “Percepções sobre o ensino de gramática na Educação Básica do 
Seridó (Fase I)”, sob coordenação e orientação da Profª. Drª. Nedja Lima de Lucena, e 
fornece subsídios ainda para o projeto de pesquisa “Ensino de gramática na Educação 
Básica potiguar: realidade e perspectivas”, coordenado pelo Prof. Dr. Edvaldo Balduíno 
Bispo. 
O presente estudo é norteado pela seguinte questão de pesquisa: que discussões foram 
semeadas no âmbito da cidade de Currais Novos quanto ao ensino e aprendizagem de 
gramática na escola? Sendo assim, para respondê-la é necessário averiguar as 
considerações feitas sobre o ensino e aprendizagem de gramática no cenário regional, 
entendendo qual o lugar que esta assume nas práticas didático-pedagógicas. 
Quanto à metodologia, na primeira fase desta pesquisa, centramo-nos na investigação 
documental, de maneira que o banco de dados analisado é formado por 67 dissertações 
do PROFLETRAS - Programa de Mestrado Profissional em Letras. 
 

Metodologia 

 
Este estudo configura-se, em termos metodológicos, como de abordagem qualitativa, 
cuja interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados (SILVA; MENEZES, 
2005, p. 20) são basilares no processo de investigação. 
Quanto à sua natureza técnica, ancora-se na pesquisa documental e na pesquisa 
bibliográfica. De acordo com Lüdke e André apud Kripka, Scheller e Bonotto (2015, p. 
61), a análise documental, entendida como uma série de operações, visa estudar e 
analisar um ou vários documentos na busca de identificar informações factuais nestes; 
descobrir as circunstâncias sociais, econômicas e ecológicas com as quais podem estar 
relacionados, atendo-se sempre às questões de interesse, no caso deste estudo, o 
ensino de gramática. 
O levantamento documental, em geral, considera como fontes: dados primários, 
documentos de arquivos públicos, publicações administrativas, estatísticas, relatos de 
visitas a instituições, entre outros; e dados secundários, por exemplo, relatórios de 
pesquisa baseados em trabalhos de campo, estudo histórico, diários de observação, 
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dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso etc. Sendo assim, esse estudo 
utilizou fontes secundárias, uma vez que mapeou o conjunto de dissertações defendidas 
no âmbito do PROFLETRAS, vinculado ao Centro de Ensino Superior do Seridó 
(CERES), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O conjunto de dados então, 
compreende 67 dissertações, publicadas entre os anos de 2015 a 2019. 
Dessa forma, para configurar o mapeamento proposto no presente estudo, foi realizado 
o exame das produções científicas que abordam temas afetos à investigação gramatical 
no domínio da Educação Básica. Nesse sentido, o pesquisador deve extrair os 
elementos informativos de um ou vários documentos originais, a fim de expressar o 
conteúdo de forma abreviada, propiciando a conversão de um documento primário em 
um documento secundário (KRIPKA; SCHELLER; BONOTTO, 2015, p. 61). 
Para tanto, o tratamento metodológico e a garimpagem de dados considerou, a priori, 
as produções executadas no âmbito do Seridó e/ou que tratavam do objeto em tela, 
considerando o contexto regional. Assim, foram coletadas e analisadas 67 dissertações 
do PROFLETRAS. Essas dissertações (D) receberam uma classificação numérica 
aleatória e, para este trabalho, preservamos a identidade dos sujeitos e das instituições 
envolvidas. Sendo assim, os trabalhos são referidos a partir da classificação numérica. 
Quanto aos critérios de exame preliminar dos dados coletados, consideramos: (1) a área 
de concentração da pesquisa, de modo que esta estivesse circunscrita ao âmbito da 
Linguística; (2) a localização geográfica da instituição de ensino retratada no estudo e 
(3) os temas elencados na discussão teórica e na sequência didática, priorizando a 
busca por menções ao ensino de gramática e à abordagem de fatos gramaticais. 
Das dissertações coletadas, apenas 43 alicerçam-se na área da Linguística, sob a qual 
se assenta esta pesquisa, e dentre essas, apenas 05 focalizam a Linguística na região 
de Currais Novos. Diante disso e considerando a dificuldade de encontrar poucas 
evidências de temas gramaticais nas produções científicas voltadas para a cidade de 
Currais Novos, optamos pela ampliação dos dados da pesquisa a partir de um critério 
geográfico, de maneira que contemplamos as produções que focalizam a região do 
Seridó. 
Ressaltamos que, dentre os documentos analisados, 02 não identificavam a cidade em 
que a pesquisa-ação fora realizada, sendo, portanto, excluídos desta análise pelo 
critério geográfico. Além disso, 07 dissertações analisadas centram-se em outros 
estados (Paraíba e Ceará), e 09 focalizam cidades do RN fora da região do Seridó. Por 
não estarem no recorte geográfico que adotamos, esses documentos foram excluídos 
da análise. 
Diante disso, o escopo de dados foi reduzido a 25 dissertações destas, 13 não abordam 
em sua sequência didática ou discussão teórica algum fenômeno gramatical ou mesmo 
uma discussão sobre concepção de gramática ou ensino de gramática no âmbito 
escolar, o que já se mostra um problema, uma vez que não existe manifestação 
linguística ausente de gramática, isto é, não existe língua sem gramática e, nem 
gramática fora da língua, conforme assinala Antunes (2007). 
Desse modo, após coleta e tratamento preliminar dos documentos, considerando a área 
de concentração de pesquisa, o recorte geográfico em que a pesquisa se situa e os 
temas elencados no escopo dos estudos refletidos nos documentos, selecionamos 12 
dissertações que servem como foco desta análise. 
 

Resultados e Discussões 

 
No percurso dos estudos sobre o ensino de Língua Portuguesa, Antunes (2003) postula 
que: 
[...] se nossa prática de professores se afasta do ideal é porque nos falta, entre outras 
muitas condições, um aprofundamento teórico acerca de como funciona o fenômeno da 
linguagem humana. O conhecimento teórico disponível a muitos professores, em geral, 
se limita a noções e regras gramaticais apenas, como se tudo o que é uma língua em 
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funcionamento coubesse dentro do que é uma gramática. Teorias lingüísticas do uso da 
prosódia da morfossintaxe, da semântica, da pragmática, teorias do texto, concepções 
de leitura, de escrita, concepções, enfim, acerca do uso interativo e funcional das 
línguas, é o que pode embasar um trabalho verdadeiramente eficaz do professor de 
português (ANTUNES, 2003, p. 40-41).  
A autora menciona que o professor de Língua Portuguesa deve procurar manter uma 
postura que mescla além dos perfis de educador, linguista e pesquisador, ser alguém 
que tem como base princípios teóricos, científicos e consistentes, que observa os fatos 
da língua, pensa, reflete, levanta problemas e hipóteses sobre eles e reinventa sua 
forma de abordá-los, de explicitá-los ou explicá-los. Ela enfatiza que “esses fatos da 
língua somente vêm à tona nas práticas discursivas, das quais o texto é parte 
constitutiva. Por isso é que só os textos podem constituir o objeto relevante de estudo 
da língua” (ANTUNES, 2003, p. 44).  
Vale salientar que além do que Antunes (2003) menciona sobre a postura do professor 
de Língua Portuguesa, podemos ainda considerar que tais sujeitos devem adotar uma 
abordagem de ensino que vai além do que o livro didático pressupõe perante a 
gramática, pois acredita-se que o livro didático é um conhecido instrumento de ensino, 
no entanto, quando usado somente com o seu viés teórico, sem adaptações com a 
realidade dos alunos e sem visar os contextos de uso, corrobora para que tenhamos um 
ensino de Língua Portuguesa que perpassa a mera reprodução de conteúdos 
enfadonhos, repetitivos e metalinguísticos, tornando o processo de aprendizagem dos 
alunos nada satisfatório. 
Embora os livros didáticos sejam analisados pelo Ministério da Educação, ainda assim, 
o foco dos conteúdos gramaticais recai, vez por outra, nas atividades de natureza 
metalinguística, centradas na gramática normativa. Por atividades metalinguísticas, 
entende-se que são aquelas voltadas para a denominação, classificação e 
sistematização dos fatos linguísticos, como ocorre cotidianamente em muitas salas de 
aula, “é somente sobre fatos relevantes de sua língua (relevantes = carregados de 
significação) que o aluno de gramática pode fazer hipótese sobre a natureza da 
linguagem e o caráter sistemático das construções linguísticas, e pode um dia falar da 
linguagem, descrevê-la em um quadro nocional intuitivo ou teórico. Uma atividade 
metalinguística” (FRANCHI 1988, p. 37) 
Antunes (2003) considera, ainda, que o professor deverá ter o cuidado de trazer para a 
sala de aula: uma gramática que seja relevante, uma gramática que seja funcional, uma 
gramática contextualizada, uma gramática que traga algum tipo de interesse, uma 
gramática que liberte, que “solte” a palavra, uma gramática que prevê mais de uma 
norma e uma gramática, enfim, que é da língua, que é das pessoas. 
Conforme os estudos de Bispo e Silva (2011) para que se promovam mudanças 
significativas na realidade do ensino de língua materna no país, são considerados pelo 
menos, três direcionamentos fundamentais: a atualização dos docentes de língua 
portuguesa em relação às teorias linguísticas; um ensino reflexivo, que contemple a 
análise da língua em situações efetivas de uso; e o respeito à diversidade linguística 
que caracteriza nossas comunidades de fala. 
De tal modo, a questão primordial entre os professores de Língua Portuguesa é: devo 
ou não ensinar gramática? Como ministrar esse ensino da melhor forma? Muitos 
acreditam que a gramática normativa deva ser extinta do ensino de Língua Portuguesa, 
já outros utilizam de textos como pretextos para a inserção de conhecimentos 
gramaticais. 
No entanto, isso não significa que o ensino da gramática tradicional deve ser 
completamente desconsiderado, pelo contrário, o professor deve utilizar estratégias que 
facilitem o aprendizado do aluno, seja através de atividades e/ou exercícios que 
corroborem, com a reflexão e o raciocínio dos mesmos. 
Dessa forma, de acordo com Faraco (2006): 
a crítica à gramatiquice e ao normativismo não significa, como pensam alguns 
desavisados, o abandono da reflexão gramatical e do ensino da norma padrão. Refletir 
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sobre a estrutura da língua e sobre seu funcionamento social é atividade auxiliar 
indispensável para o domínio da fala e da escrita. E conhecer a norma padrão é parte 
integrante do amadurecimento das nossas competências lingüístico-culturais. O lema 
aqui deve ser: reflexão gramatical sem gramatiquice e estudo da norma padrão sem 
normativismo. (FARACO, 2006, p. 25, grifo meu) 
Dito isso, o autor ressalta, ainda, que não cabe, ao ensino de português, apenas agir no 
sentido de os alunos ampliarem seu domínio das atividades de fala e escrita. Junto com 
esse trabalho (parte central do ensino), é necessário realizar sempre uma ação reflexiva 
sobre a própria língua, integrando as atividades verbais e o pensar sobre elas. 
Faraco aponta, portanto, que se os conteúdos gramaticais não podem desaparecer do 
ensino, também não podem simplesmente permanecer arrolados e repassados como 
no ensino tradicional, pois, só existe sentido em estudar gramática, se esses conteúdos 
estiverem claramente subordinados ao domínio das atividades de fala e de escrita, isto 
é, se eles têm efetiva relevância funcional. 
À vista disso, é valido destacar o que esclarecem os documentos orientadores da 
educação, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) quanto ao ensino de 
língua. Esse documento não aprova a prática docente pautada apenas na gramática 
normativo-prescritiva, descontextualizada e até mesmo à margem das situações de 
interação, em contrapartida, sinalizam a necessidade de haver-se um ensino de língua 
voltado para abordagens textuais que considerem os usos reflexivos da língua, 
revestidos nas práticas sociodiscursivas. 
A proposta dos PCN defende, ainda, que o processo de ensino-aprendizagem de Língua 
Portuguesa deve moldar-se acerca da tríade entre aluno, língua e ensino. Para tanto, 
essa proposta visa contribuir para um ensino que leve o aluno a desenvolver a 
capacidade do uso eficaz da linguagem, satisfazendo as necessidades pessoais 
atreladas às ações efetivas do cotidiano, juntamente à busca e a transmissão de 
informação e o exercício da reflexão (BRASIL, 1997). 
A partir da investigação documental e considerando os critérios metodológicos, esta 
seção contempla os resultados da análise de 12 dissertações que focalizam fenômenos 
gramaticais nas sequências didáticas produzidas no âmbito do PROFLETRAS. Dentre 
as quais, 02 contemplam o município de Currais Novos, 02 contemplam o município de 
Jardim do Seridó, 01 contempla o município de Lagoa Nova, 01 contempla o município 
de Ipueira, 02 contemplam o município de Caicó, 01 contempla o município de Santa 
Cruz, 01 contempla o município de Acari, 01 contempla o município de Bodó e 01 
contempla o município de Ouro Branco. 
As dissertações analisadas voltam-se intrinsecamente para a área da Linguística 
(ciência que se ocupa em estudar as características da linguagem humana) e 
subdividem-se nas áreas de Linguística Aplicada, Linguística Textual, Análise do 
Discurso e Gramática. Tais dissertações contemplam 12 escolas da rede pública 
municipal e/ou estadual, dos municípios de Currais Novos, Jardim do Seridó, Caicó, 
Lagoa Nova, Ipueira, Santa Cruz, Acari e Ouro Branco. As sequências didáticas 
buscaram, no seu processo de aplicação prática, propiciar abordagens voltadas para o 
ensino de Língua Portuguesa no âmbito do Ensino Fundamental nas turmas de 5º (01), 
6º (02), 7º (02), 8º (02) e 9º (05) anos. Ademais, o quantitativo de estudantes que 
participaram das sequências didáticas totaliza um público de 346 alunos, variando entre 
turmas compostas por no mínimo 13 alunos e no máximo 34 alunos. 
Os principais temas gramaticais contemplados nas sequências didáticas estão ligados 
à morfologia: pronomes, substantivos, verbos, adjetivos, advérbios, conjunção, 
interjeição e as classes de palavras de modo geral; ligados à sintaxe: frase, oração, 
período, termos da oração, complemento nominal, adjuntos, regência, concordância 
nominal e verbal; ligados à semântica: coesão e coerência, ligados à estilística: figuras 
de linguagem, e demais temas ligados à pontuação, acentuação e ortografia. 
Os trabalhos mencionam a gramática em diversas passagens das redações, desta 
forma encontramos menções à gramática normativa (D-34, D-56, D-47, D-61), gramática 
teórica (D-34), gramática tradicional (D-34, D-56, D-61), gramática descritiva (D-34, D-
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61), gramática gerativa (D-61), gramática universal (D-34), gramática internalizada (D-
10), gramática funcional (D-61), gramática reflexiva (D-34), gramática contextualizada 
(D-34), gramática de uso (D-34) e gramática textual (D-10, D-15). 
De modo geral, percebe-se que todos os trabalhos, quanto à discussão perpetrada na 
fundamentação teórica, abordam a necessidade de um estudo de gramática de modo 
contextualizado, ao passo que centram essa discussão com referências a 
pesquisadores como como Irandé Antunes, Maria Helena de Moura Neves, Roxane 
Rojo, Sírio Possenti, Marcos Bagno, Carlos Alberto Faraco, Luiz Carlos Travaglia, 
Evanildo Bechara, dentre outros 
Um ponto que nos interessa questionar é o que de fato está sendo dito sobre o ensino 
de gramática nesses trabalhos, ou seja, a fundamentação teórica apontada como 
escopo revela-se na prática escolar evidenciada?. Com vistas a responder essa 
indagação, torna-se necessário evidenciar alguns pontos de vista ressaltados nos 
documentos. 
Na D-10 nos deparamos com “[...] a gramática que está em função do texto, ou seja, 
está a serviço dos gêneros de discurso e é responsável pela organização das relações 
que constroem os sentidos e determinam as escolhas linguísticas”. Isso demonstra a 
consciência de que a gramática deve ser contextualizada dentro da sequência didática, 
pois assume-se uma postura atrelada a abordagem de aspectos gramaticais: pronomes, 
verbos, advérbios e conectores, ressaltando a sua função no texto e fugindo de uma 
perspectiva de ensino regida pela gramática normativa. 
No entanto, dando continuidade sobre as etapas da sequência didática, percebe-se que 
a contextualização da gramática na D-15 está pautada diante de uma abordagem sem 
o uso do texto como pretexto, de modo que, a gramática é trabalhada apenas para 
análise das marcas linguísticas, mencionando o que são pronomes, substantivos e 
verbos. Nessa linha, a D-44 também utiliza, na sequência didática, aspectos 
gramaticais: substantivos; adjetivos e pronomes, embora haja atividades envoltas pela 
leitura e a produção de texto, os assuntos destacados, por vezes, são ministrados 
explicitando conceitos e solicitando exemplos de palavras classificadas como 
substantivos, posteriormente, esclarecendo a definição desta classe, além de atividades 
na modalidade escrita, consistindo em copiar da lousa as perguntas sobre conteúdos 
gramaticais, como os pronomes. 
Em reflexo disso, a D-54 exprime que “devemos utilizar o texto, principalmente, nas 
aulas de Língua Portuguesa, não como pretexto para trabalhar atividades gramaticais, 
mas como meio de aproximação entre autor e leitor, propiciando a formação do sujeito-
leitor.” Na sequência didática os conteúdos gramaticais são enfocados, priorizando o 
ensino de oralidade através de rodas de conversas e permitindo aos alunos, explorar os 
aspectos gramaticais por meio da leitura de crônicas. Já no que cerne o conteúdo das 
figuras de linguagem, tais, são exploradas através da leitura e interpretação de texto, 
utilizando questionamentos como: “a prosopopeia ficou evidente no texto?” “onde foi 
empregada?” “o autor fez uso da ironia?” “com qual finalidade?”) 
Encontramos na D-39 uma seção na sequência didática dedicada exclusivamente para 
atividades voltadas para o uso do texto, como também da concepção de leitura visando 
a prática social, exploradas a partir da temática de coesão e coerência, em que se 
apresenta “sete descritores, que dizem respeito às ligações de sentidos, tanto ao nível 
micro quanto ao nível macrotextual, ou seja, de que forma os recursos gramaticais 
estabelecem, por exemplo, as relações de continuidade do texto.” “A palavra de ordem 
neste tópico é o estabelecimento de relações semânticas, ou seja, relações de sentido 
no texto.” 
A D-47 discute que no livro didático, adotado como objeto de análise, “[...] o estudo das 
informações verbais, está apenas ligado a questões gramaticais. Como: Identificação 
dos complementos nominais; para o estudo dos substantivos e os complementos 
nominais e para o estudo das palavras com /z/ e escritas com /s/, além das classes 
gramaticais.” Dessa forma, nota-se que não há direcionamento para o entendimento do 
texto, preocupando-se apenas com a parte gramatical, em outras palavras, o texto é 
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apresentado apenas como pretexto para o ensino da gramática baseando-se na 
linguagem formal. 
Na mesma linha, é defendido na D-47 que “embora os livros didáticos sejam analisados 
pelo MEC, ainda assim o foco principal é estudar a gramática normativa”. Além disso, 
“O uso do texto na sala de aula não deve servir apenas para o ensino da gramática”. 
Diante de tais evidências, na D-34 notou-se que “ao observar o livro didático diante dos 
conteúdos gramaticais através de textos, apresentam-se atividades de gramática 
reflexiva e de gramática de uso, porém a ênfase recai, vez por outra, em atividades de 
gramática teórica e normativa.” Por isso, “o ensino gramatical não deve ser visto como 
um sistema fechado e imutável de unidades e regras combinatórias, mas como um 
processo dinâmico, pois se entende que, assim, aconteceria uma alteração da 
prioridade dada aos conteúdos, inclusão de novos conceitos, dimensionamento mais 
amplo do objetivo linguístico (em lugar de palavras e frases, o texto e o discurso), bem 
como a mudança de postura do professor e do aluno em relação ao ensino e ao estudo 
gramatical.” 
Na sequência didática da D-34, a recorrência aos conteúdos conceituais (frase; oração; 
período; advérbio, locução adverbial; adjuntos adverbiais; e orações subordinadas 
adverbiais) permitiriam aos alunos organizar a sua realidade linguística, enquanto os 
procedimentais (exploração das orações subordinadas adverbiais como recurso de 
estruturação discursiva; identificação e classificação das orações subordinadas 
adverbiais, a partir da observação do contexto a que tais construções estão inseridas) 
possibilitariam os alunos a desenvolver o “saber fazer”. 
Ainda no que concerne a sequência didática da D-34, identificou-se que “[...] os alunos 
requerem sempre, um pouco de metalinguagem para que compreendam as atividades 
de gramática contextualizadas. Como também a gramática tradicional fornece a base 
para os conceitos sintáticos sem, no entanto, perder de vista sua aplicabilidade em 
contextos reflexivos de uso.” De antemão “[...] não convém dissociar gramática e texto, 
rompendo uma tradição gramatical ainda arraigada, mas deve-se oferecer um olhar 
crítico sobre as categorias gramaticais comumente descritas nos manuais, levando 
assim o aluno a lançar mão dos textos para pensar a língua.” 
A D-56, por sua vez, enfatiza então uma questão peculiar que merece atenção “na 
elaboração de uma proposta pedagógica embasada nos gêneros textuais, não devemos 
abandonar a gramática, mas utilizá-la de modo que os gêneros textuais passem a ser o 
centro do ensino da língua, enquanto instrumento para o estudo de aspectos linguísticos 
e normativos.” 
A partir da análise das 12 produções científicas, constatamos evidências que apontam 
para um ensino que contém resquícios da gramática normativa e/ou abordagem mais 
tradicionais, como também trabalhos que apontam para um ensino de língua que une 
os usos linguísticos por meio da função dos textos. Em defesa disso, a D-54 comenta 
que “o professor deve trabalhar o texto de maneira aprofundada, contribuindo 
gradativamente para o avanço do aluno em relação ao conhecimento sistemático da 
língua, sempre buscando articular as atividades de leitura, compreensão e escrita de 
textos com os conteúdos gramaticais, associando-os à linguagem de uso. Não há 
gramática sem texto, assim como também não há texto sem gramática. Se trabalharmos 
o texto na sala de aula, também, trabalharemos a gramática.” 
Reitera-se ainda, que alguns dos trabalhos analisados buscaram citar a gramática como 
também o ensino de Língua Portuguesa dentro das suas produções, no entanto, nas 
etapas das sequências didáticas, outros pontos foram atrelados. Então, para que haja 
a consonância de um ensino de língua operacional e reflexivo, uma alternativa que vem 
sendo discutida desde o trabalho de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) remete à 
proposta com as sequências didáticas, em que deve-se de certo modo, criar contextos 
de produção precisos, efetuar atividades ou exercícios múltiplos e variados – que 
permitirá aos alunos apropriarem-se das noções, técnicas e instrumentos necessários 
ao desenvolvimento de suas capacidades de expressão oral e escrita, em situações de 
comunicação diversas. 
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Contudo, podemos considerar através dos dados aqui apresentados, evidências que 
apontam para uma possível baixa incidência do ensino de gramática nas escolas de 
Educação Básica no Seridó, pois de 67 documentos analisados, apenas 12 trabalhavam 
com temas afetos à gramática. Além disso, diante das 12 dissertações analisadas, 
observa-se que o ensino de gramática embora envolto de avanços aqui refletidos, ainda 
assim, volta-se para o domínio meramente tradicional e muitas vezes ancorado a 
gramática normativa. Porém, é necessário que a ênfase no ensino de Língua 
Portuguesa e, principalmente, no ensino de gramática não perpasse apenas sob tais 
aspectos, mas que permute do famigerado estereótipo conjunto de regras que ditam “o 
bem falar e o bem escrever” para uma gramática que de fato reflete e se pauta nos 
diversos usos linguísticos. 
 
Conclusão 

 

Esta pesquisa buscou discutir e retratar, por meio da investigação documental e 
bibliográfica, como tem se configurado o ensino e aprendizagem de gramática na cidade 
de Currais Novos, através das produções científicas do PROFLETRAS – CN. Diante 
disso, convém retomar os principais objetivos alçados a essa pesquisa: (1) selecionar 
as produções técnicas e científicas pertinentes aos propósitos do projeto de pesquisa; 
(2) documentar as produções técnicas e científicas locais que discutem o papel da 
gramática na escola; (3) averiguar as reflexões perpetradas por essas produções no 
que concerne ao ensino e aprendizagem de gramática. 

Os dados obtidos na pesquisa, demonstram que há uma carência de produções técnicas 
e científicas que abordem o ensino e aprendizagem de gramática em sala de aula, esse 
fato caminha para uma das principais dificuldades perante a realização de estudos 
linguísticos, como também suplantam a ideia estereotipada da gramática atrelada 
somente as regras, como comentam Antunes (2003), Faraco (2006), Possenti (1996), 
Oliveira e Cezario (2007), Lucena (2018), Aquino (2015) dentre outros. 

No concernente aos objetivos apresentados, percebe-se, através da documentação das 
produções coletadas, um pequeno avanço no âmbito do ensino de gramática, pois de 
modo geral, a gramática não deixa de ser refletida nas práticas docentes, no entanto, 
com base na observação dos resultados obtidos, nota-se que o delineamento dessas 
reflexões corrobora apenas sob aspectos teóricos, ao invés de práticos. De tal modo, 
essas produções no que concerne ao ensino e aprendizagem de gramática, suscitam 
dados de grande valia sobre a temática investigada, podendo futuramente serem 
analisadas em meio a novas óticas, além de visar possíveis possibilidades de produção 
de novos trabalhos pedagógicos voltados para processo de ensino e aprendizagem de 
gramática no âmbito do Seridó. 

Para tanto, a elaboração desta pesquisa bem como a inserção na Iniciação Científica, 
contribuiu veementemente para a nossa formação acadêmico-profissional, através do 
aperfeiçoamento da análise crítica, da maturidade intelectual, como também o 
desenvolvimento da autonomia, vislumbrando as possibilidades acadêmicas e 
profissionais que a área de Letras fornece. Além da focalização do desenvolvimento e 
a ampliação das habilidades que envolvem a manipulação de ferramentas técnico-
científicas para levantamento, tratamento e análise de dados linguísticos, bem como a 
reflexão crítica acerca das dimensões não só do objeto de estudo, mas da própria 
prática científica. 
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TÍTULO: ENSINO DE GRAMÁTICA NA ESCOLA: O QUE REVELAM OS RELATÓRIOS 

DE ESTÁGIO DOS ALUNOS DE LETRAS? 

Resumo 

 

Neste trabalho, pretende-se examinar as percepções sobre o ensino de gramática na 
escola, a partir da observação de relatórios de estágio produzidos por alunos do curso 
de Letras/CERES. O objetivo geral deste estudo é retratar, por meio da investigação 
documental e bibliográfica, como tem se configurado o ensino e aprendizagem de 
gramática em algumas cidades do Seridó, a partir das observações feitas pelos 
estagiários de Letras. Como referencial teórico, esta pesquisa está alicerçada em 
Antunes (2003), Faraco (2006), Bispo e Silva (2011), entre outros. Os resultados obtidos 
indicam uma ausência de abordagem dos fenômenos gramaticais nos projetos de 
regência dos estagiários, por hipótese, pode-se tratar de um certo receio, devido ao 
tema ser estigmatizado, ou mesmo isso evidencie inabilidade em relacionar fenômenos 
gramaticais a práticas contextualizadas de leitura e produção de textos. 

 
 

Palavras-chave: Ensino de gramática; aula de português; estágio supervisionado. 

TITLE: GRAMMAR TEACHING AT SCHOOL: WHAT DO THE STUDENTS OF LETRAS 

SUPERVISED INTERNSHIP REPORTS REVEAL? 

Abstract 

 

In this paper, we intend to examine the perceptions about teaching grammar at school, 
based on the observation of internship reports produced by students of the 
Letras/CERES course. The general main of this study is to show through documentary 
and bibliographic research, how grammar teaching and learning has been configured in 
some cities in the Seridó region, based on the observations made by the graduated 
students of Letras. As a theoretical framework, this research is based on Antunes (2003), 
Faraco (2006), Bispo e Silva (2011), among others. The results obtained indicate a lack 
of approach to the grammatical phenomena in the students projects, by hypothesis, it 
may be a certain fear, because the theme is stigmatized, or even this shows inability to 

relate grammatical phenomena to reading and writing texts contextualized practices. 

 
 
Keywords: Grammar teaching; Portuguese classes; Supervised internship. 
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Não é de hoje que o sistema educacional vem sofrendo duras críticas, isso se dá pelos 
baixos níveis de resultado dos alunos mostrados em provas e exames nacionais, além 
do baixo desempenho linguístico demonstrado por estudantes na utilização da língua, 
tanto na modalidade oral, quanto na escrita. Constata-se que há várias razões para este 
problema, que ocasiona o egresso dos alunos da educação básica sem que estes 
consigam compreender e operar com a língua e suas diferentes formas de uso em 
contextos mais e menos formais, que exigem habilidades orais e escritas específicas. 
Além disso, destaca-se, ainda, que a metodologia utilizada pelos professores de língua 
portuguesa carece de mudanças significativas no que concerne ao ensino de língua 
pautado apenas na gramática normativa. Em grande medida, a metodologia utilizada 
tem essencialmente caráter transmissivo e dedutivo (WALL, 2009, p. 984), ou seja, os 
conteúdos são apenas repassados e transmitidos sem que haja uma reflexão e 
compreensão aprofundada acerca do objeto de análise enquanto prática social. 
Historicamente o ensino de gramática ocupou o cerne dos estudos na sala de aula, no 
entanto, sua abordagem descontextualizada e focada na metalinguagem não contribuía 
para a reflexão e uso da língua em situações com graus de formalidade distintos. Nesse 
caminho histórico, são tecidas duras críticas a esse processo, o que culmina na defesa 
de um ensino de gramática aliado às práticas sociocomunicativas, ou seja, a reflexão 
gramatical deve e só faz sentido se atrelada aos textos circulantes no nosso cotidiano. 
À vista disso, para um melhoria no desempenho dos estudantes e para o cumprimento 
dos objetivos traçados pelos documentos orientadores da educação, como os 
Parâmetros Curriculares Nacionais e podemos acrescentar mais recentemente a Base 
Nacional Comum Curricular, Bispo e Silva (2011) alegam que há três direcionamentos 
fundamentais: a) a atualização dos docentes de língua portuguesa em relação às teorias 
linguísticas; b) um ensino reflexivo, que contemple a análise da língua em situações 
efetivas de uso; c) o respeito à diversidade linguística que caracteriza nossas 
comunidades de fala. 
O presente trabalho examina as percepções sobre o ensino de gramática na escola 
advindas dos relatórios de estágio produzidos por alunos do curso de Letras/CERES. 
Considerando que o projeto a que este plano se vincula objetiva discutir aspectos 
relacionados ao ensino e aprendizagem de gramática no âmbito da Educação Básica 
na região do Seridó, mapeando as discussões e percepções acerca da investigação dos 
fenômenos gramaticais, a ideia norteadora da proposta foi realizar um levantamento 
documental a respeito do ensino de gramática na escola e refletir sobre em que medida 
as produções que circulam direcionadas aos (futuros) professores suscitam reflexões 
teórico-metodológicas sobre o ensino de gramática. A investigação do objeto de foco 
deste trabalho, isto é, os relatórios de estágio, permite que se conheça a realidade, 
demandas e problemas sobre o ensino e aprendizagem de gramática delineados pelos 
estudantes que formam a comunidade acadêmica do curso de Letras/CERES. 
O objetivo geral deste estudo é retratar, por meio da investigação documental e 
bibliográfica, como tem se configurado o ensino e aprendizagem de gramática nas 
cidades do Seridó a partir das observações feitas pelos estagiários de Letras. Para isso, 
esse objetivo desdobrou-se nos seguintes objetivos específicos: (1) selecionar os 
relatórios técnicos de estágio docente feitos por estudantes do curso de Letras nos 
últimos cinco anos; (2) fazer um levantamento dos temas gramaticais observados pelos 
estudantes e as percepções advindas dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem; (3) averiguar as reflexões perpetradas por essas produções no que 
concerne ao ensino e aprendizagem de gramática. 

  

 
Metodologia 
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A pesquisa perpetrada aqui se fundamenta, em termos metodológicos, como de 
abordagem qualitativa, cuja interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados 
(SILVA; MENEZES, 2005, p. 20) são basilares no processo de investigação. Quanto à 
sua natureza técnica, ancora-se na pesquisa documental e na pesquisa bibliográfica. 
Para fazer o mapeamento proposto no presente estudo, será realizado o exame das 
produções técnicas, a saber, os relatórios de estágio docente produzidos por alunos do 
curso de Letras. O recorte inicial é o exame das produções dos últimos cinco anos, ou 
seja, considera-se a recência desses trabalhos. 

Isto posto, é possível justificar a escolha da abordagem, tendo em vista que esta, nos 
possibilita uma melhor compreensão e detalhamento dos dados coletados. 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 
coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas 
simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-
métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens. 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.32). 

Além disso, das produções encontradas, são priorizadas aquelas cujo foco de 
investigação está em escolas das cidades do Seridó, sem distinção entre ensino público 
ou privado. Quanto ao encaminhamento metodológico, a pesquisa organizou-se do 
seguinte modo: (a) Elaboração do roteiro de levantamento de documentos juntamente 
com a orientadora; (b) Levantamento dos dados; (c) Organização e tratamento dos 
dados coletados; (d) Análise e interpretação dos resultados; (e) Produção de relatório 
final e divulgação da pesquisa. 

Quanto ao levantamento de documentos, alguns óbices foram encontrados ao longo da 
pesquisa. O primeiro centra-se no fato de que os relatórios de estágio não mais são 
depositados na biblioteca da instituição, ou seja, não há um espaço de coleta desses 
materiais, o que dificultou o seu rastreio. O segundo reside no fato de que os relatórios, 
após análise pelo professor da disciplina de Estágio Supervisionado, são devolvidos aos 
estudantes e estes, por se formarem, raramente mantém algum vínculo institucional, 
impossibilitando o contato e a participação voluntária na pesquisa. Dessa forma, 
procedemos com a solicitação de relatórios produzidos no ano de 2019 por estudantes 
da instituição. Por se tratar de pesquisa de caráter voluntário, fizemos a solicitação a 54 
estudantes, dos quais obtemos um total de 7 relatórios. Consideramos o número abaixo 
do esperado, no entanto, nossa análise procedeu a partir das observações relatadas 
pelos estudantes. 

Além disso, registramos que compreendemos a dificuldade de armazenamento do 
grande volume de materiais produzidos pelos estudantes de graduação quando se trata 
de estágio supervisionado. Ao mesmo tempo, entendemos que esses materiais são 
excelentes fontes de pesquisa que podem auxiliar, em grande medida, a reflexão sobre 
a formação discente e embasar a organização didático-pedagógica do próprio curso de 
graduação. 

Por questões éticas, optamos pela não identificação dos sujeitos envolvidos, nem das 
instituições onde ocorreram os estágios. Dessa forma, os documentos são assinalados 
como a sigla “R” e receberam um número de identificação aleatório, para que as partes 
sejam preservadas. Também não utilizamos imagens que, porventura, tenham sido 
colocadas nos documentos. Sendo assim, nossa fonte de pesquisa é a materialidade 
discursiva existente nos documentos. 
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Resultados e Discussões 

 
Os relatórios de estágio configuram-se como ricas fontes de registro sobre a construção 
do fazer pedagógico. Para além da descrição da instituição escolar, ecoa nos relatórios 
a própria formação do estagiário, sua construção teórica e prática vivenciada no 
contexto escolar e alicerçada na experiência desenvolvida ao longo da graduação. Além 
disso, enquanto documentos, esses materiais permitem examinar as práticas didático-
pedagógicas desenvolvidas em cada escola, com vistas a formulação de projetos que 
favoreçam a aprendizagem significativa dos educandos e ajudem a dirimir as 
dificuldades. 
Sendo assim, procurou-se neste trabalho analisar um conjunto de 7 relatórios de estágio 
supervisionado (todos datados em 2019), esse conjunto é composto por 6 relatórios de 
regência e 1 relatório de observação. Alguns destes estavam parcialmente incompletos 
e um totalmente incompleto. 
Nos relatórios de regência observamos uma predominância de assuntos relacionados à 
leitura e à produção textual. Sendo 4 referentes à leitura de crônicas e canções, e 2 
voltados para a área de textos argumentativos. No primeiro caso, também é trabalhado 
o conteúdo de figuras de linguagem, nos quais se enquadram nos aspectos gramaticais, 
porém em apenas um trabalho isto é visto de maneira detalhada. 
Já no relatório de observação, vemos com mais clareza como os conteúdos gramaticais 
estão sendo ministrados. É relatado pelos estagiários que o professor observado aborda 
o assunto de classes gramaticais, especificamente verbos e substantivos, porém, de 
maneira tradicional e não reflexiva. É exposto que o docente até tenta tornar a aula mais 
didática trazendo caça-palavras e uma gramática ilustrada, entretanto, sua aula é 
voltada para a absorção de conceitos decorados, como se pode ver em: 
(1) “[...] o trabalho é baseado na abordagem tradicional, onde o professor expõe o 
conteúdo e os alunos aprendem por didáticas voltadas para o “decoreba”. Não 
observamos uma prática voltada para o desenvolvimento de competências e 
habilidades de reflexão e criticidade social. Além disso, o ensino de gramática é 
descontextualizado [...]". (R7) 
Dessa forma, podemos constatar que a prática relatada estava voltada à 
metalinguagem, na qual os alunos decoraram nomenclaturas, sem uma análise mais 
aprofundada do assunto em questão, e é justamente por este fato, que os alunos estão 
saindo da educação básica com a visão distorcida da língua portuguesa. 
Em R1, observamos um relatório de regência (estágio III), que apresenta como proposta 
o ensino de crônicas no ensino fundamental. Elaborado em dupla, na cidade de Santa 
Cruz – RN, e trabalhado com uma turma de 9º ano/ensino fundamental. A justificativa 
para a escolha do tema foi: “aprimorar a capacidade de produção de sentidos por meio 
da leitura e produção de texto, visto que se trata de uma turma de leitores assíduos, que 
leem, discutem e compartilham experiências de leituras”. É citado, que a instituição 
conta com o quadro de 16 professores, e “fornece um ambiente adequado aos 
estudantes”. O relatório está incompleto, e não fornece o relato detalhado das atividades 
de regência, nem suas referências, o que dificulta o entendimento sobre quais as bases 
teóricas e metodológicas embasaram a prática docente. Ora, sabemos que a escolha 
do referencial teórico revela e norteia o fazer pedagógico, na medida em que as 
concepções (linguagem, ensino, gramática, texto, sujeito e outras) refletem-se nesse 
documento. 
Já em R2, observamos um relatório de de regência (estágio VI) que avança em 
comparação a R1, pois parte de uma proposta que visa à prática de leitura e produção 
do gênero dissertativo – argumentativo. Elaborado em dupla, informassem a informação 
sobre a cidade em que foi realizado o estágio. Trabalhou-se com uma turma do 1ºano/ 
ensino médio. A escolha do tema baseou-se na dificuldade da turma em elaborar textos 
dissertativos-argumentativos, e pela importância do gênero em provas de vestibulares. 
Segundo os estagiários “Os alunos se mostraram atentos e sempre participavam das 
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aulas, tiraram dúvidas, chegaram a mostrar redações que tinham feito na seleção do 
IFRN”, o que mostra o interesse dos alunos perante o gênero ministrado. 
As aulas foram ministradas de forma coesa, utilizaram vídeos para introduzir o tema, 
explicaram as especificidades do gênero, e disponibilizaram textos para uma discussão 
sobre os elementos de texto, com foco nos conectores/operadores. “Nessa aula, os 
alunos foram muito participativos, comentamos alguns operadores que eles 
costumavam usar e também falamos sobre outros que eles não conheciam bem”. Além 
disso, acrescentaram o conteúdo sobre as competências e habilidades cobrados em 
redações do ENEM. “Fizemos um slide inserindo essas questões e explicamos 
conectando sempre aos assuntos que havíamos trabalhado sobre o gênero dissertativo-
argumentativo”. Após todas as explicações, pediram aos alunos para realizarem a 
produção de um texto dissertativo – argumentativo, “Percebemos que eles têm um 
pouco de dificuldade com a escrita, alguns mais com a introdução, outros em organizar 
as ideais, e eles demoraram mais uma aula para realizar essa tarefa de escrita. A 
maioria entregou ao final da aula, mas outros garantiram terminar em casa e entregar 
na próxima”. Em seguida, os alunos realizaram o trabalho de reescrita, e os estagiários 
distribuíram aleatoriamente os textos para que estes fizessem as possíveis correções. 
“Ao final, entregaram uma versão concluída dos seus textos”. Na última aula, houve uma 
confraternização. Utilizaram apenas uma referência (ANDRADE, 1995) para a produção 
do trabalho, de Maria Margarida de Andrade, Como preparar trabalhos para cursos de 
Pós-graduação: noções práticas, 1995. 
Foi examinado, ainda, o documento R3, que consiste de um relatório de regência 
(estágio IV), que se propôs a trabalhar com o gênero canção, “visando proporcionar aos 
alunos o conhecimento do gênero canção e entender a importância dele na formação 
de um indivíduo leitor”. O trabalho foi realizado individualmente, na cidade de Caicó - 
RN, com uma turma do 3º ano/ensino médio. “O projeto foi pensado com o objetivo de 
aprimorar a capacidade leitora do indivíduo, a partir de estudos do gênero textual 
canção, com foco, também, na necessidade de compreensão do conteúdo para o 
reconhecimento dele nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio”. O estudo do 
gênero canção foi associado aos de interpretação e compreensão dos textos, 
pressupostos, subentendidos e algumas das figuras de linguagem, tais como metáfora, 
antítese, paradoxo, metonímia, comparação, onomatopeias. Os temas abordados 
exigem que o aluno leitor faça inferências a partir de pistas linguísticas, nesse sentido, 
o conhecimento gramatical é de grande importância para a discussão sobre como os 
alunos constroem os sentidos do texto. 
Os alunos conheceram o gênero canção a partir de letras de música impressas em 
folhas, bem como assistiram vídeos de cada letra trabalhada em aula. Em cada exemplo 
abordado, discutiram-se aspectos intertextuais, como a presença de figuras de 
linguagem, pressupostos e subentendidos; e aspectos extratextuais, como o contexto 
de produção da música, a esfera de circulação, o gênero em que ela se encaixava e a 
própria ideia de erudição. “Além de proporcionar ampla reflexão sobre o próprio gênero 
estudado, a união dos fatores internos e externos ao texto proporcionou o 
aprimoramento da interpretação e da comissão textual”. No decorrer do trabalho, o 
estagiário não explica exatamente como se deu essas aulas, nem qual foi a metodologia 
utilizada. As referências utilizadas foram: Antunes(2003), LOPES (2006), LAJOLO 
(1986), MARCUSCHI (2008), SOLE (1998), além dos PCNs. 
R4: seria um relatório de regência (estágio III), produzido individualmente, e realizado 
no município de Caicó - RN. Além disso, também trabalharia com o gênero canção, 
porém o relatório está totalmente incompleto, contendo apenas as informações já 
citadas. 
O documento R5 configura-se como um relatório de regência (estágio III), que se propôs 
a trabalhar com leitura e compreensão textual. Foi realizado em dupla, no município de 
Santa Cruz - RN, com uma turma de 8º ano/ ensino fundamental. Nesse relatório, 
diferentemente dos demais, há informação do quantitativo de alunos participantes, a 
saber, 33 alunos, na faixa etária de 13 e 14 anos. “É uma turma muito ativa, são muito 
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comunicativos em sua maioria, e apresentam um olhar crítico acerca de algumas 
questões”. Para trabalhar a leitura e a compreensão textual, os estagiários utilizaram 
crônicas e canções. Com as crônicas, além do trabalho de interpretação, foi feita uma 
análise de pontuação, como também a identificação de palavras desconhecidas, “depois 
de feita a leitura, eles nos diziam quais palavras não conheciam e nós escrevíamos no 
quadro, após, não somente dizíamos o significado, mas perguntávamos se alguém da 
turma conhecia a palavra”. Esse exercício, aparentemente simples, é uma amostra de 
como a seleção lexical em determinado texto não é aleatória, mas pensada, cuidada. 
Nesse caminho, atividade de análise linguística pode desvelar aspectos estilísticos e 
estéticos da manifestação discursiva, daí ser essencial a reflexão sobre os modos como 
a estrutura formal da língua reflete aspectos de seu uso e colabora na construção de 
sentidos. Em especial no caso analisado em R5, a escolha do gênero literário crônica 
permite a investigação de como os fenômenos gramaticais contribuem para os efeitos 
de sentido no texto, particularmente, dos textos literários. 
Nesse documento, é mencionado que houve um trabalho pedagógico atrelado ao 
conteúdo de figuras de linguagem, porém, não é explicado como se deu essa 
contextualização e o andamento dessa discussão. Nesse sentido, o documento não 
esclarece quais os caminhos didáticos e teórico-metodológicos que embasaram à 
prática. 
Ademais, relata-se, ainda, que foi realizado um debate sobre o tema da crônica, “na 
parte da análise, tivemos uma discussão muito interessante, pois o conteúdo da crônica 
permitia o debate, possibilitando a percepção do teor crítico e social do texto, que era 
um dos nossos objetivos. Fizemos ainda análise dos elementos extratextuais, como o 
título, fazendo-os perceber que, na leitura de um texto, deve-se estar atento a todos os 
“detalhes”, pois tudo auxilia na construção de uma leitura significativa”. As referências 
utilizadas foram: Aiméé (2008), CARDOSO-SILVA (2007), FREIRE (2009), PAULINO 
(2001). 
No caso de R6, há o relato de regência (estágio IV), realizado em dupla, na cidade de 
Santa Cruz - RN, em uma turma de 2º ano do ensino médio. A proposta do projeto foi 
trabalhar com a tipologia textual argumentativa. Utilizando-se de recursos lúdicos, como 
imagens que traziam a ideia de oposição, os estagiários geraram uma discussão na 
turma e, a partir daí, introduziram os princípios básicos da argumentação, sendo eles, a 
tese e os argumentos. Também foi explorado: “conceito de dissertação, noções de 
estrutura do texto argumentativo, noções de coesão e coerência”. No entanto, não é 
esclarecido como estes assuntos foram abordados. Especificamente, o tratamento da 
coesão e da coerência perpassa a compreensão sobre o fenômeno gramatical, 
sobretudo, porque a coesão se manifesta linguisticamente com o uso de elementos 
(vocábulos, conjunções, advérbios e locuções adverbiais etc.) que podem funcionar 
num contexto e noutro não. 
A observação dos usos linguísticos em gêneros discursivos diversos contribui 
sobremaneira para o aprimoramento da competência linguística, visto que, ao averiguar 
as possibilidades de uso dos recursos linguístico-gramaticais, verifica-se a língua em 
sua principal face: a da plasticidade. Ao mesmo tempo, nas aulas de língua portuguesa, 
confrontar os diferentes modos de usar os recursos que a língua fornece permite uma 
visão ampla e não discriminatória de qualquer uso linguístico por parte dos estudantes. 
Dito de outro modo, imprime-se à análise gramatical sentido (NEVES, 2003). 
Em R6, foi realizada ainda, uma dinâmica na qual “incentivava os alunos a entenderem 
de forma prática como se dá o processo de argumentação, uma vez que dividimos a 
sala em cinco grupos e pedimos que cada um escolhesse um estojo e se organizasse 
para elaborar argumentos que nos convencessem a comprar o produto que estavam 
tentando vender, dessa forma, retomando os conteúdos até então abordados”. Este é 
um recurso muito interessante, pois instiga o aluno a aprender de forma lúdica. Além 
disso, os estagiários explanaram sobre dois gêneros da tipologia argumentativa: artigo 
de opinião e dissertação argumentativa, porém, isso foi feito apenas com a leitura de 
textos do gênero. Após, realizaram uma atividade, entregando textos à turma, e eles, 
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deveriam identificar o gênero de cada um e estabelecer relações de semelhança e 
diferenças entre eles. O relatório não contém as referências utilizadas. 
No caso de R7, há um documento que se diferencia em alguns pontos em relação aos 
demais, pois se trata de um relatório de observação (estágio II), realizado em dupla, na 
cidade de Currais Novos – RN. Nesse relatório, é mostrado, além das observações que 
fizeram em sala de aula, os temas dos projetos que irão realizar no estágio seguinte, o 
tema escolhido foi o gênero seminário. A dupla realizou seu estágio nas turmas de o 6º 
ano/ ensino fundamental e 1º ano/ ensino médio e pretendem dar continuidade nesses 
níveis. 
Em relação às observações feitas sobre a turma do 6º ano, nota-se que os estagiários 
elencaram alguns pontos negativos durante a aula, “quanto ao fazer pedagógico do 
professor frente a proposta do ensino de Língua Portuguesa, ao nosso ver é bastante 
problemático, pois não identificamos uma organização pautada em um plano de aula, 
assim como, as atividades são realizadas de acordo com a seleção e desejo dos alunos, 
tornando-se esse um dos pontos mais negativos observados”. O conteúdo ministrado 
pelo professor observado foi classes de palavras, “a partir do desenvolvimento das 
aulas, pudemos ver que o professor demonstra domínio e segurança nos conteúdos 
ministrados, não relaciona-os com as experiências e conhecimentos que os alunos já 
dominam, e não considera-os com vistas às aplicações práticas nos saberes abordados 
na vida dos alunos”. Além disso, o ensino de gramática é ministrado de forma 
descontextualizada e voltada para a memorização de conceitos, “Não observamos uma 
prática voltada para o desenvolvimento de competências e habilidades de reflexão e 
criticidade social”. A observação dos estudantes demonstra a compreensão sobre a 
necessidade de se pensar o ensino de gramática voltado para o uso, isto é, de modo 
contextualizado, tendo os textos como o ponto de partida e de chegada da compreensão 
sobre o fenômeno linguístico. Segundo o relato, o conteúdo apresentado aos alunos 
pelo professor, classe de palavras, vinculado à morfologia, foi ministrado de modo 
descontextualizado. Sabemos que, cada vez mais, temos o cuidado de pensar as ações 
didático-pedagógicas voltadas para a vida e isso implica o conhecimento gramatical, na 
medida em que não há manifestação linguística ausente de gramática (ANTUNES, 
2003). É importante evidenciar que a prática de análise linguística está alicerçada num 
status teórico-metodológico, uma vez que “constitui um conceito que remete a uma 
forma de observar dados da língua, apoiada em uma teoria; metodológico, porque é 
utilizado na sala de aula como um recurso para o ensino reflexivo” (BEZERRA; 
REINALDO, 2013, p. 14). Esse conceito se diferencia, portanto, da tradição gramatical 
escolar quefocaliza o texto como pretexto para o aprendizado das categorias 
gramaticais, como parece ter sido o caso apresentado. 
Por sua vez, no ensino médio foram observadas aulas voltadas à literatura, como o 
Trovadorismo. Segundo os estagiários, a professora utiliza-se da concepção de 
linguagem interacionista. “Em respeito à metodologia de ensino a abordagem utilizada 
era a crítica-social, pois, observamos que a professora sempre buscava estimular os 
alunos a refletirem sobre os aspectos do Trovadorismo relacionando com os tempos 
atuais, por exemplo: “Como a mulher era vista na sociedade no tempo do Trovadorismo 
e como ela é tratada hoje”. Sendo assim, questões reflexivas como estas nos fizeram 
considerar que a metodologia oferecida era a crítica-social”. É relatado que não 
observaram aulas de gramática com essa turma, mas, notaram que “era feita de forma 
contextualizada”. De certa forma, não fica claro se os alunos consideram a aula 
contextualizada, porque a temática é pautada em textos ou se eles afirmam que as aulas 
de gramática são contextualizadas. Um ponto crítico é o entendimento de que é 
necessário ter “aulas de gramática”, quando o fenômeno gramatical pode (e deve) ser 
evidenciado em qualquer momento da aula de língua portuguesa. 
Em R7, finaliza-se o relatório com a seguinte reflexão: “Com relação às práticas 
pedagógicas observadas no ensino fundamental e no ensino médio percebemos duas 
metodologias totalmente diferentes entre si. Consideramos tal aspecto importante, pois, 
podemos ter duas experiências distintas, uma positiva e outra negativa. Assim sendo, 
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na construção dos projetos pedagógicos refletimos duas metodologias diferentes 
baseadas em dificuldades distintas”. Nesse trabalhos, as referências utilizadas foram: 
FÁVERO (1992) e PIMENTA (1999). 

Com isso, fica evidente a ausência de abordagem de fenômenos gramaticais por parte 
dos estagiários, por hipótese, pode-se tratar de um certo receio, devido ao tema ser 
estigmatizado, ou mesmo isso evidencie inabilidade em relacionar fenômenos 
gramaticais a práticas contextualizadas de leitura e produção de textos. Advogamos que 
é essencial que o fenômeno gramatical seja trazido como ancoragem para as práticas 
de leitura e produção de textos propostas pelos estagiários, tendo em vista o pleno 
desenvolvimento da competência linguística. 
[...] cabe ao professor de língua portuguesa ter presente que as atividades de ensino 
deveriam oportunizar aos seus alunos o domínio de outra forma de falar, o dialeto 
padrão, sem que signifique a depreciação da forma de falar predominante em sua 
família, em seu grupo social, etc. Isso porque é preciso romper com o bloqueio de 
acesso ao poder, e a linguagem é um de seus caminhos. Se ela serve para bloquear – 
e disso ninguém duvida –, também serve para romper o bloqueio. (GERALDI, 2004, p. 
53). 
O conhecimento da norma culta é uma forte arma contra a desigualdade social, pois 
permite que o falante, através da linguagem, acesse esferas públicas que muitas vezes 
só é possível a partir do domínio de práticas de letramento especializadas. Por isso, 
cabe à escola promover meios que possibilitem a ampliação da competência linguística, 
considerando o domínio da norma culta para os seus educandos, sem desmerecer a 
sua identidade linguística. 
De acordo com o relatório 7, destaca-se que o docente pauta sua prática 
majoritariamente mais próxima da primeira concepção, isso porque, é destacado no 
relatório que os alunos são disciplinados, no entanto, não são questionadores, nem tão 
participativos. Ao mesmo tempo, predomina o uso de metalinguagem, sem 
contextualizar os temas tratados ou mesmo atrelá-los a questões de ordem concreta: 
(2) “[...] que eles não fazem questionamentos, não relacionam conteúdos teóricos com 
problemas concretos” (R7) 
Defendemos que a reflexão sobre os fatos gramaticais é uma ferramenta que se 
sintoniza com a leitura de textos de todas as ordens, sejam literários ou não, pois permite 
a exploração dos elementos linguísticos que atuam na superfície textual e contribuem 
para a construção de sentidos no texto, redimensionando as possibilidades de leitura. 
Tal defesa é consubstanciada pelo referencial teórico aqui destacado, bem como pelas 
diretrizes educacionais, quando afirmam que é fundamental “garantir a formação de – 
um leitor-fruidor, ou seja, de um sujeito que seja capaz de se implicar na leitura dos 
textos, de “desvendar” suas múltiplas camadas de sentido. (BRASIL, 2017, p. 134).  

 
Conclusão 

 

Buscou-se neste trabalho analisar como está sendo visto o ensino de gramática na ótica 
dos estagiários do curso de Letras, além de explorar os estudos de alguns teóricos que 
refletem sobre este tema. 

Diante do que foi exposto, podemos concluir que, apesar dos grandes avanços com os 
estudos de língua materna, ainda temos um longo caminho à percorrer. Evidentemente, 
precisamos considerar que o domínio efetivo da língua não se dá por meio de exercícios 
maçantes, que estão ligados a gramática tradicional, mas sim, por meio da prática 

efetiva do uso da língua. 
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Nesse sentido, cabe aos professores e futuros professores, aprofundarem-se nos 
estudos, assumindo um olhar investigativo perante a língua, mudando essa realidade 
que está perpetuando-se há anos, promovendo assim, uma aprendizagem significativa 
dos seus alunos, possibilitando os mesmos a fazerem a diferença na sociedade. 
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Resumo 

O regionalismo tem sido considerado por grande parte da crítica literária brasileira como 
uma manifestação de baixa qualidade artística. Esta visão negativa tem levado muitos 
escritores contemporâneos a rechaçar a vinculação ao rótulo, ainda que, em suas obras, 
encontrem-se representações do universo sertanejo com temas e imagens que se 
inserem numa tradição regionalista. Neste trabalho, analisa-se o romance A História de 
Bernarda Soledade – a tigre do sertão, de Raimundo Carrero, com atenção às 
representações do feminino e do coronelismo, tendo em vista a corrente literária 
regionalista. O exame é baseado na personagem Bernarda Soledade, que subverte as 
convenções sociais impostas pela sociedade e confere nova roupagem à representação 
do universo coronelista. Constata-se que, apesar da negação de Raimundo Carrero ao 
regionalismo, é possível encontrar na obra analisada a recorrência de índices que vêm 
sendo expressos ao longo da história literária brasileira e, portanto, se inserem numa 
tradição regional, mesmo que haja transfigurações no modo como estes elementos são 
representados. 
 
Palavras-chave: Feminino; coronelismo; regionalismo; Bernarda Soledade. 

TITLE: A ‘coronel’ in the backlands: transfigurations of the feminine in A História de 

Bernarda Soledade, by Raimundo Carrero 

Abstract 

Regionalism has been considered by a large part of Brazilian literary criticism as a 
manifestation of low artistic quality. This negative view has led many contemporary 
writers to reject the association to the label, even though their works present themes and 
images that are part of a regionalist tradition. This paper analyzes the novel A História 
de Bernarda Soledade - a tigre do sertão, by Raimundo Carrero, focusing on the 
representations of the feminine condition and of the phenomenon known as 
"coronelismo". The analysis is based on the character Bernarda Soledade, who subverts 
the social conventions imposed by society and gives a new guise to the representation 
of the "coronelismo". It appears that, despite Raimundo Carrero's denial of regionalism, 
it is possible to find in the work analyzed the recurrence of indexes that have been 
expressed throughout Brazilian literary history and, therefore, are inserted in a regional 
tradition, even if there are transfigurations in the way how these elements are 
represented. 
 
Keywords: Feminine condition; coronelismo; Regionalism; Bernarda Soledade. 

Introdução 

REGIONALISMO: RÓTULO NEGATIVO 
O regionalismo existe na literatura brasileira desde o século XIX, mas naquele momento 
“o termo regionalismo não tinha presença na crítica, ou se tinha era apenas pontual, e 
muito menos podia ainda se considerar que se tratasse de um conceito com estatuto e 
alcance que já buscasse sistematizar algum tipo de conhecimento sobre a literatura 
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brasileira” (GIL, 2018, p. 10). Os autores daquele período buscavam representar em 
suas obras elementos da cor local de forma ufanista, tendo em vista que se procurava 
afirmar a identidade literária brasileira, após a independência política.  
Tal manifestação ufanista é percebida na obra de José de Alencar, autor que mapeou o 
Brasil através de romances ambientados em diversas regiões do país. O Gaúcho, de 
1870, é exemplo de obra que faz parte do projeto de nação elaborado por Alencar, que 
incorpora a ideia de região na medida em que é traçada uma imagem de país a partir 
de suas partes. “Daí o aspecto aparentemente paradoxal de se ter uma ‘produção 
literária regional’ e uma reflexão literária que não a incluía nominal, crítica e 
historicamente, não a incluía porque ela era percebida única e exclusivamente como 
literatura ‘nacional’” (GIL, 2018, p. 24). José de Alencar colocou em prática um projeto 
nacionalista de literatura ao abordar em suas obras as regiões do país de forma a 
evidenciar os costumes, tradições e crenças, para assim representar uma nação 
brasileira.  
Nesse sentido, o nascimento do regionalismo brasileiro está atrelado ao que mais tarde 
se convencionou chamar de cor local. A crítica a este rótulo, que carrega intrínseco o 
elemento pitoresco, superficial e descritivo, pode ser percebida na obra de um grande 
nome da literatura brasileira: Machado de Assis. Em Notícia da atual literatura brasileira: 
instinto de Nacionalidade, de 1873, Machado afirma que a independência literária 
brasileira ainda não tinha fincado seu alicerce e que esta necessitava de menos cor 
local, de forma que “o que se deve exigir do escritor antes de tudo, é certo sentimento 
íntimo” (ASSIS, 2008, p. 1205). Tal argumento posteriormente viria a influenciar vários 
outros críticos e escritores, suscitando uma visão negativa a respeito do regionalismo.  
Um dos críticos que aderem a este discurso é Antonio Candido, o qual afirma:  
  
Vem a propósito dizer que o caso do Brasil é talvez peculiar, pois aqui o regionalismo 
inicial, que principia com o Romantismo, antes dos outros países, nunca produziu obras 
consideradas de primeiro plano, mesmo pelos contemporâneos, tendo sido tendência 
secundária, quando não francamente subliterária, em prosa e verso. Os melhores 
produtos da ficção brasileira foram sempre urbanos, sendo que o seu maior 
representante, Machado de Assis, mostrava desde os anos de 1880 a fragilidade do 
descritivismo e da cor local, que bania dos seus livros extraordinariamente requintados 
(CANDIDO, 1970, p. 194, grifo meu). 
  
A explanação de Candido acerca da recorrência da cor local nas obras dos que 
pretendiam realizar a independência literária brasileira é que “a superação destas 
modalidades e o ataque que vêm sofrendo por parte da crítica são demonstrações de 
amadurecimento. Por isso, muitos autores rejeitariam como pecha o qualificativo de 
regionalistas, que de fato não tem mais sentido” (CANDIDO, 2011, p. 194). Dessa forma, 
percebe-se que Machado de Assis influencia, talvez inconscientemente, boa parte da 
crítica a vincular obras regionais somente aos elementos da cor local, deixando em 
evidência que, ao longo da história literária brasileira, parece haver um consenso entre 
críticos e escritores acerca do regionalismo. Segundo Luís Bueno, “O consenso em 
questão é o do caráter restrito da literatura regionalista, sua abordagem idealizadora do 
homem do interior do país” (BUENO, 2016, p. 220). 
 

Metodologia 

 
Ao se referir ao regionalismo, Candido atribui o rótulo a uma questão econômica, com 
o argumento de que, enquanto o país continuasse subdesenvolvido, o regionalismo 
esbanjaria vitalidade. Dessa forma, elucida-se que a corrente literária é associada a 
regiões pobres e subdesenvolvidas, como podemos constatar: 
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O regionalismo foi uma etapa necessária, que fez a literatura, sobretudo o romance e o 
conto, focalizar a realidade local. Algumas vezes foi oportunidade de boa expressão 
literária, embora na maioria os seus produtos tenham envelhecido. Mas de um certo 
ângulo talvez não se possa dizer que acabou; muitos dos que hoje [1970] o atacam no 
fundo o praticam. A realidade econômica do subdesenvolvimento mantém a dimensão 
regional como objeto vivo, a despeito da dimensão urbana ser cada vez mais atuante. 
Basta lembrar que alguns dentre os melhores encontram nela substância para livros 
universalmente significativos (CANDIDO, 2011, p. 192, grifos nossos).  
  
Chama a atenção o verbo no pretérito – “foi” –, o que significa que a partir de 1970, 
quando o texto foi publicado, o regionalismo seria desnecessário, sugerindo que esta 
corrente perdura devido à existência do subdesenvolvimento. Além disso, no argumento 
de Antonio Candido, percebe-se que o pensamento do subdesenvolvimento é atrelado 
ao regional, deixando subentendido que nos grandes centros urbanos tal fenômeno 
socioeconômico não se manifesta. O pensamento do crítico pode ser confrontado com 
o fato de que em alguns países da Europa, mesmo considerados desenvolvidos, 
continuam a surgir obras voltadas ao espaço regional, como evidencia Ligia Chiappini:  
  
Um levantamento bibliográfico feito em 1992-93 e o contato com vários especialistas no 
assunto em diversas universidades europeias confirmaram uma suspeita: a de que o 
regionalismo, que setores da crítica literária brasileira consideraram uma categoria 
ultrapassada, continuava presente e, até mesmo, tinha-se tornado tema de pesquisas 
muito atuais (CHIAPPINI, 1995, p. 153).  
  
Percebe-se, enfim, que o regionalismo tem a prerrogativa de ser associado como um 
rótulo negativo, negatividade esta que foi sendo construída de forma gradual ao longo 
do tempo, especialmente pela crítica literária, que, ao julgar as obras, emprega 
protocolos urbanos e ortodoxos que “talvez codifiquem, no rótulo 
regionalismo/regionalista sua incapacidade de dar conta do modo de ser mestiço da 
literatura regionalista que, produto cultural crioulo como o país, é carimbado como 
estrangeiro pelos olhos urbanos e europeizados da crítica” (LAJOLO, 2003, p. 327). 
Julga-se como má literatura a maioria das obras que têm, intrínsecos, em seu corpus, 
traços regionais. Nesse sentido, o conceito de regionalismo, se é que podemos falar em 
conceito, é usado “com frequência na tradição de nossa crítica e história literárias como 
divisor de águas entre boa e má literatura” (LAJOLO, 2003, p. 327).  
  
RAIMUNDO CARRERO: NEGAÇÃO AO RÓTULO REGIONALISTA  
Devido à visão negativa que o regionalismo tem obtido há mais de um século, autores 
criticam e rechaçam a vinculação ao rótulo problemático. Raimundo Carrero – escritor, 
jornalista e professor de criação literária, pernambucano nascido na cidade de 
Salgueiro, autor de A História de Bernarda Soledade: a tigre do sertão – é um dos 
autores que têm uma relação conflituosa com a manifestação literária em questão. Junto 
a ele se aliam escritores que produziram obras na segunda metade do século XX e nas 
primeiras décadas do século XXI, como Antônio Torres, Milton Hatoum e Ronaldo 
Correia de Brito.  
Em entrevista concedida ao Jornal Rascunho, Carrero evidencia essa vinculação 
conflituosa:  
  
O que me marcou foi a obra de José Lins do Rego. Eu tinha uns três, quatro livros num 
volume só: Usina, Menino de engenho, Bangüê [Sic]. Me lembro bem demais da edição. 
Em papel grosseiro, papel de jornal. José Lins do Rego marcou minha vida, e ainda a 
marca, até hoje. Graciliano Ramos marcou minha vida inteira. Até certo momento, eu 
achava Zé Lins mais escritor que Graciliano. É claro que, à medida que fui 
amadurecendo, fui verificando que a grande literatura estava com Graciliano. A literatura 
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de Zé Lins é mais documental, porque é ligada ao movimento regionalista (RAIMUNDO, 
2012, grifo nosso). 
  
Raimundo Carrero parece atribuir valor à obra de José Lins do Rego, sob influência da 
crítica que associa a ficção deste ao movimento regionalista, o que mostra que o escritor 
de Sombra Severa nega a vinculação ao rótulo por estar ciente de que há uma visão 
negativa construída ao longo do tempo sobre essa manifestação literária. Assim, 
nenhum escritor deseja que suas obras sejam associadas a um símbolo diminutivo, 
sendo um desses autores o próprio Raimundo Carrero. O autor pernambucano continua: 
E o regionalismo era um movimento puramente de documento. Gilberto Freyre, que 
criou o movimento, dizia exatamente assim:  
  
“O romance deve estar ligado à sociologia e à antropologia, com alguma coisa de 
estética”. E, naturalmente, é o inverso: o romance é estético, com alguma coisa de 
filosofia e antropologia. No livro Menino de engenho, ocorre um erro gramatical que a 
gente também usa, mas que não tem nenhum sentido. Zé Lins diz assim: “Quando eu 
me acordei naquele dia”. Ninguém se acorda. Não há perigo disso acontecer. Você 
acorda. “Quando acordei.” A expressão “me acordar” é completamente errada. Não tem 
nenhum sentido você se acordar. Você acorda. Então, você consegue perceber isto: a 
obra de José Lins do Rego tem essa documentação. Na obra de Graciliano Ramos, 
você não encontra expressões populares ou erros gramaticais, porque a visão que ele 
tinha do romance era outra. Bem diferente (RAIMUNDO, 2012, grifos do autor). 
 
Resultados e Discussões 

 
O uso do verbo no pretérito na primeira frase da citação – “era” – denota que o 
regionalismo foi uma manifestação literária de documento, mas que supostamente não 
é mais. Carrero cita o exemplo de uma expressão usada por José Lins do Rego, para 
dizer que a obra daquele autor preocupa-se em documentar e, portanto, é regionalista. 
Atrelar obras regionalistas à documentação é um argumento conhecido não somente 
por Gilberto Freyre, mas também pela crítica de matriz modernista, como Lúcia Miguel 
Pereira, que, em História da literatura brasileira: prosa de ficção, defende em um 
capítulo destinado ao regionalismo que pertencem a esta corrente “as obras cujo fim 
primordial for a fixação de tipos, costumes e linguagem locais” (PEREIRA, 1988, p. 175). 
Entretanto, o discurso da arte não é aquele que documenta, fixa ou retrata, mas aquele 
que representa, e consequentemente cria algo novo, pertencente ao discurso artístico. 
Grosso modo, na visão da crítica citada, a ficção regionalista não é detentora de teor 
artístico.  
Essa problemática fica explícita em entrevista proferida por Raimundo Carrero à Folha 
de S. Paulo, na qual o autor julga com uma indagação a capacidade artística de obras 
regionalistas:  
  
O movimento regionalista não tem compromisso com a estética e, portanto, é 
antiliterário. Gilberto Freyre já estabeleceu que a obra regionalista está ligada ao retrato 
da região. Como é que se pode chamar de regional uma literatura que não é documental 
e não está ligada à sociologia, e sim à estética, que é a finalidade da arte? (FUKS, 
2005). 
  
Mesmo diante da crítica realizada à ficção de José Lins do Rego, o escritor assegura: 
“os autores que me marcaram — e ficaram —: José Lins do Rego, que continuo achando 
um grande escritor, Graciliano Ramos e Ibsen” (RAIMUNDO, 2012). Apesar de explicar 
que a ficção do autor da obra Menino de engenho tenha fins de documentação, 
Raimundo Carrero continua considerando a ficção de José Lins do Rego como grande. 
Dessa maneira, percebe-se que o escritor sofre influência da crítica literária, 
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principalmente do amigo Ariano Suassuna e Gilberto Freyre. A influência do primeiro é 
percebida na entrevista concedida por Carrero ao Livre opinião – Ideias em Debate, 
acerca do regionalismo: “Eu aprendi uma coisa com Ariano, que literatura não é 
documentação, como o movimento regionalista faz” (RAIMUNDO, 2015). Logo, a 
associação ao regionalismo tem sido uma pedra no sapato de muitos autores, mesmo 
que em suas obras estejam presentes elementos que pertençam à tradição regionalista.  
No caso de Carrero, embora sua primeira obra seja constantemente vinculada pela 
crítica ao movimento armorial, percebem-se nela temas e imagens que remetem ao 
regionalismo literário brasileiro, demonstrando que o autor recorre à tradição ao 
representar, mesmo que através de metáforas, topoi que estão firmados na literatura de 
matriz sertaneja. É este o caso de A História de Bernarda Soledade – a tigre do sertão, 
romance publicado em 1975, tendo como foco principal a personagem Bernarda 
Soledade, a qual apresenta características e práticas comuns ao coronelismo, 
associado, geralmente, à figura masculina. Ao fazê-lo, a obra subverte a figura feminina 
estereotipada, apresentando mulheres destemidas que controlam o destino dos demais 
personagens. Sendo assim, este trabalho analisa a representação de Bernarda 
Soledade com o intuito de demonstrar como a personagem desestabiliza estes padrões 
e assume representações associadas ao longo da literatura brasileira ao universo 
coronelista, o qual também sofre transfigurações na obra.  
  
BERNARDA SOLEDADE: O FEMININO EM TRAJE DE CORONEL 
A História de Bernarda Soledade – a tigre do sertão é a primeira obra do escritor 
Raimundo Carrero, a qual tem sua vinculação ao movimento armorial, idealizado pelo 
amigo e também escritor Ariano Suassuna. A obra deixa transparecer já no título a 
personalidade forte da personagem principal, que é temida pela própria família e na 
região circunvizinha. Bernarda pretende expandir as terras dos Soledade, tomando para 
si, de forma ilícita, as propriedades das fazendas próximas para nelas caçar cavalos 
selvagens. Toma, inclusive, a propriedade de seu tio Anrique, que mais tarde volta à 
fazenda do irmão Pedro Militão para matá-lo e dar início a sua vingança, que culminaria 
na derrocada do império da família Soledade.  
Nesse sentido, percebe-se a primeira característica que associa Bernarda ao 
coronelismo e às relações de mandonismo – a imagem de poder –, que tem sido visto 
em diferentes períodos da literatura brasileira. Desde o Romantismo, produziram-se 
obras que procuravam representar o homem sertanejo e sua forma de demonstrar 
poder, mesmo que, naquele período, esta representação tenha sido de forma idealizada, 
com seus códigos, costumes e crenças. Um pouco mais tarde, convencionou-se por 
representar de forma constante a prática coronelista, a qual teve seu apogeu na história 
brasileira no período da Primeira República (1889-1930). Após este momento, certas 
obras começaram a evidenciar a queda desta figura, de forma que se pôde observar a 
transfiguração das características dos coronéis enraizadas desde o seu surgimento na 
história brasileira.  
A despeito disso, elucida-se que não há consenso entre os principais estudiosos acerca 
do início do coronelismo no Brasil. Pang (1979, apud PINTO, p. 368) defende que esta 
manifestação tenha surgido no Brasil Colônia, enquanto Faoro (1977, apud 
FORTUNATO, 2002, p. 14) afirma que o coronelismo tenha se fundamentado no Brasil 
Império, mas adquiriu autenticidade na Primeira República. Segundo Fortunato (2002, 
p. 11) parece ser consenso entre os principais estudiosos que a manifestação 
coronelista tenha se alicerçado e alcançado legitimidade com o sistema político da 
Primeira República, de modo que se observavam as relações de favorecimento entre 
os poderes federal, estadual e local. Além disso, o conceito deste fenômeno tem suas 
ambivalências e termos que muitas vezes são tratados como sinônimos, a exemplo de 
coronelismo, mandonismo e clientelismo.  
É Carvalho quem procura diferenciar estes termos em Mandonismo, Coronelismo, 
Clientelismo: uma discussão conceitual, de modo a afirmar que Leal considerava o 
coronelismo como “um sistema político”, o qual consistia em relações com políticos e 
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envolvia compromissos recíprocos (CARVALHO, 1997, s.p.). O autor pondera que a 
visão do coronelismo de Victor Nunes Leal distingue-se da noção de mandonismo, ao 
afirmar que este refere-se:  
  
[...] à existência local de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder. O mandão, 
o potentado, o chefe, ou mesmo o coronel como individuo, é aquele que, em função do 
controle de algum recurso estratégico, em geral a posse da terra, exerce sobre a 
população um domínio pessoal e arbitrário que a impede de ter livre acesso ao mercado 
e à sociedade política (CARVALHO, 1997, s.p.). Segundo o crítico, o mandonismo existe 
desde o período colonial e se mantém vital até os dias atuais em regiões isoladas. 
Conforme afirma Leal, “o coronelismo seria um momento particular do mandonismo” e 
se apresenta como uma característica deste fenômeno (CARVALHO, 1997, s.p.).  
  
Nesse sentido, o “controle de algum recurso estratégico” explicitado por Carvalho está 
presente na obra de Raimundo Carrero na forma como Bernarda toma para si as terras 
de proprietários vizinhos, a qual causa discórdia e influencia a vida de toda aquela 
região, que compreende os fazendeiros locais e o povoado de Santo Antônio do 
Salgueiro. Desse modo, “o ‘coronel’ como que resume em sua pessoa, sem substituí-
las, importantes instituições sociais. Exerce, por exemplo, uma ampla jurisdição sobre 
seus dependentes, compondo rixas e desavenças e proferindo, às vezes, verdadeiros 
arbitramentos, que os interessados respeitam” (LEAL, 1997, p. 42-43). Segundo Leal 
(1997), a concretização da prática deste poder é efetivada com o auxílio de empregados, 
agregados ou capangas, que em A História de Bernarda Soledade são tratados como 
guerreiros, que tiram à força o mando das terras de seus legítimos donos, impedindo-
os de caçar cavalos selvagens e de desenvolver atividades em suas propriedades.  
Como dito anteriormente, o fenômeno do coronelismo na literatura brasileira tem 
demonstrado sua vitalidade de diferentes maneiras, tendo sua maior representatividade 
no Romance de 30, principalmente, através de obras de José Lins do Rego, Graciliano 
Ramos e Jorge Amado. Segundo Fortunato (2002, p. 155), em romances como Usina 
(1937) e Fogo Morto (1943), de José Lins do Rego, é apresentado o declínio de coronéis 
de engenho e da sociedade patriarcal. Neste período, os engenhos começam a dar lugar 
às usinas, devido à “transição de uma nação rural e agrária para uma nação industrial. 
Os anos limites desta fase são 1850-1950” (PANG, 1979, p. 20, apud FORTUNATO, 
2000, p. 33).   
Desse modo, Pang afirma que o coronelismo teve sua vitalidade na história brasileira 
até a primeira metade do século XX, mas nota-se que a literatura buscou representá-lo 
em obras lançadas um pouco depois deste período, porém revestido de uma nova 
roupagem, ainda que sem perder todas as suas características. A recorrência deste 
tema após este período, mesmo que encoberto de metáforas, sinaliza a sobrevivência 
de um signo que está/esteve presente na literatura regional e que mantém a sua 
representatividade transfigurada. É o caso da obra de Carrero, uma vez que nela a 
personagem Bernarda assume atributos de um coronel, ao mesmo tempo em que 
subverte as convenções sociais e quebra estereótipos de uma figura associada até 
então ao universo masculino. Tal característica adquire relevância uma vez que, 
segundo Santini, a figura masculina assume o protagonismo na maioria das narrativas 
regionalistas, que “acabam por, em larga medida, manter o paradigma de representação 
firmado na tradição literária de matriz sertaneja” (SANTINI, 2018, p. 269).  
Em relação às mudanças da representação do coronelismo, em A História de Bernarda 
Soledade é possível apreender dois movimentos da transfiguração deste fenômeno. O 
primeiro torna-se perceptível através da decrepitude do legítimo coronel masculino; já o 
segundo é explícito por meio da ressignificação de sua imagem, que surge subvertida 
em um corpo feminino. Na obra, a decadência do legítimo coronel masculino é notada 
no personagem Pedro Militão, pai da Tigre, espécie de coronel aposentado, conhecido 
como um “criador de passarinhos” (CARRERO, 2019, p. 22), não mais considerado um 
indivíduo detentor de poder, mas como um senhor de idade, submisso e que cede aos 
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mandos da filha que o repreende e domina. Na percepção de Bernarda, o pai não tem 
“coragem para nada, é um imprestável” (CARRERO, 2019, p. 31).  
Dessa maneira, diferentemente do pai, quem assume o controle da prática coronelista 
na obra é Bernarda Soledade, a qual se porta e apresenta características comuns à 
figura masculina: “Ela própria, vestindo a armadura de couro, já comandava a domação 
dos cavalos; substituía o homem que não nascera do ventre de Gabriela Soledade” 
(CARRERO, 2019, p. 38). Segundo Lima (2019, p. 37-38), a Tigre comanda a família, 
os trabalhadores e os cavalos selvagens, “todavia, tal mulher que domina é 
masculinizada e reproduz as bases autoritárias, hierárquicas e violentas do mando das 
relações de poder dominante no romance”. Por conseguinte, a filha mais velha do 
coronel Pedro Militão tem o propósito de dominar e demonstra a sua ambição ao afirmar 
que “Os Soledade fundarão seu reino” (CARRERO, 2019, p. 37), agindo “de maneira 
autoritária e discricionária como qualquer coronel, dono de terras, invadindo e se 
apossando, no caso, não só das terras dos vizinhos e dos mais fracos, mas dos próprios 
corpos masculinos, invertendo a hierarquia de poder” (JÚNIOR, 2019, p. 145).  
Nota-se, pois, que se encontra em Bernarda a metáfora que evidencia a inversão da 
figura do coronel em uma personagem feminina, contrariando o que se costuma 
observar na história da literatura brasileira. Observa-se também esta inversão de papéis 
pelo temperamento por vezes agressivo da Tigre e pelas funções que a personagem 
desempenha na fazenda de Puchinãnã: “Bernarda Soledade, vestida numa armadura 
de couro, grande chicote na mão, comandava o trabalho dos homens no curral. Era 
difícil, muito difícil o trabalho. Os cavalos selvagens, de crinas revoltas, coiceavam, 
davam saltos, derrubavam homens” (CARRERO, 2019, p. 24).  
Segundo Anrique, é Bernarda também “quem comanda a injustiça” (CARRERO, 2019, 
p. 31) ao roubar e destruir as plantações alheias e tomar os cavalos para si, mas todas 
estas atitudes têm um preço alto para a Tigre, principalmente devido ao sentimento de 
vingança que despertam. Primeiro porque, após roubar as terras de seu tio, a valente 
contraria Pedro Militão e aceita o retorno de Anrique à casa-grande dos Soledade. 
Bernarda coloca, assim, dentro do seio familiar o homem que mais tarde assassinaria o 
seu pai, o coronel sem nenhuma serventia. E segundo porque é Anrique quem organiza 
a rebelião dos moradores do povoado de Santo Antônio do Salgueiro contra Bernarda, 
mesmo que depois volte atrás, traia os rebeldes e entregue todo o plano à sobrinha, o 
que acaba custando a sua vida, a destruição da fazenda e da região em torno de 
Puchinãnã. Dessa maneira,  
  
[...] a construção de um sertão feminino não deixaria de esbarrar nos traços semânticos 
essencialmente masculinos historicamente reiterados nas diferentes representações do 
mundo sertanejo: o código de honra que, na insuficiência ou corrupção de qualquer 
aparato legal, rege as relações – a honra do homem que se lava com sangue, por 
exemplo –; o vaqueiro encouraçado e a força física dispendida para domar a caatinga; 
a violência do cangaço (SANTINI, 2018, p. 270).  
  
É na relação com o masculino que Bernarda se desestabiliza e perde o foco de seu 
plano de “construir o mundo de Puchinãnã” (CARRERO, 2019, p. 54). No entanto, há 
um movimento contraditório nesta relação, que se confirma de acordo com a trajetória 
da personagem principal. Por um lado, é perceptível a influência do patriarcalismo nas 
atitudes e desejos de Bernarda, influência observada quando a Tigre deseja gerar um 
filho homem para assumir o comando da propriedade, ao acreditar que, “Em Puchinãnã, 
falta um homem de músculos fortes. Poderia sair do meu ventre” (CARRERO, 2019, p. 
38). Todavia, acaba gerando uma menina, que sofre seu desprezo e morre logo em 
seguida. Segundo a irmã mais nova, Bernarda “Teve uma menina e queria que fosse 
um homem, um homem para povoar Puchinãnã, que sempre teve o destino marcado 
para criar mulheres” (CARRERO, 2019, p. 40). Mais tarde, a Tigre passaria a comungar 
do mesmo pensamento de Inês, que, diferentemente da irmã, apresenta menos 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3353 

 

ambivalências no que diz respeito à compreensão de que aquele lugar teria o destino 
selado por mulheres.  
Acrescido a isto, a visão da Tigre é permeada por certo patriarcalismo quando ela 
permite que Anrique comande o trabalho do território de Puchinãnã após a morte de 
Pedro Militão, ao acreditar que ela mesma não poderia cumprir com os compromissos 
da fazenda e que esta designação deveria cair nas mãos de um indivíduo masculino. 
Por este lado, Bernarda dialoga com a afirmação de Simone de Beauvoir, para quem “A 
própria mulher reconhece que o universo em seu conjunto é masculino; os homens 
modelaram-no, dirigiram-no e ainda hoje o dominam; ela não se considera responsável; 
está entendido que é inferior, dependente” (BEAUVOIR, 1967, p. 364).  
Porém, a outra face da contradição da personagem torna-se evidente na mudança de 
pensamento de Bernarda após uma espécie de rito de passagem, o qual acontece 
quando Anrique doma e tem relações sexuais com a sobrinha em um curral de cavalos. 
Após o ato, o irmão de Pedro Militão expõe o plano dos rebeldes de Santo Antônio do 
Salgueiro e explana o desejo de vingança que tinha o objetivo de desonrar a Tigre: “Vim 
para cá com a missão de matar o coronel, meu irmão, e seduzir sua filha, minha 
sobrinha, para depois comandar a destruição” (CARRERO, 2019, p. 55). É a partir deste 
momento que ela passa a subverter os estereótipos característicos de uma sociedade 
patriarcal, transfiguração que inicia a partir da relação conflituosa com o masculino, o 
qual se torna um fator determinante para que ela venha a interiorizar do pensamento da 
irmã.  
A mudança do imaginário da valente mulher confirma-se quando não é mais perceptível 
o desejo de Bernarda de gerar no seu ventre um filho do sexo masculino. Ela enfim 
afoga no riacho o único filho homem cotado para assumir as rédeas dos Soledade, fruto 
da relação de Inês com o inimigo Pedro Lucas:  
  
O menino, enrolado no pano foi mergulhado lentamente na água barrenta do riacho. 
Não deu um gemido, um grito. Pareceu querer chorar, mas permaneceu o silêncio. O 
corpo ficou dentro do riacho durante algum tempo. Quando voltou não estava mais vivo 
(CARRERO, 2019, p. 124). 
  
Destarte, com o assassinato do sobrinho, Bernarda subverte outro estereótipo: se antes 
ela compartilhava da ideia de que Puchinãnã teria que ser governada por um homem, 
ao matar o filho de Inês, ela demonstra que aquelas terras poderiam ser comandadas 
também por uma mulher, o que evidencia mais uma vez a transmutação de ideias da 
Tigre, a qual ocorre novamente a partir do conflito entre o masculino e o feminino. Ao 
final, após matar o filho de Inês, a filha primogênita de Gabriela dá o seu ultimato: “– 
Não quero nenhum homem povoando as terras de Puchinãnã” (CARRERO, 2019, p. 
124).  
O destino de Bernarda e Inês, desse modo, é selado quando o patriarcado vai perdendo 
lugar na narrativa com a decadência e morte de seus principais representantes 
masculinos: primeiro, com o falecimento do Coronel Pedro Militão, que pela convenção 
deveria assumir o poder; depois, com a morte dos rebeldes assassinados devido à 
emboscada de Anrique, com o aval de Bernarda; em seguida, o assassinato do próprio 
Anrique e do cavalo Imperador, tendo em vista que “os cavalos serão a presença do 
macho” (CARRERO, 2019, p. 38); e por fim, pela queda do pensamento de raiz 
patriarcal da própria Bernarda. O fato de a Tigre terminar à margem evidencia mais uma 
vez a derrocada da figura do coronel na obra, que já havia sido observada com a morte 
de Pedro Militão. Agora, Bernarda, que representa a transfiguração do coronel em face 
de mulher, também sofre um golpe e não chega a concretizar por completo o seu 
objetivo de crescer o comando dos Soledade; pelo contrário, ela termina em meio à 
destruição da casa-grande e de toda aquela região. Porém, a queda da Tigre é diferente, 
uma vez que ela não tem um fim letal se contraposto com o desfecho dos demais 
personagens. Logo, Bernarda e Inês, duas mulheres detentoras de personalidade forte 
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e liberta, mesmo que à margem, comprovam a supremacia e o destino das mulheres 
em habitar aquelas terras.  
Acerca de suas personagens femininas, Carrero explana: “A mulher não pode ser vista 
como um elemento de fraqueza. Precisa ser vista como a compreensão do humano. Por 
isso mesmo, minhas mulheres são fortes e decididas, ainda que apareçam à margem” 
(CARPEGGIANI, 2017, p. 9). Tal afirmação evidencia o movimento contraditório da 
personagem Bernarda: ao mesmo tempo em que a Tigre se porta como opressora e 
assume ares e atitudes patriarcais – ao comandar a rotina da fazenda e ditar as regras 
daquela região –, ela sofre intervenções do mesmo fenômeno e se torna o sujeito 
oprimido, acreditando que só um sujeito homem poderia comandar aquelas terras e 
cedendo a Anrique o comando da fazenda. Ao ditar o destino de todos aqueles que 
interferiram no seu objetivo de crescer o reino de Puchinãnã, Bernarda a um só tempo 
subverte o imaginário patriarcal e se torna vítima dele. 
 

Conclusão 

 
Em virtude da visão negativa que o regionalismo tem adquirido ao longo da história 
literária brasileira, autores dissociam a vinculação a este rótulo problemático, e 
Raimundo Carrero é um dos que explicitam esta negação por meio de entrevistas. 
Contudo, o autor, dentre tantos outros que negam a associação ao termo, produz obras 
que dialogam com a tradição regionalista por meio de topoi característicos desta 
manifestação literária, mesmo que transfigurados em novas metáforas e imagens.  
Em A História de Bernarda Soledade – a tigre do sertão, pode-se notar a tentativa de 
representar um sertão dominado por uma figura feminina, mas sem deixar de lado as 
imagens que são representadas ao longo do tempo numa tradição de matriz sertaneja. 
Entretanto, o fato de o sertão ser dominado por uma mulher – Bernarda – não o torna 
benevolente ou caridoso, índices que costumam ser associados ao feminino. Pelo 
contrário, percebe-se que se mantêm vislumbres de um sertão que conserva marcas de 
violência e mandonismo, sem alterar a forma como este espaço costuma ser 
reproduzido em outras obras. A transfiguração, nesse sentido, passa a estar no 
indivíduo que assume e influencia as práticas habituais de mando no sertão, que agora 
se encontra representado numa figura feminina.  
O uso de metáforas e a inversão de papéis na prática coronelista, parecem ter a 
finalidade de associar a obra ao armorialismo e desvinculá-la de temas que comumente 
remetem ao regionalismo, o que se nota na designação dos “jagunços” de Bernarda 
Soledade, descritos no romance como “guerreiros”, e na substituição da criação de gado 
pela caça de cavalos. Mas, alguns temas não são transmutados em metáforas 
armoriais, são representados como se convém observar na tradição regional: a 
presença do coronelismo e do mandonismo; a disputa pela posse de terras; a 
impunidade e a ausência do Estado; a forte recorrência da religiosidade; a presença do 
universo rural; e o código de honra dos vaqueiros – notado no desafio que Bernarda 
propôs a Anrique em domar um cavalo selvagem e no personagem Pedro Lucas, que 
procura honrar a morte de seu pai, matando Anrique, o cavalo imperador e destruindo 
a casa-grande.  
A subversão dos papéis e a vinculação da obra ao movimento armorial não impedem a 
recorrência de elementos do universo sertanejo. A tentativa de representar o feminino 
quebrando estereótipos no sertão evidencia também a nova roupagem que o 
regionalismo tem adquirido a partir de obras da segunda metade do século XX, em que 
o sertão também tem sofrido alterações no modo como é representado. Na obra de 
Carrero, vislumbra-se um sertão dominado e influenciado pela mulher, no qual, apesar 
da intervenção patriarcal e da não concretização dos objetivos de Bernarda, é ela quem 
dita as regras e assume protagonismo. Ao fazer isto, Carrero recupera e ressignifica 
aspectos que o regionalismo tem explorado ao longo da história literária brasileira, 
transfigurando as convenções comumente encontradas no sertão. 
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TÍTULO: A INSCRIÇÃO PARRESIÁSTICA DO DIZER SOBRE A EDUCAÇÃO 

NACIONAL: EFEITOS DE VERDADE E DE SUBJETIVAÇÃO 

Resumo 

 

Seguindo a abordagem teórico-metodológica da Análise do Discurso de vertente 
francesa, a partir dos postulados da arqueogenealogia de Michel Foucault, o presente 
trabalho objetiva analisar os documentos oficiais regulamentadores da educação 
nacional na sua condição de discurso, isto é, observando como tais documentos são 
produções que suscitam um olhar para sua historicidade, para sua relação com o social. 
Além disso, discutimos o uso de técnicas de franco-falar, isto é, a parresía como regime 
que legitima efeitos de sentidos que os discursos oficiais oportunizam sobre a educação 
brasileira e contorna uma subjetividade no sujeito-professor. Assim, problematizamos 
os conceitos de discurso, parresía, formação discursiva, vontade de verdade e 
subjetividade, bem como, empreendemos um olhar linguístico-discursivo sobre dos 
documentos guia da educação brasileira, sendo eles: a Constituição Federal (1988), a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/1996) e a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), tocando no conjunto de dizibilidades midiáticas que 
transitam a partir deles. Os resultados apontam para a produção de saberes e circulação 
de verdades atreladas ao tema da ascensão social e de si que marcam a 
subjetividade/self do professor a partir de uma positividade que instiga e imputa 
determinadas formas de ser e modos de agir. 

 
 
Palavras-chave: Discurso. Educação Brasileira. Self do Professor. 

TITLE: PARRESIATIC SAYINGS ON THE NATIONAL EDUCATION OFFICIAL 

DISCOURSE: EFFECTS OF TRUTH AND SUBJECTIVITY 

Abstract 

Theoretically and methodologically based on Discourse Analysis theory with focus on 
the Michel Foucault’s archeogenealogical method, this research aims to discuss the 
discursive traits of the official texts of Brazilian education system, considering the 
discourse condition they claim, that is, observing how such documents are productions 
that raise a look at historicity, considering the social issues. We discuss the frank-
speaking techniques that point to parresia as a regime that legitimates meaning effects 
which are linked to the official discourse about Brazilian education as well as to subject-
teacher subjectivity. Thus, we problematize the concepts of discourse, parresia, 
discursive formation, and subjectivity, truth willingness, as well as, we undertake a 
linguistic-discursive look at the guiding documents of Brazilian education: Constituição 
Federal (1988), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/1996) and 
the Base Nacional Comum Curricular (BNCC), with emphasis on the media sayings, 
which transit from them and beyond. The study points to the knowledge production and 
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truth mobility, according to the theme of social ascension, the subjectivity/teacher self, 
from a positive regime outlining effects of how to act and how to be a teacher. 

 
Keywords: Discourse. Brazilian Education. Teacher Self. 

Introdução 

Durante suas pesquisas, Michel Foucault busca assinalar a relação das práticas sociais 
com a produção de sentidos e com a discursividade. O filósofo francês apresenta um 
olhar para a historicidade e para as formações discursivas que fazem reverberar um 
determinado discurso e não outro em seu lugar. É nessa perspectiva que lançamos um 
olhar sobre a Arqueologia do Saber (FOUCAULT, 2008) como ponto de partida para 
discutir como os dizeres de base institucional e ligados à educação nacional se 
constituem e subjetivam o sujeito-professor pela relação poder-saber. 

  

Para tanto, buscamos analisar os documentos oficiais regulamentadores da educação 
nacional na sua condição de discurso, isto é, observando como tais documentos se 
constituem como produções que suscitam um olhar para sua historicidade, para sua 
relação com o social, para a relação com as muitas condições de produção. Nesta 
conjuntura, empreendemos uma leitura discursiva sobre os objetos reguladores da 
educação nacional, sendo eles: a Constituição Federal de 1988 – CF/1988, a Lei de 
Diretrizes e Bases – LDB e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Buscamos 
também problematizar a produção e veiculação desses discursos educacionais em 
narrativas midiáticas, principalmente, as matérias de natureza informacional 
propagadas em domínios do jornalismo mediado, a saber: a Folha de Hoje (2019) e a 
Folha de São Paulo (2019). 

  

Sendo assim, com base nas muitas relações de sentido que podem ser alcançadas na 
materialidade de um discurso que se apresenta como disperso e que suscita diálogo 
com determinadas condições de produção e com acontecimentos históricos, seguimos 
ancorados na Análise do Discurso de tradição francesa, a partir dos postulados da 
arqueogenealogia de Michel Foucault. Buscamos, assim, investigar as articulações 
entre saber e poder e suas implicações para os modos de subjetivação do professor. 
Importa investigar discursivamente os conceitos de parresía, formação discursiva, 
saber, subjetividade, vontade de verdade, e saber-poder. 

  

Entendemos que, através dessas materialidades, é possível apreciar íngremes relações 
de poder-saber, as quais constituem e legitimam a produção e veiculação de vontades 
de verdades que apontam sobre a inscrição de um dizer franco, direto, (parresía), no 
falar sobre a educação e o sujeito-professor. Nesta óptica, entendemos que as leis da 
educação nacional legitimam a figura do professor e o vincula a uma positividade que 
imputa e instiga modos de ser e formas de agir, constituindo os docentes como sujeitos 
que se inscrevem em uma subjetividade e se apresentam por meio das tessituras do 

discurso. 
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Diante disso, inscrevemos tais objetos em um espaço de discursividade, isto é, na 
efetividade de um regime de dizer atrelado à constituição do dizer como fato de discurso, 
como produção atravessada e marcada em condições sociais, históricas determinadas. 
Entendemos que a partir de tais produções e olhando para os seus regimes de 
legitimação, é possível apreciar a produção, circulação e reverberação de verdades 
institucionais que regulamentam, regimentam e determinam a visibilidade no tocante à 

educação nacional, ao sujeito-professor e à formação docente. 

 
Metodologia 

 

Nossos estudos ancoram-se na Análise do Discurso de tradição francesa, teoria que 
busca investigar os discursos, explorar a produção de sentidos fazendo sempre uma 
relação com o que é da ordem da exterioridade e da subjetividade. Contudo, o foco da 
nossa pesquisa segue os postulados ligados a arqueogenealogia de Michel Foucault, a 
qual retoma a discussão deste autor sobre a formação dos saberes e sobre a 
normatividade das condutas e comportamento em função de sua positividade. Trata-se, 
portanto, de abordar a relação sempre escorregadia, tensa e fluida entre o saber e o 
poder. 

  

Para tanto, fundamentamos nosso trabalho nas leituras da Ordem do Discurso 
(FOUCAULT, 2006) e da Arqueologia do Saber (FOUCAULT, 2008), compreendendo 
as articulações, as relações foucaultianas sobre os sujeitos sociais inscritos em 
íngremes relações de poder-saber. Além Disso, problematizamos conceitos 
imprescindíveis nos estudos discursivos, bem como, sistematizamos materialidades que 

subsidiaram as nossas análises. 

  

É a partir desses estudos que lançamos um olhar linguístico-discursivo para os 
documentos regulamentadores da educação nacional na perspectiva de assinalar, 
questionar e interpretar um espaço de dispersão, que faz com que o dito apareça como 
verdadeiro quando é mobilizado. Oportunizamos uma leitura constituída na 
discursividade e no embate entre a descrição e interpretação dos documentos guia da 
educação nacional, como também tocamos no conjunto de narrativas midiáticas que 

transitam a partir deles. 

  

Nesse contexto, ocorreram reuniões semanais, que foram divididas em três momentos. 
O primeiro foi dedicado à leitura e discussão de textos vinculados ao estudo da Análise 
do Discurso francesa. No segundo momento, conduzimos leituras e discutimos 
teoricamente materialidades e referências basilares para construção da nossa pesquisa, 
e organizamos apresentações das análises dos objetos (materialidades). Em um 
terceiro momento debatemos sobre o acontecimento discursivo da educação nacional 
operada pelos mecanismos e instrumentos oficiais da educação brasileira — normas, 
leis, decretos e resoluções — e o sujeito-professor, problematizando também os 
discursos de natureza midiático-informacional. Essas análises renderam uma produção 
científica submetida e aceita para publicação na Revista Muiraquitã (ISSN 2525-5924) 
do Programa de Pós-Graduação em Letras: Linguagem e Identidade (PPGLI) da 
Universidade Federal do Acre (UFAC). 
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Face ao exposto, explanaremos sobre os resultados que foram alcançados em nossa 

pesquisa. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os discursos são objetos que estão atrelados a estratégias de repartição, controle, 
separação e interdição, isto é, um conjunto de mecanismos de cerceamento do dizer e 
de produção de subjetividade. Foucault vem tratar das práticas discursivas pela interface 
do discurso e da história, como uma construção instituída pelo poder e marcada a um 
saber. Diante disso, consideramos que as relações da ordem do poder se constituem 
nas relações de saber, que marcam e contornam o transito de dizeres e sentidos no que 
se refere à educação nacional e ao sujeito-professor. 

  

Para tanto, lançamos mão do conceito de discurso como “um conjunto em que podem 
ser determinadas a dispersão do sujeito e sua descontinuidade em relação a si mesmo” 
(FOUCAULT, 2008, p. 66). Desse modo, ele pode ser visto a partir da sua manifestação 
de disperso, de tensão, de repartição, como um mecanismo que mobiliza a existência 
de regras e evoca um saber através do seu acontecimento. 

  

O discurso é, então, um objeto que permite a materialização de efeitos de sentidos, os 
quais, segundo Orlandi (2007, p. 32), são históricos e, portanto, “constituídos em outros 
dizeres, em muitas outras vozes, no jogo da língua que vai se historicizando aqui e ali, 
indiferentemente, mas marcado pela ideologia e pelas relativas ao poder [...]”. Essa 
noção se liga à produção de subjetividade, uma vez que os dizeres atrelados à nossa 
educação estabelecem regras e regionalizam saberes. Ao mesmo tempo em que 
fornecem e instigam relações e posições, dirigem-se ao sujeito, e vão se legitimando e 
se tornando críveis as práticas discursivas que, por conseguinte, marcam uma 

subjetividade. 

  

Sendo assim, em uma óptica discursiva a legislação educacional é um dispositivo de 
poder, controle, regimento, de práticas institucionais que mobilizam as íngremes 
relações de poder-saber. Em vista disso, os discursos dos documentos 
regulamentadores da educação brasileira legitimam a conduta do sujeito-professor e 
imputam formas de ser e modos de agir, fazendo-o assumir uma determinada função 
em respeito a sua postura formativa e profissional. 

  

Face ao exposto, reconhecemos que os discursos estão ancorados em espaços de 
legitimidade, em um conjunto de regularidades que reverberam uma Formação 
Discursiva, ou seja, “as condições a que estão submetidos os elementos dessa 
repartição [...] as condições de existência.” (FOUCAULT, 2008, p. 47). Dada a sua 
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dispersão, a formação discursiva demarca, concebe, caracteriza gestos de como devem 
ser interpretados e descritos os sentidos e as verdades dos dizeres da área educacional. 

  

É neste cenário, que o dizer está diretamente mobilizado em espaços de legitimidade, 
de poder, de marcação institucional, os quais se constituem como vetores de uma 
política endereçada, de uma positividade. Essa positividade é da ordem do poder, visto 
que, ela incita possibilidades de descrever, interpretar outras unidades. Dessa maneira, 
considerando a lei como fato do discurso, é possível fazer um jogo de relações que 
acaba legitimando o aparecimento de um determinado enunciado e não outro em seu 
lugar (FOUCAULT, 2008, p. 33). 

  

É através desse gesto de leitura que é possível, por exemplo, observar, na legislação 
educacional brasileira, o efeito de sentido de segurança, associado à ideia de confiança 
e seguridade, devido ao uso de verbos transitivos e de um léxico assertivo e direto. 
Dessa maneira, a partir desses dispositivos educacionais da ordem do poder-saber, o 
self-professor é subjetivado, visto que, que os saberes produzem representações nos 
sujeitos e, a partir deles, lugares e posições de subjetividade são marcados. 

  

Nesse ângulo, importa analisar que operações táticas utilizar no momento constitutivo 
desses dizeres, quais estratégias devem ser mobilizadas para que um discurso seja 
sustentado como verdadeiro. Nessa perspectiva, e no sentido de entender a verdade da 
ordem do poder como produção de saber, Foucault explica sobre a vontade de verdade: 

“[...] verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas coações e nele 
produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, 
sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar 
como verdadeiros” (FOUCAULT, 2009, p. 15) 

  

Essa verdade implica em efeitos, práticas, fatores e técnicas que se tornam críveis 
quando é mobilizada e principalmente, manifestada, pelos sujeitos, que a reconhecem 
como verdadeira. Diante disso e levando em consideração os textos guia da educação 
brasileira e os discursos que são veiculados pela mídia, é possível vislumbrar a relação 
entre subjetividade e verdade, a partir da qual podemos entender os efeitos de como se 
diz a palavra sobre a formação docente. 

  

Em sua Coragem da Verdade, Michel Foucault aborda o tema na sua condição de 
coragem para dizer a verdade, isto é, a parresía. Empregada como valor positivo a 
proposta foucaultiana anuncia que parresía é a verdade, “consiste em dizer a verdade, 
sem dissimulação, nem reservas, nem cláusula de estilo, nem ornamento retórico que 

possa cifrá-la ou mascará-la” (FOUCAULT, 2011, p. 11) 
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A parresía é a verdade, “onde não houver verdade não há franco-falar, ela é a 
transmissão nua da própria verdade, é quem assegura o trânsito do discurso verdadeiro” 
(FOUCAULT, 2010, p. 343). Portanto, da coragem de dizer à verdade ascende uma 
relação entre sujeito e verdade, a qual permite abordar os efeitos que subjetivam os 
sujeitos-professores, e através desses efeitos determinam a sua postura e posição. 
Nesse viés, a coragem de dizer a verdade contorna uma subjetividade, pois quem 

enuncia a verdade quer construir um dizer franco, direto, engajado e sem ornamentação. 

  

Como já sinalizado anteriormente, os discursos oficiais da educação nacional, 
constituem de uma possibilidade, reconhecem o sujeito através de um dizer engajado, 
direto e sem ornamentos, ou seja, denotam um efeito de sentido parresiástico, de 
franco-falar. Esses dispositivos produzem efeitos de sentidos que colocam o docente 
como agente protagonista da educação, a ele é reservado o lugar de uma ação de 
transformação do sujeito. 

  

Desse modo, os discursos que se dizem verdadeiros operam e produzem saberes, e 
são inscritos em espaços de legitimidade e vinculação institucional, como é o caso, por 
exemplo, da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases e da Base Nacional 
Comum Curricular. Nessa perspectiva, torna-se possível analisar como os textos 
regulamentadores da educação nacional incitam verdades através das escolhas 
temáticas que formam e regem esse discurso. No artigo 206 da Constituição Federal, o 
documento institui que: 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas; 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 
pública, nos termos da lei federal. (BRASIL/CF, 1988, grifos nossos). 

  

E de maneira análoga, a LDB em seu Artigo 67 institui que: 

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 
assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 
magistério público: 

III - piso salarial profissional. (BRASIL/MEC, 9394/96). 

  

Através da discursividade e pela disposição linguístico-discursiva desses fragmentos, 
podemos observar a legitimação de uma vontade de verdade, que propõe a assegurar 
e promover um efeito de possibilidade e de segurança na formação do sujeito-professor, 
que são subjetivados à necessidade da valorização profissional. Além disso, quando 
esses documentos oferecem uma seguridade e garantia ao docente, ele é subjetivado 
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na/pela promessa de uma ascensão social, pela obtenção do emprego e, 
consequentemente, pela compensação econômica operada por uma ordem 

mercadológica. 

  

Reportando-se ao texto da BNCC, o documento pretende “criar e disponibilizar materiais 
de orientação para os professores, bem como manter processos permanentes de 
formação docente que possibilitem contínuo aperfeiçoamento dos processos de ensino 
e aprendizagem” (BRASIL/MEC, 2016, p. 17). Notamos aqui, que o professor continua 
inscrito em determinadas condições do dizer, ele é discursivizado na sombra da sua 
carreira formativa, e é responsabilizado pela máxima nos processos de ensino e 
aprendizagem. Dessa forma, o docente fica entrelaçado em uma linha tênue, entre ser 
conduzido e em conduzir os processos de ensino e aprendizagem. 

Nessa perspectiva, é preciso relacionar a ação marcadamente constitutiva da mídia. A 
mídia como dispositivo da ordem do poder, no acontecimento da lei educacional 
brasileira, faz circular esses discursos que também permitem a interpretação de efeitos 
de sentidos de um dizer verdadeiro. Os dizeres midiáticos estão ancorados em um 
espaço legitimo e da ordem do saber, que se dirige para o trabalho de subjetivação do 
professor. 

  

Considerando essa dimensão de produtividade e circulação de verdades, trazemos aqui 
dizibilidades outras oportunizadas no acontecimento das leis educacionais brasileiras e 
no seu atravessamento pela mídia. É o caso, por exemplo, das matérias dos sites A 
Folha de Hoje (2019) e da Folha de São Paulo (2019). Ambas, vem tratar da valorização 
do professor, reforçando a ligação entre essa questão e a melhoria da aprendizagem. 

  

É essa operação de sentido que podemos alcançar, ilustrativamente, nas passagens da 
Folha de Hoje (2019), na matéria oportunamente intitulada de A valorização dos 
professores e da educação é o segredo de países ricos, anuncia que “É comum aqui no 
Brasil considerar a profissão de professor como um emprego onde se trabalha de mais 
e ganha pouco e não exige respeito”. Ao procedermos com a leitura desse trecho, 
devemos levar em conta as muitas características, demandas, desafios, projetos que 
tornam a educação brasileira uma realidade de muitos entraves e que requer, portanto, 
uma atenção maior a partir do que se vivencia nas suas diferentes regiões. 

  

Ainda a esse respeito, uma publicação da Folha de São Paulo (2019), intitulada A 
valorização dos professores e a melhoria da aprendizagem, dispõe que a “educação se 
faz com pessoas, e o professor é o ator mais nobre de uma sociedade. Ser professor é 
transformador.” No fragmento, é possível dizer que existe uma subjetividade ligada à 
educação e ao self-professor, uma vez que ela se faz com pessoas, e não obstante, ao 
professor é reservada uma posição de relevo na sociedade, a ele é dada a 
responsabilidade pela condução do processo de educar. 
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Essas narrativas midiáticas respaldam que essa valorização deve ser de acordo com a 
compensação financeira, ou seja, pela garantia de um acréscimo no salário dos 
professores. Dito isso, podemos apontar que ser professor no Brasil é valor, uma vez 
que os enunciados regulamentadores da nossa educação, bem como a mídia em sua 
função de agente (re)produr(a) de circulação de sabres, aludem a ideia de “valorização 
profissional” como a alcunha máxima para a melhoria da educação no país. 

  

Tal natureza de valoração fornece, instiga e promove subjetividade docente, é a partir 
do modo que o sujeito professor é constituído que vão se legitimando e se tornando 
críveis as práticas discursivas que marcam um self-professor. Nesse sentido, Foucault 
manifesta que somos todos “julgados, condenados, classificados, obrigados a 
desempenhar tarefas e destinados a certo modo de viver ou morrer em função dos 
discursos verdadeiros que trazem consigo efeitos verdadeiros de poder” (FOUCAULT, 
2009, p. 180). Por conseguinte, o self-professor é discursivizado nessa relação, pela 
forma assertiva de produzir saberes e verdades, as leis e diretrizes da educação 
brasileira e a mídia, propagam um arquétipo de docente transformador da sociedade, 
evidenciando ao professor uma posição-sujeito de protagonista da educação brasileira. 

  

Os dizeres sobre sujeito-professor contornam uma subjetividade a partir de uma 
positividade oportunizada pelas práticas discursivas. Podemos perceber a inscrição de 
um dizer parresiástico nas leis educacionais brasileiras, os documentos que regem a 
nossa educação veiculam um franco falar, instituída em efeitos/vontades de verdade, 

marcada, por sua vez, à mobilidade e à constituição dos discursos. 

 
Conclusão 

 

Diante das discussões realizadas aqui em torno da educação brasileira e do sujeito-
professor, constatamos que os discursos de base educacional expressam efeitos de 
uma contraposição entre o desejo por transformações e o vazio de uma seguridade, de 
uma garantia. Dessa forma, lançamos uma discussão sobre as verdades e os saberes 
institucionais como produção histórica na materialização de práticas que obedecem 
determinadas regras para alcançar uma legitimidade. 

  

Sendo assim, pensando nos espaços de descontinuidade, procedemos com a leitura 
discursiva de nosso objeto de estudo, considerando-o como fato de discurso o que nos 
permitiu enxergar a dispersão do dizer educacional. Oportunizamos uma leitura 
constituída na discursividade e no embate entre a descrição e interpretação dos 
discursos acerca dos efeitos de sentido da educação nacional e da mídia como 
dispositivo (re)produtor desses dizeres. 

  

Os discursos presentes nos documentos reguladores da educação nacional são 
produtores de vontades de verdades que incidem um dizer parresiástico. Neste ínterim, 
notamos que o sujeito-professor é o protagonista da educação, a partir da sua 
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capacitação ele pode transformar a área educacional e os sujeitos nela inscritos (relação 
com os alunos). Desse modo, podemos sinalizar a produção de efeitos de sentidos 
contraditórios, efeitos de luta, visto que o sujeito-professor é constituído pelo confronto 
de discursos que oscilam entre a promessa de uma ascensão futura e a oferta de 
garantias. 

  

Além disso, constatamos que pela materialização do discurso parresiástico o docente 
possui marcação de valor, pois, os efeitos de sentidos sugerem que o professor só é 
valorizado na égide de um emprego, da manutenção e compensação econômica. Essas 
vontades de verdade evidenciam uma positividade na formação do professor, já que, a 

partir delas pode-se ler que uma vez formado, é preciso capacitar esse profissional. 

  

Portanto, os documentos que legitimam a educação nacional instauram saberes e 
poderes que transitam sob a sombra de uma subjetividade e na materialização de 
estratégias de evidência de uma positividade. Esses discursos oferecem um sentido de 
suspeição no estabelecimento das relações de poder-saber que determinam modos de 
agir e de ser na educação nacional como construção histórica. 
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TÍTULO: ESTUDO DOS TERMOS DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL IMÓVEL 

DO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS-RN 

Resumo 

No Brasil, a área da Terminologia cresceu de maneira significativa nos últimos anos. 
Dessa maneira, partiu o interesse de tomar nota sobre os termos específicos do 
Patrimônio Cultural Imóvel do município de Currais Novos, no interior do estado do Rio 
Grande do Norte. Este projeto, de cunho terminológico, consiste em uma pesquisa que 
tem como objetivo analisar os termos próprios do Patrimônio Cultural Imóvel do 
município de Currais Novos e contribuir para os avanços dos conhecimentos teóricos 
sobre a Terminologia, tendo como pressupostos teórico-metodológicos duas áreas, 
sendo elas a Terminologia e a Documentação. Por conseguinte, dispomos de um corpus 
constituído por escrituras, cartas, livros e impressos jornalísticos com o propósito de 
analisar e comprovar tal investigação. Como resultados, foi possível classificar 
inicialmente os termos em duas grandes categorias. Dada às circunstâncias da 
pandemia causada pela COVID-19 e consequente suspensão das atividades 
acadêmicas, os resultados ficaram aquém dos esperados. No entanto, espera-se que o 
presente projeto possa continuar, no intuito de contribuir na tentativa de fixação 
terminológica do domínio enfocado. 
 
Palavras-chave: Terminologia. Documentação. Patrimônio Cultural Material Imóvel. 

TITLE: Cultural Heritage Material Property's Terms Study of the city of Currais Novos 

Abstract 

In Brazil, the area of Terminology has grown significantly in recent years. Thus, there 
was an interest in taking notes about the specific terms of the Cultural Heritage Material 
Property of Currais Novos', city located in the interior of Rio Grande do Norte state. This 
project, of a terminological nature, consists of a research that aims to analyze the proper 
terms of Currais Novos' Cultural Heritage Material Property and contribute to the 
theoretical knowledge advancement about Terminology, having as theoretical and 
methodological assumptions two areas, they being Terminology and Documentation. 
Consequently, for the purpose of analyzing and proving such research it is used a corpus 
made of deeds, letters, books and newsletters. As results, has possible initially classify 
the terms in two big categories. Given the circumstances caused by the COVID-19 and 
consequently suspension of academic activities, the results were less than expected. 
However, it is hoped that the present project can continue, in order to contribute to the 
attempt of terminological fixation of the domain addressed. 
 
Keywords: Terminology. Documentation. Cultural Heritage Material Property. 

Introdução 

Nos últimos anos, a área da Terminologia tem crescido satisfatoriamente no Brasil, 
razão pela qual, segundo Krieger (2005, p. 4), “importa destacar que as universidades 
brasileiras desempenharam, desde o início, um importante papel no avanço da área”. 
Nesse sentido, este projeto de pesquisa está ancorado na área da Linguística Aplicada 
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por fazer referência especificamente em sua subárea, a Terminologia, uma vez que 
procura analisar os termos do Patrimônio Cultural do município de Currais Novos, no 
estado do Rio Grande do Norte. A Terminologia é, pois, a área que estuda os termos 
que leva em consideração as ciências e técnicas, ou seja, dos termos especializados. 
Faz-se necessário destacar que a presente pesquisa está sendo desenvolvida pelo 
Laboratório de Estudos Lexicais (LABLEX), no âmbito do Departamento de Letras do 
Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES), e que tal projeto é de suma importância 
para a região que se beneficia com uma pesquisa de grande relevância acerca de 
aspectos relacionados ao seu patrimônio cultural, que muitas vezes não é objeto de 
investigação por se tratar de ser uma cidade no interior do país e bem como ser uma 
área de pesquisa bastante específica. Dessa forma, o presente projeto objetiva analisar 
os termos e sua funcionalidade na representação e na transmissão de informações 
referentes à área de Patrimônio Cultural Material Imóvel do município de Currais Novos, 
contribuir para o avanço dos conhecimentos teóricos sobre a Terminologia, uma vez 
que a cada dia cresce mais esta área no Brasil, bem como outros objetivos específicos. 
 
Metodologia 

 
Para alcançar os objetivos propostos pelo projeto aqui referenciado, partimos através 
de um corpus, no qual a partir deste analisamos os dados com o intuito de comprovar e 
legitimar tal investigação científica. De maneira sistemática, foi realizada uma discussão 
sobre como será feita as atividades da pesquisa. Em seguida, foi realizada a 
constituição do corpus, constituído de documentos que registram o Patrimônio Cultural 
Material, tendo como base escrituras, cartas, livros e impressos jornalísticos. Depois de 
identificados, está sendo feita a seleção, a identificação e o registro dos termos em 
fichas terminológicas em uma base de dados. Posteriormente, será feita uma 
sistematização dos resultados alcançados e sua divulgação em eventos de Iniciação 
Científica e outros eventos acadêmico-científicos e por fim, a elaboração de artigo 
científico para a publicação em periódico nacional qualificado no Sistema Qualis 
CAPES. 
 
Resultados e Discussões 

 
Até o momento, foi possível identificar duas grande categorias terminológicas: termos 
do Patrimônio Cultural Material Imóvel de Currais Novos, referentes a bens 
arquitetônicos; e termos do Patrimônio Cultural Material Imóvel de Currais Novos, 
referentes a bens naturais. Como exemplos de termos do Patrimônio Cultural Material 
Imóvel referentes a bens arquitetônicos, podemos citar: Açude Totoró, Açude do Rio 
Totoró, Açude do Totoró e Coreto Guarany. Já em relação a exemplos de termos do 
Patrimônio Cultural Material Imóvel referentes a bens naturais, podemos citar: Pedra do 
Cruzeiro, Pedra do Navio, Morro do Cruzeiro, Cruzeiro e Cânions dos Apertados. 
Infelizmente, durante minha participação na pesquisa fomos surpreendidos com a 
pandemia causada pela COVID-19. Em consequência, a pesquisa teve de ser 
interrompida e produziu resultados aquém dos esperados em virtude da suspensão das 
atividades acadêmicas pela Portaria nº 452/2020-R, de 17 de Março de 2020. 
Entretanto, esperamos enfrentar mais essa dificuldade e trazer resultados mesmo 
durante o contexto que estamos vivenciando no momento, de maneira remota. 
 
Conclusão 

 
A presente pesquisa, intitulada Termos do Patrimônio Cultural Material Imóvel do 
município de Currais Novos-RN ainda está em processo de desenvolvimento e 
certamente haverá muitas contribuições até que esteja finalizado. Lamentavelmente, 
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não tivemos um ano relativamente produtivo, no que diz respeito ao andamento da 
pesquisa em detrimento da pandemia causada pela COVID-19 e consequentemente a 
suspensão das nossas atividades acadêmicas, mas creio que sem dúvidas iremos 
enfrentar mais este impasse e conseguiremos, mesmo de maneira remota, continuar a 
pesquisa. Não poderia deixar de fazer meus sinceros agradecimentos ao meu orientador 
pela oportunidade de fazer parte deste projeto, que me possibilitou reputar a área da 
Linguística Aplicada com enfoque em Terminologia com olhos diferentes e passar a 
querer cada vez mais me aprofundar na área. 
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TÍTULO: Modulações do Regionalismo literário brasileiro na ficção de Ronaldo Correia 

de Brito: aprofundamento e crítica 

Resumo 

 

A corrente literária regionalista, no decorrer da história, vem sendo comumente 
associada a valores estéticos negativos. Em decorrência do construto crítico que 
acompanha o regionalismo, autores contemporâneos comumente desvinculam suas 
obras dessa corrente literária. Com isso em vista, analisamos o romance Dora sem véu, 
de Ronaldo Correia de Brito, levando em consideração as imagens e significados que 
emergem a partir das relações entre as personagens e a região em que transcorre a 
narrativa, com especial atenção às denúncias sobre mazelas sociais e à representação 
dos papéis femininos na obra. Pode-se concluir que o autor se apropria do espaço 
sertanejo e das suas mudanças para construir uma leitura crítica da sociedade. 

 
 
Palavras-chave: Dora sem véu; Ronaldo Correia de Brito; regionalismo; sertão; feminino 

TITLE: Modulations of Brazilian literary regionalism in the fiction of Ronaldo Correia de 

Brito: deepening and criticism 

Abstract 

 

Throughout history, Brazilian regionalism has been commonly associated with negative 
aesthetic values. As a result of the critical construct connected to regionalism, 
contemporary authors usually dissociate their works from this literary current. With this 
in mind, we analyze the novel Dora sem véu, by Ronaldo Correia de Brito, taking into 
account the images and meanings that emerge from the relationships between the 
characters and the region in which the narrative takes place, with special attention to the 
representation of social problems and of female roles in the work. We conclude that the 

author uses the backlands space and its changes to offer a critical reading of society. 

 
 
Keywords: Dora sem véu, Ronaldo Correia de Brito, regionalism, 'sertão', feminin 

Introdução 

Durante anos, a corrente literária regionalista vem sendo associada a literaturas de 
baixo valor estético, atreladas por vezes a obras de valor documental. Em História 
concisa da literatura brasileira, Alfredo Bosi afirma o seguinte sobre o regionalismo: “Não 
haveria mãos a medir se se pretendesse aqui arrolar os autores que das várias partes 
do país concorreram para engrossar esse gênero de ficção. Que, aliás, assume, nos 
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casos mais felizes, um inegável valor documental. Parte dela resiste à leitura pelo 
decoro verbal que logrou atingir”(BOSI, 2017, p. 455). Ainda nesse mesmo viés, Lúcia 
Miguel Pereira, em História da literatura brasileira: prosa de ficção de 1870 a 1920, 
sustenta que a obra regionalista tem sido definida como: “qualquer livro que, 
intencionalmente, ou não, traduza peculiaridades locais” (1988, p. 175). Sendo assim, 
as imagens construídas em torno dessa corrente literária estão sempre interligadas a 
uma repulsa por parte dos autores e da recepção crítica, tendo sempre um caráter 
empobrecedor. 
Em decorrência dessa construção crítica negativa em torno do regionalismo, autores 
contemporâneos costumam dissociar suas obras dessa corrente literária, o que se torna 
evidente com o autor cearense Ronaldo Correia de Brito. Tal negação é perceptível em 
suas obras, por mais que esteja atrelado à ficção. No romance Galileia, por exemplo, o 
narrador associa o regionalismo a um personagem ultrapassado: “– Tio Salomão é um 
regionalista. Existe coisa mais fora de moda do que um regionalista?” (BRITO, 2009, p. 
163). 
Para além das obras, em entrevistas concedidas o autor reafirma o posicionamento em 
torno de tal assunto, como pode ser observado em depoimento dado a Rogério Pereira 
para o Jornal Rascunho, no qual Ronaldo Correia de Brito considera que: 
O que virou um clichê imperdoável foi associar o espaço geográfico do sertão às piores 
formas do “regionalismo”, ressaltadas pelo cinema do ciclo do cangaço e pelas novelas 
de televisão que carregam no sotaque. Como escreveu Luiz Antonio de Assis Brasil: 
“Devemos, a bem da limpeza conceitual, não usar mais o termo ‘regionalista’ para os 
casos contemporâneos. A higiene literária assim o deseja”.(BRITO in PEREIRA, 2012) 
Apesar da negativa, o autor recupera em suas obras imagens, espaços e temas que 
estão em consonância com o regionalismo. Nesse sentido, Mônica dos Santos Melo 
ressalta que “A forma como o autor concebe, articula artisticamente o espaço regional 
em questão, faz dele uma voz consoante ao que vem sendo feito por alguns escritores 
na cena brasileira, que dialogam, de algum modo, com a questão regional”(MELO, 2014, 
p. 95). Atrelado à recusa exposta por autores contemporâneos, o desprestígio à vertente 
está enraizado em nossa literatura, levando em consideração um regionalismo existente 
em outro período, e que nem sempre dialoga com obras atuais: 
A recusa do regionalismo na prosa contemporânea é feita por críticos que partem do 
pressuposto de que a literatura regionalista estaria esgotada com a produção da década 
de 1930, seja por um suposto passadismo do gênero, seja por hipoteticamente 
representar aspectos de uma realidade subdesenvolvida que não faria mais parte do 
retrato brasileiro contemporâneo. Dessa forma, se houvesse a sua suposta reincidência 
na contemporaneidade, isso seria a volta a uma estética exaurida há mais de meio 
século, logo, ultrapassada e anacrônica, fora de moda(FERREIRA, 2011, p. 2) 
Sendo assim, ao analisarmos o termo regionalismo, devemos observar não apenas o 
seu significado, mas sempre levar em consideração toda construção histórica e crítica 
que o acompanha, pois é “um conceito de portador de ambiguidade; em segundo lugar, 
é um conceito vago, impreciso, sem estatuto literário definido”(POZENATO,2009, p. 19). 
Com isso em vista, pretendemos analisar o romance Dora sem véu (2018), de Ronaldo 
Correia de Brito, com atenção aos aspectos relativos aos processos de transformação 
do sertão, sobretudo no que se refere aos papéis das personagens femininas. 
 

Metodologia 

 
 
A transfiguração do sertão 
 
Em Dora sem véu, de Ronaldo Correia de Brito, a condução do romance se dá a partir 
da busca de Francisca pela sua avó perdida, Dora. Todo esse processo é representado 
a partir de uma viagem, juntamente aos romeiros que estão em peregrinação a Juazeiro 
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do Norte, cidade localizada no sertão nordestino. A busca por sua avó é um pedido do 
pai da personagem principal, que está em seu leito de morte, o que pode ser constatado 
nas primeiras frases do livro: “Todos pagam promessa ao Santo e se livram de algum 
mal. Eu saldo as dívidas do pai. Dora” (BRITO, 2018, p. 7). A partir dessas duas 
personagens, Dora e Francisca, às quais em seguida acrescenta-se Daiane, o romance 
põe em cena dois tempos do sertão, passado e presente, e denuncia a permanência de 
formas de dominação. 
 
No decorrer da narrativa todos os acontecimentos ocorrem a partir da romaria dos 
personagens: 
 
Cantam, desde que partiram. Interrompem apenas quando comem ou descem para 
estirar as pernas. Avisto o céu lateralmente, uma lona nos cobre, sustentada por vigas 
de madeira. As nuvens de novembro se tornaram escuras. Desejo que a chuva afugente 
o cansaço, alivie as nossas queixas. Absolvidos das promessas, poderíamos retornar 
às nossas casas antes mesmo de chegar ao Juazeiro, para onde Dora seguiu 
esperançosa, há muitos anos. (BRITO, 2018, p. 8) 
 
A viagem transita por esse sertão contemporâneo, em permanente e contraditória 
transformação. A região redimensionada por essas imagens mostra um espaço invadido 
por novos hábitos: “Sem crença no presente, os velhos calaram. A serra envolta da 
neblina perdeu os segredos. As veredas escuras, onde os caçadores se perdiam, 
abriram-se em estradas. As motocicletas percorrem os caminhos de onças e caititus, 
espantam os enigmas com o barulho dos escapes” (BRITO, 2018, p. 115). Trata-se de 
um sertão que representa mudanças, afetado pela modernização que chega à região: 
“Decerto, Brito dedica-se a caracterizar uma região, um espaço nordestino sertanejo 
afetado pelas novas relações sociais mediadas pelo consumo global” (MELO, 2014, p. 
83). 
 
É no caminho percorrido por Francisca que podemos notar as transformações sofridas 
pela região e seu povo. A transfiguração dessa terra ocorre a partir do processo de 
modernização que invade, de forma precária, esse local: 
 
As matas foram derrubadas e vendidas para olarias. Cada mil tijolos fabricados 
queimaram uma ingazeira, uma cajazeira, um angico. As casas se edificam sobre 
cemitérios de árvores. Erguem-se as paredes, abrem-se as janelas, o corpo se debruça 
num parapeito, o olhar busca lá fora, mas só enxerga o deserto. “Não há mais nascentes 
d’água cobertas de vegetação, parecendo cavernas. Lembra que você gostava de se 
esconder nelas?” (BRITO, 2018, p. 27) 
 
Em meio a esse novo sertão, que necessita lidar com transformações contemporâneas, 
as mazelas sociais sobrevivem e assolam o ambiente. Tais contradições podem ser 
percebidas nos dois tempos narrados na obra. De um lado, as secas do passado: 
“Lembro o nome e os currais de gente, cercados por arame farpado. Neles, 
perambulando famintos à beira da inanição, homens, mulheres e crianças, futuros 
cadáveres sem identidade” (BRITO, 2018, p. 7). De outro lado, um novo sertão que se 
constitui de espaços estagnados frente ao passado que o acompanha: “O garçom 
cochila, os dois homens bebem cerveja, o pedinte acomodou-se sobre molambos sujos 
na calçada. Ao seu lado, dois cães vira-latas dormem. Os homens falam alto, riem e vez 
por outra se viram à procura do mendigo. Sinto a estagnação das vidas” (BRITO, 2018, 
p. 25). Nessa perspectiva, Santini (2018, p. 268) destaca: 
 
é um sertão dividido entre a manutenção de elementos, costumes e modos de vida 
arcaicos e uma modernização precária, insuficiente, acentuando o contraste entre 
urbano e rural pela via daquilo que o sertão não é ou, em outra chave, assumindo um 
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tom de saudosismo pelo que o sertão deixou de ser. Nos dois casos, o sertão parece 
se constituir sob um signo negativo: ainda não / já não mais. 
 
 
 
 
Sendo assim, Melo (2014, p. 85-86) enfatiza que o autor investe em um cenário 
contemporâneo e na construção de uma imagem do sertão que ultrapassa os 
estereótipos: “porque os personagens apresentam a expectativa de encontrar uma 
espacialidade estática, arcaica, de velhos costumes e de conformação social imutável. 
No entanto, admiram-se com o alcance dos efeitos da globalização na região.” Essas 
transformações revelam realidades traumáticas da subversão humana: 
 
– Antes era mais fácil, tudo obedecia à lei natural. Agora, pode ser e também não ser, 
dá no mesmo. A senhora acredita que minha filha não errou em arrancar a criança, que 
errado está o mundo por não dar condições dela fazer o aborto. Não aceito isso, sou 
bronca e antiga. Minhas cabras parem, deixam os cabritinhos mamar, tiro o leite que 
sobra e faço o queijo. Foi sempre assim, desde que eu me entendo por gente. E se as 
minhas cabras reclamassem o direito de abortar os cabritinhos e nunca mais dessem 
leite para o queijo? Estariam no direito delas. A senhora pensa que fiquei maluca. 
(BRITO, 2018, p. 24) 
 
  
 
Nesse sertão contemporâneo as árvores são substituídas por casas, a seca não permite 
que os ofícios sejam os mesmos, o homem vaqueiro não existe mais, a violência ganha 
destaque: “Vejo fotos de acontecimentos sociais, shows com bandas de forró, desfiles 
cívicos, procissões, rostos e poses, vários homens assassinados, expressões 
apavorantes, poças de sangue no chão” (BRITO, 2018, p. 92).  
 

Resultados e Discussões 

 

O espaço por onde Francisca transita revela sua complexidade, tradições culturais e 
crenças são confrontadas com a realidade social marcada pela violência, que sobrevive, 
mudando apenas suas vítimas. Consequentemente, as adversidades coexistem e 
afligem o povo, a opressão ganha notoriedade, e o que antes era um espaço tranquilo 

passa a ser um retrato da hostilidade: 

Embriagados, eles sobem sem os capacetes nas motos e partem em alta velocidade. 
Nas garupas, as mulheres sem os capacetes. Seguem para lugar ermo, um resto de 
mata. Depois de espancarem e estuprarem as vítimas, jogam gasolina sobre elas e 
ateiam fogo, até os corpos carbonizarem. Nunca revelaram os motivos nem sofreram 
pena. Livres, não saem da condição de suspeitos. (BRITO, 2018, p. 111) 

Observa-se, portanto, que os papéis atrelados à representação do feminino denotam as 
diferenças oriundas de uma sociedade patriarcal na qual a mulher é sempre colocada à 
margem. Em decorrência disto, a experiência feminina no campo literário 
frequentemente operou como espelho crítico da cultura hegemônica. Mulheres são 
violentadas, mortas e silenciadas. A invisibilidade do papel feminino, quando explorada 
pela literatura, traz à tona denúncias provenientes das injustiças de gênero presentes 
em nossa sociedade, que paradoxalmente consegue estar presente em dois tempos, 
presente e passado. Conforme Simone de Beauvoir explicita: “Ora, a mulher sempre foi, 
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senão a escrava do homem ao menos sua vassala; os dois sexos nunca partilharam o 
mundo em igualdade de condições” (1970, p. 14). 

Em Dora sem véu, as diferenças provenientes dessa sociedade são percebidas: “Em 
qualquer geografia as mulheres são as mais vulneráveis. No porto de Fortaleza ou no 
Acre, Dora é a mesma mulher abandonada com sua inquietude e seus filhos. A 
lembrança fere meu coração. Sei que há muitas Doras pelo mundo” (BRITO, 2018, p. 
62). De modo similar, Rossini (2016, p. 98) afirma que tradicionalmente as mulheres 
foram vistas como inferiores aos homens, tanto na esfera cultural, como na social, 
histórica e política. Um estado de coisas gerado pela política do patriarcalismo, cujo 
destaque estava em questionar a capacidade da mulher, neutralizando assim sua 

cidadania e sua constituição como sujeito. 

No romance, a tentativa de saldar promessas encaminha três mulheres ao mesmo 
destino: o Juazeiro. Dora, colocada como a dívida que o pai de Francisca tem com o 
seu passado, e que não consegue permanecer nesse sertão que não lhe permite criar 
seus filhos em decorrência das adversidades. De outro lado, Francisca a filha 
encarregada de procurar pela avó e pagar a dívida revelada pelo pai em seu leito de 
morte. Entre esses dois destinos, Daiane, que viaja em romaria à mesma região, 
também ela incumbida de quitar uma promessa decorrente de sua condição feminina. 
A trajetória dessas personagens acaba por denunciar desigualdades e preconceitos 
incutidos na sociedade, na qual as mulheres são igualadas em suas dificuldades. 

Atrela-se, assim, às obras literárias uma necessidade de denúncia sobre tais assuntos. 
Dora é a mulher sertaneja abandonada pelo marido, juntamente com seus filhos. Em 
uma busca pela sobrevivência sua e dos seus, ela sai do sertão a procura de sustento, 
e no meio do caminho, em um porto, perde um dos filhos, pai de Francisca. Uma mulher 
sozinha, perdida em meio a uma sociedade machista, na qual o sofrimento lhe é imposto 
como condição humana. A marginalização de tal personagem evidencia as 
adversidades que são impostas às mulheres: “Dora encolheu-se no lugar indicado. Os 
pés descalços feridos, o vestido roto, um pano sujo na cabeça, a filha pequena nos 
braços, os três meninos agarrados a ela” (BRITO, 2018, p. 79). A busca incessante por 
Dora motiva a trama ficcional. 

A partir dessa busca, é possível destacar influências negativas que cercam as 
personagens femininas. Dora foge desse sertão antigo, no qual a seca assola a todos e 
os currais do governo constituem uma ameaça. Em meio a tantos destinos o sofrimento 
é sua única garantia: “Porém o sofrimento é o mesmo: dor, fome, abandono. Repete-se 

entre pessoas de línguas diferentes, iguais na condição humana” (BRITO, 2018, p. 72). 

Em seu caminho, Dora, encontra dificuldades que lhe são colocadas como 
consequência por ser mulher. Tal condição está atrelada a construtos históricos e 
sociais e a um espaço determinado, o que faz com que a marginalização do papel 
feminino na sociedade ganhe expressividade. A constituição da personagem sintetiza a 
realidade de mulheres abandonadas frente às dificuldades sociais que lhes são 
impostas. Tais construtos trazem como consequência situações adversas, evidenciando 
diferenças de gênero nas quais os papéis femininos são postos. No romance, pode-se 
perceber aspectos dos quais emergem significados com grande representatividade, 
dentre eles, a vulnerabilidade da mulher. As personagens, com seus sofrimentos, ecoam 
vozes de denúncia. 

Com efeito, verifica-se em Daiane uma personagem cujas escolhas são fruto da falta de 
instrução e de condições sociais que não lhe permitam proceder de forma segura: “– 
Daiane fez a besteira [...] não queria reparo, agiu sozinha, colocou os dois comprimidos 
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para abortar [...] o menino já estava grande, mais de três meses” (BRITO, 2018, p. 22). 
As consequências de tais escolhas evidenciam as diferenças oriundas desse sistema 

que oprime os desfavorecidos de condições sociais prestigiadas. 

Além das diferenças de classe e de raça, que persistem nesse espaço, doutrinas 
patriarcais, movidas pelos interesses masculinos, são ainda muito perceptíveis. Tal fato 
pode ser observado na fala de Maria do Carmo quando em uma de suas conversas com 
Francisca descreve o homem que engravidou sua filha Daiane: “Um homem com a idade 
de ser o pai da menina, casado, cheio de filhos e suspeito de um crime. Não ia dar certo, 
ele é branco e tem dinheiro, nós somos negros e pobres.” (BRITO, 2018, p. 22) 

Trata-se, portanto, de um espaço marcado pela opressão ao universo feminino, no qual 
as mulheres têm como ponto em comum a violação dos seus direitos básicos e o 
silenciamento. A partir dessa percepção, compreende-se a necessidade de denúncia 
que perpassa toda obra. Em um dos tempos da narrativa, o sertão do passado, observa-
se Dora vítima do abandono e das injustiças sociais: “– Dora tinha medo que 
prendessem a gente no curral do governo. Havia sete, espalhados entre o Crato e 
Fortaleza, impedindo os miseráveis de entrarem nas cidades. Dentro deles, se morria 
fácil” (BRITO, 2018, p. 75). Em contrapartida, no sertão contemporâneo, nota-se Daiane, 
representada como mulher negra, pobre e vítima do machismo que persiste nessa 
sociedade: “Ela viaja num carro funerário, de regresso à casa de onde partiu cheia de 
esperanças. Leva a filha vestida de branco, com véu, grinalda e um ramalhete de flores 
murchas. A noivinha. Um corpo apenas” (BRITO, 2018, p. 216). 

Apesar de serem representadas na obra em dois tempos diferentes, ambas as 
personagens ressaltam que, a despeito de todas as mudanças sofridas por esse sertão, 
as injustiças sobrevivem. Pois, assim como Daiane no presente: “Dora também saiu de 
casa à procura de um milagre. Caminhava com quatro filhos no rumo de Juazeiro. Uma 
noiva sem véu” (BRITO, 2018, p. 216). Em toda a história, a narradora consegue dar 
voz aos sofrimentos das personagens, demostrando uma equiparação entre as 
mulheres. No final da narrativa, quando Francisca chega a uma casa e começa a 
observar mulheres que passam a sua frente, destaca: “Parecem todas iguais. ‘E as 
senhoras quem são?’ ‘Eu Dora’, responde a primeira. ‘Eu me chamo Dora’, afirma a 
segunda. ‘Fui batizada com o nome de Dora’, diz a terceira.” (BRITO, 2018, p. 238). Tal 
percepção realça as aflições que norteiam a narrativa no que tange aos papéis 
femininos. 

O feminino, em sua constituição, comumente é atrelado a um poder de dominação 
masculina, tendo em vista a representatividade do papel masculino na sociedade. O 
próprio romance assinala essa questão: “Se considerarmos a pomba uma 
representação feminina, ainda assim prevalece o poder masculino [...] Pergunto se 
banindo a figura do pai eles extinguiram o patriarcado. A resposta me desanima, os 
romeiros calaram o Pai, mas no seu lugar sentaram o Padre Cícero” (BRITO, 2018, 
p.47). Com efeito, em consequência desse valor negativo que acompanha a mulher em 
sua construção social, os papéis femininos denotam uma composição fundada na 
desigualdade, na qual as divisões sociais estão baseadas na dominação masculina: “A 
força particular da sociodicéia masculina lhe vem do fato de ela acumular e condensar 
duas operações: ela legitima uma relação de dominação inscrevendo-a em uma 
natureza biológica que é, por sua vez, ela própria uma construção social naturalizada” 
(BOURDIEU, 2002, p. 33). 

Nessa perspectiva, apresenta-se Francisca, narradora do romance, como 
representação da mulher instruída, com boas condições financeiras, conhecedora do 
mundo, mas que mesmo assim precisa retornar a essa terra, por mais que seja para 
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saldar uma dívida de seu pai, em busca da avó que nunca conheceu: “Embora eu tivesse 
feito uma dezena de viagens ao Juazeiro, nunca me senti no lugar de romeira. Meus 
estudos se ocupavam da atuação dos americanos através do projeto Aliança para o 
Progresso” (BRITO, 2018, p. 13). Diferentemente dos personagens que retornam pelo 
sentimento de pertencimento a um dado espaço, Francisca faz essa viagem motivada 
pela romaria. Durante o romance, nota-se que a personagem não consegue estabelecer 

um elo afetivo com a região. 

As mulheres que participam da narrativa são personagens que estão sempre em 
trânsito, idas e vindas em busca de significados. A partir da narradora, percebem-se 
aspectos que são silenciados durante toda a história, uma vez que, Francisca 

transcende os ideais impostos aos papéis femininos, reverberando as vozes da minoria. 

Na ordem patriarcal que rege esse imaginário, a literatura regionalista brasileira 
inscreveu grande parte de suas personagens femininas ao lado de ou sob figuras 
masculinas. Mesmo nos casos em que a mulher institui-se como o polo da razão, do 
bom senso ou da sensibilidade, é no contraponto com o homem, e não como sujeito, 
que ela se constrói [...]. Nos raros casos em que a personagem feminina subverte essa 
ordem e se torna protagonista, sua composição revela uma ambiguidade marcada pela 
demonização da mulher que não se submete ao jugo do homem. (SANTINI, 2018, p. 

270-271) 

De acordo com a composição da história literária, os papéis femininos se constroem 
sempre ao lado ou de acordo com ideais masculinos. Francisca, a narradora do 
romance, consegue superar essa característica da série literária brasileira, visto que é 
essa personagem responsável pela condução da narrativa, ou seja, garante à obra um 
olhar a partir de uma mulher. Sendo assim, percebe-se que, além de garantir um viés 
feminino, ela transpõe essa perspectiva, pois consegue reverberar vozes que 
denunciam problemas sociais e que perpassam os dois tempos narrados na obra, sem 

estar submetida ao comando masculino. 

A condução da trama fica marcada pelas diferenças entre mulheres, as quais 
conseguem ganhar espaço a partir de uma voz feminina, embora não deixem de ser 
vítimas de injustiças sociais. Francisca se torna mediadora entre os dois tempos, Dora 
no passado e Daiane no presente. Nessa estruturação, compreende-se a necessidade 
de transcender as barreiras que são impostas aos papéis femininos. Sendo assim, as 
constatações oscilam entre a colocação de que todo ser humano é essencial e as 
contradições sociais que frequentemente os determinam como seres dispensáveis: “O 
drama da mulher é esse conflito entre a reivindicação fundamental de todo sujeito que 
se põe sempre como o essencial e as exigências de uma situação que a constitui como 
inessencial.” (BEAUVOIR, 1970, p. 23) 

Ao longo da série literária brasileira, observam-se narrativas marcadas pela 
movimentação dos personagens, migrações a locais que lhes permitam condições de 
vida mais apropriadas. Em Dora sem véu, esse trânsito também existe: “Um irmão e 
minha mãe partiram na frente, foi o primeiro da família a abestalhar-se em São Paulo, a 
zanzar pela praça da Sé nos domingos de folga. [...] Vivíamos um ano escasso de águas 
e abundante de fome e epidemias” (BRITO, 2018, p. 70). De acordo com Juliana Santini 
(2018, p. 267), essas narrativas de estrada se apropriam das imagens que emergem 
das viagens para compor personagens que estão em busca de prosperidade, algumas 
vezes partindo do ambiente sertanejo em busca de circunstâncias mais favoráveis nas 
grandes cidades, outras vezes regressando a ele, buscando reatar um elo subjetivo, 
que se perdeu em sua primeira viagem. 
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No romance Galileia, há o narrador e personagem Adonias, que também está nesse 
processo migratório de retorno ao sertão. Contrapostos, Adonias e Francisca voltam a 
esse espaço, mas o que os motiva são condições diferentes. Ele está em busca de 
restabelecer um elo com a região da qual a sua vida leva marcas que reverberam em 
seu íntimo: “Por que retornei à Galileia? Por que retornamos aos lugares que nos 
expulsam como aborto indesejado?” (BRITO, 2009, p. 142). Toda sua viagem é marcada 
por essa inquietude, uma eterna dúvida entre voltar, ou não, ao sertão, sempre 
acompanhado de uma excitação ao fazer isso. A composição do personagem é marcada 
por questionamentos, um retorno a um espaço que lhe pertence, apesar da negação. 
Essa repulsa pode estar associada ao fato de esses personagens conhecerem outros 
espaços, o que os faz perceber o sertão de uma forma diferente, com um viés mais 
crítico: “Possuo referências do sertão, mas não sobreviveria muito tempo por aqui. Criei-
me na cidade, mas também não aprendi a ginga nem o sotaque urbanos. Aqui ou lá me 
sinto estrangeiro” (BRITO, 2009, p. 160). 

O retorno de Francisca, ao contrário de Adonias, é uma busca de um elo que pertence 
ao seu pai e sua avó, a esse espaço com o qual ela não revela relações de 
pertencimento. Em sua viagem, percebe-se que a personagem mantém um 
distanciamento das pessoas que ali habitam: “Dora me trouxe para o meio dessa gente, 
que me provoca atração e repulsa [...]” (BRITO, 2018, p. 46). Apesar de possuírem 
pontos em comum, como esse deslocamento entre um espaço e outro, esses 
personagens trazem aos romances representações diferentes. Adonias, como esse 
sujeito que transita entre a necessidade de pertencer, ou não, àquele espaço. Francisca, 
que apesar dessa oscilação entre locais, não consegue estabelecer laços, pelo 
contrário, sente-se perdida naquele local, tendo sempre como foco saldar uma 
promessa que não lhe pertence. 

A partir das personagens que transitam por esse sertão transfigurado as diferenças 
sociais ganham notoriedade. Mesmo sendo narrada em dois tempos distintos, 
destacando mudanças ocorridas no decorrer da obra, os momentos paradoxalmente se 
entrecruzam quando se narram as dificuldades provenientes daquele espaço. Apesar 
de viverem em momentos diferentes, Dora e Daiane conseguem representar as 
dificuldades que se perpetuam nesse local. De um lado, o sertão do passado no qual se 
sobrepõem a seca, a miséria e a necessidade de sobrevivência: “– Nossas migrações 
aconteciam quase sempre motivadas pelas secas sazonais, num fluxo do Nordeste para 
o Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Não havia transporte, os bandos famintos se 
deslocavam a pé, dentro de seus próprios espaços” (BRITO, 2018, p. 72). Por outro 
lado, o sertão contemporâneo, no qual as imagens contraditoriamente se repetem, os 
personagens mudam, os espaços se modificam, mas as mazelas sociais sobrevivem: 
“Seria melhor se tivéssemos um termômetro. Nem vale a pena perguntar se as pessoas 
trouxeram algum, esse cuidado não faz parte de suas vidas, eles nem costumam beber 
água mineral, não têm esse hábito e custa caro” (BRITO, 2018, p. 13). 

Em resenha crítica publicada no Jornal Rascunho, Haron Gamal escreve sobre a obra: 
“é possível observar todo um drama de consciência, discussões psicanalíticas e 
políticas, sobre a existência de cada um e sobre a realidade político-econômica do país” 
(GAMAL, 2019). A inconsistência dessas relações permeia a narrativa, transparecendo 
as diferenças provenientes da construção social, histórica e política, que persistem 
nesse espaço e durante o tempo. No sertão em que Dora habitava, a seca constituía a 
fonte de todas as problemáticas, pois em decorrência dela, a permanência e 
sobrevivência eram situações praticamente impossíveis, o que gerava os processos 
migratórios que marcaram o povo sertanejo. 
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Em sentido mais amplo, a trajetória de Francisca durante a narrativa metaforicamente 
constrói imagens que se assimilam ao sertão transfigurado. Igualmente a esse local 
descrito na narrativa – que passa por alterações, mas os problemas sociais persistem –
, a personagem percorre todo o romance sofrendo mudanças que aparentemente não 
modificam seu comportamento. De início, Francisca viaja ao Juazeiro casada com o 
médico Afonso, marido cujo passado obscuro tenta renegar. Na viagem, Francisca entra 
em contato com novas culturas e pessoas, o que lhe permite conhecer Wires, com quem 
passa a ter um relacionamento extraconjugal, um jovem comerciante que representa um 
novo modelo de homem sertanejo, que abandonou os moldes culturais do sertão antigo, 
deixando de ser agricultor e assumindo a profissão de costureiro de lingeries femininas. 
O envolvimento dos personagens reafirma as diferenças entre os dois mundos, 
mostrando a incompatibilidade dessas relações, pois eles representam universos 
sociais distintos, uma professora universitária, instruída, com boas condições 
financeiras, e um sertanejo que trabalha em busca da sua sobrevivência. 

Por conseguinte, o sertão e Francisca ressoam na obra significados em consonância, 
pois são objeto de mudanças, só que não conseguem alterar o seu posicionamento 
diante das circunstâncias. Tanto o sertão como Francisca atravessam a narrativa da 
forma como iniciam, revelando a impossibilidade de alterações sociais substantivas 

nesse universo marcado por contradições que se perpetuam. 

 
Conclusão 

 

Em decorrência da construção negativa em torno da corrente literária regionalista, 
autores contemporâneos comumente desassociam suas obras dessa vertente literária, 
o que acontece com Ronaldo Correia de Brito. Apesar da negativa, o autor se apropria 
do espaço sertanejo para construir sua narrativa, mostrando em Dora sem véu a 
recuperação de temas, espaços e imagens oriundas do sertão. Tal acepção o vincula a 
essa vertente literária, mas não delimita a qualidade do seu romance, muito menos 
reduz a capacidade literária, ou seja, rotular uma obra como regionalista não a restringe 
a uma imagem negativa. 

No processo de representação desse espaço, o autor revela denúncias em torno dos 
aspectos sociais que assolam o sertão, construindo uma leitura crítica da sociedade. 
Sendo assim, esse local é representado na obra em dois momentos, passado e 
presente, caracterizando um espaço que contraditoriamente muda, e que, apesar das 
transformações, segue marcado por problemáticas que persistem. Nessa perspectiva, 
em Literatura e Sociedade, Antônio Candido tece considerações em torno dos aspectos 
políticos e sociais que interferem no processo literário, assinalando justificativas pelas 
quais se escolhem esses espaços nas representações literárias: “verifica-se uma 
espécie de seleção de áreas temáticas, uma atração por certas regiões remotas, nas 
quais se localizam os grupos marcados pelo subdesenvolvimento” (2011, p. 191). 
Ronaldo Correia de Brito, enfim, se apropria das mudanças provenientes desse local 
para denunciar um espaço paradoxalmente transfigurado e oprimido, no qual as 
problemáticas sociais destacam-se. 
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TÍTULO: A Distribuição Geográfica dos Investimentos Públicos em Turismo no Brasil 

(2003-2018) 

Resumo 

Os investimentos públicos em turismo assumem um importante papel no 
desenvolvimento das destinações pois, em tese, visam geralmente a melhoria da 
infraestrutura urbana, a promoção turística, a qualificação dos serviços, o apoio à 
comercialização dos produtos, a gestão e o planejamento do turismo. No Brasil, o 
principal órgão oficial de turismo, o Ministério do Turismo, de 2003 a 2018, investiu um 
montante superior a R$ 17 bilhões. Considerando a relevância dos investimentos 
públicos para o desenvolvimento do turismo, a pesquisa tem como objetivo revelar a 
distribuição geográfica dos recursos aplicados pelo Ministério do Turismo, no período 
de 2003 a 2018. A metodologia deste estudo se caracteriza como uma pesquisa 
descritiva e quantitativa, visto que se fundamenta principalmente no levantamento e 
análise da execução orçamentária em turismo realizado pelo governo federal brasileiro, 
tendo como principal fonte de informação os Relatórios de Execução Orçamentária da 
União. Tais relatórios permitem filtrar os recursos executados por órgão, programa, 
projeto e localidade. Desta forma, os dados obtidos permitiram visualizar a distribuição 
geográfica dos investimentos públicos em turismo no Brasil, revelando as regiões do 
país que concentram os recursos e as regiões negligenciadas. Os resultados da 
pesquisa permitem concluir que o Nordeste foi a região que concentrou os investimentos 
públicos em turismo ao longo de 17 anos. 
 
Palavras-chave: Programas e Projetos de Turismo. Investimentos Públicos em Turismo. 

TITLE: The Geographical Distribution of Public Investments in Tourism in Brazil (2003-

2018) 

Abstract 

Public investments in tourism play an important role in the development of destinations 
because, in theory, they are generally aimed at improving urban infrastructure, promoting 
tourism, qualifying services, supporting the marketing of products, managing and 
planning tourism. In Brazil, the main official tourism body, the Ministry of Tourism, from 
2003 to 2018, invested an amount in excess of R $ 17 billion. Considering the relevance 
of public investments for the development of tourism, the research aimed to reveal the 
geographic distribution of resources applied by the Ministry of Tourism, from 2003 to 
2018. The methodology of this study is characterized as a descriptive and quantitative 
research, considering which is based mainly on the survey and analysis of budgetary 
execution in tourism carried out by the Brazilian federal government, having the Union's 
Budgetary Execution Reports as its main source of information. Such reports allow to 
filter the resources executed by agency, program, project and location. In this way, the 
obtained data allowed to visualize the geographic distribution of public investments in 
tourism in Brazil, revealing the regions of the country that concentrate the resources and 
the neglected regions. The survey results conclude that the Northeast was the region 
that concentrated public investments in tourism over 17 years. 
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Introdução 

Os investimentos públicos em turismo são assumidos pelos governos, especialmente 
de países emergentes, como um importante instrumento para o crescimento econômico 
nacional, geração de emprego e renda e diminuição das desigualdades regionais 
(Rosentraub e Joo, 2009; Fayssa, Nsiah e Tadesse, 2011). Apesar desta afirmação ser 
passível de contestação, de fato, o setor público geralmente é responsável pela 
promoção do turismo, o fornecimento de infraestrutura básica, treinamento e 
desenvolvimento de recursos humanos e pela proteção ambiental que o setor privado 

geralmente negligencia (Nawaz e Hassan, 2017). 

Desta forma, os programas públicos em turismo assumem um importante papel no 
desenvolvimento turístico dos destinos pois, por meio de investimentos públicos, visam 
a melhoria da infraestrutura urbana, da promoção turística, da qualificação dos serviços, 

da comercialização dos produtos turísticos, da gestão e do planejamento do turismo. 

No Brasil, os programas públicos em turismo são planejados, desenvolvidos e 
executados pelo Ministério do Turismo (MTur), desde 2003, quando foi instituído na 
estrutura do governo federal. E apesar de os estados e municípios terem autonomia 
para desenvolverem e executarem programas na área do turismo, em grande medida 
são dependentes dos recursos públicos oriundos do governo federal, o que torna o papel 
do MTur ainda mais proeminente. 

No período de 2003 a 2016, conforme Todesco e Silva (2017), o Ministério do Turismo 
executou um montante de R$17,7 bilhões, incluindo nesse valor tanto gastos 
discricionários, ou seja, investimentos, como também gastos obrigatórios, tal como folha 
de pagamento de servidores públicos. No trabalho, os autores concluem que: 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que o Ministério do Turismo teve seu período áureo 
no segundo mandato do governo Lula, com investimentos concentrados em 
infraestrutura e promoção turística, e iniciou seu declínio a partir de 2011, mesmo o país 
estando prestes a sediar grandes eventos com repercussão no setor, como a Copa do 
Mundo (2014) e os Jogos Olímpicos (2016). No auge da crise política e econômica, em 
2015 e 2016, o MTur não é extinto da estrutura governamental, mas vê seu orçamento 
se reduzir drasticamente, um montante suficiente apenas para manter a máquina (as 
despesas com auxílios e previdência de servidores chegam a corresponder a 58% dos 
gastos), e áreas do Plano Nacional de Turismo ficam completamente descobertas. 

(TODESCO; SILVA, 2017) 

Como se pode observar, a execução orçamentária do MTur oscilou durante a sua 
atuação ao longo dos anos, registrando um período de maior investimento nos dois 
mandatos do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, e uma queda significativa a partir de 

2011, cenário que piora com a crise política e econômica nos anos de 2015 e 2016. 

Apesar de terem se aprofundado no perfil dos investimentos realizados pelo MTur, nos 
diferentes mandatos governamentais, os estudos de Todesco e Silva (2016), entretanto, 
não revelam as localidades receptoras dos investimentos públicos efetuados no Brasil 

pelo MTur, deixando uma lacuna para novas pesquisas. 

Portanto, partindo do pressuposto de que o Estado é um importante agente de 
turistificação dos lugares (Knafou, 2001; Cruz, 2001, 2018), a pergunta que queremos 
responder é: Quais municípios, estados e regiões do Brasil capitanearam os 
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investimentos públicos em turismo efetuados pelo governo federal por meio do 
Ministério do Turismo? 

Destarte, o presente trabalho tem como principal objetivo revelar a distribuição 
geográfica e o perfil dos recursos públicos investidos pelo Ministério do Turismo, no 
período de 2003 a 2018.  

 

Metodologia 

 

A metodologia deste estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva e quantitativa, 
visto que se fundamenta principalmente no levantamento e análise da execução 
orçamentária em turismo realizado pelo governo federal brasileiro, tendo como principal 
fonte de informação os Relatórios de Execução Orçamentária da União, disponibilizados 
no site oficial da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. 

A análise dos investimentos públicos em turismo abarcou desde o ano da criação do 
Ministério do Turismo, em 2003, até 2018, ano do último Relatório de Execução 

Orçamentária da União disponível no período de realização da pesquisa. 

Os Relatórios de Execução Orçamentária da União são disponibilizados em banco de 
dados Access que permitem filtrar as informações por órgão executor, programa, projeto 
e localidade. Os dados coletados em banco Access foram organizados em um banco 
de dados em Excel, para a posterior elaboração de tabelas, gráficos e mapas. Vale 
destacar que todos os valores expostos na pesquisa estão em reais (R$) e não estão 
atualizados pelos índices de inflação. 

Para atingir o objetivo da pesquisa, num primeiro momento, foram identificados todos 
os programas executados pelo Ministério do Turismo de 2003 a 2018, conforme exposto 
no quadro 1. Os códigos dos programas assim como dos projetos são estabelecidos 
nos Planos Plurianuais (PPA) e constam nos Relatórios de Execução Orçamentária da 
União. 

Num segundo momento, foram selecionados apenas os programas em áreas 
finalísticas, ou seja, os programas que têm por objetivo desenvolver o turismo nas 
diversas localidades do país. Já os programas nas atividades-meio, tais como 
programas de valorização do servidor, previdência de inativos, operações especiais, 
apoio administrativo, manutenção do Ministério do Turismo, não foram considerados, 
pois não são investimentos (gastos discricionários), mas sim gastos obrigatórios de 
manutenção da máquina pública. 

Num terceiro momento, foram elencados os projetos executados no âmbito dos 
programas finalísticos, e identificado a distribuição geográfica dos investimentos 

efetuados por meio da elaboração de tabelas, gráficos e mapas. 

 
Resultados e Discussões 

 

No Brasil, o poder executivo tem o protagonismo na elaboração da proposta 
orçamentária, que deve ser encaminhada para o poder legislativo apreciar e deliberar, 
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passando pela Câmara dos Deputados e posteriormente pelo Senado do Congresso 
Nacional. 

O processo de planejamento orçamentário, representado pela figura 1 elaborada por 
Lemos (2013), inicia-se com o Plano Plurianual (PPA) que deve conter os programas 
definidos pelo governo para o período de quatro anos, que será contemplado 
anualmente por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e pela Lei Orçamentária 

Anual (LOA). 

O PPA, portanto, é o primeiro instrumento de planejamento que deve ser elaborado, 
com a função de estabelecer as diretrizes, os objetivos e as metas a serem executadas 
pela administração pública federal em médio prazo (4 anos). Cabe lembrar que o PPA 
é produzido no primeiro ano de cada governo e avança sua vigência até o primeiro ano 
do governo sucessor. As diretrizes do PPA devem ser respeitadas e constar na LDO, a 
qual tem como função definir as regras, limites e prioridades de ação do governo, 
orientando os investimentos para o período de um ano. E por último, a LOA deve conter 
a estimativa do total da receita e a fixação das despesas para o exercício fiscal de um 
ano, sendo o último instrumento do planejamento a ser elaborado. 

O projeto da LOA, após ser formulado pelo poder executivo e ser encaminhado ao 
Congresso Nacional para aprovação, sofre modificações por meio das emendas 
parlamentares, que como bem destaca Lemos (2013, p. 1421) “apesar da necessidade 
de estarem em consonância com os programas e metas setoriais do PPA, os 
parlamentares gozam de relativa liberdade no sentido de definirem a região 
contemplada e os projetos prioritários”. 

Silva (2020), em sua tese sobre a interferência parlamentar no orçamento do Ministério 
do Turismo, apresenta a expressividade das emendas parlamentares na definição do 
orçamento do órgão (tabela 1). O que denota que o direcionamento dos recursos 
públicos em turismo no Brasil se estabelece muito mais no âmbito do jogo político (em 
especial no Congresso Nacional), e muito menos no âmbito das decisões técnicas 
guiadas pelas diretrizes dos programas estabelecidos nos Planos Nacionais de Turismo, 
elaborados pelo MTur. 

Como se pode observar na tabela 1, nos anos de 2004 a 2011, as emendas 
parlamentares representam grande parte do orçamento executado pelo MTur, chegando 
a corresponder respectivamente a 80%, 87% e 80%, nos anos de 2009, 2010 e 2011. 
Nesse sentido, Lemos (2013, p. 1420) já alertara: “esses números dão uma mostra da 
atuação do Congresso Nacional na área do turismo e da alta proporção que as emendas 

parlamentares representam dentro do orçamento total do ministério”. 

O Ministério do Turismo ao longo de 17 anos executou em atividades finalísticas cerca 
de R$ 18,1 bilhões, por meio de programas incluídos nos Planos Plurianuais dos 
diferentes mandatos governamentais (tabela 2). Lembrando que no primeiro mandato 
do governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva foi elaborado o PPA 2004-2007, no 
segundo mandato, o PPA 2008-2011, no primeiro mandato do governo presidente Dilma 
Rousseff, foi elaborado o PPA 2012-2015, e no segundo mandato, o PPA 2016-2019. 
Após o impeachment em 2016, o governo do presidente Michel Temer assume o PPA 

2016-2019 elaborado pela gestão anterior. 

Cabe ressaltar que os programas 0410 – Turismo: a Indústria do Novo Milênio, 0414 – 
Municipalização do Turismo, 9998- Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – 
PRODETUR II e 0631 – Desenvolvimento da Infraestrutura Aeroportuária são referentes 
ao PPA 2000-2003, portanto, apesar de terem sido criados no governo do presidente 
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Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), tiveram recursos executados ainda no ano 
de 2003, totalizando R$ 492,2 milhões. 

O programa 0073 - Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, desenvolvido de 2004 a 2011, posteriormente, no PPA 2012-2015, foi 
denominado de 2076 - Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes, e, no PPA 
2016-2019, foi renomeado de 2076 - Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes. Ao total foram investidos nesses programas R$ 
24.530.884,59, especificamente em publicidade de utilidade pública e em campanha 
educativa de combate ao turismo sexual. 

O programa 1166 - Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos, incluído no PPA 2004-
2007, que posteriormente, no PPA 2008-2011, foi denominado de 1166 - Turismo Social 
no Brasil: Uma Viagem de Inclusão, foi o programa mais expressivo em termos de 
recursos, atingindo R$ 11,1 bilhões em 8 anos de execução, correspondendo aos dois 
mandatos do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Durante o mesmo governo, outros 
dois programas de expressividade foi o 1001 – Gestão da Política de Turismo, com um 
total executado de R$ 145,3 milhões, e o 1163 - Brasil: Destino Turístico Internacional, 
com R$ 950,0 milhões, executados entre 2004 a 2011. 

No PPA 2012-2015, elaborado pelo governo da presidente Dilma Rousseff, o MTur inclui 
o programa 2076 – Turismo, que comparado ao antecessor (1166) executou um 
montante inferior, R$ 3,9 bilhões, mesmo em período da realização da Copa do Mundo 
e dos Jogos Olímpicos no Brasil, como salienta Todesco e Silva (2017). 

Com a crise política e econômica que se acentua a partir de 2015, e se agrava com o 
impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, o programa renomeado de 2076 
– Desenvolvimento e Promoção do Turismo, no PPA 2016-2019, executa R$ 278,6 
milhões em 3 anos, registrando o menor investimento, comparado aos mandatos 
governamentais anteriores. 

É interessante observar que, conforme tabela 1, o governo de Dilma Rousseff executou, 
entre os anos de 2012 a 2015, um percentual muito baixo de emendas parlamentares 
por meio do MTur, variando de 0,5% a 4%. O que se pode supor que apesar de ter 
executado um orçamento menor comparado ao governo anterior, o MTur teve uma 
autonomia maior para definir o direcionamento dos recursos públicos em turismo, com 
menor interferência parlamentar. Em 2016, já sob o comando do governo Michel Temer, 
empossado após o impeachment, as emendas parlamentares passam a corresponder 
a 25% do orçamento executado do MTur. 

Para o levantamento das localidades em que os projetos de cada programa foram 
executados, os Relatórios de Execução Orçamentária da União possibilitam identificar 
o nome do município ou do estado. Entretanto, há gastos em que a informação é dada 
por macrorregião (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) ou apenas é 
informado que o gasto foi executado em âmbito “Nacional”. Há também gastos que 
estão informados com a denominação “A Classificar”, impossibilitando a identificação 
da localidade receptora dos investimentos (nesses casos, na pesquisa classificamos 
como “Não Informado”). 

Como mostra a tabela 3, grande parte dos investimentos (53,4%), nos Relatórios de 
Execução Orçamentária da União, são classificados como “nacional”, não permitindo a 
identificação das localidades receptoras dos recursos públicos em turismo. 
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Entretanto, com as informações disponíveis, é possível verificar que a região Nordeste 
capitaneou mais de R$ 3,4 bilhões de recursos na área do turismo, entre os anos de 
2003 a 2018, representando 20,4% do total dos recursos aplicados. Pelo gráfico 1 e 
mapa 1, é possível visualizar a primazia da região Nordeste frente as demais regiões 
brasileiras. O Sudeste (8,6%) é a segunda região com o maior volume de recursos 
aplicados na área do turismo, seguido pela região Sul (4,8%), Centro-Oeste (3,8%) e 

Norte (3,5%). 

Do total de R$ 17,0 bilhões, é possível identificar os estados receptores de apenas 
R$6,8 bilhões dos investimentos, pois a outra parte dos gastos é informada apenas a 
macrorregião ou “nacional”. Desse recurso passível de ser localizado por UF, verifica-
se que os estados do Ceará, Minas Gerais e São Paulo concentraram recursos acima 
de R$ 500,0 milhões cada; Pernambuco, Paraíba, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Sul, 
Maranhão e Sergipe abarcaram entre R$ 300 milhões a R$ 450 milhões cada (gráfico 
2). 

É notório, portanto, o baixo investimento em turismo em todos os estados da região 
Norte e Centro-Oeste. No caso do Sudeste, o Espírito Santo é preterido, assim como o 
estado de Santa Catarina na região Sul e o estado do Piauí na região Nordeste. 

Em relação aos municípios receptores desses investimentos foi possível identificar nos 
Relatórios de Execução Orçamentária da União, apenas o destino de R$ 1,711 bilhão, 
ou seja, de apenas 10,1% total dos recursos, o que compromete a análise dos dados. 

 
Conclusão 

 

Tendo em vista que o orçamento público é um instrumento capaz de tornar factível, ou 
não, as ações governamentais, se faz pertinente investigar a execução orçamentária 
para compreender a atuação do governo brasileiro na área do turismo. Desta forma, o 
intuito da pesquisa era identificar o destino dos investimentos públicos efetuados pelo 
Ministério do Turismo no período de 2003 a 2018. 

A maior dificuldade da pesquisa foi obter informações detalhadas sobre as localidades 
receptoras dos recursos, tendo em vista que a principal fonte de informações sobre o 
orçamento do MTur, os Relatórios de Execução Orçamentária da União, utiliza-se da 
denominação “nacional” para informar a localidade de 53,4% dos gastos efetuados (R$ 
17,0 bilhões), e somente para 10,1% dos recursos é possível identificar o município 
receptor do investimento. Esse fato revela a falta de transparência da destinação dos 
recursos públicos no Brasil, o que gera enormes obstáculos para a realização de 
pesquisas orçamentárias em turismo, como também em outras áreas. 

No entanto, a pesquisa conseguiu revelar a concentração de recursos em determinadas 
macrorregiões e estados. O Nordeste foi a região que concentrou os investimentos 
públicos em turismo ao longo de 17 anos, representando 20,4% do total investido, com 
destaque para os estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba, Bahia e Alagoas. A região 
Sudeste captou 8,6%, com destaque para os estados de Minas Gerais e São Paulo. Os 
estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo não apresentaram um investimento 
expressivo comparado a MG e SP. 

Os estados mais negligenciados em relação aos investimentos públicos em turismo no 
Brasil são os estados da região Centro-Oeste e Norte, que abarcaram apenas 3,8% e 
3,5% dos recursos, no decorrer de 17 anos de atuação do Ministério do Turismo. 
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TÍTULO: Desenvolvimento Profissional no PIBID de Letras Língua Portuguesa do Ceres 

de Currais Novos: as impressões dos egressos. 

Resumo 

A iniciação à docência como um dos aspectos da formação de professores se tornou 
nos últimos anos um tema bastante discutido. Dentre as iniciativas de aproximar o futuro 
professor do ambiente escolar, destaca-se o Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID). O objetivo geral da pesquisa é analisar as percepções dos 
egressos do PIBID – Letras Língua Portuguesa do Ceres de Currais Novos sobre as 
contribuições do Programa para seu desenvolvimento profissional. O aporte teórico da 
pesquisa se estrutura nas concepções de Fiorentini e Crecci (2012), Carvalho (2016), 
Day (2001), Gatti et al. (2019), Marcelo García (1999, 2009), Nóvoa (2007), Boavida e 
Ponte (2012), Passos et al. (2006), Schön (2000) e Imbernón (2011). A pesquisa, de 
natureza qualitativa, tem como sujeitos participantes os egressos do PIBID, ano 2019. 
Os dados foram recolhidos a partir da aplicação de questionário com questões abertas. 
Os resultados apontam para o PIBID como um programa que contribui para o 
desenvolvimento profissional de futuros professores, nomeadamente nos aspectos 
relativos ao desenvolvimento de práticas colaborativas e a reflexão sobre a própria 
prática. Destaca-se, ainda, que o desafio principal se refere à colaboração entre 
bolsistas e coordenadores, pois esta dimensão colaborativa pode atenuar as 
dificuldades do início da carreira. Nesse contexto, é de grande relevância refletirmos 
sobre os aspectos da formação de professores que o PIBID contempla. 
 
Palavras-chave: Iniciação à docência. PIBID. Desenvolvimento Profissional de 

Professor 

TITLE: Professional Development in PIBID of Letters Portuguese Language of Ceres 

from Currais Novos: the impressions of the graduates. 

Abstract 

The initiation to teaching as one of the aspects of teacher training has become a very 
discussed topic in recent years. Among the initiatives to bring the future teacher closer 
to the school environment, the Institutional Teaching Initiation Scholarship Program 
(PIBID) stands out. The general objective of the research is to analyze the perceptions 
of the graduates of PIBID - Letters Portuguese Language of Ceres from Currais Novos 
about the contributions of the Program to their professional development. The theoretical 
contribution of the research is structured in the conceptions of Fiorentini and Crecci 
(2012), Carvalho (2016), Day (2001), Gatti et al. (2019), Marcelo García (1999, 2009), 
Nóvoa (2007), Boavida and Ponte (2012), Passos et al. (2006), Schön (2000) and 
Imbernón (2011). Qualitative research has participants from the PIBID graduates, year 
2019. The data were collected through the application of a questionnaire with open 
questions. The results point to PIBID as a program that contributes to the professional 
development of future teachers, namely in aspects related to the development of 
collaborative practices and reflection on their own practice. It is also noteworthy that the 
main challenge concerns the collaboration between fellows and coordinators, as this 
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dimension can mitigate the difficulties at the beginning of their careers. In this context, it 
is of great relevance to reflect on the aspects of teacher education that PIBID 
contemplates. 
 
Keywords: Initiation to teaching. PIBID. Professional Development of Teachers. 

Introdução 

O início da carreira docente transcorre como um período potencialmente problemático, 
já que este envolve a formação formal e a construção da identidade do professor. Essa 
fase apresenta muitos anseios, insegurança e medo, aspectos que influenciam 
diretamente na sua atuação profissional. Portanto, faz-se necessário que o/a novo/nova 
professor/professora obtenha apoio nesse momento que Nóvoa (2007) classifica como 
um período “sensível” para a sua formação. 

Marcelo García (2009) pontua que a inserção na docência compreende os primeiros 
anos, nos quais decorre a transição de licenciando a professor. Esse processo se realiza 
em meio a muitas angústias e aprendizagens intensivas, num espaço por vezes 
desconhecido. A partir disso, os licenciandos constroem seu conhecimento profissional. 
Portanto, consideramos a inserção dos futuros professores no contexto escolar uma das 
principais etapas da formação de professores, compreendida como o elo entre o futuro 
professor e sua profissão. 

De acordo com Marcelo García (1999), os programas de iniciação à docência unem a 
formação inicial ao desenvolvimento profissional ao longo da carreira docente. Estes 
são a porta de entrada para a identificação e a profissionalização do licenciando. Com 
efeito, o Programa (PIBID) tem a potencialidade de inserir o sujeito em uma ação 
didática na qual irá utilizar os instrumentos e os saberes adquiridos durante sua iniciação 
e na formação profissional, além de possibilitar ao licenciando um processo contínuo de 
transformação e constituição do sujeito ao longo do tempo e, principalmente, em uma 
comunidade profissional. 

Nesse sentido, norteamos o estudo a partir da seguinte questão: Quais as contribuições 
do PIBID para o desenvolvimento profissional dos egressos do Programa? Como 
objetivo geral desse trabalho, buscamos analisar as percepções dos egressos do PIBID 
– Letras Língua Portuguesa do Ceres de Currais Novos sobre as contribuições do 
Programa para seu desenvolvimento profissional. Para alcançarmos este objetivo, 
estabelecemos como objetivos específicos :a) caracterizar os egressos do PIBID – 
Letras Língua Portuguesa do CERES de Currais Novos; b) delinear quais aspectos 
foram facilitadores e quais as dificuldades enfrentadas durante o programa pelos 
egressos; c) descrever quais os elementos do desenvolvimento profissional são 
privilegiados. 

 
Metodologia 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que utilizou 
como instrumento de pesquisa um questionário aberto, contendo dezoito questões 
dissertativas. Optamos por trabalhar com o recorte de algumas destas questões pela 
extensão da apresentação. Diante disso, o questionário foi entregue a 25 alunos, dos 
quais obtivemos as respostas de 16 dezesseis egressos do PIBID- Letras Língua 
Portuguesa do CERES de Currais Novos. O total de egressos era de 30 licenciandos 
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sendo que os que responderam ao questionário correspondem a (53%) do número total 
destes. 

O questionário foi elaborado com perguntas relacionadas às contribuições do programa 
para o egresso, suas motivações e as pretensões de atuar na prática da docência. Como 
aspectos inerentes ao contexto formativo, questionou-se sobre o papel da colaboração 
e da reflexão na sua formação em relação ao PIBID. Para análise dos dados coletados 
nos questionários foram utilizados alguns princípios da Análise de Conteúdo (BARDIN, 
2008), no estabelecimento das categorias de análise. Como o questionário é composto 
por questões abertas, o percentual total, em geral, de cada item, será mais de 100%, 
considerando-se que uma resposta pode estar em mais de uma categoria. 

 
Resultados e Discussões 

 

O perfil dos egressos do Programa que responderam ao questionário é formado por 7 
(sete) alunos que estavam no 2º período ao ingressarem no programa, 1 (um) que 
estava no 3º período e 8 (oito) alunos estavam no 4º período. Esse perfil contribui para 
melhor situar aqueles que optaram pelo programa de iniciação à docência como uma 
experiência relevante antes do estágio supervisionado obrigatório da licenciatura que 
ocorre a partir do 4º período. 

Ao serem questionados sobre os principais motivos que os estimularam a participar do 
PIBID, as respostas dos egressos, foram categorizadas em “vivenciar experiências” 
(80%), “auxílio financeiro” (60%), “aproximação teoria e prática” (33%), “Necessidade 
de pontuação nas Atividades Acadêmico Científico Culturais (AACC)” e “contribuição 
para o currículo” ambas com (20%) das respostas. 

Day (2001) concebe que o desenvolvimento profissional docente inclui as experiências 
de aprendizagem natural e aquelas que beneficiam os indivíduos, grupos ou escolas e 
que contribuem para a melhoria da qualidade da educação nas salas de aula. Portanto, 
a experiência que motivou os egressos contribui para o desenvolvimento profissional, 
uma vez que permite ao licenciando um ensaio de como será sua entrada na carreira 
docente e possibilita ainda diminuir os impactos dessa inserção. Em uma das respostas, 
um egresso relata que os principais motivos foram “Poder vivenciar experiências em 
sala de aula, no intuito de relacionar teoria e prática. Além de buscar algumas respostas 
em relação à prática profissional importantes para o meu desenvolvimento como futuro 
professor.” 

Considerando os estudos Gatti et al. (2019) o perfil socioeconômico dos atuais 
estudantes de licenciatura apresenta a faixa de renda familiar situada entre 1,5 a 3 
salários mínimos. No qual “pouco mais de ¼ de todos os concluintes das licenciaturas 
provêm de lares muito pobres, com apenas 1,5 salário de renda total familiar.” (GATTI 
et al., 2019, p.168) vemos, portanto, a relevância de um programa com bolsas 
remuneradas para o custeio dos estudos dos alunos que se enquadram nesse perfil. 

Ao listarem as ações do PIBID desenvolvidas na escola e/ou na UFRN que contribuíram 
para formação eles destacaram procedimentos metodológicos.As ações mais 
desenvolvidas são o planejamento (47%) e a prática (40%), em seguida vem as aulas 
expositivas dialogadas e leituras compartilhadas ambas com (20%) e a ação menos 
desenvolvida são as dinâmicas (13%). Este planejamento permite ao futuro profissional 
estar sempre se construindo pedagogicamente. Assim, estar em permanente 
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construção demanda um investimento pessoal, livre e criativo sobre sua própria 
trajetória o que lhe permite construir uma identidade tanto pessoal e quanto profissional. 

Quando questionados sobre a importância das atividades coletivas realizadas no PIBID, 
os egressos responderam que vivenciar a realidade da sala de aula ganha relevo, pois 
o contato com o ambiente de trabalho se torna essencial para a formação de 
professores. Essa vivência transfigura-se em prática, segundo a significação dada por 
Fiorentini e Crecci (2012) “prática social ou práxis, o qual inclui linguagens, 
conhecimentos, instrumentos, regulações, convenções, normas escritas ou não, 
valores, propósitos e pressuposições - isto é, teorias - explícitas e implícitas.” 
(FIORENTINI; CRECCI, 2012, p. 67). 

Já a respeito das atividades coletivas, os licenciandos afirmaram que o trabalho em 
grupo e a troca de experiências torna possível a ressignificação da prática (73%). 
Quando questionados sobre a importância do planejamento e da discussão coletiva 
(60%), os participantes destacaram que o diálogo possibilitou melhores resultados e que 
o planejamento e a discussão contribuem para a prática docente. Tal aspecto vai ao 
encontro dos estudos de Passos et al. (2006) ao apontarem que, a partir do momento 
que a reflexão passa a ser também uma prática coletiva e/ou investigativa, esta adquire 
maior potencial de contribuição para o desenvolvimento profissional de professores. 

Conforme Day (2001), a colaboração é imprescindível para o desenvolvimento 
profissional pois “cada um dos parceiros tem alguma coisa para oferecer à iniciativa 
conjunta, que é diferente, mas que complementa o que é oferecido pelos outros 
parceiros” (DAY, 2001, p. 235). Para desenvolver-se, o professor necessita de abertura, 
feedback e colaboração com os colegas. Para além, o trabalho colaborativo entre os 
participantes do PIBID pode proporcionar o intercâmbio de atividades e o 
compartilhamento de estratégias que possibilitam compreender e desenvolver ações 
pedagógicas mais enriquecedoras e criativas. 

Quando os questionamos sobre a colaboração entre os egressos, (77%) avaliou como 
relevante pois os colegas se ajudavam e (23%) avaliou que possibilita a análise do seu 
trabalho. Já sobre a avaliação deles em relação a colaboração do(a) professor(a) 
supervisor(a) (81%) avaliou positivamente, pois ajudava na construção de um bom 
planejamento através das orientações. No entanto, (19%) dos egressos avaliaram essa 
relação como pouco colaborativa. Além disso, eles também foram questionados sobre 
a colaboração dos coordenadores para o desenvolvimento do seu trabalho. Em 
resposta, (53%) dos entrevistados consideraram como produtivo, pois havia orientações 

em casos específicos. Contudo, para (47%) dos egressos faltou acompanhamento. 

Os dados recolhidos e analisados nos possibilitaram chegar a algumas conclusões 
sobre elementos fundamentais para o desenvolvimento profissional de futuros 
professores. Quando questionados sobre a colaboração entre os seus colegas, fica 
explícito que eles se ajudavam e analisavam, entre eles, suas atividades. Para Boavida 
e Ponte (2012) um dos motivos para se envolver em uma ação colaborativa seria ter a 
oportunidade de trabalhar com alguém com quem há relações pessoais previamente 
estabelecidas, ou seja, os egressos tinham uma relação de colegialidade entre eles. 

O trabalho colaborativo é imprescindível para o desenvolvimento profissional (DAY, 
2001), pois a cultura de colaboração é oportunizada pela existência de objetivos mútuos 
entre os professores, em oposição à cultura individualista muito presente nessa 
profissão. A prática colaborativa entre os bolsistas foi de grande relevância para o bom 
andamento do Programa e para os próprios sujeitos envolvidos pois, a partir da partilha 
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de dúvidas e incertezas, há a possibilidade de os professores crescerem 
profissionalmente (CARVALHO, 2016). 

Na atividade colaborativa do(a) professor(a) supervisor(a) ficou evidenciado que havia 
ajuda na construção de um bom planejamento. Para Boavida e Ponte (2012) a 
classificação adequada do termo colaboração acontece quando membros integrantes 
de um mesmo grupo trabalham concomitantemente sem divisão hierárquica, na qual se 

ajudam mutuamente objetivando o benefício de todos. 

No entanto, quando tratamos da colaboração em relação aos coordenadores, (53%) 
consideraram que a colaboração foi produtiva, pois havia orientações em casos 
particulares, mas os outros (47%) afirmaram que faltava acompanhamento por parte 
dos coordenadores. Em uma das respostas, o egresso relatou que a colaboração dos 
coordenadores era “pouco positiva. Na minha opinião faltou um pouco mais de 
organização e planejamento nas reuniões. As reuniões poderiam ter sido usadas para 
planejamento, acompanhamento e elaboração de atividades.” Portanto, nesse aspecto 

vemos que a colaboração não aconteceu de maneira efetiva. 

Nóvoa (2007) problematiza a docência, apresentando-a como uma das profissões nas 
quais menos se colabora, do ponto de vista da rotina diária, o que prejudica a profissão, 
pois a reflexão sobre a prática contribui para que o desenvolvimento profissional de 

professores ocorra. 

No tocante à reflexão centrada na prática, foram realizados os seguintes 
questionamentos: “Que importância atribui à reflexão sobre a prática? Por quê?” A 
resposta de (57%0 dos egressos foi que a reflexividade ocorre quando eles analisam a 
sua prática. Para (22%), esta acontece quando melhoram a sua metodologia. (21%) dos 
egressos consideram que, através da reflexão, eles construíram sua identidade 
profissional. Outro questionamento foi “Como você reflete sobre a sua prática?”. (61%) 
dos estudantes afirmaram que buscam melhorar aspectos que consideram negativos 
nas aulas, ao passo que (39%) afirmaram fazer diariamente a reflexão sobre como foi a 
prática. Ainda sobre a reflexão, questionamos: “Nas reuniões coletivas, como a reflexão 
é vivenciada?”. Para (44%) dos egressos falta reflexão, para (31%) esta corre nos 
relatos de experiências vivenciadas nas aulas e outros (25%) acreditam que esta ocorra 

nas discussões. 

Segundo Day (2001), há quatro modelos formativos que utilizam as práticas reflexivas 
de formas diferenciadas. O primeiro consiste em uma reflexão burocratizada, regulada 
por interesses e não direcionada para a mudança. A segunda ocorre de forma pontual, 
preparada para responder a necessidades pragmáticas e não visa a mudança. A terceira 
é mais pessoal o docente reflete sobre suas histórias de vida. E a última a reflexão 
ocorre como investigação-ação em que é considerada como um instrumento intelectual 
que integra a teoria e a prática, inerente à ação docente e é voltada para a mudança. 

Essas afirmativas corroboram a teoria proposta por Schön (2000), que propõe um 
modelo de formação profissional baseado na reflexão sobre a prática. Sua teoria possui 
passos gradativos. No primeiro passo o professor está em uma situação e conhece as 
estratégias para alcançar os resultados esperados. No segundo, o professor não 
consegue alcançar o resultado esperado, pois há uma ação inesperada, que ocasiona 
a reorganização das estratégias iniciais. A partir dessa surpresa nasce o terceiro passo, 
no qual o professor realiza a reflexão consciente no presente da ação o que permite 
examinar suas ações. O último passo consiste na execução de novas ações, 
objetivando aprimorar as suas práticas. Essa reflexão sobre a ação na ação se 
diferencia das demais devido a sua imediata significação prática. 
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Considerando os estudos de Carvalho (2016), é necessário que se pense no conteúdo 
dessa reflexão centrada na prática, para que não se torne apenas momentos de 
feedback, como o que inferimos a partir das respostas dos egressos, pois desta forma 
dificilmente haverá mudança nas ações dos mesmos. Para a autora, a reflexão será 
mais bem delineada se o conteúdo das ações reflexivas se concentrar na investigação 
da prática e se a reflexão estiver relacionada com as práticas colaborativas. 

A reflexão sobre a prática para os egressos ocorre num processo diário, quando estes 
percebem que sua prática possui aspectos que precisam ser melhorados. Já nas 
reuniões coletivas, (31%) dos egressos relataram que a experiência vivenciada 
possibilita a reflexividade. Outros (25%) afirmaram que a reflexão acontece nos 
momentos de discussões coletivas. No entanto, (44%) dos egressos acreditam que não 
há reflexão nas reuniões coletivas e sugerem que realizar atividades reflexivas, como 
expor e examinar as teorias e práticas e perceber suas próprias limitações nessas 
reuniões seria uma ótima oportunidade de desenvolvimento. 

Os egressos do PIBID destacaram algumas contribuições do PIBID para sua formação. 
Dentre elas que, como futuros/as professores/as, o programa contribuiu para vivenciar 
experiências (44%), para perceber qual o perfil de professor que se quer seguir (31%) 
e para vencer algumas dificuldades que a profissão pode acarretar (20%). Tal afirmação 
corrobora os estudos de Imbernón (2011), quando afirma que a melhoria da formação 
e do desenvolvimento profissional do professor está em buscar caminhos para melhorar 
pedagogicamente, profissionalmente e socialmente. 

Quando questionados sobre a compreensão do que é “ser professor” os egressos 
relataram que esta envolve a capacidade de exercer empatia (50%) e de dominar os 
aspectos didáticos (50%). Em uma resposta o egresso afirma: “Aprendi que ser 
professor vai muito além de teoria e prática, ter empatia pelo outro pode transformar a 
aula e a aprendizagem do aluno”. Já sobre as aprendizagens adquiridas durante o 
Programa, os egressos revelaram que a principal delas foi o planejamento (69%) 
seguida pelos aspectos didático-pedagógicos (31%). Estes serão levados para sua 
prática. 

 

Conclusão 

 

A análise das afirmações dos egressos do PIBID - Letras Língua Portuguesa evidenciou 
que o programa é relevante para que ocorra a parceria entre a universidade e a escola. 
Este possibilita uma melhora no ensino aprendizagem já que interfere diretamente no 
trabalho docente como um todo. 

A análise das respostas dos egressos ao questionário permite inferir que existe falta de 
acompanhamento dos coordenadores para com os pibidianos. Logo, o trabalho 
colaborativo não ocorreu de maneira efetiva. Em um programa de iniciação à docência, 
torna-se imprescindível que o futuro professor conte com modelos de trabalho baseados 
na colaboração efetiva, pois a reflexão centrada na prática tem a potencialidade de 
contribuir para o desenvolvimento profissional de futuros professores, ao estabelecer as 
relações de parceria mútua entre profissionais em estágios de carreira diferentes. 

As respostas ao questionário revelaram, ainda, que as atividades desenvolvidas no 
programa auxiliaram na construção da identidade profissional, assim como a vivência 
de práticas colaborativas e reflexivas que contribuem para o bom desenvolvimento do 
Programa. 
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A proposta da pesquisa procurou analisar como os egressos do PIBID- Língua 
Portuguesa do CERES – Currais Novos - RN desenvolveram seu fazer profissional, 
sendo observadas suas contribuições para tal formação. Entre elas a vivência 
profissional, a identificação do perfil de professor que pretende adotar e a superação 
das dificuldades que a profissão impõe. A nossa investigação contemplou o 
desenvolvimento profissional de professores na formação inicial, levando em 
consideração a percepção de futuros professores. O PIBID é um ótimo exemplo de que 
estamos evoluindo quando falamos da formação inicial de professores, mas 
concordamos que para uma educação de qualidade é necessário que o Programa seja 
constantemente estudado, avaliado e melhorado. 
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TÍTULO: PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA DE CURRAIS NOVOS-RN 

Resumo 

 
 
 
No âmbito do turismo é necessário realizar diversos tipos de estudos e pesquisas para 
subsidiar o processo de planejamento e elaboração de estratégias que visem melhorar 
a experiência turística dos visitantes e que ao mesmo tempo beneficie os autóctones. 
Desta forma, a pesquisa de demanda turística permite levantar informações importantes 
sobre o perfil e as características do público visitante da destinação, tais como origem, 
motivações da viagem, tempo de permanência, gasto médio, avaliações de atrativos, 
infraestrutura e serviços, dentre outros. Sendo assim, o presente estudo teve por 
objetivo identificar o perfil da demanda turística do município de Currais Novos, a fim de 
subsidiar o processo de planejamento do turismo na respectiva cidade. A pesquisa é de 
natureza descritiva e quantitativa, tendo sido adotado o método survey para delinear o 
perfil dos turistas com a aplicação de formulários numa amostra representativa. Apesar 
das dificuldades em realizar a aplicação dos formulários com os turistas nos quatro 
períodos selecionados, devido a pandemia da Covid-19, os resultados permitem afirmar 
de maneira geral que o perfil médio dos visitantes de Currais Novos é formado por 
jovens, solteiros, que utilizam casas de amigos e parentes. Não costumam frequentar 
os atrativos turísticos naturais e culturais localizados fora do centro da cidade, e indicam 
como um ponto negativo a sinalização turística, mas por outro lado, consideram a 
hospitalidade da população e a gastronomia 
 

Palavras-chave: Turismo; Pesquisa de Demanda Turística; Currais Novos-RN. 

TITLE: TOURIST DEMAND RESEARCH OF CURRAIS NOVOS-RN 

Abstract 

 

In the field of tourism, it is necessary to carry out various types of studies and research 
to support the process of planning and developing strategies that aim to improve the 
tourist experience of visitors and that at the same time benefit the indigenous people. In 
this way, the tourist demand survey allows to gather important information about the 
profile and characteristics of the visiting public of the destination, such as origin, 
motivations of the trip, length of stay, average expenditure, evaluations of attractions, 
infrastructure and services, among others. Therefore, this study aimed to identify the 
profile of tourist demand in the municipality of Currais Novos, in order to subsidize the 
tourism planning process in the respective city. The research is descriptive and 
quantitative, having adopted the survey method to outline the profile of tourists with the 
application of forms in a representative sample. Despite the difficulties in applying the 
forms to tourists in the four selected periods, due to the Covid-19 pandemic, the results 
allow us to state in general that the average profile of visitors to Currais Novos is formed 
by young, single people who use houses of friends and relatives. They do not usually go 
to the natural and cultural tourist attractions located outside the city center, and indicate 
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tourist signs as a negative point, but on the other hand, they consider the hospitality of 
the population and gastronomy one of the most positive points. 

 
 
Keywords: Tourism; Tourism Demand Survey; Currais Novos-RN. 

Introdução 

 
 
 
1.      Introdução 
 
A cidade de Currais Novos, localizada na região do Seridó Potiguar, de acordo com o 
Inventário Turístico do município (2019), possui potencial turístico, com atrativos 
naturais, patrimônio histórico, população hospitaleira e tradição em eventos, tais como 
a  Vaquejada, a Festa de Sant’Ana, o Forró Novos, o Cactus Moto Fest e o Carnaxelita. 
Desse modo, a realização de pesquisa de demanda turística no município é de suma 
importância para o dimensionamento e a caracterização dos visitantes da cidade, assim 
como do público dos eventos, para auxiliar no processo de planejamento e gestão do 
turismo no município, contribuindo para a elaboração de produtos turísticos e de material 
e canais de promoção turística direcionados. Além disso, a pesquisa serve também para 
avaliação dos serviços e equipamentos turísticos ofertados pela cidade. 
 
Demanda turística, segundo Mathieson e Wall (1988), é o número de pessoas que 
desejam viajar (demanda potencial) ou viajam (demanda real) a lazer para desfrutar das 
comodidades turísticas e de alguns serviços em lugares diferentes daquele em que 
reside e trabalha. 
 
O processo de planejamento turístico tem como pressuposto, conforme Braga (2007), o 
conhecimento do destino turístico, da demanda turística, do núcleo emissor e dos 
destinos concorrentes. Portanto, conhecer a demanda turística de um destino é parte 
do processo de planejamento turístico e, conforme o Ministério do Turismo (2012), os 
setores beneficiados pelo estudo da demanda turística são: 
 
1. Setores Públicos: As políticas públicas do turismo e da economia tornam-se mais 
sustentadas quando baseadas em consistentes e precisas informações, sobre as reais 
condições e necessidades do setor. As pesquisas fornecem subsídios para a elaboração 
de estratégias de marketing, que contribuam para o aumento da permanência e gastos 
dos turistas e a ampliação da oferta de produtos turísticos de qualidade adequada à 
demanda; 
 
2. Setores Privados: Empresários, associações e entidades de classe das atividades 
características do turismo utilizam as informações de mercado e suas tendências para 
subsidiar a sua tomada de decisão sobre ampliação e fortalecimento do negócio e 
realização de novos investimentos (Hotéis, Agências de Viagens, Transporte, 
Restaurantes etc.); 
 
3. Órgãos não Governamentais: a ampliação e o aprofundamento do conhecimento do 
setor, possibilita melhoria na qualidade de suas atuações a entidades como as de 
defesa do consumidor, de proteção do meio ambiente, entre outras; 
 
4. Turistas: A ampliação da quantidade e da qualidade de informações sobre o mercado 
possibilita o acesso a informações de qualidade, preços, tipos de produtos que irá 
encontrar no destino e público que costuma visitar o local; 
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5. Sociedade em geral: Informações que permitem avaliar ações e políticas 
governamentais que contribuem para o aprimoramento e o desenvolvimento do 
exercício da cidadania. 
 
Nota-se, portanto, a pertinência do estudo de demanda turística para os destinos que 
pretendem guiar o processo de planejamento do desenvolvimento da atividade com 
informações precisas e atualizadas. 
 
Sendo assim, o presente projeto teve por objetivo identificar o perfil da demanda turística 
do município de Currais Novos, a fim de subsidiar o processo de planejamento do 
turismo na respectiva cidade. 
 
Os objetivos específicos foram: 
 
- Caracterizar e dimensionar a demanda turística, local de residência, motivações, 
tempo de permanência, gastos, interesses, hábitos, opiniões e avaliações etc. 
 
- Produzir uma base de dados de informação e estatística sobre a demanda turística 
que contribua para o monitoramento e avaliação do setor de turismo; 
 
- Disponibilizar informações referentes à demanda turística que subsidiem a tomada de 
decisões do setor público, responsável pelo planejamento territorial, dos 
empreendedores da área do turismo e da população receptora para que seja possível 
ajustar a oferta de produtos e serviços às expectativas dos turistas e da região 
 

Metodologia 

 

2. Metodologia 

A pesquisa é de caráter descritivo e quantitativo e no que se refere ao procedimento 
metodológico essa é uma pesquisa do tipo survey, que conforme Fonseca (2002, p. 33), 
é “a obtenção de dados ou informações sobre as características ou as opiniões de 
determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, 
utilizando um questionário como instrumento de pesquisa”. 

O instrumento de coleta utilizado, no entanto, foi o formulário que é um roteiro de 
questões aplicado numa situação face a face com o entrevistado. Vale destacar que 

Tanto o questionário quanto o formulário, por se constituírem de perguntas 
padronizadas, são instrumentos de pesquisa mais adequados à quantificação, porque 
são mais fáceis de serem codificados e tabulados, propiciando comparações com outros 
dados relacionados ao tema pesquisado. O questionário e o formulário são instrumentos 
que se diferenciam apenas no que se refere à forma de aplicação. O questionário é 
preenchido pelo próprio entrevistado, e o formulário é preenchido indiretamente, isto é, 
pelo entrevistador. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 71). 

Os procedimentos metodológicos da pesquisa, antes da aplicação dos formulários com 

os turistas, seguiram as orientações de Braga (2007, p. 94-95): 

Conhecer a realidade da área de estudo, dominando informações sobre a 
caracterização geral e o inventário da oferta turística;Buscar dados para quantificar o 
universo da demanda real;Compreender como a demanda real se distribui no decorrer 
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do ano para detectar períodos de baixa e alta temporada, avaliando a quantidade de 
pessoas em dias úteis, finais de semana, feriados e meses de férias 
escolares;Determinar se a pesquisa adotará critérios de segmentação;Definir as 
variáveis que deverão ser pesquisadas junto ao público-alvo;Estabelecer o tipo e o 
tamanho da amostra a ser pesquisada;Determinar o calendário de aplicação da 
pesquisa;Elaborar o instrumento de investigação (questionário) de forma a atender aos 
objetivos do planejamento;Escolher as formas e os locais ideais para abordagem dos 
turistas e realização da pesquisa;Montar um manual de procedimentos para os 
pesquisadores;Treinar a equipe de pesquisadores;Aplicar o pré-teste;Reformular o 
instrumento de pesquisa e o manual de procedimentos;Nomear um coordenador do 
trabalho de campo para ordenar e fiscalizar as ações dos pesquisadores;Colocar a 
equipe de pesquisadores para trabalhar segundo o calendário de aplicação. 

Posterior ao trabalho de campo, foram efetuadas as seguintes etapas: 

Reunir os questionários preenchidos e inserir as respostas em um banco de 
dados;Iniciar o trabalho de tabulação com apoio de um programa estatístico de 
informática;Agrupar as respostas abertas;Elaborar tabelas, gráficos e quadros e fazer o 
cruzamento de dados;Fazer a análise dos dados para caracterizar o público pesquisado. 

A pesquisa de demanda turística realizada em Currais Novos- RN foi coordenada pela 
Profa. Dra. Carolina Todesco, e envolveu uma equipe de seis alunos do Curso de 
Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)- campus Currais 
Novos. 

Primeiramente, em agosto de 2019, foi realizado um levantamento de informações para 
quantificar o universo da demanda real do município de Currais Novos para o cálculo 
amostral da pesquisa, entretanto, não há essa informação disponível. 

Posteriormente, foi identificado os períodos de estação de turismo na cidade, tais como 
de alta, baixa, média alta e média baixa, levando especialmente em consideração os 
períodos de eventos na cidade. Desta forma, foi estabelecido o seguinte calendário para 
aplicação dos formulários com os turistas, nos principais pontos turísticos da cidade: 

1ª etapa: setembro/outubro de 2019 – média alta temporada – evento Carnaxelita;2ª 
etapa: dezembro de 2019/janeiro de 2020 – baixa temporada;3ª etapa: março de 2020 
– média baixa temporada – evento CactusFest;4ª etapa: julho de 2020 – alta temporada 
– evento Festa de Santana e Vaquejada. 

No entanto, com o surgimento da pandemia COVID-19 e as medidas de isolamento e 
distanciamento social, o calendário da pesquisa ficou impossibilitado de ser cumprido. 
Desta forma, os dados apresentados se referem apenas aos formulários aplicados no 
mês de outubro de 2019, período de média alta temporada no município de Currais 
Novos, devida a realização do evento Carnaxelita. 

Cabe destacar, portanto, que a amostra da pesquisa de demanda turística está “viciada” 
por conta da aplicação dos formulários num único período e com um número significativo 
de entrevistados público de um evento específico. 

Os formulários foram aplicados de 22 de setembro a 20 de outubro em pontos da cidade 
de circulação de turistas, tais como: hotéis, pousadas, restaurantes, padarias, 
rodoviária, parada de ônibus intermunicipal, Praça Cristo Rei, Igreja de Santana, 
Cruzeiro, Coreto, Feira Livre, Largo, Museu Histórico, Mina Brejuí, Pico do Totoró e 
Letreiro Amo Seridó. 
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O formulário (em apêndice), aplicado com pessoas maior de 18 anos que não reside e 
não trabalha em Currais Novos, contêm 28 perguntas, fechadas e abertas, que foram 

tabuladas em banco de dados excel, para a elaboração de tabelas e gráficos. 

Ao total foram aplicados 231 formulários, na primeira e única etapa da pesquisa, isso 
significa, segundo a fórmula do cálculo amostral, que a margem de erro é de 7% e o 
nível de confiança da pesquisa é de 95%. A seguir a apresentação dos resultados. 

 
Resultados e Discussões 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1 Perfil da Demanda Turística 

Nota-se pela tabela 1 que 28,7% dos visitantes de Currais Novos são oriundos da cidade 
de Natal, a capital do estado. 13,9% são de Caicó, 7,4% de Acari, 6,1% de Santa Cruz, 
5,6% de Lagoa Nova, 3,5% de Florânia e 3% de Cerro Corá, municípios pertencentes à 
região do Seridó Potiguar e do Agreste Trairi, próximos a Currais Novos. 

Tabela 1. Cidade de origem dos visitantes. (ANEXO 1) 

Sendo assim, 90,9% dos visitantes de Currais Novos são oriundos do estado do Rio 
Grande do Norte, e apenas 9,1% são de outros estados, tais como Paraíba, Ceará, 
Distrito Federal, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo (gráfico 1). 

Gráfico 1. Estado de origem. (ANEXO 2) 

Do total de entrevistados, 23,4% já residiram em Curais Novos, o que revela que uma 
porcentagem dos visitantes é ex-morador da cidade (gráfico 2). 

Gráfico 2. Já residiu em Currais Novos. (ANEXO 3) 

Conforme o gráfico 3, 52% dos visitantes são do gênero feminino e 48% do gênero 

masculino. 

Gráfico 3. Gênero dos visitantes. (ANEXO 4) 

A maioria dos visitantes de Currais Novos é jovem, visto que 42,4% têm entre 18 a 29 
anos, 26,8% estão na faixa de 30 a 39 anos, 18,6% têm entre 40 a 49 anos, 8,7% 
possuem entre 50 a 59 anos, e 2,6% têm acima de 60 anos (gráfico 4). É importante 
ressaltar que a pesquisa foi realizada nos meses de setembro e outubro de 2019, e nos 
dias 4 e 5 de outubro do mesmo ano foi realizado o evento Carnaxelita na cidade de 
Currais Novos, um carnaval fora de época, em que os jovens são o público-alvo do 

evento. 

Gráfico 4. Idade dos visitantes. (ANEXO 5) 

56,7% são solteiros, 29% são casados, 8,7% possuem relação estável, 3% são viúvos 
e 2% divorciados (gráfico 5). 

Gráfico 5. Estado civil dos visitantes. (ANEXO 6) 
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É interessante observar, no gráfico 6, que metade dos visitantes de Currais Novos estão 
ou já concluíram o ensino superior (49,4%) e 5,6% estão ou já finalizaram a pós-
graduação. O que denota um perfil de alta escolaridade. 34,6% estão ou já concluíram 
o ensino médio, 9,5% tem ensino fundamental e 0,4% não possui escolaridade. 

Gráfico 6. Escolaridade dos visitantes. (ANEXO 7) 

22,1% dos visitantes trabalham no setor público e 21,2% trabalham no setor privado, 

19,5%, são estudantes, e 13% são profissionais liberais (gráfico 7). 

Gráfico 7. Ocupação profissional dos visitantes. (ANEXO 8) 

A renda mensal familiar dos visitantes, para 59,3%, varia de 1 a 3 salários mínimos, 
para 13,4% varia entre 3 a 5 salários mínimos e, 14,3% possuem renda mensal familiar 

acima de 5 salários (gráfico 8). 

Gráfico 8. Renda mensal familiar. (ANEXO 9) 

1.2 Organização e Características da Viagem 

O principal motivo da viagem a Currais Novos é uma questão relevante sobre a 
demanda turística. Conforme o gráfico 9, 35,5% visitaram Currais Novos para participar 
de evento. No período de aplicação dos questionários estava ocorrendo o evento 
Carnaxelita, assim como o Encontro Diocesano em Currais Novos. 

O segundo principal motivo para viajar a Currais Novos foi para visitar amigos e parentes 
(30,3%). O terceiro principal motivo foi viagem a negócios (17,3%). Somente 3,9% dos 
visitantes alegaram que viajaram a Currais Novos a lazer (gráfico 9). 

Gráfico 9. Principal motivo para visitar Currais Novos. (ANEXO 10) 

Uma informação de grande relevância levantada pela pesquisa é sobre a intenção dos 
turistas em visitar os atrativos da cidade. Conforme mostra o gráfico 9, a grande maioria, 
59,3%, não pretendia visitar os atrativos do município, apenas 35,1% tinham a intenção 
de visitar. 

Gráfico 10. Pretensão de visitar algum atrativo turístico de Currais Novos. (ANEXO 11) 

Dos 35,1% que visitaram ou pretendiam visitar os atrativos de Currais Novos, 65,4% 
visitaram a Praça Cristo Rei, localizada no centro da cidade rodeada de lanchonetes e 
restaurantes, 39,5% visitaram a Matriz de Sant’Ana, situada ao lado da Praça Cristo Rei. 
Essas são, portanto, os principais lugares frequentados pelos turistas de Currais Novos, 
evidenciando que poucos são aqueles que se destinam aos atrativos localizados fora 
do centro da cidade, tais como Pico do Totoró e Cânions dos Apertados considerado 
dois importantes atrativos naturais do município. A Pedra do Cruzeiro se destaca como 
o terceiro atrativo mais visitado, seguido pelo Letreiro Amo Seridó, em quarto lugar. O 
Museu Fundação Cultural, apesar de ser localizado no centro, é muito pouco 
frequentado pelos turistas (gráfico 11). 

Gráfico 11. Atrativos visitados pelos turistas. (ANEXO 12) 
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No gráfico 12 nota-se que 41,1 % dos visitantes se deslocaram sozinhos para Currais 
Novos, 33,3% viajaram com amigos, 12,6% viajaram com a família, 4,3% viajaram em 

casal e 6,9% viajaram com outros acompanhantes. 

Gráfico 12. Acompanhante da Viagem. (ANEXO 13) 

A porcentagem de visitantes que viajaram sozinha é expressiva (41,1%), mas a outra 
parte dos visitantes viajaram acompanhados: 23,4% viajaram na companhia de 1 
pessoa, 18,6% viajaram acompanhados de 2 pessoas e 16,5% viajaram com 3 ou mais 
pessoas. 

Gráfico 13. Número de Acompanhantes. (ANEXO 14) 

37,7% dos que visitaram Currais Novos não utilizaram nenhuma fonte de informações 
para a realização da viagem; 25,1% utilizaram as mídias sociais e 24,2% obtiveram 
informação do destino por meio de parentes e amigos. Somente 3,9% fizeram uso de 
agência de viagens como fonte de informação e 9,1% se utilizaram de outros meios. 
Nenhum visitante se utilizou de guias turísticos e folders como fonte de informação sobre 

o destino de Currais Novos (gráfico 14). 

Gráfico 14. Fonte de informação sobre o destino de Currais Novos. (ANEXO 15) 

As mídias sociais, portanto, aparecem como uma importante fonte de informação dos 
turistas sobre o destino, e nota-se que 72,7% dos turistas têm o hábito de utilizar o 
Instagram, 68,4% utilizam o Facebook, e em menor porcentagem, com 18,2%, utilizam 
o Twiter, apenas 6,9% afirmam não utilizar mídias sociais (gráfico 15). 

Gráfico 15. Mídias sociais de uso habitual. (ANEXO 16) 

É interessante observar que o ônibus intermunicipal foi o principal meio de transporte 
utilizado pelos visitantes para viajarem a Currais Novos, correspondendo a 48,9%. Em 
segundo lugar, o automóvel próprio foi utilizado por 29,9% dos visitantes e 13,4% 
utilizaram táxi. Somente 4,8% viajaram para Currais Novos de ônibus ou van de 
excursão. 

Gráfico 16. Meio de transporte utilizado. (ANEXO 17) 

Em relação ao tempo de permanência dos visitantes, 20,8% realizaram 1 pernoite em 
Currais Novos, 35,1% permaneceram 2 pernoites, 25,5% realizaram 3 ou mais 
pernoites, e 18,6% não pernoitaram, ou seja, se caracterizam como excursionistas, 

visitantes que permanecem menos de 24 horas no destino. 

Gráfico 17. Total de pernoites em Currais Novos. (ANEXO 18) 

Apesar da maioria dos visitantes pernoitarem em Currais Novos, a metade se utilizou 
de casa de parentes e amigos como meio de hospedagem (51,5%), apenas 13,0% 
pernoitaram em hotel, 2,6% se hospedaram em pousada e 2,2% em flat. 9,1% alugaram 
casa e 1,3% utilizaram 2ª residência (casa própria de uso ocasional). 

Gráfico 18. Meio de hospedagem utilizado. (ANEXO 19) 

A grande maioria dos visitantes, 90,9%, não pretendiam visitar outro município além de 
Currais Novos durante a mesma viagem, apenas 7,4% tinham a intenção de visitar 
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outros municípios do Rio Grande do Norte, conforme gráfico 19. Isso significa que 
poucos são os turistas que visitam mais de um município da região do Seridó durante 

uma mesma viagem. 

Gráfico 19. Pretende visitar outros municípios na mesma viagem. (ANEXO 20) 

Dos 7,4% que responderam que pretendiam visitar outras cidades durante a mesma 
viagem, mencionaram os seguintes municípios: Natal, Lagoa Nova, Cruzeta, Florânia, 
Cerro Corá, Caicó, Santa Cruz, Passe e Fica, Monte das Gameleiras e Imaculada 
(tabela 2). 

Tabela 2. Municípios que pretendem visitar durante a mesma viagem. (ANEXO 21) 

1.3 Gastos 

O gasto médio per capita dos visitantes foi de R$ 204,10 e o gasto médio per capita/dia 
foi de R$ 77,88, sendo que: 23,3% do total de visitantes gastaram com hospedagem, 
uma média de R$ 56,59/dia; 89,1% gastaram com alimentos e bebidas, uma média de 
R$ 36,19/dia; 31,6% gastaram em supermercado, R$37,48/dia; 6,9% dos visitantes 
compraram roupas e sapatos, com um gasto médio de R$ 33,33/dia; apenas 3,4% 
compraram artesanato, com um gasto médio de R$ 23,43/dia; 4,7% gastaram em salão 
de beleza, um gasto médio de R$ 30,27/dia; 13,4% gastaram em farmácia, um gasto 
médio de R$19,93/dia; 35% gastaram com transporte interno, uma média de R$7,42/dia; 
16,8% gastaram para abastecer automóvel em Currais Novos, uma média de 
R$55,87/dia. 

Tabela 3. Gasto médio per capita por dia dos visitantes por item. (ANEXO 22) 

1.4 Avaliações 

Os visitantes que efetuaram gastos, ao avaliarem os preços dos itens entre barato, 
adequado e caro, consideraram em sua grande maioria os preços adequados. Destaca-
se que 43% dos que gastaram com artesanato e 37% dos que gastaram com transporte 
interno consideraram o preço barato. Por outro lado, 31% dos que gastaram em lojas 
de roupas e sapatos e 28% dos que gastaram em meios de hospedagem consideraram 
o preço caro (gráfico 20). 

Gráfico 20. Avaliação dos preços. (ANEXO 23) 

Em relação a avaliação da infraestrutura de acesso e urbana de Currais Novos, os 
visitantes consideraram em média boa, entretanto, nota-se a baixa porcentagem de 
avaliações “muito bom”. Destaca-se também uma porcentagem significativa de 
visitantes que consideram ruins as rodovias de acesso, o transporte intermunicipal e a 
telefonia, e em menor porcentagem, a sinalização de acesso e a limpeza pública (gráfico 

21) 

Gráfico 21. Avaliação da Infraestrutura de Acesso e Urbana. (ANEXO 24) 

Na avaliação da infraestrutura e dos serviços turísticos praticamente não teve 
avaliações consideradas “muito ruim”, as avaliações ficaram entre boa e muito boa, com 
destaque para hospitalidade da população, que obteve a maior porcentagem de 
avaliações “muito boa” (42%), seguida por gastronomia (35%). Sinalização turística é 
quem obteve a maior porcentagem de avaliações negativas, sendo que 11% a 
consideraram ruim e 1% muito ruim (gráfico 22). 
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Gráfico 22. Avaliação da Infraestrutura e Serviços Turísticos. (ANEXO 25) 

Apesar de uma porcentagem baixa dos turistas visitarem os atrativos do município, 
aqueles que visitam fazem uma boa avaliação dos mesmos, variando a avaliação entre 
muito bom e bom, conforme mostra o gráfico 23. Apenas a Praça Cristo Rei recebeu 
uma avaliação negativa, mas somente por 1,9% dos turistas. A Pedra do Cruzeiro e a 
Mina Brejuí se destacaram como os atrativos mais bem avaliados, considerados como 

muito bom por 92,6% e 91,7% respectivamente. 

Gráfico 23. Avaliação dos Atrativos Turísticos. (ANEXO 26) 

Por fim, verifica-se que a grande maioria, 93%, dos visitantes tem intenção de retornar 
a Currais Novos. 

Gráfico 24. Intenção de retorno a Currais Novos. (ANEXO 27) 

 
Conclusão 

 

4. Considerações Finais 

Pesquisas de demanda turística são importantes, em especial, para que o setor público 
e o setor privado das destinações possam ter conhecimento do público visitante, tanto 
referente ao seu dimensionamento como suas características. As informações 
levantadas por meio da pesquisa de demanda permitem um melhor planejamento da 
atividade turística, assim como pode também, por meio de investimentos e melhorias 
em infraestrutura e serviços, urbanos e turísticos, permitir uma melhor experiência para 
o turista. 

Infelizmente a pesquisa de demanda turística de Currais Novos não pode ser realizada 
em todas as suas etapas, devido a pandemia da Covid-19, mas os resultados obtidos 
numa única etapa, considerando a margem de erro da amostra, permite chegar a 
algumas considerações finais. 

Revela-se que o perfil médio dos visitantes de Currais Novos é formado por jovens, 
solteiros, que utilizam casas de amigos e parentes. Não costumam frequentar os 
atrativos turísticos naturais e culturais localizados fora do centro da cidade, e indicam 
como um ponto negativo a sinalização turística, mas por outro lado, consideram a 
hospitalidade da população e a gastronomia um dos pontos mais positivos. 

A pesquisa também proporcionou que os turistas apontassem o que Currais Novos tem 
de melhor e as respostas mais frequentes foram: eventos religiosos; a festa Carnaxelita, 
uma festa que reune turistas de diversos estados do Brasil; uma cidade com belezas 
naturais como o Cruzeiro, a Matriz de Sant´Ana, a praça Cristo Rei e o Cânions dos 
Apertados. Em contrapartida os turistas apontaram que poderia melhorar as rodovias 

de acesso, o calçamento das ruas, a pavimentação e a arborização. 

Por fim, a pesquisa de demanda turística de Currais Novos reforça a necessidade de 
produzir informação de forma sistematizada e em série histórica, para o planejamento 
integrado do turismo local, identificando as fragilidades e as potencialidades do destino 
a partir do olhar do turista, que não deve ser o único olhar a ser considerado, mas não 
pode ser ignorado. 
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Tabela 1. Cidade de origem dos visitantes. (ANEXO 1) 
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Gráfico 1. Estado de origem. (ANEXO 2) 
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Gráfico 2. Já residiu em Currais Novos. (ANEXO 3) 
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Gráfico 3. Gênero dos visitantes. (ANEXO 4) 
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Gráfico 4. Idade dos visitantes. (ANEXO 5) 
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Gráfico 5. Estado civil dos visitantes. (ANEXO 6) 
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Gráfico 6. Escolaridade dos visitantes. (ANEXO 7) 
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Gráfico 7. Ocupação profissional dos visitantes. (ANEXO 8) 
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Gráfico 8. Renda mensal familiar. (ANEXO 9) 
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Gráfico 9. Principal motivo para visitar Currais Novos. (ANEXO 10) 
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Gráfico 10. Pretensão de visitar algum atrativo turístico de Currais Novos. (ANEXO 11) 
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Gráfico 11. Atrativos visitados pelos turistas. (ANEXO 12) 
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Gráfico 12. Acompanhante da Viagem. (ANEXO 13) 
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Gráfico 13. Número de Acompanhantes. (ANEXO 14) 
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Gráfico 14. Fonte de informação sobre o destino de Currais Novos. (ANEXO 15) 
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Gráfico 15. Mídias sociais de uso habitual. (ANEXO 16) 
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Gráfico 16. Meio de transporte utilizado. (ANEXO 17) 
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Gráfico 17. Total de pernoites em Currais Novos. (ANEXO 18) 
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Gráfico 18. Meio de hospedagem utilizado. (ANEXO 19) 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3430 

 

 

Gráfico 19. Pretende visitar outros municípios na mesma viagem. (ANEXO 20) 
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Tabela 2. Municípios que pretendem visitar durante a mesma viagem. (ANEXO 21) 
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Tabela 3. Gasto médio per capita por dia dos visitantes por item. (ANEXO 22) 
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Gráfico 20. Avaliação dos preços. (ANEXO 23) 
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Gráfico 21. Avaliação da Infraestrutura de Acesso e Urbana. (ANEXO 24) 
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Gráfico 22. Avaliação da Infraestrutura e Serviços Turísticos. (ANEXO 25) 
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Gráfico 23. Avaliação dos Atrativos Turísticos. (ANEXO 26) 
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Gráfico 24. Intenção de retorno a Currais Novos. (ANEXO 27) 
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TÍTULO: Relações Intertextuais entre os Escritos Sapienciais Bíblicos e a Poesia de 

“Passagens”, de Mariana Ianelli 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as relações intertextuais entre os 
poemas da escritora brasileira Mariana Ianelli, retirados do livro "Passagens" publicado 
em 2003, com o livro de Jó, presente no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Sendo 
assim, Carl Gustav Jung argumenta em seu livro "Resposta a Jó", que o livro de Jó é 
uma experiência íntima com o Deus do Antigo Testamento. Nesse sentido, pretende-se 
analisar qual a relação entre os poemas de Ianelli e o livro de Jó, uma vez que a escritora 
trabalha com aspectos do "Sagrado" em suas obras. Sendo assim, esta pesquisa se 
fundamenta nos estudos de Carl Gustav Jung (2012), Moshe Greenberg (1987), Robert 
Alter (2007). Por fim, esta pesquisas revela que, nesse conjunto de poemas o eu-lírico, 
cuja voz é masculina, é vítima de um sofrimento sem explicação assim como no livro de 
Jó. Assim, nos dedicamos em identificar a semelhança entre os poemas do livro 
"Passagens" com o livro de Jó. 
 
Palavras-chave: Mariana Ianelli. Poema. Jó. Lamentações. Antigo Testamento. 

TITLE: Intertextual relations between the Biblical Sapiencial Writings and the Poetry of 

“Passagem”, by Mariana Ianelli. 

Abstract 

This work aims to analyze the intertextual relationship between some poems of the 
Brazilian writer Mariana Ianelli (from “Passages” published in 2003) and “The Book of 
Job”, present in the Holy Bible. Therefore. Carl Gustav Jung argues in "Answer to Job" 
that this story is an intimate experience with the God of the Old Testament. In this sense, 
we intend to analyze the relationship between Ianelli poems and the book of Jó, mainly 
because the writer is famous for working with characteristics of the sacred in her works. 
Therefore, this research is based on the studies of Carl Gustav Jung (2012), Moshe 
Greenberg (1987) and Robert Alter (2007). Finally, the study reveals that, in this set of 
poems, the lyrical self, whose voice is male, is the victim of an unexplained suffering. 
Thus, a similarity is found between the poems in the book "Passagens" and the book of 
Job. 

 
Keywords: Mariana Ianelli. Book of Job. Old testment. 

Introdução 

Há muito tempo, um dos questionamentos que permeia a história da humanidade, 
principalmente entre aqueles que nutrem uma fé, é “por que coisas ruins acontecem 
com pessoas boas?”. Isso porque, a rigor, parece ser um fato contraditório, já que, uma 
vez que o homem se demonstra obediente e seguidor do que se entende como certo, é 
justo que só o bem seja infligido a ele. Um dos maiores exemplos dessa “contradição” 
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é o livro do servo fiel e íntegro, Jó. Um dos famosos livros que integra os ditos “Escritos 
Sapienciais”, que pode ser encontrado tanto na “Bíblia Hebraica” (“Tanach” dos Judeus) 

quanto no “Antigo Testamento” cristão. 

O livro de Jó é famoso por narrar a história de um servo de Deus que se demonstra 
sempre “íntegro, reto e temente a Deus e que desviava-se do mal” (Jó, 1;1), mas que é 
vitima de uma aposta. Isso faz com que Jó passe por grande sofrimento sem razão 
aparente, e o que pode levantar questionamentos a respeito da moral de Javé 
(expressão de origem Hebraica, outro desígnio para o nome de Deus). 

Outra obra que aborda o sofrimento e o lamento humano é o livro “Passagens”, da 
escritora e poeta Mariana Ianelli, publicado em 2003. A obra, assim como a história de 
Jó, revela-nos a agonia e o sofrimento lançado sobre um individuo que já não possui 
forças e moral para suplicar respostas a um ser superior ou divino, e espera 
pacientemente por um “juiz” que possa lhe livrar de tamanho sofrimento. 

Sendo assim, esta pesquisa é relevante no que diz respeito a uma questão comparativa, 
centrada em levantar discussões sobre a influência da literatura sagrada (nesse caso, 
o livro de Jó), na literatura contemporânea. Especificamente, este trabalho tem o intuito 
de abordar o discurso de sofrimento e lamentações, presente tanto no livro de Jó como 
na obra de “Passagens”. Essa semelhança se estende desde a literatura antiga até a 
mais contemporânea. Ou seja, pode ser explorada em diferentes épocas, uma vez que 
a história de Jó se repete ao longo dos séculos, tendo em vista que o sofrimento, muitas 
vezes sem explicação, é recorrente e inevitável. Como diz o psicólogo Jung em sua obra 
“Resposta a Jó”: “uma pessoa criada e instruída no cristianismo se confronta com trevas 

divinas tais como aparecem no livro de Jó” (JUNG, 2012, p.19). 

Fundamento Teórico 

Resposta a Jó 

No livro “Resposta a Jó”, o psicólogo e psiquiatra suíço Carl. G. Jung faz uma análise 
completa da passagem de Jó, abordando pontos importantes e trazendo algumas 
questões que interessam reunir aqui neste trabalho, pois permitem uma ponte entre a 
psicologia e a religião. Com isso, o autor promove um diálogo com o leitor, abrindo uma 
nova visão sobre a obra, lidando com temas importantes e apresentando algumas 
características presentes em personagens especificas que chamam atenção do leitor. 
Tal característica alude a um lado “Amoral” da divindade, como o próprio Jung menciona 
em sua obra. Além disso, o psicólogo suíço nos direciona rumo à importância que 
carrega a passagem, proporcionando-nos uma relação mais intima com Javé, conforme 
ele destaca: “O livro de Jó serve de paradigma de uma forma de experiência íntima de 
Deus, experiência que possui um significado particular para a época em que vivemos” 
(Jung, 2012). Jung discorre sobre essa dualidade nas atitudes d’Ele, e nos apresenta 
um “Javé impiedoso”. É evidente que esse lado “impiedoso” de Javé é reconhecido por 
poucos, já que é comum observarmos, no Novo Testamento, suas atitudes como 
benéficas e misericordiosas. No “Livro de Jó”, constatamos a manifestação dessa outra 
personalidade que, ao chamar atenção do Acusador para Jó, oferece-lhe uma aposta. 
Javé permite que ele tire tudo de Jó, todos os seus bens, mas que não tente contra a 
vida do servo. É interessante observar como Jó também manifesta um lado impaciente. 
Essa personalidade que, assim como a de Javé não foi explorada. Diferente do Jó que 
suporta as dores e castigos, esse lado “impaciente” lança questionamentos frequentes 
a Javé. 
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Metodologia 

 

Metodologicamente, o trabalho tem como corpus os poemas que constituem o “Enredo 
do cão”, do livro Passagens, de Mariana Ianelli. Nesse sentido, o que se pretende fazer 
é uma analise intertextual, abordando o discurso de dor, sofrimento e lamentação que 
se remete ao “Livro de Jó”, na literatura contemporânea. Nessa perspectiva, Carl Gustav 
Jung (2012) nos auxiliará no que diz respeito a uma exploração da psicologia de Javé 
no “Livro de Jó”; Moshe Greenberg (1987), no que se refere a uma observação 
comportamental e características de Jó; Robert Alter (2007), no que diz respeito ao texto 
bíblico.  

 

Resultados e Discussões 

 

Nessa perspectiva, o livro “Passagens”, da autora Mariana Ianelli, publicado em 2003, 
estabelece um contato direto com a dor de um personagem que se assemelha ao 
sofrimento de Jó. Mariana Ianelli é uma escritora brasileira conhecida por tratar, em suas 
obras, poemas ligados ao que entendemos como “sagrado”. Ou seja, a autora trabalha 
com a influência da literatura sagrada sobre a literatura contemporânea, dando 
continuidade a uma tradição antiga, que se estende no século XXI. O livro “Passagens” 
é dividido em cinco partes. Especificamente, neste trabalho, discutiremos a primeira, ou 
seja, os poemas que compõem “Enredo do cão”. 

Essa parte de “Passagens” contém dois poemas, ambos ligados diretamente ao livro de 
Jó. A autora trabalha de forma singular, no intuito de que o leitor tenha o contato direto 
com as lamentações e sofrimento vividos pelo eu lírico, que ganha a voz de um homem. 
Além disso, podemos notar que o eu lírico, assim como Jó, já não possui forças físicas 
nem intelectuais para lançar pedidos de misericórdia, aguardando, pacientemente, para 
que alguma entidade divina lhe amenizar de tamanha dor. 

Portanto, a literatura que encontramos nos poemas de “Enredo do cão”, estabelece uma 
ponte com o livro de Jó. Neles encontramos uma poesia dura, que se desenvolve ao 
redor de um sofrimento enorme e sem explicação. É a história de Jó em outra época, 
mas que não sofre alteração, apesar do longo espaço de tempo. É uma espécie de 
transição entre o antigo e o novo. 

Obra lírica de Mariana Ianelli e sua relação com o livro de Jó. 

A obra de Mariana Ianelli, trabalha com a transição entre o velho e o novo, trazendo 
queixas, antes vistas no livro de Jó, para a sua obra “Passagens”; especificamente, para 
os poemas que constituem “Enredo do cão”. A autora terce uma breve introdução do 
livro que nos ajuda a entender de onde surge a influência do livro sagrado sobre seus 

poemas, mas que podem ser lidos sem nenhuma referência bíblica: 

“Este livro surgiu de uma experiência incalculada. Alguns primeiros textos escritos me 
levaram à descoberta do Antigo Testamento, particularmente à intensidade de um 
sofrimento humano nunca tão bem entoado na história da grande literatura como nas 
queixas de Jó. A partir dai surgiram os versos do ‘Enredo do cão’ que, no entanto, podem 
ser lidos na ausência de qualquer referência bíblica”. (IANELLI, 2003, p. 13.). 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3441 

 

Nesse sentido, a semelhança que encontramos entre o livro de Mariana Ianelli e o livro 
de Jó não é mera coincidência. Levando em conta a declaração da autora, é 
demonstrada a forte influência da antiga literatura sobre sua literatura, principalmente 
nos poemas que se apresentam no “Enredo do cão”. O sofrimento está presente em 
ambas asobras. 

O eu lírico, que recebe a voz masculina, lança lamentações e palavras de culpa ao divã 
em busca de uma resposta ou alguém que lhe livre de seu sofrimento. Ele sofre, mas 
espera pacientemente, não compreende, nem acredita ter cometido algum pecado que 
possa ser infligido tamanho castigo. Não lança palavras que possa ferir o nome de Deus, 
mas espera nele um mínimo de compaixão. 

Interessante observar que, em alguns versos dos poemas que compõe “Enredo do cão” 

(“nenhuma oração foi necessária” e “nas galerias ocultas do medo eu me contive”), 
podemos encontrar uma grande influência do livro de Jó. Por exemplo, nos versos: 
“Tantas vezes ostentei os meus cuidados / Em conservar o rebanho e os campos de 
trigo / E foi num sopro que acabei exterminado / Um fenômeno tenebroso vingou sobre 
a minha fé / Eu não sabia que um argumento verdadeiro é pouco” (IANELLI, 2003, p 
19). Em analise, podemos observar que esses versos se relacionam como a própria 
narrativa de Jó. 

Como já dito em “Enredo do cão”, os poemas são divididos em dois momentos. No 
primeiro poema, é nos apresentada uma espécie de descrição, tanto sobre o 
personagem de Ianelli, como também sobre o poema. Como o próprio título sugere, 
certamente que se trata de uma narrativa sofrida, repleta de dor e de lamento. Sobre o 

eu lírico, o poema nos informa: 

“Nenhuma oração foi necessária 

Para dizer como tua angústia se pôs nua, 

De coxas nuas, desnutridas e surradas” (IANELLI, 2003, p.19). 

Agora, uma busca de descrever o cenário em que se encontrava o eu lírico: 

“De quanta monotonia este enredo é feito 

Que prevê a escuridão das tropas de combate 

Mas não lamenta a tua consciência enfraquecida, 

Teu brilho moreno se apagando, 

Porque maior é o repouso do corpo, e mais precioso, 

Quando o sangue já se esvazia desperdiçado... 

De quanta sabedoria este enredo é feito 

Que restaura um exercito de sua culpa e sua couraça 

E desenrola a bandeira da trégua sobre ti 
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No instante em que nada mais te contentava.” (IANELLI, 2003, p.19). 

Esse primeiro poema nos serve como uma porta de entrada para uma descrição mais 
específica, com características bem desenvolvidas pela autora, que chamam a atenção 
do leitor. Serve-nos como ponte para mergulharmos no segundo poema, que traz uma 
literatura mais explorada, clara, que narra as lamentações e sofrimento vivido pelo 
personagem. A partir disso, o leitor se depara com descrições fortes e lamentações sem 
fim. Podemos observar como o próprio eu lírico e martiriza sobre o próprio sofrimento e, 
quase que inconscientemente, lança palavras duras. Chega em um estado que já não 
tem forças físicas e intelectuais para desenvolver qualquer tipo de expressão que possa 
tirar-lhe tal sofrimento e dor. 

II 

“Nas galerias ocultas do medo eu me contive, 

Não ousaria elevar meu grito de inocência. 

Tantas vezes ostentei os meus cuidados 

Em conservar o rebanho e os campos de trigo 

Como se todos habitassem um só corpo 

Que a ocasião da felicidade protegesse 

E foi num sopro que acabei exterminado, 

Vivendo entre a espada, o luto e uma elegia. 

O pastoreio que difundia minha glória pelos montes 

Não perdurou como eu imaginava, 

Um fenômeno tenebroso vingou sobre minha fé 

E o caos no céu encobriu as minhas idades. 

Para mim estava aberto um só atalho 

Onde os desenganados jamais dormem, 

Uma confusão de braseiro, infâmia e dissonância 

[...] 

Eu não sabia que um argumento verdadeiro é pouco 

Se avaliado dentre de um extenso jogo de discursos, 

Não compreendia as armadilhas do fogo 

Nem carecia de um motivo para cantar.” (IANELLI, 2003, p. 21). 
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Nesse trecho do poema, o eu-lírico, cuja voz é masculina, é um homem que sempre se 
demonstrou reto e íntegro, mas que em apenas um sopro, é vitima de um castigo que 
lhe tira todos os seus bens. Demonstra medo e incompreensão, mas se mantém 
temente: “Nas galerias ocultas do medo eu me contive / Não ousaria elevar meu grito 
de inocência / Em conservar o rebanho e os campos de trigo / Como se todos 
habitassem um só corpo / Que a ocasião da felicidade protegesse / E foi num sopro que 
acabei exterminado / Vivendo entre a espada, o luto e uma elegia”. Nesse momento, 
deparamo-nos com um individuo que não é merecedor de tanto sofrimento, mas que 
não se considera digno o bastante para lançar qualquer palavra a um ser divino. Em 
fração de minutos, tudo que o eu-lírico possuía lhe foi retirado, todas as suas riqueza, 
sua saúde, uma espécie de passagem da água para vinho. Suas perdas, sofridas 
sequencialmente, foram mescladas ao luto. E assim o personagem sente na pele 
diferentes manifestações da dor. 

Agora, o eu lírico percebe que todo o seu pastoreio que elevava o seu nome por todos 
os lugares, não perdurou como ele imaginava. Bastou somente um fenômeno tenebroso 
para que tudo se esvaísse. Tal acontecimento balançou as estruturas, inclusive a sua 
fé. Dúvidas surgiram diante de sua mente: “O pastoreio que difundia minha glória pelos 
montes / Não perdurou como eu imaginava / Um fenômeno tenebroso vingou sobre 
minha fé / E o caos no céu encobriu as minhas idades. / Para mim estava aberto um só 
atalho / Onde os desenganados jamais dormem, / Uma confusão de braseiro, infâmia e 
dissonância [...]”. 

Nesse momento, o eu lírico percebe que, nenhuma palavra, nenhum argumento, nem 
qualquer pedido, será suficiente para obter respostas. Entende que a mais simples e 
verdadeira palavra não basta para que lhe seja explicado ou absorvido de tal situação, 
já que não encontra motivos para lançar questionamentos a Javé (o que se difere de 
Jó). “Eu não sabia que um argumento verdadeiro é pouco / Se avaliado dentre de um 
extenso jogo de discursos, / Não compreendia as armadilhas do fogo / Nem carecia de 
um motivo para cantar”. Nesse trecho, notamos que o eu lírico percebe que nada 
adianta, nada pode ser suficiente e que não irá obter respostas. 

Esse trecho possui uma relação forte com o livro de Jó, uma vez que, o servo lança 
questionamentos a um ser divino, mas não é atendido e nenhuma explicação lhe é dada. 
Nesse sentido, podemos observar uma característica impiedosa, que faz referência ao 
Deus do Antigo Testamento. Em contraponto, deparamo-nos com uma característica do 
sujeito moderno que se difere de Jó. Uma vez que, o homem atual já não lança 
questionamentos a Javé, prefere seguir em silêncio, na ideia de que todo sofrimento 
tem um motivo e o que lhe resta é esperar. O homem moderno questiona a si mesmo, 
mas já não questiona ao ser divino. Não permite esse contato com Deus. 

Desse modo, os poemas, possuem uma relação forte com o livro de Jó. Podemos 
observar, em ambas as obras, um discurso de dor, sofrimento e lamentação. Dois 
servos que estiveram cara a cara com um castigo brutal, um sofrimento inimaginável, 
que tiveram todos os seus bens retirados e mesmo sem forças ou qualquer motivo para 
se manterem tementes, escolheram não tentar contra o nome de Javé. Esperaram 
pacientemente por alguém que pudesse absorver-lhes de tamanho sofrimento, que 
enfrentaram julgamentos de seus amigos e parentes, mas não caíram em decadência. 

A narrativa de Jó estende-se desde o Velho Testamento até os dias atuais, uma vez 
que a dor e o sofrimento são recorrentes na vida de qualquer individuo, não sendo 
possível esquivar. Somos colocados à prova diariamente, precisamos enfrentar com 
sabedoria todos os obstáculos que são impostos à nossa vida, e, assim, mantermo-nos 
firmes, assim como Jó. A escritora, Mariana Ianelli traz para a sua literatura, de forma 
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clara e forte, todos esses aspectos que nos fazem lembrar o servo do Antigo 
Testamento. 

 
Conclusão 

 
Nos poemas da escritora Mariana Ianelli analisados ao longo deste trabalho, encontra-
se a voz de um eu lírico que agoniza na dor e no sofrimento. Vivencia o castigo sem 
explicação, enfrenta julgamentos e, se mantém consciente apesar de tanto sofrimento, 
seguindo reto, sem profanar nenhuma palavra que possa colocar a sua devoção em 
dúvida. Encontramos nesses poemas, uma tentativa de aproximação entre o divino e o 
homem comum. Percebemos predominância de traços presentes no “Livro de Jó”. 
Dessa forma, concluímos, a partir desse estudo, que ainda há grande influência da 
literatura sagrada sobre a literatura contemporânea, tendo em vista, que o sofrimento 
vivido pelo servo Jó, do Antigo Testamento, repete-se, agora, na literatura 
contemporânea de Mariana Ianelli. Um fato importante, que devemos ressaltar aqui, é 
que, apesar do longo período, o sofrimento de Jó pode ser visto nos dias atuais. Mesmo 
que em algumas situações, esse sofrimento na contemporaneidade apresente 
alterações se comparado à antiguidade de toda forma, ainda será sem explicação. E 
por mais que o individuo proclame sua devoção, lance questionamentos ou explicação, 
nada lhe será revelado. 
 
Referências 

 

ALTER, Robert et al. Guia literário da Bíblia. São Paulo: Ed. Unesp, 1987. 723 p. 

ALTER, Robert. A arte da narrativa bíblica. São Paulo: Companhia das Letras, 1980. 

288 p. 

BÍBLIA, A.T. Jó. In BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada: Antigo e Novo 
Testamento.Versão Eletrônica. São Paulo: 2004. 1357 p. 

IANELLI, Mariana. Passagens. São Paulo: Iluminuras, 2003. 136, p. 

JUNG, Carl Gustav. Resposta a Jó. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 157 p. 

JUNG, Carl Gustav. O homem e seus símbolos. 3. ed. Rio de Janeiro: Harper Collins, 
2016. 448 p. 

KUSCHEL, Karl. Os escritores e as escrituras. São Paulo: Loyola, 1999. 230 p. 

ODONNEL, John. Introdução à teologia dogmática. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1999. 120 
p. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3445 

 

CÓDIGO: HS0602 

AUTOR: HADASSA FREIRE GOMES RODRIGUES 

ORIENTADOR: GIANKA SALUSTIANO BEZERRIL DE BASTOS GOMES 

 

 

TÍTULO: O GÊNERO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO NA PESQUISA E QUESTÕES 

IDENTITÁRIAS DA SIDY’S TV A CABO E INTERNET 

Resumo 

 

Examinando a volatilidade (BAUMAN 2001) da contemporaneidade, observamos que a 
sociedade está imersa no uso constante das telas, dos movimentos, das cores e 
sobretudo dos anúncios publicitários que tendem a colocar o leitor desses anúncios em 
um espaço em que ele fixa o conteúdo apresentado e posteriormente é convencido 
pelos ideais construídos sobre o determinado produto oferecido. Assim, tendo em vista 
esse relevante aspecto moderno em que estamos inseridos, nessa pesquisa, 
objetivamos realizar a análise discursiva (BAKHTIN, 1926; 1989; 1993; 1998; 2003; 
2006) identitária (BAUMAN, 2001, 2007; CANCLINI, 2005, 2010; HALL, 2002, 2003), 
midiática e histórica dos anúncios publicitários da Sidy’s Tv a cabo e internet, a qual 
possui a sede localizada em Currais Novos, e filial em Acari, ambas no interior do estado 
do Rio Grande do Norte. Dessa forma, a análise midiática como também a histórica 
proposta tem como fim elencar aspectos relevantes discursivos que se utilizam da 
persuasão encontrados nos anúncios presentes na Sidy’s Tv a cabo e internet. 

 
 
Palavras-chave: Discurso. Anúncio publicitário. Identidade. Mídia. 

TITLE: THE GENDER ADVERTISING IN THE RESEARCH AND IDENTITY ISSUES OF 

SIDY'S CABLE AND INTERNET 

Abstract 

 

Examining the volatility (BAUMAN 2001) of contemporary times, we observe that society 
is immersed in the constant use of screens, movements, colors and, above all, 
advertisements that tend to place the reader of these ads in a space where he fixes the 
content presented and later he is convinced by the ideals built on the given product 
offered. Thus, in view of this relevant modern aspect in which we are inserted, in this 
research, we aim to carry out the discursive analysis (BAKHTIN, 1926; 1989; 1993; 1998; 
2003; 2006) identity (BAUMAN, 2001, 2007; CANCLINI, 2005, 2010 ; HALL, 2002, 
2003), media and historical of Sidy's Tv cable and internet advertisements, which has its 
headquarters located in Currais Novos, and a branch in Acari, both in the interior of the 
state of Rio Grande do Norte. In this way, the media analysis as well as the historical 
proposal aims to list relevant discursive aspects that use the persuasion found in the 

advertisements present on Sidy’s Cable TV and internet. 
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Introdução 

Observando os aspectos midiáticos do Seridó, percebemos a grande influência que a 
Sidy’s Tv a cabo e internet tem sob o público da região, sendo referência em 
comunicação. Dessa forma, tomamos como objeto de pesquisa os anúncios virtuais e 
impressos da Sidy’s Tv a cabo e internet, assim, partimos dos estudos do círculo de 
Mikhail Bakhtin em seus aspectos teóricos metodológicos para embasar nossa análise 
quanto à discursividade presente nos anúncios publicitários que a empresa cria. Filiado 
a isso, perpassamos os estudos da Análise Dialógica do Discurso (ADD), da Sociologia 
e questões de Cultura e identidade (BAUMAN, 2001, 2007; CANCLINI, 2005, 2010; 
HALL, 2002, 2003). Portanto, o objetivo da pesquisa foi identificar, entender e 
compreender a representação de identidades seridoenses no corpus selecionado, 
considerando como esses anúncios publicitários atuam no Seridó, especificamente em 
Currais Novos e Acari, como também possibilitar ao aluno-pesquisador experiências na 
Iniciação Científica para sua formação enquanto futuro professor-pesquisador. 
 
Metodologia 

 

Na pesquisa, até a fase que se encontra, foram realizados levantamentos bibliográficos 
de estudos recentes em Mídia, Linguística Aplicada, Sociologia, Antropologia e Cultura. 
Também foram realizadas visitas à empresa Sidy’s Tv a cabo e internet para averiguar 
as contribuições possíveis que a empresa poderia disponibilizar para o andamento da 
pesquisa. Nestas visitas, para coletar os dados necessários, contamos com gravação 
de áudio e recolhimento de imagens do arquivo da empresa, desde logomarcas, até o 
livro que a empresa lançou com um breve resumo sobre sua história. 

 
Resultados e Discussões 

 

  

Devido ao contexto pandêmico em que estamos inseridos no presente ano de 2020, não 
foi possível concluir a pesquisa da forma esperada e planejada, visto que houve o 
distanciamento entre pesquisador e objeto pesquisado, não sendo possível 
recolhimento dos dados necessários para a análise completa e, assim, a conclusão da 
pesquisa. No entanto, depois da primeira visita à empresa, foi iniciado um artigo, 
analisando apenas um filete do todo que essa pesquisa objetiva. Assim sendo, 
posteriormente, publicaremos em formato de capítulo de livro, uma análise sobre parte 
do corpus coletado. Como o corpus da pesquisa é amplo, assim que for possível a 
interação, continuaremos a pesquisa. 

 
Conclusão 

 

Tendo em vista que desde o início da primeira fase dessa pesquisa adentramos em 
isolamento social devido o contexto de pandemia que o mundo ainda vive, não foi 
possível coletar os dados necessários para a análise completa que esse projeto se 
propôs. No entanto, com apenas um filete coletado, iniciamos um artigo que 
posteriormente será publicado, isso implica afirmar que por mais interferências que 
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sofremos no percurso de pesquisa programado, ainda foi proveitoso, trazendo muitas 
experiências para os pesquisadores, desde a revisão bibliográfica, até o contato com a 
empresa e o início da produção acadêmica. Dessa forma, podemos considerar que foi 
de grande relevância para a discente envolvida, abrindo possibilidades de formação 
enquanto professora-pesquisadora e gerando também interesse em continuar a 
pesquisa com esse corpus, expandindo a perspectiva enquanto pesquisadora. 
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TÍTULO: Graus de integração entre verbo e objeto em tokens da construção transitiva: 

um caso de chunking? 

Resumo 

O presente trabalho busca averiguar a integração entre verbo e objeto direto em 
tokens da construção transitiva, com vistas a investigar a formação de chunks. Por sua 
vez, o estudo visa observar instanciações dessa construção em dados empíricos do 
português brasileiro falado, examinando os padrões morfossintáticos e semântico-
pragmáticos das instanciações coletadas e averiguando os tipos semânticos dos 
verbos coletados, a fim de verificar o grau de integração entre os verbos e seus 
argumentos nas amostras selecionadas. Quanto ao processo metodológico, foi 
realizada uma pesquisa de natureza básica e abordagem qualitativa, a qual 
fundamenta-se à luz do quadro teórico da Linguística Funcional Centrada no Uso com 
base em Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013), Bybee (2010) Furtado da Cunha; 
Bispo (2019), entre outros. Nos resultados, foi possível observar a presença de vários 
casos com evidências de chunking a partir de variados graus de integração entre 
verbo e sintagmas nominais. 
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TITLE: DEGREES OF INTEGRATION BETWEEN VERB AND OBJECT IN TOKENS OF 

THE TRANSITIVE CONSTRUCTION: A CASE OF CHUNKING? 

Abstract 

 

The present paper aims to investigate an integration between verb and direct object in 
tokens of the transitive construction, in order to examine the formation of chunks. The 
study aims to observe tokens of this construction in empirical data of spoken Brazilian 
Portuguese, examining the morphosyntactic and semantic-pragmatic patterns of the 
collected tokens and observing to verify the semantic types of the collected verbs, in 
order to check the degree of integration between the verbs and their arguments in the 
selected tokens. As for the methodological way, a research of a basic nature and 
qualitative approach was carried out, which is based on the theoretical framework of 
Usage-Based Linguistics based on Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013), Bybee 
(2010) Furtado da Cunha; Bishop (2019), among others. In the results, it was possible 
to observe the presence of several cases with evidence of chunking from varying 
degrees of integration between verb and noun phrases. 
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A linguagem humana é concebida como objeto de estudo para diversos pesquisadores 
desde muito tempo. Diante dos seus diversos fatos linguísticos existentes, as 
construções de estrutura argumental têm sido alvo de pesquisa para diversos 
estudiosos (GOLDBERG, 1995; FURTADO DA CUNHA, 2017; LUCENA, 2016 etc.) 
que buscam entender as relações existentes entre verbo e os sintagmas nominais. 

Como se manifesta as relações entre verbos e objetos nas instanciações da construção 
transitiva? De que maneira a integração sintático-semântica entre o verbo e seu 
argumento interno evidencia os processos cognitivos de chunking ? São questões como 
essas que nos levam a buscar respostas para compreender mais sobre a descrição da 
nossa língua. 

Considerando esses aspectos, o presente trabalho busca evidenciar questões 
elucidadas sobre o plano de ação de pesquisa, intitulado por “Graus de integração entre 
verbo e objeto em tokens da construção transitiva: um caso de chunking?”. Este é 
vinculado ao projeto de iniciação científica “Da construção transitiva à construção 
idiomática: aspectos cognitivo-interacionais da relação forma-função (PVF17078-2019), 
que esteve em execução no período entre setembro/2019 e julho/2020, e corresponde 
aos estudos linguísticos que focalizam a área de conhecimento Teoria e análise 
linguística. 

Por sua vez, objetivou-se coletar amostras de orações transitivas no Banco 
Conversacional de Natal (FURTADO DA CUNHA, 2011) e a partir delas, observar os 
padrões morfossintáticos e semântico- pragmáticos das instanciações da construção 
transitiva, examinando os tipos semânticos dos verbos coletados, a partir da 
classificação formulada por Borba (1996; 2002) e investigando o grau de integração 
entre esses verbos e seus argumentos, com base na perspectiva da Gramática de 
Construções de inspiração em Goldberg (1995; 2006) e Traugott e Trousdale (2013). 

Dessa forma, alinhando-se aos pressupostos teóricos da Linguística Funcional 
Centrada no Uso, busca-se apresentar a investigação realizada e os resultados 
alcançados sobre a evidências de chunking nos tokens da construção transitiva, a partir 
dos dados coletados. 

 

Metodologia 

 

Esta pesquisa é de natureza básica e a abordagem qualitativa (SILVA; MENEZES, 
2005). Além disso, advogam Martelotta (2008) e Bybee (2006), que numa abordagem 
centrada no uso, como é o caso desta pesquisa, examinar o papel da frequência de um 
dado padrão linguístico é fundamental, uma vez que a frequência de uso revela as 

estratégias de comunicação consagradas pelos falantes. 

Dito de outro modo, o uso evidencia padrões linguísticos emergentes ou aqueles já 
ritualizados. Por essa razão, como suporte para decodificação dos dados, este trabalho 
intenta investigar as amostras à luz da frequência. A princípio, foram coletadas as 
orações simples, formadas sintaticamente por SN+V+SN, que geralmente servem de 
ponto de referência para a descrição gramatical: a oração principal, declarativa, 
afirmativa, ativa (GIVÓN, 2001). Ocorre que, na modalidade falada da língua e 
considerando as especificidades do Banco Conversacional de Natal (FURTADO DA 
CUNHA, 2011), corpus analisado, é possível encontrar trechos truncados, com pausas 
e hesitações, típicas da modalidade. Nesse caso, consideramos para fins de análise as 
orações em que o sujeito estava ou não suprimido, uma vez que, embora entendendo 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3450 

 

o padrão da construção transitiva, intentamos focalizar a integração estabelecida entre 
o verbo e o sintagma nominal tomado formalmente como objeto direto. 

Do banco de dados, foram observadas doze conversações espontâneas, sobre temas 
diversos, a saber: (1) Biblioteca; (2) Discussão; (3) Cursinho; (4) Música; (5) 
Pagamentos; (6) Esporte; (7) Família; (8) na calçada; (9) Jogo de futebol; (10) Vídeo 
game; (11) Aula e (12) Amigas. O tratamento dos dados foi organizado da seguinte 
maneira: a) Leitura da literatura especializada; b) Exame do corpus e coleta dos dados 
empíricos; c) Análise da estrutura sintático-semântica das amostras coletadas à luz de 
estudos que discutem o tema, como: Furtado da Cunha; Bispo (2019), Lucena (2019), 
Lucena (2020) e Chaves (2020); e d) Observação dos padrões de frequência de uso. 

 
Resultados e Discussões 

 

Ancorados nos estudos mais atuais sobre descrição linguística, consideramos como 
modelo teórico-metodológico para esta pesquisa, a Linguística Funcional Centrada no 
Uso (LFCU). Essa abordagem une os pressupostos da Linguística Funcional e da 
Linguística Cognitiva e procura analisar e explicar os fatos linguísticos a partir do uso 
real da língua em seus mais variados contextos sociocomunicativos, compreendendo 
que o uso linguístico expressa aspectos cognitivos (FURTADO DA CUNHA; BISPO; 

SILVA, 2013). 

De acordo com essa perspectiva, a língua corresponde a um complexo mosaico de 
atividades cognitivas e sociocomunicativas que são moldadas conforme o uso de seus 
falantes em situações de interação social (FURTADO DA CUNHA; BISPO, 2019). Dessa 
forma, temos a noção de que a linguagem está ligada aos processos cognitivos da 

espécie humana assim como também está ligada ao ato social. 

Em consonância com os princípios da Gramática de Construções (GOLDBERG, 1995; 
2006; CROFT, 2001; TRAUGOTT; TROUSDALE, 2013), defende-se que a língua se 
organiza a partir de unidades básicas, que são chamadas de construções. Por sua vez, 
as construções correspondem a unidades simbólicas que são armazenadas em nossa 
memória. Desse modo, “são consideradas esquemas cognitivos que se materializam 
linguisticamente, por meio do uso que os falantes fazem da língua, e a gramática é vista 
como um reflexo cognitivo” (CHAVES, 2020, p. 12). 

Dito de outro modo, as construções são esquemas que unem forma (fonológica, 
morfológica e sintática) e função (semântica, pragmática e/ou discursivo-funcional). Ou 
seja, uma forma linguística e um significado, parcialmente independente das palavras 
que a compõem (GOLDBERG, 1995 apud FURTADO; BISPO; 2019). 

Podemos dizer, então, que as construções são virtuais, isto é, são abstrações que “se 
instanciam no uso linguístico por meio de ocorrências específicas, os construtos. Logo, 
uma construção é uma generalização com base em construtos do mesmo tipo”, 
conforme apontam Furtado da Cunha e Lacerda (2017, p. 20, grifo nosso). Os construtos 
são a manifestação discursiva da construção, o que também sinalizamos como 
instanciações ou tokens. 

A fim de exemplificar, Pinheiro (2015), com base no trabalho de Goldberg (2006), 
ressalta que as construções de uma língua podem apresentar diferentes graus de 
complexidade. Assim, em português, vocábulos (“a”, “abacaxi”, “gato”), estruturas 
morfológicas (“des-V” – desligar), expressões idiomáticas preenchidas (“chutar o balde”, 
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“bater as botas”), idiomatismos formais parcialmente preenchidos (“dar uma de ADJ” – 
dar uma de maluco), construção ditransitiva (SUJ V OD OI – Francisco deu uma peteca 
para Fidel), dentre outros casos são exemplos de construções que se organizam no 
português. 

Sendo assim, dentre os tipos de construções mais comuns que ocorrem na língua, têm-
se as construções de estrutura argumental, estas consideradas como objeto de estudo 
para diversos pesquisadores da área da Linguística. Dentre essas construções, está a 
construção transitiva, foco deste trabalho. 

A construção transitiva é um tipo de estrutura argumental específica, no qual, em sua 
forma, possui um enquadre sintático que se manifesta por dois argumentos em torno de 
um verbo, sendo que esses assinalam às relações gramaticais de sujeito e de objeto 
direto, respectivamente. No que concerne à função, esse enquadre está essencialmente 
relacionado a um sentido geral que implica “alguém agir intencionalmente a fim de 
causar uma mudança numa entidade paciente”. Ou seja, o Agente (Sujeito) provoca 
uma ação e causa mudança de estado no Paciente (Objeto direto). Com base nesse 
sentido, o falante aproveita a moldura sintática [SN V SN] da construção transitiva para 
relacionar outros tipos de eventos que se afastam do sentido prototipicamente a ela 
associado, isto é, uma mesma forma é relacionada com diversos sentidos, o que, na 
abordagem da Gramática de Construções, é chamado de polissemia construcional 
(GOLDBERG, 1995; LUCENA, 2016). 

Vale salientar que ao tratar de construção transitiva, logo o fenômeno da transitividade 
vem à mente. No entanto, diferentemente do viés da gramática tradicional, pode-se 
afirmar que a transitividade é vista de modo oposto ao que se coloca na gramática 
tradicional, quando diz respeito ao funcionalismo linguístico e mais recentemente à 
Gramática. 

Do ponto de vista da Gramática tradicional, acredita-se que o verbo é o responsável 
pela transitividade em uma oração. Nessa linha, o que se classifica como verbo 
transitivo é aquele que necessita de um complemento nominal, geralmente um objeto 
direto sem acompanhamento de preposição, para ter sentido completo. Ou seja, nesta 
abordagem, a transitividade é analisada somente apenas pelos aspectos sintáticos-
semânticos do verbo. Nesse sentido, a análise realizada a partir dos aspectos 
gramaticais, conforme a visão tradicionalista, não contempla as variadas manifestações 
de orações transitivas, visto que é no uso real da língua em que os distintos arranjos 
linguísticos expressam determinados sentidos conforme os propósitos comunicativos 

em questão. (FURTADO DA CUNHA; SILVA, 2018) 

Em contrapartida, na abordagem da Gramática de Construção, o fenômeno da 
transitividade não é destacado apenas a partir da classificação sintático-semântica do 
verbo, mas, a partir dos aspectos formais e funcionais da construção em si, ou seja, 
considerando além dos atributos sintáticos-semânticos, os discursivos-pragmáticos, isto 
é, o contexto sociocomunicativo em que os construtos se manifestam. Desse modo, 
para compreender esse fenômeno, é necessário analisar os dados empíricos advindos 
de contextos de interação sociocomunicativa para que sejam observadas como a 

expressões linguísticas são caracterizadas (LUCENA, 2018). 

No âmbito da perspectiva construcional, Traugott e Trousdale (2013) evidenciam 
propriedades que podem estar envolvidas, de modo gradiente na construção, a saber: 
composicionalidade, esquematicidade e produtividade. A composicionalidade está 
relacionada ao grau de transparência entre forma e significado, isto é, à convergência 
(ou match) que uma determinada forma sintática, a partir de suas partes constituintes, 
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permite a depreensão de um significado. Quando essa convergência não se realiza 
(mismatch), não há correlação entre o significado das unidades particulares e o 
significado do todo. No caso da esquematicidade, há uma estreita relação com a 
categorização de unidades e expressões mais abstratas, visto que essa propriedade se 
atrela à presença dos slots. Assim, a esquematicidade compreende quatro níveis: (1) 
construto > (2) microconstrução > (3) subesquema > (4) esquema, sendo o primeiro 
correspondente às ocorrências empíricas (instâncias); o segundo associado a 
construções convencionalizadas e produtivas na língua; o terceiro abrange as 
afinidades entre construções individuais; já o último é de natureza mais abstrata, 
assinalando construções mais genéricas que possuem possibilidades de preenchimento 
diversas. A produtividade vincula-se à frequência de uso (token) de certo construto, bem 
como à frequência de tipo (type), conforme assinala Bybee (2006). Assim, seria 
produtiva a construção que permite extensões nos níveis de subesquemas, ou seja, um 
subesquema pode ser tomado como produtivo quando sanciona um número 

considerável de padrões microconstrucionais. 

No caso da construção transitiva, trata-se de um esquema superordenado em que há o 
licenciamento de usos diversificados que se expressam nos construtos, 
microconstruções e subesquemas, o que nos permite afirmar, com base nas pesquisas 
pretéritas sobre essa construção (LUCENA 2016; 2018), que se trata de uma construção 
esquemática, produtiva e menos composicional. 

Tendo em vista sua esquematicidade e sua produtividade, a construção transitiva é 
considerada como um tipo de construção “aberta” e por isso possibilita um variado 
arranjo de combinações entre verbos e nomes. Por exemplo, com o arranjo [SN V SN], 
podemos ter casos como “A gente limpa a vista”, “Limpar o chão”, “Ela deu o recado 
errado”, “Ela deu a ideia”, “Maria tomou chá de cadeira”, “Maria levou uma cadeirada”. 
Quando uma instância dessa construção é usada com frequência pelos falantes da 
língua, é possível dizer que esta pode se tornar uma expressão única que, quando 
rotinizadas, contribui para a formação de idiomatismos, ou melhor, construções 
idiomáticas, a exemplo de “tomar chá de cadeira”, que significa quando uma pessoa 
espera demais por algo em específico ou por uma determinada pessoa, em uma 

situação cotidiana. 

Dito de outro modo, tendo em vista o mesmo padrão estrutural [SN V SN], as 
construções possuem graus de composicionalidade distintos. A relação entre forma e 
função pode apontar maior e menor grau de integração entre o verbo e seus 
argumentos. Nesse sentido, a construção transitiva pode encaminhar-se para outro tipo 
de construção, a idiomática (FURTADO DA CUNHA; BISPO, 2019). 

Quando isso acontece, podemos observar o resultado de um processo cognitivo de 
domínio geral denominado de chunking. Antes de tudo, para compreender a definição, 
é necessário considerá-lo como um processo cognitivo-linguístico. Do ponto de vista 
cognitivo, corresponde a uma unidade de organização da memória. Já do ponto de vista 
linguístico, trata-se da formação de chunks, estes que são resultados de sequências de 
palavras que, tomadas juntas, passam a ser consideradas como unidades mais 
complexas. Este processo desencadeia-se a partir da frequência em que sequências de 
elementos ocorrem. Quando as sequências são repetidas, determinados “chunks”, se 
formam e tornam-se em uma única unidade de tal modo que resultam expressões 
formulaicas e pré-fabricadas. (BYBEE, 2010 apud FURTADO DA CUNHA; BISPO, 
2019). Algumas expressões como: “dar conta”, “fazer um trabalho”, “pedir benção”, “dar 
o recado” são exemplos de indícios desse processo devido já serem consideradas como 
unidades fixas. 
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Vejamos algumas amostras que evidenciam indícios do processo de chunking retirados 
no corpus analisado: 

“aí cheguei... tudo mais... fui tomar banho...”– (BCN, C.F2, N° 0090, p. 13) 

“eu vou dar uma ideia a mamãe...quando [ela pintar] as grade...[eu vou passar cerol] em 
cima da grade... [pra quando pegar assim ir e cortar...” – (BCN, C.F4, N° 0964, p. 156) 

Em (1), temos a expressão “tomar banho” proeminente do nosso dia-a-dia que tornou-
se uma unidade devido sua alta produtividade e seu grau de composicionalidade. Por 
sua vez, possui relações gramaticais entre o verbo “tomar” aliado ao objeto direto 
“banho”, com sentido central que inicialmente era correspondente ao hábito de banhar-
se. Pode-se até afirmar que se trata de uma expressão menos composicional, pois a 
soma dos itens dessa construção não reflete exatamente o significado do todo, embora 
dê indícios desse significado. Isto porque o verbo tomar perde o seu sentido de ingerir 
algo, sendo reinterpretado, a partir de sua ligação com o sintagma nominal “banho”, 
como uma situação em que paramos para realizar a higiene pessoal, isto é, banhar-se. 
Nesse caso, é a partir de “banho” que o significado é mais proeminente. Nesse sentido, 
a amostra é analisável em suas partes constituintes, mas não completamente 
composicional. Devido ao seu alto grau de frequência, afinal, a expressão é amplamente 
usada no dia a dia, os elementos que compõe essa amostra formam uma única unidade 
que passou a ser cristalizada em nosso cotidiano, tanto é que verbo e nome se integram 
de tal modo que poucas inserções entre esses elementos ocorrem, por exemplo, “tomar 
um banho”, com o acréscimo do determinante (um), ou “tomar um bom banho”, com a 
inserção do determinante (um) e modificador (bom). Ao mesmo tempo, se alterarmos o 

verbo para um sinônimo de “tomar”, como “ingerir, o sentido da expressão se perde. 

Em (2), temos o caso “dar uma ideia” que é bastante usado quando o falante quer 
fornecer uma sugestão ou opinião para auxiliar a alguém realizar algo que se pretende 
fazer. Entretanto, há situações também em que esta unidade ganha um novo sentido 
quando se remete ao ato de “paquerar”. Nessas ocasiões, é muito comum ouvir a 
expressão “vou dar uma ideia naquela garota”, que diz respeito a ter segundas intenções 
com alguém. Assim, ao analisarmos o seu grau de composicionalidade se faz 
necessário observar o contexto discursivo, uma vez que pode ser mais composicional 
quando se refere a ideia de fornecer o palpite, e menos composicional quando se 
relaciona com a paquera em si. Dada a expressão em (2), pode-se observar que 
apresenta um maior grau de composicionalidade, visto que a soma dos seus itens 
refletem o significado do todo, na medida em dar uma ideia pode ser reinterpretada 
como uma extensão metafórica da ideia de alguém fornecer alguma coisa a outrem, 
nesse caso, trata-se do fornecimento de uma ideia, condizente com a situação 
comunicativa em questão. Frequentemente utilizada pelos falantes, esta sequência 
passou a ser considerada também como uma única unidade, com indício de chunking, 
ou seja, o bloco “dar uma ideia” pode ser tomado como um chunk, de modo que é uma 
expressão já idiomatizada. 

Por se tratarem de expressões bastantes comuns, as amostras analisadas acima 
tornam-se consideradas como unidades, ou seja, chunkings com diferentes graus de 
integração entre verbo e objeto direto, uma vez que tais casos possuem gradiência em 
termos de composicionalidade e frequência. 

Quanto aos resultados, nesta pesquisa foram coletadas 345 amostras que se remetem 
a orações simples, formadas sintaticamente por [SN V SN], retiradas de 12 conversas 

do Banco Conversacional de Natal (FURTADO DA CUNHA, 2011). 
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Tais dados pesquisados foram organizados em três tipos de estruturas morfossintáticas, 
como: Verbo + nome (“tomar banho”), com total de 95 amostras; Verbo + det + nome 
(“colocar a pilha”) com 219 ocorrências; Verbo + det +modificador + nome (“fizeram uma 
grande propaganda”), com 3 casos, e 27 outras expressões que não se encaixavam 
nessas estruturas, mas que foram coletadas para fins de análise futura. 

A partir da análise da estrutura sintático-semântica e da observação da frequência de 
uso das amostras coletadas, foi possível observar como verbo e objeto direto se 
integram e refletem, mesmo que em menor graus, evidências de chunking. 

Percebeu-se que a integração entre o verbo e o sintagma nominal que o acompanha 
pode ser tomada de modo gradual, de forma que há casos com [+] integração e [-] 
integração. De certa forma, a integração está relacionada ao princípio da iconicidade 
(FURTADO DA CUNHA; BISPO; SILVA, 2013), que implica a correlação natural e 
motivada entre a representação linguística e seu significado, ou ainda, entre forma e 
função. Tal princípio revela que “a estrutura da língua reflete de algum modo a estrutura 
da experiência, ou seja, a estrutura do mundo, incluindo (na maior parte das visões 
funcionalistas) a perspectiva imposta sobre o mundo pelo falante” (CROFT, 1990 apud 
NEVES, 1997, p. 104). Segundo esse princípio, os conteúdos que estão mais próximos 
cognitivamente também estarão mais próximos no nível da estrutura, bem como quanto 
maior a quantidade de informação, maior a quantidade de forma, de forma que a 
complexidade da expressão reflete de algum modo, a complexidade do pensamento. 

Como amostras de maior integração, observamos: “Tenho paciência”; “Cala boca”; 
“tomar banho”; “fazer isso”; “faz gesto”; “fazer questão”; “botou chifre”, entre outros. 

Como amostras de menor integração, temos:“fazer um trabalho”; “limpar o chão”; “deu 
o recado”; “finalizar a leitura; “deu uma volta”; “coloca a pilha”; “dar uma ideia”; “dizer 
uma coisa”;“tirar o grude”; “dar uma dica”;limpa a vista”, entre outros. 

A partir desses dados, foi possível observar a distinção em termos de 
composicionalidade e frequência. Isto implica dizer que a relação forma-função reflete 
maior ou menor grau de integração entre o verbo e os sintagmas nominais das amostras 
analisadas. 

Vejamos alguns casos: 

“fazer um trabalho muito aprofundado” (BCN, C. F1, Nº1001, p.33) 

“cala boca” (BCN, C.F2, N° 011, p. 119,121) 

Na expressão em (1) “fazer um trabalho”, temos uma ocorrência usual no contexto da 
vida de estudantes, que por sua vez, apareceu em 2 tokens no corpus. Em sua estrutura, 
temos uma construção composta pelo verbo “fazer” + o objeto direto “um trabalho muito 
aprofundado” que se remete às situações em que os alunos necessitam realizar 
determinadas atividades escolares/acadêmicas. Por sua vez, possui um maior grau de 
composicionalidade pois o seu significado central permanece ao analisar a soma dos 
elementos em si. Embora comum em nosso dia-a-dia escolar, pode-se dizer que o alto 
grau de composicionalidade não nos permite afirmar que é um caso de chunking, ao 
contrário, em geral, a maioria dos idiomatismos possuem grau menos composicional 
(FURTADO DA CUNHA; BISPO, 2019). 

Em (2) “cala boca”, com grau de frequência em 2 tokens. Esta, formada pelo verbo 
“calar” e o objeto direto “boca”, é comum habitualmente em nosso contexto diário 
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quando se refere ao sentido de pedir à pessoa que está ao seu lado fazer silêncio, ou 
melhor, não fazer barulho. Em termos de composicionalidade apresenta um grau maior 
em relação a sua forma-função, isto porque o seu sentido central é corresponder à da 
soma dos seus elementos. 

Um caso que evidencia o processo de chunking é a seguinte expressão: 

“Ele me botou chifre” (BNC,C,F2,N°1542,P.242) 

Na amostra (3), temos também uma sequência de elementos considerada como 
expressão única que remete ao significado ““ser traído/traída” ou “trair”, isto é, um 
idiomatismos. Devido a sua ocorrência ser frequente no cotidiano e evidenciar uma 
construção idiomática”, nos dados analisados foram encontradas 4 tokens. Por sua vez, 
somadas as partes constituintes dessa construção, podemos evidenciar um grau de 
menor composicionalidade, pois esta perde o sentido real de colocar chifres em alguém 
e se remete ao ato de traição ao relacionamento com alguém. Por sua vez, pelo seu uso 
contínuo, tornou-se uma unidade fixa e já faz parte do nosso contexto social. Dessa 
forma, pode-se afirmar que se trata de uma instanciação com fortes indícios de 
chunking, devido ao seu grau de frequência e composicionalidade. 

Além dos casos mencionados acima, também vale destacar as seguintes amostras: 

(4) “teve um cara... que caiu e quebrou a cabeça” – (BCN, C.F3, N° 090, p. 167) 

(5) “a gente limpa a vista” – (BNC,C,F5,N°0121,P.205) 

Em (4) temos a expressão “quebrar a cabeça” identificada no corpus em frequência de 
1 token e utilizada por nós falantes da língua em situações comunicativas específicas. 
Analisada a partir do contexto sociodiscursivo em questão, temos uma expressão que 
apresenta o sentido de alguém cair e bater a cabeça em algum local, machucar-se 
fisicamente. Nesse sentido, temos em sua forma, um grau maior de composicionalidade 
devido ao seu significado ser mantido conforme a soma dos seus elementos 
constituintes. Entretanto, embora não ter sido encontrada no corpus, há casos em que 
essa expressão “quebrar a cabeça” ganha um novo sentido, este que remete a ocasiões 
de alguém pensar exaustivamente sobre algo, em que nesse caso ela é menos 
composicional e uma expressão idiomática existente na língua portuguesa. 

Em (5) “limpa a vista”, podemos evidenciar como chunk, devido ao seu grau de 
composicionalidade e possuir uma frequência. Esta é utilizada metaforicamente quando 
uma pessoa sente admiração pela beleza física de outra, ou seja, a pessoa é tão bonita 
que só de vê-la, a sua visão ficou limpa. A partir disso, temos uma expressão com grau 
de composicionalidade menor, visto que o seu sentido não condiz com o significado da 

soma das suas partes, o que a torna um caso de idiomatismo. 

 
Conclusão 

 
Para descrever e explicar a língua é preciso tomá-la como um instrumento de 
comunicação social dinâmico que se modifica a partir do seu contexto real de uso 
pelos seus falantes nas mais diversas situações sociocomunicativas. Não é apenas 
observar os aspectos sintáticos-semânticos em uma oração, de forma 
descontextualizada a partir de modelos artificiais, mas é também evidenciar os 
aspectos discursivos-pragmáticos para compreendê-la melhor. Sendo assim, a língua 
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“não pode ser analisada como um objeto autônomo, mas como uma estrutura 
maleável, sujeita a pressões oriundas das diferentes situações comunicativas, que 
ajudam a determinar sua estrutura gramatical (MARTELOTTA; KENEDY, 2003, p. 20). 

Ao discutir os graus de integração entre verbo e objeto em tokens da construção 
transitiva com foco nas evidências de chunking, foi possível compreender que a 
construção transitiva é tão produtiva que permite abarcar tokens mais composicionais e 
menos composicionais. Ao mesmo tempo, essa construção abarca usos que 
ultrapassam seu sentido original e se especializam como idiomatismos, específicos e 
próprios de contextos mais especializados, em geral, no âmbito da oralidade. Isso reflete 
como o funcionamento da nossa língua é dinâmico e como os falantes organizam e 
atualizam o seu repertório linguístico para dar conta de suas necessidades 
comunicativas. 

Desse modo, os casos analisados e discutidos nesta pesquisa, correspondem a 
ocorrências com variados graus de composicionalidade nas conversações analisadas. 
Logo, as amostras que evidenciam o processo de chunkingpodem ser consideradas 
como padrões linguísticos que emergem e se ritualizam no uso constante da língua 
pelos falantes, de tal modo que podem ser vistas como expressões únicas. 
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TÍTULO: Desenvolvimento turístico em pequenas cidades do território potiguar 

Resumo 

A pesquisa tem como objetivo avaliar os aspectos relacionados ao turismo e ao 
desenvolvimento regional nas pequenas cidades do Seridó Potiguar que compõem o 
Mapa do Turismo Brasileiro (2019-2021) e integram o Conselho de Turismo do Polo 
Seridó (Acari, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Florânia, Jucurutu, Lagoa Nova, Serra 
Negra do Norte, Jardim do Seridó e São João do Sabugi). A metodologia foi 
desenvolvida a partir de análise de natureza qualiquanti dos dados coletados por meio 
de aplicação de formulários nos órgãos publico e privado. Para tanto, foi realizada 
pesquisa documental com consulta a textos oficiais dos governos Federal, Estadual e 
Municipais como relatórios técnicos, projetos e ações institucionais relacionados ao 
desenvolvimento do turismo; pesquisas bibliográficas de autores que auxiliaram na 
interpretação e fundamentação teórica; e visitas in loco para observação e coleta de 
dados para análises e interpretação das realidades estudadas. Portanto, o estudo busca 
elucidar questões pertinentes à natureza e ao conteúdo do desenvolvimento regional da 
região em análise, os efeitos pragmáticos das políticas adotadas, o direcionamento e 
emprego dos recursos públicos e as implicações do turismo no contexto regional. O 
turismo está se desenvolvendo de forma lenta e gradual nas pequenas cidades do 
Seridó Potiguar, haja vista as dificuldades encontradas, como a seca na região e a 
ausência de planejamento associada entre poder público, iniciativa privada e 
comunidade local. 
 
Palavras-chave: Turismo. Desenvolvimento regional. Pequenas cidades. Seridó 

Potiguar. 

TITLE: Tourism and regional development in small towns in the Seridó of Rio Grande do 

Norte 

Abstract 

The research aims to evaluate aspects related to tourism and regional development in 
the small towns of Seridó Potiguar that make up the Brazilian Tourism Map (2019-2021) 
and are part of the Tourism Board of Polo Seridó (Acari, Carnaúba dos Dantas, Cerro 
Corá, Florânia, Jucurutu, Lagoa Nova, Serra Negra do Norte, Jardim do Seridó and São 
João do Sabugi). The methodology was developed from a qualiquanti analysis of the 
data collected through the application of forms in Organs public and private bodies. To 
this end, documentary research was carried out with consultation of official texts from 
the Federal, State and Municipal governments such as technical reports, projects and 
institutional actions related to the development of tourism; bibliographic searches by 
authors who helped in the interpretation and theoretical foundation; and on-site visits for 
observation and data collection for analysis and interpretation of the studied realities. 
Therefore, the study seeks to elucidate issues pertinent to the nature and content of 
regional development in the region under analysis, the pragmatic effects of the policies 
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adopted, the direction and use of public resources and the implications of tourism in the 
regional context. Tourism is developing slowly and gradually in the small towns of Seridó 
Potiguar, given the difficulties encountered, such as drought in the region and the lack 
of associated planning between public authorities, private initiative and the local 
community. 
 

Keywords: Tourism. Regional development. Small cities. Seridó Potiguar. 

Introdução 

De acordo com o Ministério do Turismo (2019), baseado em dados da Organização 
Mundial do Turismo (2019), o turismo é um setor que está em constante progresso no 
cenário mundial, apontou que em 2018 obteve-se o segundo melhor resultado dos 
últimos 10 anos, atingindo a marca de 1,4 bilhão de chegadas internacionais no mundo 
todo, um aumento de 6% sobre 2017. Ainda, no turismo mundial houve previsão de 

crescimento entre 3% e 4% em 2019. 

No Brasil, segundo a Revista Parontas (2019), o turismo responde por 8,1% do PIB 
nacional e por 7,5% da geração dos empregos no País. Desse modo, a indústria do 
turismo torna-se cada vez maior, se expandindo cada vez mais e buscando novos ares 

para se desenvolver. 

Com o intuito de amplificar o turismo no Brasil, o Ministério do Turismo, no âmbito do 
Programa de Regionalização do Turismo, buscando expansão, desenvolvimento e 
descentralização da atividade turística, definiu por meio do Mapa Brasileiro de Turismo, 
áreas prioritárias (polos) para atuação de políticas públicas do setor, buscando agir de 
forma mais efetiva nessas regiões com potencial a ser desenvolvido. 

Os polos de turismo são identificados por caracteristicas similares e aspectos que 
assinalam como região, ou seja, que tenham uma identidade histórica, cultural, 

economica e/ou geográfica em comum (MTUR, 2019). 

Com isso, busca-se descentralizar por meio da regionalização o turismo predominante 
no Nordeste que é o de sol e mar, assim desenvolvendo esses polos regionais turísticos, 
e, por consequência levando o desenvolvimento do setor para áreas interioranas dos 
estados. O mapa do Turismo Brasileiro, atualmente, é composto por cinco polos: Costa 
Branca, Costa das Dunas, Serrano, Agreste-Trairí e Seridó. 

O Polo Seridó encontra-se localizado na Região Seridó Potiguar, interior do Estado do 
Rio Grande do Norte. A Região Seridó insere-se na história da colonização do Brasil a 
partir dos movimentos lentos e graduais de deslocamento de famílias proprietárias de 
terras que não possuíam espaço social ou econômico no litoral nordestino, dominado 
pelo latifúndio canavieiro, desde a Bahia até o Ceará. 

A civilização do criatório (gado) ou do couro não possuía espaço no litoral devido à 
extrema necessidade de terras úmidas do modelo plantation: vastas glebas, acesso à 
água doce e trabalho escravo intensivo (PDITS SERIDÓ, 2011). 

Além da pecuária, a região teve como base de desenvolvimento econômico a 
cotonicultura e a mineração. Essas atividades econômicas desenharam os traços da 
identidade histórica, cultural, econômica e geográfica da Região do Seridó Potiguar. 
Vale salientar que essas atividades entraram em declínio quase no mesmo período, 
aproximadamente, em meados da segunda metade do século XX. Junto com a 
decadência dessas atividades econômicas a organização socioespacial seridoense 
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entrou em colapso. Com vista nisso, fez-se necessário iniciar um processo de 
reestruturação do espaço regional (AZEVEDO, 2014, p. 27). 

O turismo surge, atualmente, como uma nova forma de desenvolvimento econômico 
para as pequenas cidades do Seridó Potiguar. Segundo Beni (2006, p.67) “o turismo 
promove o desenvolvimento intersetorial, em função do efeito multiplicador dos 
investimentos e dos acréscimos da demanda interna e receptiva. É um elemento 

importante para o planejamento regional ou territorial”. 

O turismo, além de ser uma atividade econõmica geradora de renda, proporciona um 
crecimento de forma sustentável, com valores ao meio ambiente e a conservação dos 
patrimônios culturais das populações nativas das regiões turísticas (NODARI, 2007 p. 
15). Ele pode ser uma ferramenta de planejamento para o desenvolvimento e o 
crescimento das pequenas cidades. Assim, a pesquisa busca avaliar o desenvolvimento 
do turismo nas pequenas cidades do Seridó Potiguar. 

 

Metodologia 

 

A metodologia empregada na elaboração desta pesquisa foi uma análise de natureza 
qualitativa e quantitativa dos dados coletados sobre os indicadores de desenvolvimento 
socioeconômico e seus impactos na qualidade de vida das populações residentes nas 

pequenas cidades, e, consequentemente no setor turístico regional. 

Na primeira fase da pesquisa foi realizado um levantamento preliminar de referências 
bibliográficas sobre o objeto estudado para o embasamento teórico da pesquisa. O 
estudo também se baseia no caráter empírico por meio de observações realizadas in 
loco e por meio de contato direto com a população de cada cidade. Buscando assim, 

evidenciar a realidade de cada cidade com maior confiabilidade dos dados gerados. 

No tocante à pesquisa documental, foram realizadas consultas a textos oficiais dos 
governos Federal, Estadual e Municipais como relatórios técnicos, programas, projetos 
e ações institucionais relacionados ao desenvolvimento do turismo no Polo Seridó, 
documentos elaborados por instituições de pesquisa e ensino. Na segunda fase foram 
realizadas pesquisas in loco nas pequenas cidades, com até 20.000 habitantes. Estas 
fazem parte do Polo de Turismo Seridó (2017-2021), região que compõe o Mapa 
Brasileiro de Turismo (Figura 1). 

A região turística do Seridó é composta por doze municípios, mas a pesquisa aborda 
apenas as pequenas cidades, seguindo o critério do IBGE (2010) que define pequena 
cidade pelo número inferior a 20.000 habitantes. A partir desse recorte, tem-se as 
seguintes cidades: Acari (11.035 habitantes), Carnaúba dos Dantas (7.429 habitantes), 
Cerro Corá (10.916 habitantes), Florânia (8.959 habitantes), Jardim do Seridó (12.113), 
Jucurutu (17.692 habitantes), Lagoa Nova (13.983 habitantes), São João do Sabugi 
(5.922) e Serra Negra do Norte (7.770). 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionários semiestruturados e 
específicos para cada setor. Os mesmos foram aplicados com os gestores públicos de 
diferentes secretarias, com a iniciativa privada e com representantes do terceiro setor 
de cada município. 
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Em seguida, foram realizadas a tabulação e análise dos dados coletados com base em 
diferentes abordagens para melhor projetar os resultados da investigação e analisar os 
fenômenos complexos da sociedade e da realidade em estudo. A interpretação dos 
resultados foi alicerçada nos métodos estatístico e comparativo, que subsidiaram o 
tratamento adequado dos dados a partir de análises de natureza qualiquanti para melhor 
compreensão do objeto em estudo. 

 
Resultados e Discussões 

 

Os resultados obtidos nesse estudo são oriundos da coleta de dados efetuada na 
pesquisa de campo, conjuntamente ao setor público municipal de cada cidade e com a 
iniciativa privada do setor turístico. Ambos contribuíram respondendo as questões 
pertinentes à pesquisa e também apresentaram sugestões e críticas, particularmente 
sobre o turismo. Vale frisar que, além dos dados coletados em campo e em bibliografia 
específica selecionada, também se levou em consideração o olhar dos pesquisadores 

sobre o objeto de estudo em questão. 

IDH das pequenas cidades 

As informações aqui registradas são fundamentadas do Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil 2013 divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e Fundação 
João Pinheiro - FJP, com dados extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 
2010. O IDH considera como indicadora longevidade (saúde), renda e educação 
(ATLAS DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, 2013). 

No Brasil, o IDHM observa assim como o IDH Global as mesmas dimensões – 
longevidade, educação e renda. Mas, observa e adequa também a metodologia global 
ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais (ATLAS DO 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, 2013). 

Nesta perspectiva, o índice de desenvolvimento é um número que varia entre 0 e 1. 
Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano de uma unidade 
federativa, município, região metropolitana. Este índice pode ser observado a partir de 
faixas de desenvolvimento humano municipal como mostra a Figura 2. (ATLAS DO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2013). 

Logo, o IDHM entre 0 – 0,499 significa “Muito Baixo Desenvolvimento Humano” o IDHM 
entre 0,500-0,599 constitui “Baixo Desenvolvimento Humano”; o IDHM entre 0,600 - 
0,699 classificam-se como “Médio Desenvolvimento Humano”; o IDHM entre 0,700 - 
0,799 trata-se de “Alto Desenvolvimento Humano”; e por fim o IDHM entre 0,800 e 1 é 

denominado “Muito Alto Desenvolvimento Humano”. 

Das cidades pesquisadas, pode-se observar que Acari se encontra na melhor posição 
de desenvolvimento humano entre as cidades nos rankings nacional e estadual, 
enquanto Lagoa Nova, comparada aos dois rankings, ocupa a posição mais baixa de 
desenvolvimento humano em relação às especificidades de saúde, educação e renda 
(Figura 3). 

No contexto regional não é diferente, Acari apresenta o maior índice de desenvolvimento 
humano, seguido por Jardim do Seridó, Carnaúba dos Dantas e São João do Sabugi; 
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Dentre as nove cidades pesquisadas, as especificidades do desenvolvimento humano 
de Lagoa Nova também o classifica com menor índice (Figura 4). 

Percebe-se que, no período mostrado, ocorreu crescimento no desenvolvimento 
humano em todos os municípios pesquisados. Observa-se que “Acari obteve índice 
0,679, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio 
(IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM é Longevidade, 
com índice de 0,779, seguida de Educação, com índice de 0,634, e de Renda, com 
índice de 0,633” como se pode observar na Figura 5 (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO 
DO TURISMO, 2013). 

Com o menor IDHM encontrado, “O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Lagoa 
Nova teve índice 0,585, em 2010, o que situa esse município na faixa de 
Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599). A dimensão que mais 
contribui para o IDHM é Longevidade, com índice de 0,764, seguida de Renda, com 
índice de 0,542, e de Educação, com índice de 0,483” como se pode observar na Figura 

6 (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2013). 

A Figura 7, em que mostra o IDHM de longevidade dos municípios pesquisados, nota-
se também que ocorreu durante o período de 2010, crescimento em todas as cidades. 

Carnaúba dos Dantas apresenta melhor índice de longevidade. De acordo com a gestão 
pública do município, esse índice teve melhoras no período de 2010 devido ao apoio 
social financeiro para a população e a medidas de saúde pública, como por exemplo, a 
medidas de vacinação entre crianças, idosos e gestantes. 

Esse fator é medido de acordo com a expectativa de vida ao nascer, calculada por 
método indireto, a partir dos dados dos Censos Demográficos do IBGE. Esse indicador 
mostra o número médio de anos que uma pessoa nascida em determinado município 
viveria a partir do nascimento, mantidos os mesmos padrões de mortalidade (ATLAS 
DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, 2013). 

A Figura 8, na qual está denominada como o indicativo de renda das cidades 
pesquisadas, segundo a Atlas do desenvolvimento do turismo, 2013, “É a soma da 
renda de todos os residentes, dividida pelo número de pessoas que moram no município 
– inclusive crianças e pessoas sem registro de renda. Os dados são dos Censos 

Demográficos do IBGE”. 

Nesse quesito, os melhores posicionados são os municípios de Jardim do Seridó, Acari 
e Carnaúba dos Dantas. Os indicativos de renda de ambas as cidades são decorrentes 
principalmente do comércio local, indústrias ceramistas e dos cargos comissionados no 

setor público. 

Na Figura 9 pode-se observar que Acari possui o melhor indicador de acesso à 
educação. Durante a pesquisa in loco, sobre essa estimativa, os gestores da educação 
justificaram a relevância desse indicativo devido a projetos da secretaria de educação 
que intensificou em ações para a permanência dos alunos na escola. Como por 
exemplo, as medidas que estão sendo tratado o aprendizado de alunos com 
necessidades especiais, índices de evasão dos alunos, bem como o nível de satisfação 
de pais e alunos. 

Dessa forma, este tópico apresentou o IDH das pequenas cidades pesquisadas 
comparando entre elas os indicadores que tiveram melhores e piores desenvolvimentos 
no ano de 2010 em relação à longevidade, renda e educação. Como observado, de 
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acordo com os dados da Deepask (2013) e com a pesquisa in loco nas nove cidades, 
Acari é uma das cidades que mais se desenvolveu dentre os quesitos apresentados, 

destaca-se tanto em rankings nacionais, estaduais e regionais. 

Análise a partir das narrativas 

Durante as visitas nas cidades, entrevistamos gestores das organizações público e 
privado do setor turístico. Alguns desses gestores fizeram apontamentos em relação às 
dificuldades de desenvolver o turismo na região e, também, sobre as problemáticas 
existentes nos municípios. 

Na cidade de Lagoa Nova, por exemplo, a maior dificuldade destacada pela gestão do 
turismo foi à falta de apropriação cultural dos moradores com a história do local. A lagoa 
que dá nome a cidade encontra-se em propriedade privada, dificultando o acesso da 
comunidade, por esse motivo, o apego histórico-cultural com a lagoa é esquecido. 

Nas cidades de Jardim do Seridó e São João do Sabugi, a gestão pública manifesta sua 
insatisfação sobre a falta de sensibilidade da iniciativa privada na questão de firmar 
parcerias, afirmam que a população espera que o turismo seja implantado apenas pelo 
setor público. Destacam ainda que a falta de investimentos ao longo do tempo dificulta 
a implantação de ações efetivas sobre o turismo, pois quando ocorre a troca de 
gestores, eles não dão continuidade aos planos e projetos já iniciados pela antiga 

gestão. 

Em Serra Negra do Norte, os órgãos públicos destacaram a problemática do que se 
refere à produção ilegal de bonés. A cidade possui inúmeras fábricas de bonés, no 
entanto, em média 40% são legalizadas. Desse modo, não geram arrecadação de 

impostos para o município, comprometendo o investimento público na cidade. 

Em Acari, aponta-se o problema da seca que assola a região, que prejudicou o seu 
principal atrativo, o açude Gargalheiras, além de prejudicar a economia pesqueira local. 
Devido à seca, vários empreendimentos gastronômicos e hoteleiros foram prejudicados 
e acabaram fechando. Alguns eventos periódicos não estão sendo realizados devido à 
essa problemática, como por exemplo o Festival do Pescado. 

Quanto à iniciativa privada, os apontamentos sobre a falta de investimentos do setor 
público para o desenvolvimento do turismo predominaram em todas as cidades. Os 
empreendedores veem como o principal motivo que impossibilita o sucesso dos 
equipamentos de turismo presentes nos municípios. 

Setor público de turismo das pequenas cidades do Seridó Potiguar 

O setor público representa o principal agente provedor do desenvolvimento por meio de 
ações que visam o crescimento da atividade turística na região. O planejamento e as 
ações são debatidos e definidos nas reuniões do Conselho Regional do Polo de Turismo 
do Seridó. 

No entanto, as secretarias de turismo municipais, das pequenas cidades pesquisadas, 
constituem de equipes de trabalho que contam com poucos funcionários e todos 
ocupam cargos comissionados. Desses, apenas a Secretaria de Turismo da cidade de 
Lagoa Nova possui funcionário com formação acadêmica superior na área. 
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Como resultado da pesquisa de campo, e análise no portal da transparência de cada 
cidade sobre as ações que o setor público de turismo realiza, obteve-se os seguintes 

dados: 

Dentre as nove cidades pesquisadas, o município de Acari apresentou o maior número 
de ações e a terceira cidade com o maior investimento do setor público de turismo. Em 
2017, registrou-se 20 ações voltadas para o desenvolvimento do turismo na cidade, com 

um total de valor investido de 634.040 reais. 

No município de Carnaúba dos Dantas, não foram encontrados no portal da 
transparência os valores investidos nas ações de desenvolvimento voltadas para o 
turismo. No entanto, foi possível localizar as principais ações realizadas no ano de 2017. 
Durante a visita in loco os gestores públicos enfatizaram a importância da revitalização 
e urbanização do atrativo Monte do Galo, no qual se tornou um dos maiores símbolos 
religiosos da região Seridó. 

Não sendo possível encontrar no portal da transparência parte das ações e valores 
investidos em turismo na cidade de Cerro Corá, os gestores complementaram em forma 
de lista as ações que têm maior destaque no que se trata ao desenvolvimento do turismo 
na cidade serrana. O fortalecimento no turismo de eventos impulsionou no crescimento 
e reconhecimento de eventos sociais da cidade, como por exemplo, o festival de inverno 

e a tradicional festa de São João Batista. 

Em Florânia, assim como as demais cidades, aborda as principais ações desenvolvidas 
para o desenvolvimento do turismo de acordo com os gestores do município e o portal 
da transparência do órgão público (os valores investidos não estão disponibilizados na 
página web). Entre as ações mencionadas, destaca-se a reforma ao santuário de Nossa 
Senhora de Fátima, no qual recebe dezenas de visitantes semanalmente. 

Em relação às nove cidades pesquisadas, o município de Lagoa Nova apresentou o 
maior investimento do setor público de turismo. Em 2017, registrou-se 10 ações voltadas 
para o desenvolvimento do turismo na cidade, com um total de valor investido de 
R$3.009.020. O maior investimento na cidade foi a construção do mirante santuário, 
custou exatamente R$1.001.000, segundo o portal da transparência. Esta ação se 
tornou o atrativo mais visitado do município serrano. 

Os valores investidos nas ações desenvolvidas no turismo na cidade de Serra Negra do 
Norte não estavam registrados no portal da transparência. Mas, os funcionários da 
secretaria de turismo do município justificaram que 70% dos projetos realizados na 
cidade estão voltados para o turismo ecológico. Partindo do pressuposto que o 

município é a única cidade do Seridó que contempla uma estação ecológica. 

Quanto às ações e investimentos do turismo na cidade de Jucurutu, não foram 
encontrados registros de ações e de valores investidos no portal da transparência. 
Durante as visitas no município, a secretaria de turismo da cidade mostrou-se 
indisponível para responder os formulários que auxiliariam na aquisição das 
informações sugeridas sobre as ações de desenvolvimento de turismo no município. 

O município de Jardim do Seridó, no ano de 2017, segundo o portal da transparência 
da cidade, investiu mais de R$796.000 em ações para o desenvolvimento do turismo. 
De acordo com o secretário de turismo da cidade, apesar de que o apoio aos eventos 
não somarem o maior investimento dentre as ações desenvolvidas, mas são os eventos 
em Jardim do Seridó que torna a cidade reconhecida nacionalmente. O secretário afirma 
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ainda que os eventos são responsáveis pela maior geração de renda informal no 
município. Logo, destaca os eventos Jardim Junino e Jardim Motofest. 

A cidade de São João do Sabugi não possui os valores investidos das ações para o 
desenvolvimento do turismo no município (não foram encontrados no portal da 
transparência nem fornecidos em pesquisa in loco). O jovem secretário de turismo da 
cidade afirma que foi no último semestre de 2019 que se iniciaram os projetos para o 
reconhecimento do potencial turístico do município. A criação do Conselho Municipal de 
Turismo, segundo o secretário, foi a melhor ação até o momento desenvolvida. 

Dos municípios pesquisados, sete possuem inventário da oferta turística (Acari, Lagoa 
Nova, Florânia, Cerro Corá, Serra Negra do Norte, Carnaúba dos Dantas e Jucurutu). 
Esse levantamento foi realizado por meio de parceria entre órgão público municipal de 
turismo e os cursos de turismo da UFRN (Universidade Federal do Rio Norte) e da 
UERN (Universidade Estadual do Rio Grande do Norte). 

Partindo dos dados encontrados, observa-se que a maior parte dos investimentos no 
setor turístico é a realização de obras de infraestrutura turística. Seja por meio de 
revitalização de obras antigas, construção de novos espaços (praça de eventos, por 
exemplo), ou construção e manutenção de infraestrutura específica nos atrativos. 

O fomento aos eventos também são ações relevantes, uma vez que a região pesquisada 
tem grande potencialidade em turismo de eventos. Devido à contextualização histórico-
cultural da região, destacam-se principalmente os eventos religiosos, que reúnem 
cerimonias de fé e festas sociais. Outros eventos que se destacam são o festival de 
inverno na cidade de Cerro Corá, o carnaval de Jardim do Seridó e o São João em São 

João na cidade de São João do Sabugi. 

É possível perceber também que os investimentos são aplicados a favor da inserção 
dos municípios ao projeto Geoparque Seridó, provenientes aos achados arqueológicos 
da região. Pode-se citar ainda, investimentos em cursos de capacitação e de qualidade 

no atendimento ao turista visando à melhoria dos serviços. 

Setor privado do turismo nas pequenas cidades do Seridó Potiguar 

O turismo, em sua atuação, articula os três setores da economia, movimenta o capital, 
gera emprego e renda e, por conseguinte, desenvolvimento. Devido a essa 
multidisciplinaridade de atividades associadas ao turismo, mensurar os números 
referentes ao setor se torna mais complicado. Segundo o IPEA (2015, p.46) “O grande 
desafio na produção de dados sobre a economia do turismo é que, diferentemente de 
outros setores da economia, nem toda a produção gerada nas atividades características 

do turismo [...] está associada ao turismo”. 

Nos Gráficos 1 e 2, pode-se comparar as mudanças no setor privado entre os anos de 
2010 a 2019 em relação a quantidade de equipamentos turísticos de 7 pequenas 
cidades pesquisadas que possuem inventariação turística: 

No contexto da iniciativa privada do setor turístico das pequenas cidades do Seridó, 
pode-se apontar que, os municípios possuem mais equipamentos de alimentos e 
bebidas. Seguidos dos meios de hospedagem de pequeno porte, agências de viagens 
e alguns equipamentos de lazer. 

Vale lembrar que não foi possível registrar informações e quantidades de equipamentos 
turísticos e empregos formais da iniciativa privada das cidades de Jardim do Seridó e 
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São João do Sabugi, uma vez que as mesmas não possuem inventariação turística e 
nem documentos que pudessem auxiliar no levantamento de dados. 

Nos gráficos 1 e 2, evidencia-se a predominância de equipamentos gastronômicos na 
região, e, logo em seguida os setores de hospedagem e as empresas que atuam com 
eventos. Nesse comparativo, observa-se que ocorreu um aumento nos equipamentos 
de A&B nas cidades de Cerro Corá, Jucurutu, Lagoa Nova e Serra Negra do Norte, e 
em contrapartida, houve uma queda destes na cidade de Acari. Nota-se ainda que os 
números de equipamentos turísticos tiveram crescimento considerável em relação aos 
anos de 2010 a 2019. 

Em Acari, a queda no setor de A&B e de meios de hospedagem, deu-se devido à 
escassez de água que prejudicou seu principal atrativo turístico, o açude Gargalheiras, 
afetado pela escassez de chuvas que assola a região desde 2011. A região Seridó é 
integrante de uma área natural comum aos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, 
submetida constantemente a períodos de forte estiagem e calor intenso, típica do 
semiárido. As secas marcaram fortemente a geografia do lugar, assim como sua 
população e modo de vida (PDITS SERIDÓ, 2011). 

O Gráfico 3 aborda a relação de que o turismo e a iniciativa privada implicam, juntos, no 
aspecto econômico e na geração de negócios e postos de trabalho para os residentes 
dessas pequenas cidades. Em virtude disso, a iniciativa privada gera, atualmente, uma 
estimativa de 1.062 empregos formais. 

Dessa forma, empresários apresentaram seu ponto de vista em relação ao 
desenvolvimento do turismo na região, enaltecendo os aspectos econômicos 
positivamente e apontando negativamente a violência, que alteraria o cotidiano pacato 
das pequenas cidades, e, a desvalorização cultural que pode ocorrer devido ao choque 
de cultura entre residente e visitante. 

Foi observado que a relação entre setor público e setor privado, ainda, dar-se de forma 
discreta, eles não atuam de forma conjunta, como deveria ser. Quando questionados no 
tocante as ações conjuntas com o setor público, apontaram que participam de cursos 
de capacitação profissional ofertado por meio do SEBRAE/RN e apoiam os eventos por 
meio de patrocínio. Na visão dos empresários, as dificuldades encontradas para efetuar 
parcerias seriam: a falta de apoio à iniciativa do órgão público, que deve promover, 
através das Secretarias de Turismo municipais, reuniões para discutir os assuntos 
pertinentes ao turismo. Para criação de projetos e investimentos no setor. 

Nessa perspectiva de parcerias para o desenvolvimento do turismo, foi questionado 
sobre as ações do setor público e se os empresários tinham conhecimento dessas 
ações. Muitas das ações de planejamento do turismo são discutidas nas reuniões 
realizadas pelo Conselho de Turismo do Polo Seridó que é “composto por 
representantes dos setores envolvidos com a atividade turística, abrangendo o poder 
público, o setor privado, a comunidade científica e a sociedade civil” (REGIMENTO 
INTERNO DO CONSELHO DE TURISMO DO POLO SERIDÓ, art.6, p. 5). 

Terceiro setor nas pequenas cidades do Seridó 

Com o objetivo de promover ações sociais e atividades que envolvem a demanda pela 
reinvidicação de determinadas causas, as instituições privadas de caráter não lucrativo 
ou terceiro setor, das pequenas cidades pesquisadas, atualmente, não atuam de forma 
regulamentada na sociedade. 
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Os motivos que foram pontuados durante a pesquisa in loco, de acordo com ex-
contribuintes dessas instituições foram os seguintes: 

Quantidade insignificativa de mão de obra voluntária;Ao decorrer das realizações de 
atividades sociais, a ausência do apoio público e privado impulsionou na informalidade 
das instituições do terceiro setor;Falta de participação e interesse da sociedade 
civil;Ausência de tempo do voluntariado e falta de recursos materiais para promover o 

desenvolvimento do bem-estar social;Gestão sem transparência. 

Logo, não foram identificadas durante a pesquisa entidades do terceiro setor que atuem 
de forma efetiva nas nove pequenas cidades citadas. As identificadas são associações, 
que já atuaram, mas que até o momento atual não desenvolvem nenhuma atividade. 

 
Conclusão 

 

O turismo é uma nova perspectiva para a visibilidade da região Seridó Potiguar, surgindo 
como uma nova atividade econômica a ser explorada, isso porque ela é capaz de 
impulsionar o desenvolvimento socioeconômico e sustentável dos locais onde acontece 
essa prática. A partir da análise dos resultados apresentados pode-se considerar que o 
turismo está se desenvolvendo de forma lenta e gradual nas pequenas cidades. 

O setor público atua como principal agente provedor do desenvolvimento do turismo por 
meio de ações que visam o crescimento da atividade turística na região. De fato, a maior 
participação é o do poder público municipal das pequenas cidades que se dá, 
principalmente, através da realização de obras de infraestrutura turísticas e não 
turísticas. 

Em relação ao setor privado, com base nos dados apresentados, pode-se concluir que 
houve crescimento no âmbito de equipamentos, porém, é um setor que convive com 
inúmeras dificuldades, como a seca e a crise econômica, que ocasionam o baixo fluxo 
turístico na região, dificultando a permanência dessas empresas no mercado. Os 
empresários do setor lamentam a falta de infraestrutura das cidades, de investimentos 

no turismo e de apoio do setor público à iniciativa privada. 

No tocante ao terceiro setor, a maior dificuldade encontrada foi a ausência de atuação 
desse segmento da sociedade que facilitaria a relação da população com o setor público 
e privado. As entidades encontradas identificadas na pesquisa de campo, atualmente, 

não estão em funcionamento. 

Assim, são diversos fatores que afetam o crescimento da atividade turística nas 
pequenas cidades do Seridó. Observou-se que os três setores não estão atuando de 
forma conjunta para o desenvolvimento do turismo, e isso pode ser um fator que está 
dificultando o crescimento do turismo na região, planos e projetos devem ser 
desenvolvidos para que haja esse engajamento dos setores. A inclusão da população 
na atividade também é um fator ainda a ser trabalhado. 

As dificuldades ao realizar a elaboração deste estudo foram principalmente a limitação 
do tempo da pesquisa e a ausência de informações do setor público para o 
levantamento de dados de empregos e equipamentos voltados ao turismo nas cidades 
de Jardim do Seridó e São João do Sabugi. Essas cidades não possuem inventário 
turístico ou registros documentais para o levantamento das informações necessárias. 
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Logo, com a elaboração deste trabalho e com as conclusões obtidas, é possível 
considerar que esta pesquisa pode ser um meio para contribuir para outros estudos na 
área, tanto para a academia quanto para os poderes legislativos e executivos das 
cidades. Sugere-se que novas pesquisas no setor sejam desenvolvidas para que 
possam, por meio delas, identificar novas questões que afetam o desenvolvimento do 
turismo nessa região e gerar possíveis soluções para esses problemas. 
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Anexos 

 

 

Figura 1. Mapa com a localização das cidades e o recorte espacial da pesquisa; Fonte: 
Autores, 2020. 
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Figura 2. Faixas de desenvolvimento humano municipal; Fonte: Atlas do 
Desenvolvimento Humano, 2013. 

 

 

Figura 3. Posição das cidades pesquisadas em rankings estadual e nacional, 2013; 
Fonte: (Site Deepask, 2013) 
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Figura 4. IDHM das cidades pesquisadas, 2013; Fonte: (Site deepask, 2013). 

 

 

Figura 5. IDHM de Acari – Indicadores; Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 
2013. 

 

 

Figura 6. IDHM de Lagoa Nova – Indicadores; Fonte: Atlas do Desenvolvimento 

Humano, 2013. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3474 

 

 

 

Figura 7. IDHM de longevidade das cidades pesquisadas; Fonte: (Site deepask, 2013). 

 

 

Figura 8. Indicativo de renda das cidades pesquisadas; Fonte: (Site deepask, 2013). 
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Figura 9. Indicativo de acesso à educação das cidades pesquisadas; Fonte: (Site 
deepask, 2013). 

 

 

Gráfico 1. Número de empresas privadas no setor do turismo nas pequenas cidades 

(2010); Fonte: Azevedo, 2014 (Adaptado pelos autores, 2019). 
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Gráfico 2. Número de empresas privadas no setor do turismo nas pequenas cidades 
(2019); Fonte: Projeto de inventariação do Seridó realizada entre os anos de 2016 a 

2019 (Adaptado pelos autores 2020). 

 

 

Gráfico 3. Empregos formais no turismo nas pequenas cidades (2016 - 2020); Fonte: 
Projeto de inventariação do Seridó realizada entre os anos de 2016 a 2019 (Adaptado 

pelos autores, 2020). 
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TÍTULO: O NARRADOR EM “OS BRUTOS”, DE JOSÉ BEZERRA GOMES 

Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre o tipo de narrador presente no 
livro Os Brutos (1938), de José Bezerra Gomes. Para tanto, fundamentamo-nos nos 
estudos de Gérard Genette (2017), no que diz respeito às definições dos tipos de 
narradores encontrados na literatura, e nos de Bakthin (2003), que discute sobre os 
tipos de narradores presentes em um romance. Isto, além dos estudos de Philippe 
Lejeune em O pacto autobiográfico (2008), no qual o autor argumenta, dentre outros 
assuntos, as características de um romance autobiográfico. Portanto, nossa hipótese é 
que a obra em questão apresenta dois tipos principais de narradores, os quais 
denominamos, de acordo com Bakhtin, autor primário e secundário. O autor secundário 
é uma criação do primeiro autor, que, por sua vez, foi criado pelo ato da leitura. Assim, 
isso permite que o narrador mude livremente, sem que, às vezes, o leitor perceba qual 
voz está falando no momento. Por fim, nossa hipótese também é de que há 
características autobiográficas no livro, caracterizados pelas vivências do próprio autor 

que se assemelham com personagens e situações citadas. 

 
 
Palavras-chave: Narrador. Os Brutos. Romance Brasileiro. Teoria da Literatura. 

TITLE: THE NARRATOR OF "OS BRUTOS", BY JOSÉ BEZERRA GOMES 

Abstract 

 

The present work aims to discuss the type of narrator present in the novel Os Brutos 
(1938), by José Bezerra Gomes. To this end, we are based on Genette (2017), with 
regard to the definitions of the types of narrators found in literature, and on Bakthin 
(2003), who discusses the types of narrators present in a novel. This, in addition to 
Philippe Lejeune’s O pacto autobiográfico (2008), in which the author argues, among 
other subjects, the characteristics of an autobiographical novel. Therefore, our 
hypothesis is that Gomes’ novel presents two main types of narrators, which we call, 
according to Bakhtin, primary and secondary authors. The secondary author is a creation 
of the first author, who, in turn, is created by the act of reading. Thus, this allows the 
narrator to change freely, without a clear definiton on which voice is currently speaking. 
Finally, our hypothesis is also that there are autobiographical characteristics in the novel, 
characterized by the author's own experiences that resemble the characters and 
situations mentioned. 

 
 
Keywords: Narrator. Os Brutos. Brazilian Novel. Literary Theory, 
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Introdução 

José Bezerra Gomes é natural da cidade de Currais Novos/RN. É romancista e poeta, 
autor dos romances regionais Por que não se casa, Doutor? (1944), Os Brutos (1938) e 
A Porta e o Vento (1974). Não há muitas informações sobre Bezerra Gomes nos livros 
de literatura, podendo ser encontradas algumas coisas na Enciclopédia da Literatura 
Brasileira, dirigida por Afrânio Coutinho e J. Galante de Souza, na antologia Literatura 
do Rio Grande do Norte, organizada pelas professoras Constância Lima Duarte e Diva 
Maria Cunha Pereira de Macedo, em A poesia e o poema do Rio Grande do Norte, de 
Moacy Cirne, e na monografia Uma história de romance de 30 (MIRANDA, 2013). 
Portanto, apesar de não haver informações concretas, algumas fontes mencionam que 
a sua data de nascimento foi no dia 9 de março de 1911 (MIRANDA, 2013). 

Quanto aos seus romances, estes têm como característica o cenário dessa pequena 
cidade onde ele nasceu, na qual são construídos personagens que se adequam às 
figuras da cidade. Dessa forma, acredita-se que ele foi um dos primeiros a falar sobre a 
rota do algodão na região do Seridó (MIRANDA, 2013). Sendo assim, Os Brutos (1938) 
é um romance de 24 capítulos cuja história se desenvolve em Currais Novos/RN, vezes 
narrada pela voz de um menino que observa os acontecimentos da cidade e percalços 
da sua vida na casa dos seus tios, vezes contada por um narrador onisciente que tudo 
vê, inclusive os segredos dos personagens da pacata cidade. Essa mescla de diferentes 
narradores é incomum na literatura, tendo em vista que, nesse romance, o narrador se 
transforma dentro de um mesmo capítulo de uma forma muito sutil. O que, para alguns 
críticos literários, pode ser uma falha ou algo que diminui o valor literário do romance, já 
que há uma quebra de coerência da narrativa, prejudicando a verossimilhança do 
romance. Enquanto isso, para outros, desperta o interesse em analisar como o autor 
conseguiu fazer isso sem deixar que a obra perdesse o seu objetivo: narrar a vida das 
pessoas daquela pequena cidade e mostrar a vida de um menino que mais tarde fora 
levado a deixa-la. Dessa forma, o final do romance mostra a partida do interior, história 
comum para muitos nordestinos, que deixaram o nordeste em busca de emprego. 

Assim, o personagem/narrador se despede das suas raízes. 

 
Metodologia 

 

Metodologicamente, o trabalho tem como corpus o romance Os Brutos (1938) de José 
Bezerra Gomes. Nessa perspectiva, temos como objetivo fazer uma análise dos tipos 
de narradores presentes na obra, haja vista a mudança de perspectiva, voz e 
distanciamento identificados nela no que diz respeito à narração da história. Para tanto, 
fundamentamo-nos nos pressupostos de Gérard Genette (2017) no que se refere aos 
tipos de narradores existentes na literatura, de Bakthin (1997) sobre os dois tipos de 
narradores construídos a partir da leitura, e de Philippe Lejeune em seus estudos a 
respeito do romance autobiográfico, a fim de apontar características presentes na obra. 

 

Resultados e Discussões 

 

De acordo com Genette (2017), a escolha do romancista quanto ao tipo de narrador não 
se dá a partir do nível gramatical, e, sim, a partir de uma atitude narrativa. Sendo assim, 
ele pode decidir se a história será contada por um narrador que está ou não envolvido 
nela. Dessa forma, eles são denominados como narrador heterodiegético (não participa 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3479 

 

da história) e homodiegético (integra o enredo como personagem). Há, ainda, variações 
dentro desse último tipo: o narrador que, além de integrar a história, é o 
herói/protagonista desta (ou seja, autodiegético), e o narrador que é um personagem 
secundário, que observa e narra de acordo com as suas percepções (homodiegético). 

O romance Os Brutos (1938), de José Bezerra Gomes, apresenta ao menos dois tipos 
principais de narrador: o heterodiegético e o autodiegético, às vezes vagando ao 
homodiegético. Podemos notar isso logo no primeiro capítulo, tendo em vista que, de 
início, o narrador se mantém distante da narrativa, tendo domínio, inclusive, sob os 
pensamentos dos personagens. Como exemplo, temos o trecho a seguir, no qual o 
narrador falava a respeito de Seu Tota: “[...] Necessitava do chofer para dirigir o carro 
nas suas viagens e sabia que não era fácil encontrar outro em Natal que quisesse vir 
para o interior” (GOMES, 2011, p. 14). Entretanto, no último parágrafo, ele se posiciona 
dentro da diegese, tornando-se autodiegético: “Naquele instante porém o meu coração 
começou a bater. Esqueci que estava no circo e que estava ouvindo a música tocando 
um dobrado executado por mestre Zé Roberto e acompanhado por Chico Pistom e João 
Trombone. Meus olhos podiam olhar para onde olhassem: eram Rica que eles 
estavam vendo...” (GOMES, 2011, p. 15, grifos nossos). Assim, tendo em vista que a 
escolha da atitude narrativa parte do romancista, é interessante questionar a razão 
dessa decisão do narrador de construir três tipos de vozes narrativas dentro desse 
romance. Até porque, se os tipos de narrador são variações de como a diegese é 
narrada pelo menino, como ele teria domínio sob os pensamentos e atitudes de outros 
personagens, como Jesus (o chofer), Seu Tota, Tio Lívio, entre outros personagens, 
sendo o narrador apenas mais um personagem? E, supondo que ele não seja esse 
narrador heterodiegético, como este vaga de um para o outro de forma tão brusca? 

Nesse sentido, retomamos a reflexão de que, para alguns críticos literários, essas 
rupturas no que diz respeito às vozes narrativas e mudança de níveis (extradiegético e 
intradiegético) podem ser vistas como “falhas” na construção do romance, pois 
“quebram” a versossimilhança do relato, causando um certo distanciamento do leitor em 
relação àquilo que lê. Um exemplo claro é quando o narrador, aparentemente 
autodiegético (o menino), está narrando a partir do seu ponto de vista e, em seguida, 
começa a narrar tudo como se estivesse fora da diegese. Ou seja, o narrador passa de 
autodiegético para heterodiegético e não há nada que esclareça para o leitor que houve 
essa mudança na narrativa, o que pode levá-lo a questionar sobre quanto esse narrador 
autodiegético tem de domínio sobre os outros personagens, por exemplo. 

Vejamos, a seguir, trechos retirados dos capítulos 6, 8 e 19 respectivamente, que 
exemplificam o que foi dito. Dessa forma, podemos observar que há uma grande ruptura 
na atitude narrativa e até mesmo do nível em que está o narrador. Assim, no capítulo 6, 
o narrador fala sobre João sacristão: “Ficava todo orgulhoso e radiante, vendo que as 
moças e as mulheres e até os homens reparavam que era ele quem estava ajudando o 
padre na missa. E sentia feliz, considerado, cheio de graça de Deus e do respeito do 
povo” (GOMES, 2011, p. 24), demonstrando domínio sob o que sente esse personagem 
ao ajudar o padre na igreja. Já em outro capítulo, o narrador adentra os pensamentos 
de tio Lívio, ao ser rejeitado por rica: “Tinha então vontade de agarrá-la pelo pescoço, 
meter-lhe a mão aberta na cara, do sangue espirrar pelo nariz. Mas então fazia nada. 
Faria era que não via a puta acordada e querendo” (GOMES, 2011, p. 30). Além disso, 
destacamos esse último trecho retirado do capítulo 19, no qual o menino conta que ele 
e a mãe vão visitar D. Mocinha e seu marido, Seu Duca. Em parte da diegese, ele se 
comporta como personagem e, em seguida, aparenta saber o que este última pensa: “E 
vivia calculando no juízo como devia de fazer tudo. E de tanto calcular começou a 
sonhar, a ter uns sonhos horríveis que o deixava aniquilado quando acordava...” 
(GOMES, 2011, p. 51), uma passagem que nos faz questionar como, de fato, esse 
personagem em específico (o menino) tem de domínio não só sob as situações em que 
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não está presente, e como personagem, não devia saber, mas também sob o domínio 
psicológico que ele tem sob os outros. 

Nessa premissa, a tabela a seguir (ver tabela em anexos) irá exemplificar o que foi 
discutido. Nela, estão marcadas as ocorrências de cada tipo de narrador, incluindo os 
momentos em que dois tipos aparecem no mesmo capítulo. Assim, podemos notar que, 
na maioria das vezes, o narrador heterodiegético se transforma em autodiegético, e 
vice-versa. Assim, para deixar claro esses eventos, sublinhamos os capítulos no quais 
há mais de um tipo de narrador (visualizar a tabela em anexos). 

Enquanto isso, o contrário, ou seja, ocorrências de mudanças do narrador 
heterodiegético para o autodiegético, também são encontradas no romance. Além da 
mudança já citada logo no primeiro capítulo, na qual a narração passa do nível 
extradiegético (ou seja, fora da diegese) para o nível intradiegético (dentro da diegese), 
notamos também outros exemplos importantes para a nossa reflexão: “E foi indo assim 
até o dia que deu para chorar feito um menino. Foi quando nos seus sonhos com Rica 
apareceu um homem querendo matá-lo. Deitava-se na rede, cobria-se da cabeça aos 
pés, ia pegando no sono e de repente acordava com as passadas do homem entrando 
na cela. Levantava-se. Procurava o homem. E não era ninguém. E assim levava a noite 
toda. Deitava-se. Levantava-se. Tornava a se deitar. Tornava a se levantar. E as 
passadas do homem entrando na cela e, quando ia ver, não era ninguém” (GOMES, 
2011, p. 41). Em seguida, no mesmo capítulo, o narrador diz: “[...] E dizia para tio Abdias, 
referindo-se a mim: - Não vês esse de Branca? Vai no mesmo caminho do tio. Eu 
poderia seguir o caminho de tio Lívio. Mas o seu Aldair, não, que ainda, felizmente, tinha 
ela para olhar por ele” (GOMES, 2011, p. 42), havendo, assim, outra mudança brusca 
de narrador. 

Nessa premissa, a respeito do primeiro trecho destacado no parágrafo anterior, é 
importante refletir ainda sobre ele e acrescentamos, a seguir, mais um trecho para ser 
analisado juntamente: “Tio Lívio ia ouvindo rindo por dentro e gostando. Sabia que Rica 
estava falando era de ciúmes. [...] Só não gostou foi quando, no meio da briga, ela 
encheu a boca com o nome de Jesus” (GOMES, 2011, p. 29), nesses trechos, retirados 
de capítulos diferentes, podemos perceber que o narrador em questão, mesmo sendo 
heterodiegético (haja vista que tem domínio sob os pensamentos do personagem, bem 
como narra do ponto de vista de alguém que está fora da história), têm uma aproximação 
com esse personagem em específico. O que nos leva a questionar em qual nível o 
menino, que já assumimos ser o narrador autodiegético desse romance, tem poder sob 
os outros personagens e sob o próprio narrador heterodiegético. Dessa forma, o trecho 
a seguir, retirado do capítulo 5, demonstra que o menino em questão tem mesmo um 
carinho por esse tio: “Naquela casa eu era a única pessoa que se orgulhava de tio Lívio 
e tinha vontade de crescer de ser homem, só para ser como ele: ter muitos filhos 
apanhados e muitas mulheres da vida” (GOMES, 2011, p. 23). Assim, até mesmo no 
primeiro capítulo, o narrador autodiégetico demonstra também ter um interesse por Rica, 
que por coincidência ou não, é a “namorada” do tio: “Meus olhos podiam olhar para onde 
olhassem: eram Rica que eles estavam vendo...” (GOMES, 2011, p. 15). 

Por fim, apesar de menos expressiva, também destacamos a presença do narrador 
homodiegético (personagem secundário narrando a diegese), quando o menino narra 
uma história da qual não é o protagonista. Portanto, no trecho destacado a seguir 
percebemos que apesar de o narrador falar sobre a desconfiança do Tio Lívio sobre as 
traições de Rica, essa era uma informação que ele como personagem poderia perceber 
a partir de sua observação ou o próprio tio poderia tê-lo dito: “A doença de tio Lívio tinha 
subido para a cabeça e o ciúme tomado conta do seu coração. Vivia brigando com Rica, 
desconfiando de que a puta o traía com Jesus e a matou dormindo com uma facada no 
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peito” (GOMES, 2011, p. 36). Depois, quando Rica morre assinada por Tio Lívio, o 
menino conta sobre a mãe e o outro menino que foram visita-la no cemitério: “No outro 
dia a mãe de Rica chegou. Ela e um menino. Chegaram e foram direto para a igreja. 
Depois a mãe de Rica foi até o cemitério. Seu Antônio, coveiro, foi também para mostrar 
onde tinha sido enterrada a morta. Disseram que ela chorou e rezou a tarde toda e foi 
preciso seu Antônio dizer que ia fechar o cemitério para poder sair” (GOMES, 2011, p. 
37, grifo nosso). Assim, tendo em vista que o narrador utiliza a palavra “disseram” para 
falar que a mãe da mulher chorou, notamos que ele não é onisciente e que mesmo não 
estando presente, obtendo informações de outras fontes. 

De acordo com Bakthin em Estética da criação verbal (2003), existem dois autores 
dentro de um romance: “O autor primário (não criado) e o autor secundário (a imagem 
do autor criada pelo autor primário)” (BAKTHIN, 2003, p. 389). O que significa que o 
autor primário é uma imagem construída no ato da leitura, ou seja, ele não é criado pelo 
autor e sim pelo próprio leitor no ato da leitura, enquanto o autor secundário é a imagem 
construída por esse primeiro autor. Portanto, podemos dizer que o autor primário em Os 
Brutos (1938) é o narrador heterodiegético, tendo em vista que não é personagem e 
analisa tudo de fora, sendo apenas uma imagen non creata. Isso porque o autor primário 
não pode ser uma representação, pois sua voz precisa ser superior e impessoal, sem 
apresentar qualquer toque pessoal. Enquanto o narrador autodiegético, representado 
pelo menino cujo nome iremos descobrir no capítulo 18, é autor secundário, haja vista 
que a sua imagem é criada pelo autor primário. 

Segundo Lejeune (2008, p. 49), a narrativa autobiográfica se define por: “Narrativa 
retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz da sua própria existência, quando 
focaliza especialmente sua história individual, em particular a história de sua 
personalidade”. Assim, em Os Brutos, temos um autor com muitas semelhanças com o 
narrador, haja vista o seu apego emocional com a cidade escolhida para ambientar a 
diegese (sua cidade natal) e suas vivências. O que pode levar o leitor a questionar se o 
romance não se encaixa como uma autobiografia. 

Chamo assim todos os textos de ficção em que o leitor pode ter razões de suspeitar, a 
partir das semelhanças que acredita ver, que haja identidade entre autor e personagem, 
mas que o autor escolheu negar essa identidade, ou, pelo menos, não afirmá-la. [...] A 
“semelhança” suposta pelo leitor pode variar de um vago “ar de família” entre o 
personagem e o autor até uma quase transparência que leva a dizer que aquele é o 
autor “cuspido e escarrado” (LEJEUNE, 2008, p. 25). 

O autor, assim como eles, morava na cidade mencionada no romance e viveu a época 
do cultivo de algodão e outros produtos na região, assim como os personagens do livro. 
Para exemplificar isso, destacamos um trecho em que o narrador heterodiegético fala 
sobre Seu Tota e sua venda de algodão: “Comprar algodão na folha era o mesmo que 
arrancar botija e não sabia mais o que possuía, tanto possuía” (GOMES, 2011, p. 
20). Assim, José Bezerra Gomes, bem como os personagens criados por ele, também 
habitou e conheceu essas figuras mencionadas no romance, características de cidade 
pequena. Ademais, menciona fatos constantes da vida do interior, na qual as pessoas 
que têm mais “condição” saem da cidade para estudar, enquanto outras deixam o sertão 
para encontrar oportunidade de emprego. Como podemos observar no trecho a seguir: 
“Os meninos que tinham ido estudar no Colégio de Santo Antônio em Natal estavam 
voltando. Naquele ano de safra só de Currais Novos foram doze. Seu Apropriano tinha 
um filho que acabara o curso ginasial no Atheneu e ia estudar Medicina na Bahia” 
(GOMES, 2011, p. 34). 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3482 

 

No entanto, apesar dessas semelhanças da vida do autor com a história contada na 
narrativa, não podemos afirmar que se trata de um romance autobiográfico. Isso porque 
para que o romance seja considerado uma autobiografia, é necessário que ele atenda 
ao pacto autobiográfico, que consiste em elementos que devem ter no livro que deem 
informações para o leitor de que se trata de uma narrativa escrita por uma pessoa 
contando sobre sua própria vida. Sendo assim, uma das principais regras desse pacto 

é que haja identidade de nome entre o autor, o narrador e a pessoa que fala. 

No caso do nome fictício (isto é, diferente do nome do autor) dado a um personagem 
que conta sua vida, o leitor pode ter razões para pensar que a história vivida pelo 
personagem é exatamente a do autor: seja por comparação com outros textos, seja por 
informações externas, ou até mesmo pela própria leitura da narrativa que não parece 
ser de ficção [...]. Ainda que tenha todas as razões do mundo para pensar que a história 
é exatamente a mesma, esse texto não é uma autobiografia, já que esta pressupõe, em 
primeiro lugar, uma identidade assumida na enunciação, sendo a semelhança produzida 

pelo enunciado totalmente secundária (LEJEUNE, 2008, p. 25). 

Dessa forma, no romance em questão a identidade assumida pelo narrador é diferente 
da identidade assumida pelo autor. No entanto, ainda assim não se pode negar que há 
traços autobiográficos na narrativa, mesmo que o autor tenha optado por não firmar o 
pacto. Assim, podemos notar que, apesar das rupturas, as vozes dos narradores se 
aproximam muito dos personagens, em alguns casos, demonstrando até uma acerta 
afeição por eles (no caso de Tio Lívio, por exemplo). O que nos leva a questionar se 
isso não se deve porque o autor está ligado de um jeito emocional ao romance, de modo 

que não consegue se distanciar dela. 

Finalmente, o menino, ou Sigismundo, como ficamos sabendo quase no fim do livro, é 
escolhido pelo autor para ser o narrador dessa história. Devido à sua proximidade e 
relação com as pessoas que habitam essa cidade, consegue narrar de diferentes 
perspectivas e tem domínio sobre todos os personagens. Sendo assim, é interessante, 
por último, refletir sobre o capítulo 18, no qual, como já mencionamos, é revelado pela 
primeira vez o nome do menino. Tendo em vista que desde o início da narrativa ele era 
apenas um menino como os outros, a partir desse ponto a narrativa segue mais pelo 
plano autodiegético e o distanciamento do menino da cidade de Currais Novos fez com 
que ele conseguisse sua identidade, o que pode ter relação com esse laço afetivo que 
o narrador tem com a cidade. Isto é, a partir do momento em que ele sai do domínio 
daquele ambiente, ele se centra mais em si mesmo. 

 
Conclusão 

 

O romance Os Brutos (1938), escrito pelo autor currais-novense José Bezerra Gomes, 
apresenta três tipos de narradores, sendo eles o heterodiegético, autodiegético e 
homodiegético. Assim, no romance há certas rupturas no que diz respeito à voz narrativa 
e ao nível diegético, o que pode causar a verossimilhança do romance, diminuindo o 
seu valor literário. 

Sendo assim, nossa conclusão é de que o romance em questão apresenta, de acordo 
com Bakhtin (2003), o autor primário e secundário, representados pelo narrador 
heterodiegético e autodiegético, respectivamente, o que poderia, de certa forma, facilitar 
essas mudanças. Ademais, apesar de o pacto autobiográfico não ser firmado, o livro 
tem traços autobiográficos, de modo que a escolha do autor pelo menino para contar as 
histórias dessa pequena cidade, pode ser uma escolha guiada pela sua própria relação 
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com esta e os seus personagens. Dessa forma, o narrador, ainda que seja um 
personagem, pode ter uma certa onisciência, adquirida pela intenção do autor de 

construir um narrador que conte a história através da voz de um menino. 

 
Referências 

 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Martins Fontes: São Paulo, 2003, 414 

p. 

GENETTE, Gérard. Voz. In:__. Figuras III. Edição Liberdade: São Paulo, 2017, p 288-
350. 

GOMES, José Bezerra. Os Brutos. Sebo vermelho: Natal/RN, 3 ed, 2011, 65 p. 

LEJEUNE, Philippe. NORONHA, Jovite Maria Gerheim (Org). O pacto 
autobiográfico. Editora UFMG: Belo Horizonte, 2008, 404 p. 

MIRANDA, José Américo. José Bezerra Gomes: o romance quer ser poema. O Eixo e 
a Roda, Belo Horizonte, v. 22, p. 89-107, 2013 

 
Anexos 

 

 

Tabela 1 - Tipos de narrador em "Os Brutos" 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3484 

 

CÓDIGO: HS0691 

AUTOR: SAYONARA PATRICIA AZEVEDO DA COSTA 

ORIENTADOR: NEDJA LIMA DE LUCENA 

 

 

TÍTULO: Instanciações da construção transitiva em dados orais: o que revela a 

semântica dos verbos? 

Resumo 

Este estudo faz parte da investigação sobre a construção transitiva, focalizando os tipos 
semânticos de verbos que podem e estão fundidos em ocorrências (tokens) dessa 
construção. A CT, no polo da forma, apresenta configuração sintática que se caracteriza 
por dois argumentos (Sintagmas Nominais) em torno de um verbo, correspondendo às 
relações gramaticais de sujeito e de objeto direto. No polo da função, essa configuração 
está diretamente relacionada a um significado geral que envolve “alguém agir 
intencionalmente a fim de causar uma mudança numa entidade paciente”. A partir desse 
sentido, o falante estende o arranjo sintático SN V SN dessa construção para referir 
outros tipos de eventos que se afastam do significado geral a ela associado, isto é, a 
forma é pareada com sentidos diversos. A investigação dos tipos semânticos de verbos 
que podem se alinhar à construção transitiva visa colaborar na compreensão do 
fenômeno de chunking. Sendo a construção transitiva produtiva, pode licenciar usos 
mais idiomáticos, ou seja, um token dessa construção, como "João tomou a água de 
coco", a partir de sua alta frequência, permite que outras ocorrências, sejam 
interpretados como uma única unidade seja associada a essa construção. Para tanto, 
esta pesquisa é sustentada com base nos conceitos teóricos e metodológicos da 
Linguística Funcional Centrada no Uso, (ou Usage-based Linguistics na literatura 
inglesa), conforme Martelotta (2011), Bybee (2010) e Furtado da Cunha, Bispo e Silva 
(2013). 
 
Palavras-chave: Funcionalismo; Construção Transitiva; Verbos. 

TITLE: Instances of transitive construction in oral data: what does the semantics of verbs 

reveal? 

Abstract 

 

This study is part of the investigation on the transitive construction, focusing on the 
semantic types of verbs that can be merged into tokens of that construction. The CT, at 
form pole, presents a syntactic configuration that is characterized by two arguments 
(Nominal Phrases) around a verb, which correspond to the grammatical relations of 
subject and direct object. At the function pole, this configuration is directly related to a 
general meaning that involves "someone acting intentionally in order to cause a change 
in a patient entity". From this sense, the speaker extends the syntactic arrangement SN 
V SN of the construction to refer to other types of events that depart from the general 
meaning associated with it, that is, the form is paired with different meanings. The 
investigation of the semantic types of verbs that can be aligned with the transitive 
construction aims to collaborate in the understanding of the chunking phenomenon. . 
Since the transitive construction is productive, it can license more idiomatic uses, that is, 
a token of that construction, as "João tomou a água de coco", from its high frequency, 
allows other occurrences, interpreted as a single unit and be associated with this 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3485 

 

construction For this, the research is based on the theoretical and methodological 
concepts of or Usage-based Linguistics, according to Martelotta (2011), Bybee (2010), 

Furtado da Cunha, Bispo e Silva (2013). 

 
 
Keywords: Functionalism; Transitive Construction; Verbs 

Introdução 

Vinculado ao projeto de pesquisa “Da construção transitiva à construção idiomática: 
aspectos cognitivos-interacionais da relação forma-função (PVF17078-2019)” que 
examina a relação forma-função estabelecida entre a construção transitiva (CT) e um 
tipo de construção idiomática (CI), este trabalho está em execução, desde agosto de 
2019, e se alinha à área de pesquisa em Teoria da Análise Linguística. 

Este estudo objetiva examinar a relação entre os tipos semânticos de verbos e sua 
manifestação em ocorrências (tokens) da CT. Para tanto, entendemos que a essa 
construção é formada por uma combinação que, de um lado, possui uma forma 
composta sintaticamente por Sujeito + Verbo + Objeto Direto ou [SN V SN], e de outro, 
uma função, que assinala a ideia de alguém agindo intencionalmente para causar uma 
mudança numa entidade paciente, ou seja, o agente, quando realiza uma ação afeta o 
paciente (CHAVES, 2020). Um exemplo de construção transitiva em português é: “O 
João comeu a maçã”, em que “João” intencionalmente ingere o elemento “maçã”. 

A noção de construção pode ser entendida como um par convencionalizado que une 
forma (sintática e/ou fonética e fonológica) com significado (funções semântica, 
pragmática e discursiva). Trata-se de um esquema geral no qual os elementos 
gramaticais são instanciados. As construções são concebidas como unidades 
simbólicas convencionalizadas, organizadas em redes e tomadas basicamente como 
esquemas cognitivos do mesmo tipo dos que existem em outros domínios da cognição 
(GOLDBERG, 2006; LANGACKER, 2008). Em outras palavras, as construções são 
virtuais, isto é, são abstrações que “se instanciam no uso linguístico por meio de 
ocorrências específicas, os construtos. Logo, uma construção é uma generalização com 
base em construtos do mesmo tipo”, explicam Furtado da Cunha e Lacerda (2017, p. 
20, grifo nosso). Em face disso, a abordagem construcional afirma que as construções 
gramaticais devem ser tomadas como as unidades primárias da língua. 

Pinheiro (2015), apoiado em Goldberg (2006), explica que as construções de uma língua 
podem apresentar diferentes graus de complexidade. Assim, em português, vocábulos 
(“a”, “abacaxi”, “gato”), estruturas morfológicas (“des-V” – desligar), expressões 
idiomáticas preenchidas (“chutar o balde”, “bater as botas”), idiomatismos formais 
parcialmente preenchidos (“dar uma de ADJ” – dar uma de maluco), construção 
ditransitiva (SUJ V OD OI – Francisco deu uma peteca para Fidel), dentre outros casos 
são exemplos de construções que se organizam no português. 

O sentido central da CT (alguém agir intencionalmente a fim de causar uma mudança 
numa entidade paciente) pode ser ampliado, isto é, alicerçado nesse sentido, o falante 
estende a moldura sintática [SN V SN] da construção transitiva para abarcar outros tipos 
de eventos que se afastam do significado prototipicamente a ela associado, isto é, a 
forma é pareada com sentidos diversos, assinalando um caso de polissemia. 

Face o exposto, o trabalho que foi desenvolvido na Iniciação Científica compreende o 
estágio de coleta e decodificação de dados linguísticos, a saber, instanciações da CT, 
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a partir de amostras de língua falada que foram apuradas do Banco Conversacional de 
Natal (FURTADO DA CUNHA, 2011), com o intuito de investigar especificamente o perfil 
semântico dos verbos que ocorrem com essa construção. Os problemas que norteiam 
este estudo são: (i) como se manifesta a relação entre o sentido do verbo e o sentido 
construcional nas instanciações da construção transitiva? (ii) quais os tipos semânticos 
de verbos que podem ser arrolados no corpus de análise? 

 
Metodologia 

 

A presente pesquisa é de natureza básica e de abordagem qualitativa (SILVA; 
MENEZES, 2005), uma vez que, de acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 51), a 
pesquisa de natureza básica “objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço 
da ciência sem aplicação prática prevista”. Já a abordagem qualitativa considera que há 
uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável 
entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em 
números [...] O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador 
é o instrumento-chave. [...] O processo e seu significado são os focos principais de 
abordagem. [...] as questões são estudadas no ambiente em que elas se apresentam 
sem qualquer manipulação intencional do pesquisador (PRODANOV; ERNANI, 2013, p. 

70). 

Desse modo, o trabalho está centrado nos dados existentes no Banco Conversacional 
de Natal (FURTADO DA CUNHA, p. 2011), que se caracteriza por ser formado por um 
conjunto de conversações espontâneas mostrando os diferentes usos da língua em 
falas do dia a dia, cujo intuito principal não é focar na linguagem utilizada, mas sim na 

interação do uso da fala. 

Os textos analisados correspondem a 10 conversas (C), intituladas: Biblioteca (C1); 
Discussão (C2); Cursinho (C3); Música (C4); Pagamentos (C5); Esportes (C6); Família 
(C7); Conversa na calçada (C8); Jogo de futebol (C9) e Vídeo game (C10). 

Foram coletadas, a princípio, orações com padrão sintáticas [SN V SN]. No entanto, por 
se tratar de um banco de dados orais, é comum encontrar pausas, hesitações, 
truncamentos, expressões cortadas, o que dificulta o rastreio dessas expressões. Dessa 
forma, consideramos a aparição do bloco V + SN, antecedido de sujeito (SN₁) explícito 
ou não, a fim de verificar o que os dados poderiam nos apontar, já que certas expressões 
como “dar uma de doido” podem aparecer com o verbo em diferentes conjugações. 
Sobre isso, ressaltamos que levamos em conta a ocorrência do verbo (token) em suas 
mais diversas manifestações, sobretudo, porque o foco da pesquisa são os tipos 
semânticos de verbos. 

Desse modo, coletamos orações com as seguintes estruturas: verbo + nome (sem 
determinante), verbo + determinante (artigo/numeral), verbo + determinante/modificador 
(artigo/numeral com adjetivo) + nome, e outras expressões. Para tanto, devemos 
entender que a análise linguística se dá a partir de uma cláusula (ou oração), que para 
Rodrigues (2009, p. 43) “entende-se por cláusula uma construção frasal básica (frases 
simples) que pode fazer parte de outra frase, compondo, assim, frases compostas e 

complexas. Envolve verdades e interesses universais”. 

Para fins teóricos, o estudo está alicerçado em trabalhos, como os de Furtado da Cunha, 
Bispo, Silva (2007); Costa (2007); Bybee (2010) que discutem aspectos da Linguística 
Funcional Centrada no Uso (LFCU). Com isso, para a obtenção dos dados foi coletado 
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através das amostras de frequência as orações simples, com forma sintática padrão [SN 
V SN], que geralmente servem de ponto de referência para a descrição gramatical: a 

oração principal, declarativa, afirmativa, ativa (GIVÓN, 2001). 

Nesse campo teórico, busca-se examinar o papel da frequência de um dado padrão 
linguístico, uma vez que a frequência de uso assinala as estratégias de comunicação 
consideradas pelos falantes de uma língua (MARTELOTTA, 2008; BYBEE, 2006). O 
tratamento dos dados foi organizado da seguinte maneira: a) Leitura da literatura 
especializada; b) Exame do corpus e coleta dos dados empíricos; c) Investigação dos 
tipos semânticos de verbos; d) Análise da estrutura sintático-semântica das amostras 
coletadas à luz do referencial teórico adotado; e) Observação dos padrões de frequência 
de uso, conforme assinala o referencial teórico. Foram coletados um total de 186 
ocorrências para análise. 

 

 

Resultados e Discussões 

 

Para início das discussões teóricas, é interessante lembrarmos que os estudos 
linguísticos acerca das línguas humanas se consolidaram como ciência a partir da obra 
póstuma de Ferdinand Saussure, em 1916. Embora se reconheça que a língua poderia 
ser analisada em três categorias, no sistema, na sua estrutura e na sua função, num 
primeiro momento, a função foi deixada de lado. Só a partir dos estudos advindos do 
chamado Círculo Linguístico de Praga, de 1926, o termo função passou a ter um lugar 
diferente nos estudos linguísticos, ou seja, os linguistas de Praga passaram a defender 
a função como algo essencial para a investigação das línguas naturais. 

Entretanto, Campos, Machado e Castanheira (2016, p. 9) dizem que “os linguistas do 
Círculo de Praga utilizavam o termo mais próximo do que depois caracterizará 
Funcionalismo, isto é, no sentido de que cada estrutura evidencia uma função 
comunicativa na língua. Assim, para o pensamento funcionalista, não há formas 
diferentes que evidenciem significados iguais; [...] A corrente funcionalista da linguagem 
defende que a estrutura das línguas é moldada a partir da intenção comunicativa dos 
falantes; logo, há estreita ligação entre língua e uso”. 

Mais tarde, em 1970, é que o termo Funcionalismo é estudado pelos linguistas dos 
Estados Unidos, no qual dirigiram seus estudos em uma linguística voltada para o uso, 
levando em consideração a língua em seu contexto extralinguístico, isto é, a língua em 
seu pleno uso. Para tanto, conforme Campos, Machado e Castanheira (2016, p. 10), 
“em outras palavras, a Linguística Funcional compreende que a gramática das línguas 
naturais molda-se a partir das regularidades observadas no uso efetivo da língua, 
explicadas com base nas condições discursivas em que se verifica a interação sócio-
comunicativa”. 

Na LFCU, entende-se que existe uma relação entre forma e função que faz com que as 
estruturas da língua sejam moldadas pelo seu uso na interação verbal (FURTADO DA 
CUNHA; BISPO; SILVA, 2014). Além disso, para essa corrente, segundo os autores, a 
estrutura linguística reflete aspectos da cognição, daí se diz que a LFCU é um diálogo 
entre a Linguística Funcional e Linguística Cognitiva (FURTADO DA CUNHA; 

LACERDA, 2017). 

Kenedy e Martelotta (2003, p. 22) apontam que 
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a linguística cognitiva caracteriza-se por adotar alguns pressupostos contrários à 
tradição formalista. Entre esses pressupostos está, por exemplo, a idéia de que a 
significação não se baseia numa relação entre símbolos e dados de um mundo real de 
vida independente, mas no fato de que as palavras e as frases assumem seus 
significados no contexto, o que implica a idéia de que os conceitos são consequentes 
de padrões criados culturalmente. 

Neste sentido, a ideia de construção vincula aspectos do uso, quando se refere às 
ocorrências empíricas de uma construção (chamadas de tokens, instanciações ou 
construtos) e da cognição, quando se entende que a construção é uma unidade 
simbólica, virtual, armazenada na memória (FURTADO DA CUNHA; LACERDA, 2017; 
BYBEE, 2010). Devemos ter em mente que sobre a noção de construção, o que ressalta 
Ciríaco (2014, p. 402): “uma construção é uma unidade linguística, dotada não apenas 
de forma ou sentido, mas de ambos, à semelhança da noção de signo linguístico 
postulada por Saussure. Descrever as construções linguísticas significa, então, 
descrever seu polo sintático e seu polo semântico”. Goldberg (1995) apresenta na sua 
versão da Gramática de Construções, uma categoria específica de construções 
linguísticas, ou seja, construções de estrutura argumental. Estas se referem aos modos 
de combinação entre verbos e seus argumentos no eixo sintagmático, como é o caso 

da CT. 

Assim sendo, a construção transitiva é um tipo de construção de estrutura argumental, 
nos mesmos moldes que a construção ditransitiva e outras. Percebe-se que a 
transitividade é um fenômeno que é visto, no âmbito do funcionalismo, não como uma 
“propriedade inerente ao verbo, mas uma propriedade escalar da oração como um todo. 
Apenas na oração é possível observar a relação entre o verbo e seus argumentos, isto 
é, a gramática da oração” (LUCENA, 2016, p. 35). Já no âmbito da gramática de 
construções, essa propriedade pertence à construção em si, que carrega a informação 

sobre a forma e a função. 

Ainda sob a ótica de Lucena (2016) uma oração transitiva é composta por dois 
participantes, são eles: o agente e o paciente. O agente é considerado o sujeito da 
oração e é o responsável por praticar a ação, já o paciente, é o objeto direto, este é o 
que sofre a ação praticada. Nota-se então que, à medida que o falante utiliza seu 
repertório, ele atualiza a gramática da língua, de modo que há padrões linguísticos que 
são definidos de acordo com a frequência com que são utilizados. 

Por refletir aspectos da cognição, a estrutura linguística pode evidenciar processos 
cognitivos de domínio geral. Um processo que conhecemos é o de categorização 
(BYBEE, 2010), ou seja, envolve nossa capacidade inata de selecionar objetos em 
categorias, com o intuito de, ao classificarmos, conseguirmos identificar especificidades 
do grupo que pertence (LUCENA, 2017). Dentre os processos de domínio geral, 

interessa-nos o caso de chunking, que está relacionado à categorização. 

Furtado da Cunha et al ( 2013, p. 27 apud CHAVES, 2020, p. 13) explica que “o chunking 
é um processo cognitivo de domínio geral que, no âmbito linguístico, se refere à 
formação e à fixação de estruturas complexas compostas por elementos que coocorrem 
constantemente”. Ou seja, essas estruturas correspondem a construções e expressões 
convencionais (“chunks”), que são armazenadas na cognição como o resultado de uma 
única unidade. Chaves (2020, p. 13) concorda e afirma que “chunks são construções 
que nascem na interação social, no âmbito sociocultural, a partir da necessidade 
comunicativa dos falantes de formular enunciados para os quais parece não haver 
expressões apropriadas na língua”. Em síntese, “chunking” refere-se ao processo 
cognitivo de armazenamento de certas unidades que se conjugam, se encadeiam como 
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é o caso de “chutar o balde”. Essas unidades que são expressas linguisticamente, isto 
é, são o resultado do encadeamento são chamadas de “chunks”. 

Dessa forma, uma atenção maior foi dada à investigação da manifestação da CT, em 
especial, os atributos sintático-semânticos dos verbos que se integram a essa 
construção. A estrutura padrão das instâncias da CT em português brasileiro é 
composta por [SN₁ + V + SN₂], como no exemplo “Vamos comer a pizza né?” (BCN, C8, 
F2, Nº 0975, p. 157), de modo que, percebemos o sujeito (Ø = nós), o verbo (comer) e 
o objeto direto (a pizza). Nesse caso, observando os itens que compõem a instância, o 
falante reconhece e recupera o significado do todo. Já no caso de “chutar o balde”, isso 
não ocorre, pois mesmo que se saiba o significado de “chutar” e de “balde”, não é do 
ato de físico de chutar o objeto balde a que essa instanciação se refere, mas à ideia de 
uma reação para desistir de algo devido a algum sentimento de insatisfação, cansaço 
ou raiva. Nesse caso, dizemos que “comer a pizza” é mais composicional, pois as partes 
(cada item) contribui para a interpretação do todo (o ato de ingerir um alimento 
específico), já “chutar o balde” é menos composicional, pois a relação entre os itens é 
opaca, de modo que eles não refletem o significado do todo. 

Chaves (2020, p. 17), com base em Traugott e Trousdale (2013), afirma que “a 
propriedade de composicionalidade refere-se ao significado das construções. Uma 
construção é semanticamente composicional quando é possível compreender o 
significado do todo com base no significado das suas partes integrantes; de modo 
oposto, uma construção não é composicional quando o significado das partes não 
possibilita recuperar o significado do todo. À medida que os itens da construção são 
amalgamados, há perda de composicionalidade”. É exatamente o que ocorre com 
“chutar o balde”. 

Exemplificando a afirmativa de Chaves, a autora utiliza dois exemplos para 
identificarmos quando há a presença de um verbo em uma instanciação mais 
composicional e noutra menos composicional. Vejamos: 

(1) Uma flor do cerrado 

Por falar em Kakay, essa flor do cerrado, ele é mais um a chamar Sérgio Moro de "juiz 

de exceção". E, claro, afirmou que Dilma Rousseff não cometeu crime. 

(notícia, O Antagonista, 27 fev. 2017) (CHAVES, 2020, p. 38). 

Notamos que em (1), o verbo cometeu presente na amostra mantém seu significado de 
praticar, assim como crime também mantém seu sentido, de modo que essa 
combinação de cometer+crime é resultante de um chunk, ou seja, é um tipo de 
expressão convencionalizada na língua e que o valor do significado corresponde ao 
sentido que cada uma quer dizer, desse modo, o verbo é mais composicional, pois se 
trata uma expressão em que as partes dão um significado do todo. Agora, vejamos a 

diferença de um verbo menos composicional: 

(2) Pessoa marca encontro com vc porque está fazendo uma monografia e viu no lattes 
que é a mesma teoria que vc trabalha. Marca na sua sala que tem seu nome na porta. 
Pessoa bate á porta. Vc abre; pessoa diz que quer falar com Professora Izabel [...] 

(Facebook, publicação e página pessoal, 16 mai. 2016) (CHAVES, 2020, p. 40). 

No chunk (2) observamos que, ao contrário do que ocorre em (1), o verbo marcar não 
traz na amostra seu real sentido que é indicar algo, pôr marca, mas que está se referindo 
a agendamento. Nesse caso, temos uma metáfora do verbo, o que significa dizer que 
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ele não possui mais o sentido lexical original. Já encontro continua com o mesmo valor, 
que é literalmente o ato de encontrar alguém. Diante disso, depreendemos que o verbo 
marcar é menos composicional, porque embora conheçamos o significado de cada 
parte, o todo não remete a esses significados, já que o verbo traz a alusão de outro 
sentido para este contexto. 

Para tanto, torna-se necessário observar como é a relação dos sentidos assumidos 
pelas instanciações da CT, levando em consideração que compartilham o significado 
advindo da própria construção, como também parecem se atrelar à semântica do verbo. 
A observação dos sentidos assumidos pelas instanciações da construção mostra que, 
em muitos casos, o significado está mais próximo da construção, já em outros, o verbo 
parece contribuir mais para a significação. Isso demonstra que a construção permite 
quais os tipos de verbos que podem se relacionar a ela (GOLDBERG, 1995). 

Na construção transitiva há diferentes tipos semânticos de verbos que podem ser 
fusionados na construção. Neste trabalho, optamos pela classificação semântica 
sugerida por Borba (1996; 2002), assim os verbos são categorizados como: ação-
processo, ação, processo e estado. Desse modo, coletamos 186 ocorrências para 
análise, as quais possuem tipos semânticos de verbos diversos. 

O verbo de ação-processo possui características do tipo semântico ação e o de 
processo, que conforme Lucena (2011, p. 5) citando Borba (2002, p. 7) “expressam uma 
mudança de estado ou de condição levada a efeito por um sujeito agente”. Assim, temos 
o exemplo abaixo retirado do corpus da pesquisa para ilustrar: 

(3) A pessoa fechou o portão bem rápido (BCN, C8, F1, Nº 0913, p. 155). 

Em (1), a ação (fechar) ocasionada pelo sujeito-agente (pessoa) muda a condição do 
objeto-paciente (o portão) de aberto para fechado. Assim, foi contabilizado um total de 
72 verbos de ação-processo na análise dos dados. 

Um segundo tipo semântico de verbo é o de ação, que expressa uma atividade, podendo 
ela ser física ou não, e é realizada pelo sujeito da oração (BORBA, 1996). Atentamos 
para o exemplo a seguir: 

(4) A mamãe sentiu saudade (BCN, C8, F1, Nº 0534, p. 147). 

Vejamos que na instanciação em (2), o sujeito (mamãe) desencadeia uma atividade de 
ação mental, ou seja, não ocorre aqui uma alteração física no objeto direto (saudade). 
De modo que, 58 verbos de ação foram encontrados. 

Na sequência, notemos que um mesmo verbo de ação pode apresentar tanto uma 
atividade física quanto mental: 

(5) Uma vez eu escutei uma pessoa (BCN, C8, F1, Nº 0888, p. 155). 

Nesta amostra, o agente (eu) tanto realiza uma ação física (escutar), ou seja, está 
ouvindo uma pessoa falar, esta ação (escutar) é uma atividade mental de percepção. 
Sobre o verbo escutar, cabe ressaltar que, há casos no português em que se refere 
outro uso de escutar, em que uma pessoa pode dizer que está ouvindo vozes sem 
necessariamente estar, isto é, está imaginando, delirando. Não encontramos esse uso 
nos dados consultados. 
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Dentre os tipos semânticos também há verbos considerados como de processo, em que 
o paciente é o sujeito da oração, isto é, é esse quem sofre o afetamento. Nas palavras 
de Borba (1996, p. 58) a respeito desse tipo semântico de verbo, os verbos de processo 
“expressam um evento ou sucessão de eventos que afetam o sujeito paciente”. Nesse 
caso não foram encontradas amostras nos dados coletados. 

No último tipo semântico de verbo, estado, com 28 ocorrências encontradas, Lucena 
(2016, p. 97) diz que “esses verbos correspondem a predicados em que não há uma 
atividade expressa, e sim a expressão de uma propriedade (estado, condição, 
situação)”. Vejamos o exemplo a seguir: 

(6) Porque Layce tinha um [livro] de português lá que tinha um [...] (BCN, C8, F2, Nº 

0038, p. 135). 

Em (6), o verbo (ter) atribui ao sujeito (Layce) uma propriedade ou estado, já o objeto 
direto (um livro de português) se designa como propriedade. 

Com relação aos resultados, foram coletados 186 dados, sendo 72 do tipo ação-
processo, 58 de ação, 28 de estado e nenhum de processo, de modo que o tipo mais 
frequente foi o de ação, tendo em vista a ocorrência desse tipo de verbo se caracterizam 
como uma atividade física e outros como atividade mental. Foram detectadas também 
28 expressões idiomáticas. Dentro desses verbos podemos encontrar com mais 
frequência o verbo (fazer -1 type) com 27 tokens, (ter – 1 type) com 21 tokens, (comprar 
– 1 type) com 11 tokens, (jogar – 1 type) com 10 tokens e (ficar – 1 type) com 9 tokens. 
Como exemplo de cada um, podemos citar: 

(7) Eu vou fazer capoeira (BCN, C.F2, N° 086, p. 121); 

(8) Que ela tinha um irmão gêmeo (BCN, C.F1, N° 0541, p. 147); 

(9) Eu quero comprar uma sandália pra mim... (BCN, C.F1, N° 1026, p. 158); 

(10) E eu sei jogar capoeira? (BCN, C.F3, N° 098, p. 121); 

(11) Aí ela ficou grávida (BCN, C.F1, N° 0421, p. 144). 

 
Conclusão 

 

Levando-se em conta os aspectos observados para a realização deste estudo, a análise 
dos dados foi bastante complexa e de certa forma difícil, uma vez que nas transcrições 
das conversas do corpus da pesquisa a maioria das falas eram truncadas e 
inconclusivas, o que impossibilitou detectar com mais clareza a presença dos tipos 
semânticos dos verbos. 

Apesar dos problemas quanto à coleta dos dados, a realização desse trabalho foi de 
grande importância para que pudéssemos ter uma visão de como são empregadas as 
expressões que são utilizadas no dia a dia dos falantes, de modo que é enriquecedor 
perceber o quão é extenso o repertório linguístico dos usuários que fazem uso da língua. 
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TÍTULO: ANÁLISE DE POSSÍVEIS AÇÕES COLABORATIVAS PRESENTES NO 

PIBID: APROXIMAÇÕES INICIAIS 

Resumo 

O presente artigo busca responder a seguinte questão: como a colaboração centrada 
na prática é desenvolvida no contexto formativo do PIBIB de Língua Portuguesa 
(CERES/UFRN) e como essa contribui para o desenvolvimento profissional de futuros 
professores em iniciação à prática profissional? O objetivo desse artigo é apresentar 
dados oriundos da investigação e discutir se existem e quais são as práticas 
colaborativas vivenciadas no contexto formativo e como essas contribuem para o 
desenvolvimento profissional dos futuros professores. No que concerne a metodologia, 
que é de abordagem qualitativa, foi aplicado um questionário com os licenciandos 
participantes do PIBID, analisando-se os dados a partir do que foi evidenciado na 
literatura de referência. Como resultado, foi possível identificar que o PIBID 
(CERES/UFRN) apresenta como característica predominantes a colegialidade artificial, 
mas também alguns aspectos da colaboração efetiva, oferecendo, dessa forma, 
contribuições para o desenvolvimento profissional dos bolsistas. No tocante a 
importância desse estudo, nota-se que o mesmo sinaliza para práticas mais 
colaborativas no PIBID, que possibilitam o desenvolvimento profissional dos 
participantes. 

 
Palavras-chave: Iniciação à prática profissional; PIBID; Práticas colaborativas. 

TITLE: ANALYSIS OF POSSIBLE COLLABORATIVE ACTIONS IN THE PIBID: INITIAL 

APPROACHES 

Abstract 

 

This article seeks to answer the following question: how is practice-centered 
collaboration developed in the formative context of the Portuguese-language PIBIB 
(CERES / UFRN) and how does it contribute to the professional development of future 
teachers in initiation to professional practice? The objective of this article is to present 
data from the investigation and discuss whether there are and what are the 
collaborative practices experienced in the formative context and how they contribute to 
the professional development of future teachers. Regarding the methodology, which 
has a qualitative approach, a questionnaire was applied with the graduates 
participating in PIBID, analyzing the data from what was evidenced in the reference 
literature. As a result, it was possible to identify that the PIBID (CERES / UFRN) has 
artificial collegiality as a predominant characteristic, but also some aspects of effective 
collaboration, thus offering contributions to the professional development of the fellows. 
Regarding the importance of this study, it is noted that it points to more collaborative 
practices in PIBID, which enable the professional development of participants 
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Keywords: Initiation to professional practice; PIBID; Collaborative practices 

Introdução 

A colaboração é considerara uma ação com a potencialidade de superar diversas 
dificuldades educacionais, não somente os desafios de sala de aula, mas também nas 
questões administrativas. Contudo, em primeiro lugar, se faz de extrema importância 
entender o que de fato é colaboração. 

Apesar do nome “colaboração” parecer objetivo quanto ao seu significado, muitas 
vezes sua prática acaba sendo interpretada de maneira equivocada. A respeito disso, 
Boavida e Ponte enfatizam que “[...] a utilização do termo colaboração é adequada nos 
casos em que os diversos intervenientes trabalham conjuntamente, não numa relação 
hierárquica, mas numa base de igualdade de modo a haver ajuda mútua [...]” 
(BOAVIDA; PONTE, 2012, p. 03). Sendo assim, um grupo administrado por um líder 
que não considera as opiniões dos outros participantes, pode ser considerado uma 
equipe que pratica ações não-colaborativas. 

Dessa forma, fica evidente que o trabalho verdadeiramente colaborativo se caracteriza 
por vários aspectos, e não somente quando um grupo de pessoas se reúnem para 
alcançar um objetivo em comum, sem existir, de fato, mutualidade; confiança; diálogo; 
negociação e igualdade entre os participantes. 

Para se responder à questão: “Como a colaboração centrada na prática é 
desenvolvida no contexto formativo do PIBID de Língua Portuguesa (CERES/UFRN) e 
como essa contribui para o desenvolvimento profissional de futuros professores em 
iniciação à prática profissional?” faz-se necessário entender, de forma breve, as 
características do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). 

Segundo o site da CAPES (2020) o Programa oferece bolsas para alunos de 
licenciatura e os projetos possuem o objetivo de promover a iniciação do licenciando 
no contexto e no cotidiano da escola pública, visando estimular a formação docente, 
desde os primeiros períodos da graduação. Os graduandos serão acompanhados por 
um professor supervisor e um professor da instituição de educação superior que fazem 
parte do Programa. 

O objetivo desse artigo é investigar se existem e quais são as práticas colaborativas 
vivenciadas no contexto formativo e como essas contribuem para o desenvolvimento 

profissional dos futuros professores. 

Preliminarmente a justificativa que move a investigação é o reconhecimento das 
diversas contribuições que a colaboração pode trazer para o PIBID e 
consequentemente como programa melhor favorecerá o ensino das escolas públicas. 
A exemplos que algumas dessas vantagens que a colaboração pode oferecer são: 
uma relação de mutualidade entre todos os participantes do programa; trocas de 
experiências, tendo em vista que professores da universidade se unem com os 
professores de escolas públicas e bolsistas; negociações entre os membros, 
possibilitando motivação e produtividade com mais chances de alcançar os objetivos 
esperados. 

 
Metodologia 
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O estudo é de abordagem qualitativa. A escolha do instrumento de pesquisa foi um 
questionário contendo 17 questões, o mesmo foi aplicado para dezesseis bolsistas do 
Pibid presencial no subprojeto de Língua Portuguesa – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN, campus Currais Novos. Os dados obtidos foram analisados 
à luz das referências teóricas chaves, sendo possível obter uma resposta à questão 

proposta nesse artigo. 

Segundo Godoy (1995) as investigações de caráter qualitativo possibilitam ao 
pesquisador um maior conhecimento dos fenômenos dentro dos ambientes. Sendo 
assim, o autor afirma: 

Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto 
em que ocorre e do qual é a parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. 
Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando ‘captar’ o fenômeno em estudo a 
partir da perspectiva das pessoas envolvidas, considerando todos os pontos de vista 

relevantes. ( GODOY, 1995, p. 21) 

Posto isso, as respostas dos bolsistas obtidas através do questionário foram 
essenciais para identificar se no PIBID (CERES/UFRN) existem práticas colaborativas. 
Além disso, foi possível verificar várias opiniões diferentes dos licenciandos, os quais 
atuaram no ambiente escolar e também vivenciaram experiências nas reuniões 
semanais com todos os participantes. 

Após a obtenção dos dados, foi realizada a análise com base nas referências teóricas 
a respeito do tema colaboração. Sendo assim, a pergunta que conduziu esta 

investigação pôde ser respondida. 

 
Resultados e Discussões 

 
Com os resultados encontrados após analisar as respostas obtidas pelos pibidianos, 
através do questionário aplicado, pode-se afirmar que existe, de certa medida, práticas 
colaborativas dentro do PIBID Currais Novos. Ademais, nota-se que os bolsistas 
entendem a importância e os benefícios do trabalho colaborativo entre todos os 
membros. Entretanto, as falas revelaram que a colaboração não ocorreu de maneira 
efetiva. OutroS pontos verificados foi que a colaboração não está sendo vivenciados 
efetivamente no PIBID (CERES/UFRN) - Língua Portuguesa. Visto que existe uma 
hierarquização entre os participantes. Além disso, o trabalho em conjunto possui um 
caráter obrigatório, de maneira, que o PIBID é uma iniciativa proposta pela Política 
Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação. Para mais, o 
Programa possui um tempo fixo, ou seja, a bolsa de iniciação à docência possui 
dezoito meses de duração. Sendo assim, pode-se afirmar que o PIBID 
(CERES/UFRN) possui características da colegialidade artificial. De acordo com 
Ferreira e Almeida (2003) a colegialidade contém aspectos como: caráter previsível; 
tempo e espaço fixos no tempo; trabalho conjunto de caráter obrigatório; ordens dadas 
por outros; não parte da iniciativa dos professores e caracteriza-se por ser regulada. 
Desse modo, o Programa apresenta aspectos predominantes voltados para 
colegialidade artificial. Evidentemente também foi possível verificar que o Programa 
oferece contribuições para a formação profissional. Tendo em vista que os bolsistas 
relaram a importância da reflexão sobre a colaboração entre os participantes, a 
reflexão acerca das ações docentes e por fim o reconhecimento com relação a troca 
de experiências. 
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Conclusão 

 

O presente artigo buscou responder a seguinte questão: Como a colaboração 
centrada na prática é desenvolvida no contexto formativo do PIBID de Língua 
Portuguesa (CERES/UFRN) e como essa contribui para o desenvolvimento 
profissional de futuros professores em iniciação à prática profissional? 

. 

De acordo com as respostas dos bolsistas também foi possível perceber que algumas 
características da colaboração não estão sendo vivenciados efetivamente no PIBID 
(CERES/UFRN) - Língua Portuguesa. Visto que existe uma hierarquização entre os 
participantes. Além disso, o trabalho em conjunto possui um caráter obrigatório, de 
maneira, que o PIBID é uma iniciativa proposta pela Política Nacional de Formação de 
Professores do Ministério da Educação. Para mais, o Programa possui um tempo fixo, 
ou seja, a bolsa de iniciação à docência possui dezoito meses de duração. Sendo 
assim, pode-se afirmar que o PIBID (CERES/UFRN) possui características da 
colegialidade artificial. De acordo com Ferreira e Almeida (2003) a colegialidade 
contém aspectos como: caráter previsível; tempo e espaço fixos no tempo; trabalho 
conjunto de caráter obrigatório; ordens dadas por outros; não parte da iniciativa dos 
professores e caracteriza-se por ser regulada. Desse modo, o Programa apresenta 
aspectos predominantes voltados para colegialidade artificial. 

Evidentemente também foi possível verificar que o Programa oferece contribuições 
para a formação profissional. Tendo em vista que os bolsistas relaram a importância 
da reflexão sobre a colaboração entre os participantes, a reflexão acerca das ações 

docentes e por fim o reconhecimento com relação a troca de experiências. 

Diante dos fatos mencionando, observa-se que esta investigação oferece uma 
afirmação à importância do PIBID (CERES/UFRN) no que diz respeito ao 
desenvolvimento profissional. Além do mais foi possível revelar a reflexão dos 
bolsistas quanto as suas próprias ações enquanto docentes. Fato esse muito positivo, 
pois, demonstra que os futuros profissionais da educação possivelmente chegaram 
nas escolas públicas brasileiras com experiência e sabendo a importância de um 
trabalho colaborativo. Assim, possibilitando melhorias para a educação no Brasil. 

 
Referências 

 

BOAVIDA, A. M; PONTE, João Pedro da. Investigação colaborativa: potencialidades e 
problemas. Em GTI (Org.). Reflectir e investigar sobre a prática profissional. Lisboa: 

APM, 2002. 

CAPES. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Disponível em: 
http://www.capes.gov.br/educacao- basica/capespibid. Acesso em: 05 de fev. de 2020. 

DANTAS, Larissa Kely. Iniciação à Docência na UFMT: Contribuições do Pibid na 
Formação de Professores de Química. Cuiabá, 2013. Dissertação (Mestrado em 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3498 

 

Educação), Instituto de Educação – IE, Universidade Federal do Mato Grosso, julho de 
2013. 

DAMIANI, Magda Floriana. Entendendo o trabalho colaborativo em educação e 
revelando seus benefícios. Educar em Revista, V. 31, P. 213-230, 2008. 

DEIMILING, Natália Neves Macedo. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência: contribuições, limites e desafios para a formação docente. (Tese de 

Doutorado). São Carlos: UFSCar. 2014. 

FERREIRA, Nadia; ALMEIDA, Paula. A Colaboração em Educação. 2003. Mestrado 
em Educação - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Lisboa. 

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de Administração 

de Empresas. São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29. Mai./Jun. 1995. 

HARGREAVES, A. Os professores em tempo de mudança: o trabalho e a cultura dos 

professores na idade pós-moderna. Alfragide: Editora McGraw-Hill de Portugual, 1998. 

PONTE, J, P. Pesquisar para compreender e transformar a nossa própria prática. 
Departamento de educação e centro de investigação em educação. Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa. Curitiba/PR: UFPR, 2004. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/er/n24/n24a03.pdf. Acesso em: 06 de dezembro de 2019. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3499 

 

CÓDIGO: HS0778 

AUTOR: ALINE COSTA DA SILVA 

ORIENTADOR: CAROLINA TODESCO 

 

 

TÍTULO: O Estudo da Demanda Turística do Município de Santa Cruz 

Resumo 

O processo de planejamento turístico envolve o conhecimento do destino turístico, da 
demanda turística, do núcleo emissor e dos destinos concorrentes. Portanto, pesquisa 
de demanda turística é uma importante ferramenta para subsidiar o poder público no 
planejamento de ações para o desenvolvimento do setor. O presente trabalho tem 
como objetivo apresentar o perfil da demanda real de visitantes do município de Santa 
Cruz, localizada na região do Agreste Trairi do Rio Grande do Norte. A pesquisa é de 
caráter descritivo e quantitativo, tendo sido adotada como procedimento metodológico 
a pesquisa survey. A aplicação de formulários com os visitantes de Santa Cruz deveria 
ocorrer em quatro etapas no decorrer de um ano, com a pandemia da Covid-19, 
apenas uma etapa foi realizada. Os formulários foram aplicados em pontos da cidade 
de grande circulação de visitantes. A amostra obtida revela alguns resultados 
importantes: a religião é a principal motivação da viagem para Santa Cruz, devido ao 
Santuário de Santa Rita de Cássia, que se apresenta praticamente como único atrativo 
da cidade. O município é um destino de excursionistas, visitantes que não pernoitam 
no destino, e efetuam um gasto per capita relativamente baixo, quase que 
exclusivamente em alimentos e bebidas. É importante que a gestão pública municipal 
e os empreendedores do setor se atentem para diversificar a oferta turística, assim 
como para criar estratégias para aumentar o tempo de permanência dos visitantes no 
município. 
 
Palavras-chave: Turismo. Pesquisa de Demanda Turística. Perfil da Demanda. Santa 

Cruz. 

TITLE: The Study of Tourist Demand in the Municipality of Santa Cruz 

Abstract 

 

The tourism planning process involves knowing the tourist destination, the tourist 
demand, the issuing nucleus and the competing destinations. Therefore, tourism 
demand research is an important tool to subsidize the government in planning actions 
for the development of the sector. The present work aims to present the profile of the 
real demand of visitors from the municipality of Santa Cruz, located in the Agreste 
Trairi region of the Rio Grande do Norte. The research is descriptive and quantitative, 
and the survey research was adopted as a methodological procedure. The application 
of forms with visitors from Santa Cruz should take place in four stages over the course 
of a year, with the Covid-19 pandemic, only one stage was carried out. The forms were 
applied to points of the city with a large circulation of visitors. The sample obtained 
reveals some important results: religion is the main motivation for the trip to Santa 
Cruz, due to the Sanctuary of Santa Rita de Cássia, which is practically the city's only 
attraction. The municipality is a destination for hikers, visitors who do not stay 
overnight, and spend relatively low per capita spending, almost exclusively on food and 
drinks. It is important that the municipal public management and entrepreneurs in the 
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sector pay attention to diversify the tourist offer, as well as to create strategies to 
increase the length of stay of visitors in the municipality. 

 
 
Keywords: Tourism. Tourism Demand Survey. Demand Profile. Santa Cruz-RN. 

Introdução 

A cidade de Santa Cruz, localizada na região do Agreste/Trairi Potiguar, de acordo 
com o Inventário Turístico do município (2017), projeta-se como um importante destino 
turístico religioso, desde o ano de 2010, com a construção do Santuário de Santa Rita 
de Cássia. Desse modo, a realização da pesquisa de demanda turística no município é 
de suma importância para o dimensionamento e a caracterização dos visitantes da 
cidade, para auxiliar no processo de planejamento e gestão do turismo no município, 
contribuindo para a elaboração de produtos turísticos e de material e canais de 
promoção turística direcionados. Além disso, a pesquisa serve também para avaliação 
dos serviços e equipamentos turísticos ofertados pela cidade. 

O processo de planejamento turístico tem como pressuposto, conforme Braga (2007), 
o conhecimento do destino turístico, da demanda turística, do núcleo emissor e dos 
destinos concorrentes. Portanto, conhecer a demanda turística de um destino é parte 
do processo de planejamento turístico e, conforme o Ministério do Turismo (2012), os 
setores beneficiados pelo estudo da demanda turística são: 

1. Setores Públicos: As políticas públicas do turismo e da economia tornam-se mais 
sustentadas quando baseadas em consistentes e precisas informações, sobre as reais 
condições e necessidades do setor. As pesquisas fornecem subsídios para a 
elaboração de estratégias de marketing, que contribuam para o aumento da 
permanência e gastos dos turistas e a ampliação da oferta de produtos turísticos de 

qualidade adequada à demanda; 

2. Setores Privados: Empresários, associações e entidades de classe das atividades 
características do turismo utilizam as informações de mercado e suas tendências para 
subsidiar a sua tomada de decisão sobre ampliação e fortalecimento do negócio e 
realização de novos investimentos (Hotéis, Agências de Viagens, Transporte, 
Restaurantes etc.); 

3. Órgãos não Governamentais: a ampliação e o aprofundamento do conhecimento do 
setor, possibilita melhoria na qualidade de suas atuações a entidades como as de 

defesa do consumidor, de proteção do meio ambiente, entre outras; 

4. Turistas: A ampliação da quantidade e da qualidade de informações sobre o 
mercado possibilita o acesso a informações de qualidade, preços, tipos de produtos 
que irá encontrar no destino e público que costuma visitar o local; 

5. Sociedade em geral: Informações que permitem avaliar ações e políticas 
governamentais que contribuem para o aprimoramento e o desenvolvimento do 
exercício da cidadania. 

Nota-se, portanto, a pertinência do estudo de demanda turística para os destinos que 
pretendem guiar o processo de planejamento do desenvolvimento da atividade com 
informações precisas e atualizadas. 
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Sendo assim, o presente projeto teve por objetivo identificar o perfil da demanda 
turística do município de Santa Cruz, a fim de subsidiar o processo de planejamento 

do turismo na respectiva cidade. 

Os objetivos específicos foram: 

- Caracterizar e dimensionar a demanda turística, local de residência, motivações, 
tempo de permanência, gastos, interesses, hábitos, opiniões e avaliações etc. 

- Produzir uma base de dados de informação e estatística sobre a demanda turística 
que contribua para o monitoramento e avaliação do setor de turismo; 

- Disponibilizar informações referentes à demanda turística que subsidiem a tomada 
de decisões do setor público, responsável pelo planejamento territorial, dos 
empreendedores da área do turismo e da população receptora para que seja possível 
ajustar a oferta de produtos e serviços às expectativas dos turistas e da cidade 
receptora. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa é de caráter descritivo e quantitativo, tendo sido adotada como 
procedimento metodológico a pesquisa survey, que conforme Fonseca (2002, p. 33), é 
“a obtenção de dados ou informações sobre as características ou as opiniões de 
determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, 
utilizando um questionário como instrumento de pesquisa”. 

O instrumento de coleta utilizado, no entanto, foi o formulário que é um roteiro de 
questões aplicado numa situação face a face com o entrevistado. Vale destacar que: 

Tanto o questionário quanto o formulário, por se constituírem de perguntas 
padronizadas, são instrumentos de pesquisa mais adequados à quantificação, porque 
são mais fáceis de serem codificados e tabulados, propiciando comparações com 
outros dados relacionados ao tema pesquisado. O questionário e o formulário são 
instrumentos que se diferenciam apenas no que se refere à forma de aplicação. O 
questionário é preenchido pelo próprio entrevistado, e o formulário é preenchido 
indiretamente, isto é, pelo entrevistador. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 71). 

Os procedimentos metodológicos da pesquisa, antes da aplicação dos formulários 
com os turistas, seguiram as orientações de Braga (2007, p. 94-95): 

Conhecer a realidade da área de estudo, dominando informações sobre a 
caracterização geral e o inventário da oferta turística; Buscar dados para quantificar o 
universo da demanda real; Compreender como a demanda real se distribui no decorrer 
do ano para detectar períodos de baixa e alta temporada, avaliando a quantidade de 
pessoas em dias úteis, finais de semana, feriados e meses de férias escolares; 
Determinar se a pesquisa adotará critérios de segmentação; Definir as variáveis que 
deverão ser pesquisadas junto ao público-alvo; Estabelecer o tipo e o tamanho da 
amostra a ser pesquisada; Determinar o calendário de aplicação da pesquisa; Elaborar 
o instrumento de investigação (questionário) de forma a atender aos objetivos do 
planejamento; Escolher as formas e os locais ideais para abordagem dos turistas e 
realização da pesquisa; Montar um manual de procedimentos para os pesquisadores; 
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Treinar a equipe de pesquisadores; Aplicar o pré-teste;Reformular o instrumento de 
pesquisa e o manual de procedimentos; Nomear um coordenador do trabalho de 
campo para ordenar e fiscalizar as ações dos pesquisadores; Colocar a equipe de 
pesquisadores para trabalhar segundo o calendário de aplicação. 

Posterior ao trabalho de campo, foram efetuadas as seguintes etapas: 

Reunir os questionários preenchidos e inserir as respostas em um banco de 
dados;Iniciar o trabalho de tabulação com apoio de um programa estatístico de 
informática;Agrupar as respostas abertas;Elaborar tabelas, gráficos e quadros e fazer 
o cruzamento de dados;Fazer a análise dos dados para caracterizar o público 
pesquisado. 

A pesquisa de demanda turística realizada em Santa Cruz- RN foi coordenada pela 
Profa. Dra. Carolina Todesco, e envolveu uma equipe de cinco alunos do Curso de 
Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)- campus Currais 
Novos. 

Primeiramente, em agosto de 2019, foi realizado uma investigação para quantificar o 
universo da demanda real do município de Santa Cruz para o cálculo amostral da 
pesquisa, entretanto, não há essa informação disponível. Desta forma, foi considerado 
população infinita para o cálculo da amostra. 

Posteriormente, foi identificado os períodos de estação de turismo na cidade, tais 
como de alta, baixa, média alta e média baixa, levando especialmente em 
consideração os períodos de eventos na cidade. Desta forma, foi estabelecido o 
seguinte calendário para aplicação dos formulários com os turistas, nos principais 

pontos turísticos da cidade: 

1ª etapa: setembro/outubro de 2019 – baixa temporada; 2ª etapa: fevereiro de 2020 – 
média-baixa temporada; 3ª etapa: maio de 2020 – alta temporada – evento Festa da 
Santa Rita de Cássia; 4ª etapa: agosto de 2020 – média alta temporada – evento 

Santa Cruz Moto Fest. 

No entanto, com o surgimento da pandemia COVID-19 e as medidas de isolamento e 
distanciamento social, o calendário da pesquisa ficou impossibilitado de ser cumprido. 
Desta forma, os dados apresentados se referem apenas aos formulários aplicados 
entre os meses de setembro/outubro de 2019, período de baixa temporada no 
município de Santa Cruz. 

Cabe destacar, portanto, que a amostra da pesquisa de demanda turística está 
“viciada” por conta da aplicação dos formulários num único período e com um número 
significativo de entrevistados num único atrativo turístico (Santuário de Santa Rita de 
Cássia). 

Os formulários foram aplicados de 15 de setembro a 25 de outubro de 2019 em pontos 
da cidade de circulação de turistas, tais como: hotéis, pousadas, restaurantes, 
padarias, rodoviária, Santuário de Santa Rita de Cássia, Museu Alta Pinheiro, Igreja 
Matriz de Santa Rita de Cássia e Feira Livre 

O formulário, aplicado com pessoas maior de 18 anos que não reside e não trabalha 
em Santa Cruz, contêm 28 perguntas, fechadas e abertas, que foram tabuladas em 

banco de dados excel, para a elaboração de tabelas e gráficos. 
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Ao total foram aplicados 153 formulários, na primeira e única etapa da pesquisa, isso 
significa, segundo a fórmula do cálculo amostral, que a margem de erro é de 7% e o 

nível de confiança da pesquisa é de 95%. A seguir a apresentação dos resultados. 

 
Resultados e Discussões 

 

As questões abordadas no questionário revelam desde o perfil sócio econômico do 
visitante, a motivação da viagem, a avaliação dos atrativos e equipamentos turísticos, 
a intenção de retorno a cidade e até comentários sobre o que poderia melhorar no 
destino. 

Perfil dos Visitantes 

O gráfico 1 apresenta o estado de origem dos visitantes, nota-se que a maioria é 
oriunda do estado do Rio Grande do Norte (61%), seguido pelos estados da Paraíba 
(21%), Pernambuco (16%), Ceará (1%), Santa Catarina (1%) e São Paulo (1%). 

18% dos visitantes são oriundos de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e 12% são 
oriundos de Recife, capital de Pernambuco. Também há visitantes da região do Seridó 
Potiguar, próxima a Santa Cruz, como Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, Caicó, 
assim como também de Marí e de Campina Grande da Paraíba. Outras cidades 
informadas nas pesquisas estão expostas na tabela 1. 

92% dos visitantes entrevistados nunca residiram em Santa Cruz, apenas 8% dos 
entrevistados já foram moradores da cidade (gráfico 2). Isso significa que Santa Cruz 
não é apenas um destino de ex-moradores que retornam à cidade para visitar. 

O público que visita Santa Cruz é formado 53% pelo gênero feminino e 47% pelo 
gênero masculino (gráfico 3). 

Para o resultado da idade foram estabelecidas faixas etárias de acordo com as 
utilizadas pelo Ministério do Turismo e conforme o gráfico 4: 19% dos visitantes 
possuem entre 18 e 29 anos; 31% têm entre 30 e 39 anos, sendo a faixa etária mais 
expressiva; 23% têm entre 40 e 49 anos; 17% possuem de 50 a 59 anos; e 12% têm 

acima de 60 anos. 

O estado civil de 50% dos visitantes é casado, seguido de 33% de solteiros (gráfico 5). 

A escolaridade informada pelos entrevistados demonstra que: 42% possuem ensino 
médio; 25% ensino superior; 23% ensino fundamental; 6% pós-graduação; e 6% não 

possuem escolaridade, conforme gráfico 6. 

Em relação a ocupação (gráfico 7), 18% trabalham no setor público e a mesma 
porcentagem trabalha no setor privado, seguido de profissional liberal (12%) e de 
aposentado (10%), entre outros. 

27% dos visitantes possuem uma renda mensal familiar de até 1 salário mínimo, 31% 
apresentam uma renda de 1 a 2 salários mínimos 16% entre 2 e 3 salários mínimos e 
24% possuem uma renda acima de 3 salário mínimos (gráfico 8). 
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A partir da renda mensal familiar e do número de dependentes da renda, foi calculada 
a renda per capita dos visitantes de Santa Cruz. O resultado expresso no gráfico 9, 
mostra que 31% possuem uma renda per capita de até 500 reais, 31% possuem uma 
renda per capita entre 500 e mil reais, 24% apresentam uma renda entre mil e 2 mil 
reais, e apenas 8% possuem uma renda per capita acima de 2 mil reais. 

Caracterização e Organização da Viagem 

A religião foi posta como a principal motivação para a realização da viagem a Santa 
Cruz por 58% dos visitantes, especialmente devido ao Santuário de Santa Rita de 
Cássia, seguido por 24% dos que viajam a Santa Cruz a lazer. Interessante notar que 
apenas 8% viajaram a Santa Cruz para visitar amigos e parentes e 6% a negócios 

(gráfico 10). 

Como o principal motivo para a viagem a Santa Cruz é a visita ao Santuário de Santa 
Rita de Cássia, 98% dos entrevistados informaram que visitaram ou iriam visitar algum 
atrativo, contra apenas 2% que afirmaram não ter a intenção de visitar os atrativos da 

cidade (gráfico 11). 

A viagem a Santa Cruz foi realizada na companhia de familiares por 42%, e na 
companhia de amigos por 18%, 16% viajaram desacompanhados, 13% viajaram em 
casal e 6% viajaram em excursão (gráfico 12). 

O número de acompanhantes dos visitantes foi expressivamente alto, 30% estavam 
em grupos de 6 ou mais pessoas, 29% estavam em grupos de 3 a 5 pessoas, e 26% 
viajaram acompanhados apenas de uma pessoa (gráfico 13). 

A principal fonte de informação do visitante sobre o destino de Santa Cruz, para 46%, 
foi parentes e amigos, 23% não utilizaram nenhuma fonte de informação, as agências 
de viagens foi a principal fonte de informação para 11% dos visitantes, 8% utilizaram a 
internet, 6% já conhecia, 3% utilizaram as mídias sociais, 2% se informaram por meio 
de guia turístico e 1% por folder (gráfico 14). 

O uso de redes sociais é um hábito comum para a grande maioria dos visitantes, mas 
16% informaram não utilizar nenhum tipo de rede social (gráfico 15). O Facebook é a 
rede social mais utilizada (55%), seguido pelo WhatsApp (40%), Instagram (27%) e 
YouTube (8%), o menos expressivo é o uso do Twitter (1%). 

O principal meio de transporte utilizado pelos turistas para realizar a viagem a Santa 
Cruz foi o ônibus ou van de excursão (53%), 33% utilizaram automóvel próprio, 7% 
utilizaram táxi e 6% utilizaram ônibus intermunicipal e 1% apenas alugou carro (gráfico 
16). 

É interessante observar que, a grande maioria dos visitantes de Santa Cruz, 76%, não 
pernoitaram no município, ou seja, se caracterizam como excursionistas, visitantes 
que permanecem no destino menos de 24 horas. Somente 15% realizaram 1 pernoite 
e 9% permaneceram acima de 2 pernoites (gráfico 17). 

O hotel foi o meio de hospedagem utilizado por 14% dos visitantes, 9% utilizaram casa 
de parentes e amigos, 1% pernoitou em pousada, e como já destacado, 76% não 
fizeram uso de meio de hospedagem no município (gráfico 18). 
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Sobre o roteiro da viagem, 76% responderam que não visitariam outros municípios 
durante a mesma viagem, 22% afirmaram que visitariam ou visitaram outros 

municípios e 2% não souberam responder (gráfico 19). 

Os visitantes que responderam que iriam visitar outros municípios informaram quais e 
o total de pernoites em cada um. Sítio Novo foi a cidade com o maior número de 
turista pernoitando, seguido por Natal e Barras de Santa Rosa, como é visualizado no 

gráfico 20. 

A quantidade de visitas a Santa Cruz nos últimos 5 anos foi outro ponto analisado, 
36% afirmaram que era a primeira vez em Santa Cruz, 16% estavam no município 
pela segunda vez e 33% informaram que já haviam visitado mais de 5 vezes (gráfico 

21). 

Gastos efetuados no município 

O gasto médio per capita por dia do visitante em Santa Cruz foi de R$ 59,33. Esse é 
um valor relativamente baixo devido ao fato de grande parte dos visitantes não 
pernoitarem no município, ou seja, realizam uma visita de um dia apenas, muitas 
vezes gastando na localidade estritamente com alimentação. 

O gasto médio per capita/dia foi calculado para cada item utilizado/consumido pelo 
visitante (tabela 2). Nota-se que alimentos e bebidas foi consumido por 80,4% dos 
visitantes, com um gasto médio de R$ 23,93 por dia, o segundo item consumido por 
28,7% dos visitantes é o artesanato, equivalendo a um gasto médio de R$ 21,97 por 
dia. Em terceiro lugar, vem o gasto com combustível, realizado por 20,2% dos 
visitantes, com um gasto médio de R$ 74,53 por dia. O gasto com meio de 
hospedagem foi efetuado apenas por 14,4% dos visitantes, numa média de R$ 38,15 
por dia. 

Avaliações 

A avaliação dos preços de cada item foi realizada pelos visitantes que os utilizaram ou 
consumiram, por meio das seguintes escalas: barato, adequado e caro (gráfico 22). O 
preço da diária de meio de hospedagem foi considerado adequado por 55% e barato 
por 45%, nenhum visitante que utilizou meio de hospedagem considerou o preço caro. 
O preço de alimentos e bebidas foi avaliado como adequado por 63%, barato por 29% 
e caro por 8%. O preço do artesanato foi considerado adequado por 51%, barato por 
17% e caro por R$ 32%. O preço do combustível foi o item com a maior porcentagem 
de visitantes que o consideraram caro (39%). 

A avaliação do destino em relação a infraestrutura urbana e de acesso tinham como 
escalas: muito bom, bom, ruim, muito ruim, não sabe avaliar e não se aplica. O gráfico 
23 traz os resultados da avaliação de itens como rodovias de acesso, sinalização de 
acesso, transporte intermunicipal, infraestrutura urbana, segurança pública, limpeza 
pública, transporte interno e telefonia e internet. 

Como se pode verificar o item que recebeu a maior porcentagem de avaliações 
negativas foram as rodovias de acesso ao município, 27% as consideraram ruim e 4% 
muito ruim. Em segundo lugar em avaliações negativas, a sinalização de acesso foi 
considerada ruim por 14% e, em terceiro, a telefonia e internet com 11% ruim e 1% 

muito ruim. 
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A avaliação da infraestrutura e serviços turísticos também teve as mesmas escalas e 
constata-se que a hospitalidade é o item que recebeu a maior porcentagem positiva, 
35% avaliaram como muito bom, em segundo lugar vem a gastronomia com 27% e em 
terceiro lugar serviços de alimentos e bebidas com 22%. 

Em relação a avaliação dos atrativos, foram citados o Santuário de Santa Rita, o 
Museu Alta Pinheiro e a Igreja Matriz, nenhum outro atrativo foi mencionado pelos 
visitantes. 80 turistas avaliaram como muito bom o Santuário de Santa Rita, 23 a Igreja 
Matriz e 9 o Museu Alta Pinheiro. Na avaliação de bom o Santuário recebeu 45 
avaliações, a Igreja Matriz 12 e o Museu 6. Não souberam avaliar os atrativos apenas 
9 turistas, como informa o gráfico 25. 

O nível de satisfação do visitante com o destino foi avaliado nas seguintes escalas: 
superada, atendida, atendida parcialmente, não atendida e não soube responder. A 
maioria, 63%, respondeu que foi atendida e 26% consideraram superada. 9% 
consideraram parcialmente atendidas e 1% não soube responder, conforme apresenta 

o gráfico 26. 

A intenção de retorno dos visitantes é elevada, 99% afirmaram que pretendem retornar 
a Santa Cruz, apenas 1% não souberam responder (gráfico 27). 

Nesse sentido, 98% dos visitantes afirmaram que indicariam o destino de Santa Cruz 

para outras pessoas e 2% não souberam responder (gráfico 28). 

Por fim, alguns entrevistados fizeram alguns comentários sobre como a cidade está 
mais bonita que antes, elogiaram os restaurantes e o Santuário de Santa Rita de 
Cássia, mas consideram que a acessibilidade da cidade precisa de melhorias e 

sinalizaram a necessidade de mais oferta de meios de hospedagem. 

 
Conclusão 

 

Pesquisa de demanda turística é uma importante ferramenta para subsidiar o poder 
público no planejamento de ações para o desenvolvimento do setor. Desta forma, o 
presente trabalho tem como objetivo apresentar o perfil da demanda real de visitantes 
do município de Santa Cruz para contribuir com o processo de planejamento. 

Apesar dos contratempos relacionados à pandemia Covid-19, que impediram a 
execução de todas as etapas da pesquisa de campo, a amostra obtida revela alguns 

resultados importantes. 

A religião é para a grande maioria dos visitantes de Santa Cruz a principal motivação 
da viagem, devido ao Santuário de Santa Rita de Cássia, que se apresenta 
praticamente como único atrativo da cidade. O município não apresenta outros 
atrativos de interesse do visitante, visto que além do Santuário, apenas a Igreja Matriz 
e o Museu Alta Pinheiro foram citados por uma porcentagem pequena de visitantes. 

Os municípios emissores de visitantes para Santa Cruz são em sua maioria do próprio 
estado do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco. Vans e ônibus de 

excursão são o principal meio de transporte utilizado pelos visitantes. 
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Outra constatação importante revelada pela pesquisa, é que o município de Santa 
Cruz é um destino de excursionistas, visitantes que não pernoitam no destino, o que 
significa que não utilizam meio de hospedagem e desta forma efetuam um gasto per 
capita relativamente baixo, quase que exclusivamente em alimentos e bebidas, e uma 
pequena porcentagem com artesanatos, como lembrancinhas do Santuário. 

É importante que a gestão pública municipal e os empreendedores do setor se 
atentem para diversificar a oferta turística, assim como para criar estratégias para 
aumentar o tempo de permanência dos visitantes no município. 
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Gráfico 24 
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TÍTULO: Investimentos públicos no Programa de Regionalização do Turismo (2004-

2018) 

Resumo 

No Brasil, os programas públicos em turismo são planejados, desenvolvidos e 
executados pelo Ministério do Turismo (MTur), desde 2003, quando foi instituído na 
estrutura do governo federal. Apesar de os estados e municípios terem autonomia 
para desenvolverem e executarem programas na área do turismo, em grande medida 
são dependentes dos recursos públicos oriundos do governo federal, o que torna o 
papel MTur central no desenvolvimento turístico do país. Desta forma, o presente 
trabalho tem como principal objetivo revelar o perfil dos investimentos executados pelo 
Ministério do Turismo, no período de 2003 a 2018. A metodologia deste estudo se 
caracteriza como uma pesquisa descritiva e quantitativa, visto que se fundamenta 
principalmente no levantamento e análise da execução orçamentária em turismo 
realizado pelo governo federal brasileiro, tendo como principal fonte de informação os 
Relatórios de Execução Orçamentária da União. Os resultados da pesquisa permitem 
afirmar que os recursos públicos em turismo foram preponderantemente na área de 
Infraestrutura Básica e Turística, correspondendo a 68,2% dos investimentos 
efetuados pelo MTur de 2003 a 2018. Em seguida, a área com maior cobertura é a de 
Promoção Turística, com 18,4% dos investimentos. Posteriormente, as áreas menos 
privilegiadas: Gestão e Planejamento (3,7%), Qualificação dos Serviços (2,2%), 
Comercialização de Produtos (0,8%) e Estudos e Sistemas de Informação (0,4%). 

 
Palavras-chave: Ministério do Turismo. Investimentos Públicos. Orçamento em Turismo. 

TITLE: Public investments in the Tourism Regionalization Program (2004-2018) 

Abstract 

In Brazil, public tourism programs are planned, developed and executed by the Ministry 
of Tourism (MTur), since 2003, when it was instituted in the structure of the federal 
government. Although states and municipalities have the autonomy to develop and 
execute programs in the field of tourism, they are largely dependent on public 
resources from the federal government, which makes the MTur role central to the 
country's tourism development. In this way, the present work has as main objective to 
reveal the profile of the investments carried out by the Ministry of Tourism, in the period 
from 2003 to 2018. The methodology of this study is characterized as a descriptive and 
quantitative research, since it is based mainly on the survey and analysis of the budget 
execution in tourism carried out by the Brazilian federal government, having as main 
source of information the Reports of Budget Execution of the Union. The results of the 
research allow to affirm that the public resources in tourism were predominantly in the 
area of Basic and Tourism Infrastructure, corresponding to 68.2% of the investments 
made by MTur from 2003 to 2018. Next, the area with the highest coverage is that of 
Tourism Promotion, with 18.4% of investments. Subsequently, the less privileged 
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areas: Management and Planning (3.7%), Qualification of Services (2.2%), 
Commercialization of Products (0.8%) and Studies and Information Systems (0.4%). 

 
Keywords: Ministry of Tourism. Public Investments. Tourism Budget 

Introdução 

Os investimentos públicos em turismo são assumidos pelos governos, especialmente 
de países emergentes, como um importante instrumento para o crescimento 
econômico nacional, geração de emprego e renda e diminuição das desigualdades 
regionais (Rosentraub & Joo, 2009; Fayssa et al., 2011). Apesar desta afirmação ser 
passível de contestação, de fato, o setor público geralmente é responsável pela 
promoção do turismo, o fornecimento de infraestrutura básica, treinamento e 
desenvolvimento de recursos humanos e pela proteção ambiental que o setor privado 
geralmente negligência (Nawaz & Hassan, 2017). 

Desta forma, os programas públicos em turismo assumem um importante papel no 
desenvolvimento turístico dos destinos pois, por meio de investimentos públicos, visam 
a melhoria da infraestrutura urbana, da promoção turística, da qualificação dos 
serviços, da comercialização dos produtos turísticos, da gestão e do planejamento do 

turismo. 

No Brasil, os programas públicos em turismo são planejados, desenvolvidos e 
executados pelo Ministério do Turismo (MTur), desde 2003, quando foi instituído na 
estrutura do governo federal. E apesar de os estados e municípios terem autonomia 
para desenvolverem e executarem programas na área do turismo, em grande medida 
são dependentes dos recursos públicos oriundos do governo federal, o que torna o 
papel do MTur ainda mais proeminente. 

No período de 2003 a 2016, conforme Todesco e Silva (2017), o Ministério do Turismo 
executou um montante de R$17,7 bilhões, incluindo nesse valor tanto gastos 
discricionários, ou seja, investimentos, como também gastos obrigatórios, tal como 
folha de pagamento de servidores públicos. No trabalho, os autores concluem que: 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que o Ministério do Turismo teve seu período áureo 
no segundo mandato do governo Lula, com investimentos concentrados em 
infraestrutura e promoção turística, e iniciou seu declínio a partir de 2011, mesmo o 
país estando prestes a sediar grandes eventos com repercussão no setor, como a 
Copa do Mundo (2014) e os Jogos Olímpicos (2016). No auge da crise política e 
econômica, em 2015 e 2016, o MTur não é extinto da estrutura governamental, mas vê 
seu orçamento se reduzir drasticamente, um montante suficiente apenas para manter 
a máquina (as despesas com auxílios e previdência de servidores chegam a 
corresponder a 58% dos gastos), e áreas do Plano Nacional de Turismo ficam 

completamente descobertas. (Todesco & Silva, 2017) 

Como se pode observar, a execução orçamentária do MTur oscilou durante a sua 
atuação ao longo dos anos, registrando um período de maior investimento nos dois 
mandatos do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, e uma queda significativa a partir de 

2011, cenário que piora com a crise política e econômica nos anos de 2015 e 2016. 

Portanto, partindo do pressuposto de que o Estado é um importante agente de 
turistificação dos lugares (Knafou, 2001; Cruz, 2001, 2018), a pergunta que queremos 
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responder é: Quais foram as principais áreas de investimento efetuados pelo Ministério 
do Turismo? 

Destarte, o presente trabalho tem como principal objetivo revelar o perfil dos recursos 
públicos investidos pelo Ministério do Turismo, no período de 2003 a 2018. 

Esse estudo é pertinente para subsidiar as discussões sobre a relação entre 
investimento público e desenvolvimento turístico das destinações receptoras, e 
aprofundar os estudos sobre a interferência do poder legislativo na orientação dos 
recursos públicos da pasta do MTur. 

 
Metodologia 

 

A metodologia deste estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva e 
quantitativa, visto que se fundamenta principalmente no levantamento e análise da 
execução orçamentária em turismo realizado pelo governo federal brasileiro, tendo 
como principal fonte de informação os Relatórios de Execução Orçamentária da União, 

disponibilizados no site oficial da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional. 

A análise dos investimentos públicos em turismo abarcou desde o ano da criação do 
Ministério do Turismo, em 2003, até 2018, ano do último Relatório de Execução 
Orçamentária da União disponível no período de realização da pesquisa. 

Os Relatórios de Execução Orçamentária da União são disponibilizados em banco de 
dados Access que permitem filtrar as informações por órgão executor, programa, 
projeto e localidade. Os dados coletados em banco Access foram organizados em um 
banco de dados em Excel, para a posterior elaboração de tabelas, gráficos e mapas. 
Vale destacar que todos os valores expostos na pesquisa estão em reais (R$) e não 

estão atualizados pelos índices de inflação. 

Para atingir o objetivo da pesquisa, num primeiro momento, foram identificados todos 
os programas executados pelo Ministério do Turismo de 2003 a 2018, conforme 
exposto no quadro 1. Os códigos dos programas assim como dos projetos são 
estabelecidos nos Planos Plurianuais (PPA) e constam nos Relatórios de Execução 
Orçamentária da União. 

 
Resultados e Discussões 

 

O Ministério do Turismo ao longo de 17 anos executou em atividades finalísticas cerca 
de R$ 18,1 bilhões, por meio de programas incluídos nos Planos Plurianuais dos 
diferentes mandatos governamentais (tabela 2). Lembrando que no primeiro mandato 
do governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva foi elaborado o PPA 2004-2007, no 
segundo mandato, o PPA 2008-2011, no primeiro mandato do governo presidente 
Dilma Rousseff, foi elaborado o PPA 2012-2015, e no segundo mandato, o PPA 2016-
2019. Após o impeachment em 2016, o governo do presidente Michel Temer assume o 
PPA 2016-2019 elaborado pela gestão anterior. 

Cabe ressaltar que os programas 0410 – Turismo: a Indústria do Novo Milênio, 0414 – 
Municipalização do Turismo, 9998- Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – 
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PRODETUR II e 0631 – Desenvolvimento da Infraestrutura Aeroportuária são 
referentes ao PPA 2000-2003, portanto, apesar de terem sido criados no governo do 
presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), tiveram recursos executados 
ainda no ano de 2003, totalizando R$ 492,2 milhões. 

O programa 0073 - Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, desenvolvido de 2004 a 2011, posteriormente, no PPA 2012-2015, foi 
denominado de 2076 - Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes, e, no PPA 
2016-2019, foi renomeado de 2062 - Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes. Ao total foram investidos nesses programas R$ 
24.530.884,59, especificamente em publicidade de utilidade pública e em campanha 

educativa de combate ao turismo sexual. 

O programa 1166 - Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos, incluído no PPA 
2004-2007, que posteriormente, no PPA 2008-2011, foi denominado de 1166 - 
Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão, foi o programa mais expressivo em 
termos de recursos, atingindo R$ 11,1 bilhões em 8 anos de execução, 
correspondendo aos dois mandatos do presidente Luís Inácio Lula da Silva. Durante o 
mesmo governo, outros dois programas de expressividade foi o 1001 – Gestão da 
Política de Turismo, com um total executado de R$ 145,3 milhões, e o 1163 - Brasil: 

Destino Turístico Internacional, com R$ 950,0 milhões, executados entre 2004 a 2011. 

No PPA 2012-2015, elaborado pelo governo da presidente Dilma Rousseff, o MTur 
inclui o programa 2076 – Turismo, que comparado ao antecessor (1166) executou um 
montante inferior, R$ 3,9 bilhões, mesmo em período da realização da Copa do Mundo 

e dos Jogos Olímpicos no Brasil, como salienta Todesco e Silva (2017). 

Com a crise política e econômica que se acentua a partir de 2015, e se agrava com o 
impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, o programa renomeado de 2076 
– Desenvolvimento e Promoção do Turismo, no PPA 2016-2019, executa R$ 278,6 
milhões em 3 anos, registrando o menor investimento, comparado aos mandatos 
governamentais anteriores. 

É interessante observar que, conforme tabela 1, o governo de Dilma Rousseff 
executou, entre os anos de 2012 a 2015, um percentual muito baixo de emendas 
parlamentares por meio do MTur, variando de 0,5% a 4%. O que se pode supor que 
apesar de ter executado um orçamento menor comparado ao governo anterior, o MTur 
teve uma autonomia maior para definir o direcionamento dos recursos públicos em 
turismo, com menor interferência parlamentar. Em 2016, já sob o comando do governo 
Michel Temer, empossado após o impeachment, as emendas parlamentares passam a 
corresponder a 25% do orçamento executado do MTur. 

A partir dos programas do Ministério do Turismo foi possível identificar os projetos que 
tiveram recursos liquidados, ou seja, executados entre os anos de 2003 a 2018. Os 
projetos foram classificados nas seguintes áreas temáticas: 1. Infraestrutura Básica e 
Turística; 2. Promoção Turística; 3. Qualificação dos Serviços; 4. Comercialização dos 
Produtos; 5. Gestão e Planejamento; 6. Estudos e Sistema de Informação. O quadro 3 
apresenta o resultado da classificação dos projetos, elencados com os seus 

respectivos códigos. 

No entanto, não foi possível classificar 9 projetos nas áreas temáticas, por conta da 
falta de detalhes sobre especificamente o âmbito das ações desenvolvidas. Esses 
projetos totalizam acima de R$ 1,0 bilhão. 
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A partir dos projetos classificados nas áreas temáticas, pode-se observar a 
preponderância dos investimentos em Infraestrutura Básica e Turística, 
correspondendo a 68,2% dos gastos públicos em turismo no Brasil, efetuados de 2003 
a 2018 (tabela 4), corroborando com a afirmação de Cruz (2001), de que as políticas 
turismo no Brasil faz a vez das políticas urbanas. Os gastos em infraestrutura muito 
provavelmente pelo perfil das ações requerem um volume maior de recursos, como 
também, conforme Silva (2020), as obras de infraestrutura são as preferidas dos 
parlamentares, no momento de destinar as emendas parlamentares, pela visibilidade 
que podem obter em sua zona eleitoral. 

Em seguida, a área com maior cobertura é a de Promoção Turística, com 18,4% dos 
investimentos. Posteriormente, as áreas menos privilegiadas: Gestão e Planejamento 
(3,7%), Qualificação dos Serviços (2,2%), Comercialização de Produtos (0,8%) e 
Estudos e Sistemas de Informação (0,4%). 

 

Conclusão 

 

Em relação ao perfil dos investimentos efetuados pelo Ministério do Turismo no 
período de 2003 a 2018, conclui-se que a área de Infraestrutura Básica e Turística 
concentrou 68,2% do total dos recursos aplicados pelo MTur. A segunda área de 
maior investimento é a de Promoção Turística (18,4%), e as áreas menos privilegiadas 
são Gestão e Planejamento (3,7%), Qualificação dos Serviços (2,2%), 
Comercialização de Produtos (0,8%) e Estudos e Sistemas de Informação (0,4%). 

É importante para futuros estudos, uma análise para compreender a priorização dos 
investimentos em infraestrutura básica e turística no país, que podem tanto serem 
justificadas pelas condições precárias da infraestrutura urbana das cidades brasileiras, 
assim como também por serem recursos enviados por emendas parlamentares, em 
que deputados e senadores tem preferência em destinar verbas para obras de 
infraestrutura pela sua visibilidade política. 
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TÍTULO: ESSA TERRA, O CACHORRO E O LOBO E PELO FUNDODA AGULHA, DE 

ANTÔNIO TORRES: MEMÓRIA EIDENTIDADE SOB A ÓTICA DA FRAGMENTAÇÃO. 

Resumo 

A crítica literária e o Regionalismo brasileiro possuem, desde o século XIX, 
uma relação conflituosa. A discussão gira em torno da qualidade estética dessa 
corrente. Ela é arte ou mera documentação de uma realidade e de personagens 
prototípicos de regiões afastadas dos grandes centros? Diversos são os temas 
tratados 
por ela ao longo da história da literatura: migração, seca, relações com o espaço, 
identidade e memória são alguns deles. O fato é que o problema transcendeu a 
barreira do tempo, chegou à contemporaneidade e fez com que autores que estão 
nitidamente vinculados à corrente regionalista repensassem essa questão e/ou 
lidassem de maneira problemática com o rótulo de escritores regionalistas. Afinal, 
ninguém quer a sua obra associada a uma vertente literária malfadada e malquista 
pela 
própria crítica. Antônio Torres, autor da trilogia aqui estudada, é um desses escritores. 
O objetivo do presente trabalho é identificar como dois dos grandes topoi regionais, 
migração e identidade, são utilizados dentro de uma sequência de obras para retratar 
um problema comum ao sujeito pós-moderno, a sua fragmentação. Temos sujeitos 
que migram e possuem construções e desconstruções identitárias no decorrer das 
obras? Como isso é apresentado e discutido em toda narrativa? Para isso, 
analisaremos a trilogia composta por Essa terra (1986), O cachorro e o lobo (1997) e 
Pelo fundo da agulha (2006), de Antônio Torres. 

  

 
 
Palavras-chave: Fragmentação. Migração. Identidade. Trilogia. Antônio Torres. 

TITLE: THIS LAND, THE DOG AND THE WOLF AND THE BACKGROUNDDA 

AGULHA, BY ANTÔNIO TORRES: MEMORY ANDIDENTITY FROM THE 

FRAGMENTATION POINT OF VIEW. 

Abstract 

Literary criticism and Brazilian Regionalism have, since the 19th century, 
a conflictual relationship. The discussion revolves around the aesthetic quality of this 
chain. It is art or mere documentation of a reality and characters 
prototypes of regions far from large centers? The topics covered are diverse 
through it throughout the history of literature: migration, drought, relations with space, 
identity and memory are some of them. The fact is that the problem has transcended 
the 
barrier of time, reached contemporaneity and made authors who are 
clearly linked to the regionalist current to rethink this issue and / or 
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deal problematically with the label of regionalist writers. After all, 
nobody wants his work associated with an ill-fated and 
criticism itself. Antônio Torres, author of the trilogy studied here, is one of these writers. 
The objective of the present work is to identify as two of the great regional topoi, 
migration and identity, are used within a sequence of works to portray 
a problem common to the postmodern subject, its fragmentation. We have subjects 
who migrate and have identity constructions and deconstructions in the course of 
construction? How is this presented and discussed throughout the narrative? For this, 
we will analyze the trilogy composed by Essa terra (1986), The dog and the wolf (1997) 
and 
By the bottom of the needle (2006), by Antônio Torres. 

  

 
 

Keywords: Fragmentation. Migration. Identity. Trilogy. Antônio Torres. 

Introdução 

A literatura de Antônio Torres tem sido associada com certa frequência à tradição 
literária do regionalismo. No entanto, ao longo do tempo, renomados críticos e 
historiadores da literatura têm compreendido essa corrente literária de maneira 
problemática, associando-a a símbolo de passadismo, de obra que está limitada a 
fronteiras, jamais digna de pertencer ao rol dos cânones literários. Lúcia Miguel 
Pereira (1954, p. 175), por exemplo, compreende o regionalismo como “simples 
fixação de tipos, linguagens e costumes”, isto é, mero documento sem teor estético. 
Mario de Andrade (2008, p. 553), por sua vez, concebe a corrente como “pobreza sem 
humildade. [...] caipirismo e saudosismo, comadrismo que não sai do beco”. Já 
Antonio Candido, em “Literatura e Subdesenvolvimento”, entende o regionalismo 

como fruto de um problema social, o subdesenvolvimento, sem o qual deduz-se que 
não haveria regionalismo. 
Torres, por seu turno, em entrevistas concedidas ao Jornal A Tarde que abordam 
direta ou indiretamente a presença do regional em suas obras, publicadas nos anos de 
2001 e 2010, apresenta respostas contraditórias. Para o autor, na primeira entrevista, 
sua obra Essa terra ̧ “não é regional, no pé da letra. Por isso, talvez, ele [o livro] seja 
cada vez mais apreciado no exterior.” (RIBEIRO, 2001). Na segunda, sobre ser 
regionalista, afirma que a ideia faz sentido até certo ponto e que “Quem leu só o Essa 
terra ou a trilogia pode ficar com essa impressão.” (DAMASCENO, 2010). 
Contrapondo essas entrevistas com os pensamentos da crítica literária, com efeito, 
compreende-se perfeitamente o posicionamento do autor. Afinal, nenhum escritor que 
visa o reconhecimento estético das suas obras as quer associadas a uma corrente 
literária tão problemática como a do regionalismo literário. 
A despeito disso, para Vânia Pinheiro Chaves, a obra de Antônio Torres bebe da 
fonte da tradição regionalista, apesar de o fazer a partir de questões contemporâneas. 
Para Chaves (2008, p. 150), Essa terra (1976), uma das obras que fazem parte da 
trilogia analisada neste trabalho, representa essencial e tragicamente a condição 
humana, seus personagens nitidamente regionalizados não são meras representações 
prototípicas do indivíduo da região retratada, isto é, o Junco, pequeno povoado no 
interior da Bahia. 
Essa terra (1976), O cachorro e o lobo (1997) e Pelo fundo da agulha (2006) 
narram os conflitos entre identidade e migração, revelando como essa mesma 
migração está associada com os espaços, seus processos de desterritorialização e 
reterritorialização pelos personagens e como as suas respectivas vidas são afetadas 
por isso. Com a migração, há, inevitavelmente, o abandono de um território com uma 
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cultura e costumes próprios conhecidos e experimentados por aqueles que viveram lá. 
Em contrapartida, esses mesmos indivíduos vivem o que Milton Santos (apud Silva, 
2009) compreende como reterritorialização ou reculturalização. Isto é, aqueles que 
migram e saem do seu território estão, também, se defrontando com um território 
novo, com cultura e costumes novos que estarão intrinsecamente relacionados à 
construção das suas identidades. Nelo, Totonhim e sua mãe são exemplos desses 

sujeitos. 

  

 
Metodologia 

 
A metodologia utilizada fundamenta-se na leitura e análise das três obras que fazem 
parte da trilogia que compõe o corpus da pesquisa, bem como dos demais textos 
acadêmicos que versam sobre regionalismo literário brasileiro, memória, identidade, 
migração e fragmentação na literatura. 
 
Resultados e Discussões 

 
NELO: O PRINCÍPIO 
 
Nelo, aquele que, nas palavras do narrador Totonhim, no início de Essa terra, deu 
certo na vida. Morador do pequeno povoado do Junco, no interior da Bahia, filho de 
um casal de pequenos agricultores da região, foi ele que aos 20 anos decidiu migrar 
para São Paulo e se tornou referência para quem quisesse se aventurar a partir 
daquele 
momento no mundo afora, para quem quisesse migrar em busca de melhores 
condições: “Foi contigo que as mudanças começaram, porque foste o primeiro a 
descobrir a estrada [...] O brilho de tua estrela iluminava as nossas noites mortas” 
(TORRES, 1991, p. 102). Esse processo migratório entre as duas regiões é iniciado 
em Essa terra, estende-se por toda a trilogia e se reflete nas ações e nas relações de 
outros personagens com os lugares em que eles estão inseridos. 
Nelo constitui outra família, depara-se com costumes e cultura outros, adquire 
hábitos e rotina distintos daqueles que possuía na pequena cidade em que nasceu e 
viveu parte de sua vida, consegue empregar-se nos mais de vinte anos que passou 
em 
São Paulo. Todavia, a cidade não se revela para ele aquele paraíso imaginado no dia 
em que viu os homens do jipe chegando com grandes promessas de prosperidade no 
seu povoado: “Nelo descobriu que queria ir embora no dia em que viu os homens do 
jipe” e “iria passar mais três anos para se despregar do cós das calças de papai. Três 
anos sonhando todas as noites com a fala e as roupas daqueles bancários” (TORRES, 
1991, p. 18). 
No entanto, situações problemáticas emergem no decorrer da narrativa. Uma 
delas diz respeito ao sofrimento do personagem ao ser brutalmente espancado no 
meio 
da avenida deserta da maior e mais populosa cidade do país. Na rua escura, no meio 
da noite, ninguém além dos seus agressores e dele próprio. Nos prédios ao seu redor, 
luzes se acendem, pessoas abrem e aparecem nas janelas de suas casas, a 
procurarem 
aquilo que lhes perturba o sossego: os berros de um desconhecido no meio da 
calçada. 
São Paulo é indiferente à sua dor. 
São Paulo deixa marcas em Nelo. A sua relação com o espaço é construída por 
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um alto grau de desilusão, diferentemente daquela estabelecida no Junco. A rotina na 
grande capital não permite que o indivíduo inserido nela conheça intimamente muitas 
pessoas, não permite a criação de vínculos duradouros. Ele é mais um na multidão de 
desconhecidos. A imagem de uma cidade grande, populosa e mesmo assim deserta é 
metafórica nesse sentido e aparece ao longo da narrativa como confirmação dessa 
ideia. Aos 17 anos, antes de migrar, Nelo não sabe disso. A ideia também é 
fundamentada na análise das cartas escritas posteriormente para o pai, nas quais 
Nelo 
 
 
tenta a todo custo convencê-lo a não migrar para São Paulo, como sustenta Chaves 
(2008, p. 147, grifos meus): 
 
 
Aí também eles não conseguem, em geral, uma boa situação econômica e 
acabam por desiludir-se. Tal desilusão, indicada no profundo sentimento 
de solidão consubstanciado na afirmação de que “São Paulo é uma cidade 
deserta”, está expressa mais abertamente nas cartas em que Nelo, 
procurando convencer o pai a não seguir para o sul, avisa que “São Paulo 
não é o que se pensa no Junco”. 
 
 
O Nelo que no imaginário daqueles que vivem no pequeno povoado deu certo na 
vida, vinte anos depois, sem dinheiro, sem esposa, longe dos filhos, com suas raízes 
fragmentadas, marcado por tudo o que experimentou em São Paulo, regressa ao 
Junco 
“[...] doente, desiludido e frustrado por não atender às expectativas da família. Acaba 
suicidando-se por não se reencontrar mais com sua cidade” (Albarello, 2010). Os dois 
espaços, tanto o Junco quanto a cidade de São Paulo, estão diretamente relacionados 
a 
todas as transformações identitárias do personagem, isto é, tudo o que ele vive ali o 
modifica de alguma forma. A migração inicial é instigada por uma ânsia pessoal por 
novas vivências. Não foi como imaginava. O retorno corresponde a uma última 
esperança frustrada de reaver suas raízes, sua identidade. O suicídio, à confirmação 
do 
seu fracasso, do seu estado completo de fragmentação. 
 
 
TOTONHIM: A SOMBRA 
Totonhim, o filho mais novo do casal de moradores do pequeno povoado do 
Junco, possui em Essa terra identidade muito menos fragmentada que a do seu irmão 
Nelo. Aos vinte anos, sofre igualmente influências do espaço em que está inserido, 
ainda que de maneira distinta, isto é, o Junco faz parte da sua identidade, não possui 
desejo de migrar como o primogênito. Possui emprego fixo, cultua um círculo de 
amizades que lhe é natural e suficiente, não apresenta sinais de descontentamento 
com 
a sua vida de morador de um povoado esquecido no interior da Bahia. O indivíduo se 
relaciona com aquele lugar e se constrói enquanto sujeito. 
A sua identidade, embora ainda não fragmentada, está em constante construção. 
Ela é “algo formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes, e não 
algo inato, existente na consciência no momento do nascimento. Ela permanece 
sempre incompleta, está sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo formada’” (HALL, 
2006, p. 38). Michael Pollack (1992, p. 204) compactua com o postulado por Stuart 
Hall, ao afirmar que a identidade é “a imagem que uma pessoa adquire ao longo da 
vida referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si 
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própria”. Antes do retorno de seu irmão ao povoado, Totonhim poderia encaixar-se no 
que Hall classifica ainda como um sujeito sociológico. O indivíduo tem um núcleo 
interior que ainda é seu, mas sua identidade é construída “na ‘interação’ entre o eu e a 
sociedade”. Após o retorno, observa-se um marco na sua desconstrução enquanto 
sujeito: tem início a fragmentação da sua identidade e o reconhecimento de um novo 
perfil, aquele que é fruto da pós-modernidade em que está inserido e que Hall (2006, 
p. 12) conceitua como sujeito pós-moderno, que “está se tornando fragmentado; 
composto não de uma única, mas de várias identidades”. 
Sobre esse sujeito pós-moderno e compactuando com o pensamento de Hall, 
Antônio Torres, após o lançamento de Pelo fundo da agulha, uma de suas obras que é 
parte integrante do corpus da presente pesquisa, em entrevista concedida à Revista 
Previ, afirma ter buscado “fazer uma reflexão sobre este crepúsculo do mundo em que 
vivemos. Um mundo pós-utópico, pós-modernista, pós-tudo”. (E AGORA, 2006, s/p. 
grifos meus.). Seguindo, ainda, pelo mesmo caminho de observação, na entrevista 
intitulada “As ‘pessoas’ na obra de Antônio Torres”, publicada na revista Navegações 
em 2010, Torres retoma essa ideia de sujeito pós-moderno, ao ser questionado sobre 
a 
presença da gente do Junco no centro nervoso de sua narrativa. Os sujeitos e os 
espaços inseridos na pós-modernidade sofrem transformações: 
 
 
Sempre que recorro a um contra-campo para São Paulo ou Rio de Janeiro, 
fica mais fácil evocar o meio rural em torno do povoado da minha infância, 
que afinal hoje já não é mais o mesmo, como se pode ver em O cachorro e 
o lobo. Vai ver você já conhece essa ambientação física e humana melhor 
do que eu, que já não me lembrava que ela também está presente em Um 
táxi para Viena d’Áustria, um romance urbaníssimo, pós-moderno etc. e 
tal. (VENTURA, 2010, p. 165, grifos meus) 
 
 
Totonhim nasce e mora no Junco até seus 20 anos, cresce, trabalha, adquire 
vivências, hábitos, cultura e costumes das pessoas que moram naquele mesmo 
espaço. 
A vida no povoado é rotineira. A relação com o lugar não é de estranhamento ou 
distanciamento, tal como acontecera com Nelo. Ao longo de Essa Terra, percebe-se 
uma identidade bem definida e sem marcas de ruptura. Totonhim migra em 
determinado momento para Feira de Santana, com o olhar voltado aos estudos, mas 
isso não o fragmenta enquanto indivíduo. Nenhum momento da narrativa revela que o 
seu retorno para o Junco se dá nas mesmas circunstâncias que o do seu irmão mais 
velho, isto é, não aparenta ser o regresso de uma migração responsável por esfacelar 
a 
sua identidade – ainda não. 
 
 
A volta do primogênito marca o início desse esfacelamento. O indivíduo que 
sempre vivera à sombra do irmão descobre, de repente, que o Nelo com vida 
próspera, 
idealizado por todos, inclusive pela sua própria mãe, e que lhe servira de referência 
por muito tempo não existe, é mera ilusão. Aquele que retorna não possui nada a lhe 
oferecer, a não ser dívidas, o que muda a sua rotina e o desestrutura. O suicídio do 
irmão mais velho marca a percepção de que as coisas mudaram na vida de Totonhim, 
desencadeando o sentimento de culpa que a mãe lhe atribui pela morte de Nelo. 
Surge, então, um indivíduo deslocado no espaço, fragmentado. O Junco não faz mais 
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sentido. A sua relação com o lugar não é mais a mesma de outrora, sua mãe está 
louca, seu pai está aquém de tudo. Como espécie de sombra de Nelo, Totonhim 
precisa se recompor, encontrar-se consigo mesmo, precisa migrar. Necessita mostrar, 
inclusive, que seu processo migratório não terá o mesmo fim, isto é, a morte. 
Foi então que comecei a me sentir perdido, desamparado, sozinho. Tudo o 
que me restava era um imenso absurdo. Mamãe Absurdo. Papai Absurdo. 
Eu Absurdo. 
[...] 
— Saiba de uma coisa, papai. Eu vou embora. 
— Para onde? 
— O dinheiro que eu receber da Prefeitura, no fim do mês, é para comprar 
uma passagem. 
Ele insistia: 
— Para onde? 
— É pouco, mas acho que dá para chegar lá. 
[...] 
— Mas para onde você vai? 
— Para São Paulo. (TORRES, 1991, p. 107-108, grifos meus) 
 
 
Em O cachorro e o lobo (1997), Totonhim regressa ao Junco. Seu retorno se dá 
de maneira distinta à do seu irmão mais velho. Nelo regressa numa tentativa frustrada 
de reconstrução da própria identidade. Totonhim, na de atender tão somente a um 
pedido de uma de suas irmãs: seu pai, aparentemente, estava doente. A migração do 
Junco para São Paulo modifica sua identidade e a sua relação com o lugar em que 
nasceu. Agora, o Junco, as pessoas e a cultura daquela terra lhe são estranhas. 
Totonhim se coloca como um indivíduo diferente daqueles que habitam o povoado 
esquecido no interior do estado, encontra-se de passagem. 
Silva (2000, p. 82) postula que identidade e diferença são codependentes, isto é, 
que uma existe a partir da outra, e que a primeira “está sempre ligada a uma forte 
separação entre o ‘nós’ e o ‘eles’”, demarcando fronteiras, supondo e afirmando 
inúmeras relações de poder. Totonhim, como narrador, por exemplo, afirma e 
reafirma a sua identidade por meio de um elemento textual em diversos momentos da 
 
 
narrativa: o uso da terceira pessoa. Tal elemento, por sua vez, permite observarmos 
um distanciamento que marca a diferença entre ele e o povo do Junco: “Daqui pra 
frente preciso controlar a minha impaciência diante da fala arrastada desse povo, da 
sua prosa demorada, comprida, interminável. [...] O problema é que acabo não tendo 
saco para tanta falta de pressa.” (TORRES, 1997, p. 152, grifo meu). Atraído pela 
sua pressa, anseia voltar para São Paulo o quanto antes: 
 
 
São dez e meia da manhã. Isto quer dizer que estou aqui há apenas trinta 
minutos. E já parece um bocado de tempo. Acho que já vi tudo que tinha 
que ver, já sei que o meu pai está vivo, e ainda aqui, inteirão e... sóbrio! 
Quer dizer, já posso voltar. (TORRES, 1997, p. 42, grifos meus) 
O processo de desenraizamento do personagem pode ser lido a partir das noções 
de territorialização e reterritorialização de Milton Santos (apud Silva, 2009) e à luz 
das concepções de Fernando Ortiz. Ao migrar para São Paulo, Totonhim passa por 
um 
processo de criação de novos fenômenos culturais que estão intrinsecamente 
relacionados à sua identidade. Nesse caso, migrar significa não somente adquirir uma 
nova cultura, mas perder, cortar os laços com a sua anterior. Ortiz (1983, p. 90, grifos 
do autor) argumenta: 
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[...] el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del 
proceso transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente 
en adquirir una distinta cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo- 
americana aculturation, sino que el proceso implica también 
necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que 
pudiera decirse una parcial desculturación, y, además, significa la 
consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran 
denominarse de neoculturacíon. 
 
 
A ideia de ruptura e distanciamento com a sua antiga cultura, com o seu outro 
mundo é verificável em diversas partes da narrativa. Totonhim é um personagem que 
habita dois universos completamente distintos: Junco e São Paulo. Depois que migra e 
constitui nova família, o primeiro passa a ocupar em sua vida apenas um lugar de 
memória, não de regresso. Tudo aquilo que servira de base para a construção da sua 
identidade enquanto sujeito inserido em um espaço no mundo parece ter sido 
descartado. 
Em seu retorno provisório para o Junco, nota-se, em diversos momentos da 
narrativa, que aquele lugar esquecido no interior da Bahia não poderia jamais 
coexistir com aquele ao qual agora ele julgava pertencer, São Paulo. Sem maiores 
questionamentos, Totonhim nunca desejou que seus filhos e sua esposa visitassem o 
sertão. O contato feito entre as duas famílias unicamente por telefone e tão somente 
naquela ocasião em que Totonhim se encontrava no Junco com o seu pai parece 
bastar 
para, enfim, dirimir os anos de distanciamento. Não precisava que o seu pai fosse até 
sua casa em São Paulo ou que seus outros familiares fizessem o caminho contrário. 
Esse distanciamento também pode ser lido a partir das ideias de identidade e 
diferença 
de Silva (2000, p. 75), na medida em que há uma notável vontade de afirmação da 
nova identidade em detrimento da antiga: “a afirmação ‘sou brasileiro’, na verdade, é 
parte de uma cadeia de ‘negações’, de expressões negativas de identidade, de 
diferenças”, isto é, afirma-se uma nova identidade vinculada a São Paulo, ao passo 
em 
que se nega o vínculo ao Junco. 
Já em Pelo fundo da agulha (2006), observa-se em Totonhim um sujeito 
fragmentado, rememorando, sozinho, com idade avançada, aposentado, sem filhos e 
sem esposa, toda a sua vida em um quarto de hotel da maior cidade do país. O 
indivíduo que é apresentado rememora o Junco, o seu lugar de origem, com saudade. 
Porém, se o espaço também está presente na sua memória, o regresso para ele se 
revela inviável. Nesta obra, o desejo do personagem de voltar para sua terra é latente 
e 
se configura como uma das linhas que conduzem a narração. A partir de uma 
metáfora, o narrador observa a sua trajetória de vida pelo mesmo ângulo em que sua 
mãe, idosa, passa a linha pelo fundo de uma agulha. 
A narrativa é conduzida por meio da memória do personagem, a partir da qual os 
detalhes da vida de Totonhim são narrados. A sua infância no Junco, o peso da morte 
de Nelo, isto é, suas consequências; a chegada até São Paulo, o seu primeiro 
emprego 
na capital, as dificuldades, a construção de uma nova família, as viagens ao exterior, o 
fim do casamento, a saudade do Junco. Memória e espaço estão intimamente ligados, 
este último sendo construído, reconstruído e rememorado a partir da primeira. Por 
causa dessa relação, o tempo narrativo não se comporta de maneira cronológica, isto 
é, há constantes movimentos de avanço e recuo dos fatos narrados, fazendo com que 
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presente, passado e delírio se misturem e sejam elementos que constroem a linha que 
está a passar pelo fundo da agulha. A memória do indivíduo funciona como um ponto 
de partida, um impulso à reconstrução dos espaços em que vivera. Momentos de 
devaneio em que Totonhim julga estar no Junco com a sua mãe e demais familiares, 
recria cenas, mistura diálogos e situações reais com outros nunca vivenciados são 
comuns e refletem a fragmentação do eu. Há um sujeito que se desenha como aquele 
que sofre um processo de fragmentação identitária e que se agarra aos excertos da 
sua 
memória na tentativa de se reconstruir. 
 
 
Na narrativa, memória, espaço e tempo se apresentam como indissociáveis e 
apontam para um processo de perda e tentativa de recuperação da identidade: “É 
humanamente impossível fugir do tempo que está dentro dele, com todo um 
insatisfatório acúmulo de vivências - desejos e esperanças [...] perdas e ganhos, 
prazer 
e dor [...] E tudo isso guardado no fundo da alma como grãos num paiol”. (TORRES, 
2006, p. 203). Segundo Albarello (2010, p. 139), Pollack afirma que “a caracterização 
da relação entre memória e identidade revela a memória como um fenômeno 
construído consciente ou não, como resultado do trabalho de organização individual 
ou social”. Em “Memória, Esquecimento e Silêncio”, Pollack argumenta que existem 
pontos de referência entre a nossa memória e a coletiva, pontos esses marcados por 
indicadores empíricos, lugares de memória como “patrimônio arquitetônico e seu 
estilo, [...] as paisagens, as datas e personagens históricas, [...] as tradições e 
costumes, certas regras de interação, o folclore e a música e, por que não, as 
tradições 
culinárias.” (POLLACK, 1989, p. 3) 
Em Pelo fundo da agulha, o narrador aponta diversos momentos que podem ser 
lidos tendo por base a ideia de lugares de memória abordados por Pollack. Um deles é 
aquele que marca a data em que Totonhim conhece a família da sua futura esposa, 
então namorada, e o diálogo com a futura sogra constrói-se por meio de uma aura de 
saudosismo que remete à culinária, aos costumes, à cultura dos seus respectivos 
lugares de origem - Junco para ele, Ceará para ela: “Começou por dizer à saudosa 
senhora que todas aquelas boas lembranças o faziam recordar-se da sua mãe, dos 
seus 
beijus de tapioca, do seu cuscuz de milho, mungunzá, canjica, umbuzada, doces de 
leite, de goiaba, de mamão verde”. (TORRES, 2006, p. 151-152). 
O fator música como elemento de lugar de memória também pode ser observado 
a partir da perspectiva de Pollack, na medida em que, em determinado momento da 
narrativa, o personagem lembra com grande carga emocional da sua terra-natal, ao 
ouvir uma canção. Revisitando um lugar distante do Junco, um subúrbio pobre de São 
Paulo que estava habitado, em sua maioria, por pessoas conterrâneas suas, Totonhim 
lembra do seu povoado, ao ouvir uma música que sai do alto-falante da praça próxima 
a ele: “Eu penei, mas aqui cheguei... Eis aí: a voz do mesmo Luiz Gonzaga, o rei do 
baião, ouvida em todas as praças do sertão. Sentiu-se no Junco. De alguma maneira.” 
(TORRES, 2006, p. 141, grifo do autor). Neste caso, a sonoridade regional é 
responsável por desencadear a memória e reativar o sentimento de pertencimento ao 
seu lugar de origem.  
Tais indicadores fundamentam e reforçam os sentimentos de pertencimento e as 
fronteiras socioculturais do indivíduo, ou seja, estão intrinsecamente relacionados à 
ideia de identidade. Em Pelo fundo da agulha, percebe-se um Totonhim que se utiliza 
do elemento da memória para recuperar a sua relação com o seu lugar de origem. 
Sozinho no quarto de hotel, revive, divaga, recria com saudade os seus lugares 
fragmentados. Há, todavia, a necessidade de se fazer uma ressalva: o Junco e as 
pessoas que lá habitam já não são mais os mesmos de quando partiu, tampouco os 
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de 
sua infância. O espaço, parte da memória coletiva, sofre modificações e modifica as 

pessoas. 

No último capítulo do livro, Totonhim acorda no meio da noite no quarto do 
hotel, julga ver uma sombra e ouvir uma voz que igualmente o aconselha a não 
cometer suicídio. A voz pode ser lida como múltipla, isto é, representante da sua mãe, 
do seu irmão, dos seus filhos, do seu país, como aponta o próprio narrador, e o 
aconselha a viver, apesar dos problemas, apesar de tudo. Antes de adormecer 
novamente, Totonhim decide que sim, “Amanhã voltaria ao mundo dos vivos. Sim, 
amanhã teria que se encontrar com os filhos para almoçar ou jantar. [...] E assim, com 
o coração mais leve, se sentirá um camelo capaz de passar pelo fundo de uma 
agulha” (TORRES, 2006, p. 218, grifo meu). Ao final, o sujeito velho e sozinho 
escapa à sombra do irmão que um dia também migrou do Junco para o sudeste. 
Apesar das cicatrizes resultantes de processos identitários problemáticos, Tontonhim, 
enfim, compreende que não terá o mesmo destino de Nelo. 

  

 
Conclusão 

 
Ao longo das três narrativas, a ideia do deslocamento dos personagens está 
situada, de maneira mais conflituosa, entre dois espaços: Junco e São Paulo. A partir 
deles, configura-se uma dicotomia entre centro e periferia que serve perfeitamente à 
construção de processos migratórios múltiplos e criadores de um movimento de idas e 
vindas. O sujeito do Junco que possui determinada relação com o espaço em que 
nascera desloca-se para outro local, constrói uma nova relação com ele, 
ressignificando, ainda, por meio de um processo doloroso, o seu vínculo com o seu 
lugar de origem. A fragmentação identitária é apontada como uma das consequências 
do processo. Ele está bem definido na figura de Nelo em Essa terra, também está em 
desenvolvimento na vida de Totonhim em O cachorro e o lobo, consubstanciando-se 
em Pelo fundo da agulha. 
A visão dos personagens migrantes sobre as suas respectivas relações com os 
lugares em que passaram parte das suas vidas muda com o tempo. O sujeito que 
migra 
do sertão para o centro e posteriormente retorna não enxerga e tampouco encontra o 
lugar de que saiu da mesma maneira de outrora. Ele, o indivíduo, também não é mais 
o mesmo. As experiências adquiridas com a migração interferem na maneira como se 
relaciona com o lugar em que está situado. Todo esse processo que está presente nas 
três obras de Torres aqui analisadas dialoga, pois, com o Regionalismo literário, na 
medida em que há a presença de topoi literários bastante caros à tradição regionalista, 
tais como a linguagem, a migração e o caráter dicotômico e polarizador entre centro e 
periferia, campo e cidade. Com a trilogia que se inicia em Essa terra e finaliza com 
Pelo fundo da agulha, Torres insere-se na corrente literária do regionalismo 
contemporâneo, constrói narrativas representativas de sujeitos que carregam marcas 
de fragmentação identitária por meio de processos migratórios conflituosos. A 
primeira obra é o ponto de partida, enquanto a última marca, definitivamente, o fim 
do círculo. 
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TÍTULO: CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

DE FUTUROS PROFESSORES EM INICIAÇÃO À PRÁTICA DOCENTE 

Resumo 

O programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID oferece bolsas para 
que alunos de licenciatura exerçam à docência em escolas públicas de educação 
básica, com o intuito de promover o diálogo entre universidades e escolas, contribuindo 
para a melhoria da qualidade da educação brasileira. O objetivo desta pesquisa foi 
identificar as contribuições do Pibid para o desenvolvimento profissional de futuros 
professores em iniciação à prática docente. A metodologia utilizada foi de natureza 
qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário. Os dados obtidos 
foram categorizados seguindo os princípios da análise de conteúdo. Colaboraram com 
essa pesquisa dezesseis acadêmicos-bolsistas participantes do Pibid subprojeto 
presencial do curso de Letras - Língua Portuguesa da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN, campus Currais Novos. Os resultados apontaram que as 
principais contribuições ao desenvolvimento profissional dos futuros professores foram: 
o desenvolvimento da reflexividade docente, a aproximação entre Universidade e a 
escola; a construção da identidade profissional, a vivência de experiências profissionais, 
o enriquecimento do currículo, a aprendizagem dos aspectos pedagógicos, a 
aproximação entre teoria e prática e a troca de experiências. A relevância do estudo se 
dá pela possibilidade de aproximar o conhecimento acerca das contribuições do 
programa para o desenvolvimento da formação inicial do professor da Educação Básica. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional de professores. Iniciação docente. PIBID. 

TITLE: PIBID'S CONTRIBUTIONS TO THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF 

FUTURE TEACHERS INITIATING THE TEACHING PRACTICE 

Abstract 

 

The Institutional Program for Teaching Initiation Scholarships - PIBID offers scholarships 
for undergraduate students to teach in basic education schools, with the aim of promoting 
dialogue between universities and schools, contributing to the improvement of the quality 
of Brazilian education. The objective of this research was to identify how Pibid's 
contributions to the professional development of future teachers in initiation to teaching 
practice. The methodology used was of a qualitative nature. Data collection was carried 
out through a questionnaire. The data obtained were categorized according to the 
principles of content analysis. Sixteen scholarship holders from the Pibid classroom 
subproject of the Literature - Portuguese Language course at the Federal University of 
Rio Grande do Norte - UFRN, collaborated with the research, Currais Novos campus. 
The essential results that the main contributions to the professional development of 
future teachers were: the development of teacher reflexivity, the approximation between 
the University and the school; the construction of professional identity, the experience of 
professional experiences, the enrichment of the curriculum, the learning of pedagogical 
aspects, the approximation between theory and practice and the exchange of 
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experiences.The result of the study is given by the possibility of bringing knowledge 
about contributions of the program for the development of the initial formation of the 

teacher of Basic Education. 

 
 
Keywords: Professional development of teachers. Initiation to teaching. PIBID. 

Introdução 

        Estudos e debates que visam a melhoria da qualidade de ensino não são 
recentes. Contudo, os que focam na figura do professor receberam relevo no final da 
década de 1990, com as reformas educacionais, signatárias da Declaração Mundial de 
Educação para Todos. A partir dessas discussões, temas como a formação e o 
desenvolvimento profissional de professores têm sido motivo de inúmeros debates no 
âmbito educacional. 

     Pode-se afirmar que a formação inicial é um dos grandes pilares para melhorar a 
profissão docente, uma vez que as experiências iniciais são essenciais para definir a 
atuação e o desenvolvimento profissional de professores. Gatti e Barreto (2009 apud 
RAUSCH e FRANTZ, 2013) afirmam que a falta de conhecimento dos contextos 
escolares, a pouca formação pedagógica dos professores formadores, o não 
acompanhamento da prática pedagógica dos licenciandos, que sentem dificuldade de 
relacionar teoria e prática no cotidiano escolar são lacunas experiências na formação 
inicial. 

       Além disso, incontáveis desafios são enfrentados no que se refere a profissão 
docente, como: baixo salário, número elevado de horas trabalhadas, desvalorização da 
profissão, más condições de trabalho, infraestrutura das escolas, dentre outros, o que 
faz com que a profissão tenha um baixo prestígio e pouco reconhecimento social, 

interferindo na escolha pela carreira docente (NEVES, 2012). 

      Na tentativa de amenizar tais problemas, o governo federal, através do Ministério da 
Educação – MEC criou o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - 
PIBID idealizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). O programa “tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo 
para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria 
de qualidade da educação básica pública brasileira” (BRASIL, 2010). O Pibid 
proporciona aos bolsistas a inserção no contexto escolar, desde o início da licenciatura, 

tornando a escola um locus privilegiado na formação inicial de professores. 

        Sendo o Pibid um programa que trouxe outro olhar sobre a formação docente dos 
futuros profissionais da educação, esta pesquisa propôs investigar a seguinte questão: 
como o Pibid contribui para o desenvolvimento profissional de futuros professores em 
iniciação à prática docente? Buscando responder a esse questionamento, realizou-se 
questionário com bolsistas Pibid do subprojeto presencial de Letras/Língua Portuguesa 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN – Ceres campus Currais 
Novos. Os resultados obtidos, a partir da análise de dados, demonstram que a proposta 
do Pibid tem sido um diferencial importante na formação dos professores da Educação 
Básica. 

 
Metodologia 
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        O objetivo central deste trabalho é analisar em que aspectos o Programa de Bolsa 
de Iniciação à Docência - PIBID contribui para o desenvolvimento profissional de futuros 

professores em iniciação à docência. 

      Com tal intenção, este estudo configura-se como uma pesquisa qualitativa, pois 
envolveu a obtenção de dados através do contato direto com a situação estudada. 

De acordo com Godoy (1995, p.21), 

Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto 
em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. 
Para tanto, o pesquisador vai a campo buscando ̔ captarʼ o fenômeno em estudo a partir 
da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista 

relevantes. 

        Para concretizar este estudo, realizou-se primeiramente uma revisão da literatura, 
para compreensão do conceito de desenvolvimento profissional de professores. Para 
tanto, buscou-se identificar teses e dissertações que tratam da formação inicial de 

professores, desenvolvimento profissional de professores e Pibid. 

        Os sujeitos da investigação foram dezesseis bolsistas Pibid, que participam do 
subprojeto de Letras - Língua Portuguesa da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – UFRN, campus Currais Novos, Pibid presencial. A coleta de dados ocorreu por 
meio de um questionário. Este instrumento de pesquisa foi elaborado com o intuito de 
obter informações para subsidiar a verificação da contribuição do Programa na referida 
Instituição Superior de Ensino no curso de Letras – Língua Portuguesa. Para isso, foram 
formuladas 11 questões abertas, as quais solicitavam informações, como: o período do 
curso em que o bolsista se encontrava ao ingressar no Pibid; os principais motivos que 
estimularam a participação no programa; ações desenvolvidas no programa que 
contribuem para a formação docente; características de um bom professor de língua 
portuguesa; Pibid e a proximidade com a escola; articulação entre planejamento e 
discussão coletiva; a articulação entre teoria e prática; reflexão sobre a prática; Pibid e 
prática pedagógica. Seguido os princípios éticos, os respondentes do questionário 
foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e sobre a garantia do anonimato. 

        Para a análise de dados foram destacados do questionário partes relevantes para 
responder à questão dessa pesquisa. A partir da leitura flutuante inicial começaram a 
emergir repetições de palavras e de frases, as quais foram organizados em categorias, 
as quais visam transparecer os sentidos das respostas dos participantes. 

        De acordo com Szymanski (2011, p.78 apud ALBUQUERQUE, 2012, p.67), a 
temática ou categorização, “concretiza a imersão do pesquisador nos dados e a sua 
forma particular que agrupá-los segundo a sua compreensão. Podemos chamar esse 
momento de explicitação de significados”. Ao analisarmos as respostas dadas pelos 
bolsistas, foi feita a organização em gráficos. 

      Com a investigação, buscou-se ampliar as discussões sobre formação inicial e 
desenvolvimento profissional de professores, tendo o contexto formativo, Pibid, como 
centro de nossa atenção. 

 

Resultados e Discussões 
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CONCEITOS DE FORMAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

       A formação inicial e o desenvolvimento profissional docente são pontos importantes 
a serem considerados quando se pensa na qualidade da educação, pois formar um bom 
professor é um requisito básico para gerar transformações e impactar positivamente o 
contexto escolar. 

        Para Veiga (2010, p. 26 apud ALBUQUERQUE, 2012) a formação de professores 
constitui o ato de formar, educar o futuro profissional para o exercício da docência. 
Envolve uma ação a ser desenvolvida com alguém que vai desempenhar a tarefa de 
educar, de ensinar, de aprender, de avaliar. Pode-se constatar que a boa formação do 
professor é essencial para a melhoria na qualidade de ensino da educação básica e isto 
deve ser prioridade dos órgãos federais responsáveis e das Instituições de Ensino 
Superior em parceria com as escolas (ANJOS, 2015). 

         Segundo Marcelo (1998 apud DANTAS 2013, p. 55) o desenvolvimento profissional 
é compreendido como um processo individual e coletivo, que deve se concretizar no 
local de trabalho do docente: a escola, e ainda contribuir para o desenvolvimento de 
suas competências profissionais, através das experiências tanto formais como 
informais. 

        Pode-se afirmar que tanto o processo de formação quanto o de desenvolvimento 
profissional de professores são os grandes pilares para melhorar a profissão docente, 
pois visam auxiliar os professores a aprenderem a ensinar. 

         A parceria entre a universidade e a escola é uma condição fundamental para o 
desenvolvimento profissional de professores. O Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência – PIBID é um contexto formativo que visa fomentar a formação e 
o desenvolvimento profissional de futuros professores da educação básica. 

AS CONTRIBUIÇÕES DO PIBID PARA A FORMAÇÃO DOCENTE: VISÃO DOS 

LICENCIANDOS 

     Faz parte dos objetivos do Pibid a inserção dos bolsistas nas escolas públicas, 
visando proporcionar experiências docentes, situações geradoras de aprendizados, 
viabilizando a construção de conhecimentos e competências da formação do professor 
que geralmente não são contempladas durante a licenciatura sem ser no estágio. O 
programa possibilita a iniciação à docência de forma imersiva, por meio de atividades 
realizadas em ambiente real de ensino com a supervisão de um professor experiente. 

      A universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, campus Currais Novos, 
possui um subprojeto vinculado ao Pibid na área de Letras – Língua Portuguesa, e este 
será o locus desta pesquisa. 

     A dinâmica adotada para o funcionamento do programa no campus é composta por: 
reuniões semanais que envolvem coordenadores de área, professores supervisores e 
bolsistas, na qual acontece o acompanhamento, planejamento e discussão de 
experiências vivenciadas. Os bolsistas ainda produzem um caderno de registro de 
campo individual, em que registra suas vivencias na escola; elaboram relatórios das 
atividades de iniciação à docência; são incentivados a submeter em eventos trabalhos 
realizados nas escolas com reflexões sobre o processo vivenciado; participam de 
encontros integrativos e encontro de Culminância em que são socializados os trabalhos 
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produzidos durante a permanência dos bolsistas nas escolas. Para isso, os pibidianos 
precisam dedicar vinte horas semanais às atividades do programa. 

      Sete dos bolsistas que participaram dessa pesquisa cursavam o segundo período 
do curso, oito estavam no quarto e um no terceiro período. De antemão, verifica-se a 
relevância do programa ao permitir que no primeiro ano de curso o licenciando já tenha 
a oportunidade de ingressar no ambiente da sua futura profissão. De acordo com Schön 
(1987 apud BRASIL, 2014, p. 50) é preciso que em seu curso de formação o estudante 
vivencie experiências de aula, em parceria com colegas e/ou professores, o mais cedo 
possível, tendo oportunidades para discutir, avaliar e redimensionar as experiências 
vividas por si e pelos professores experientes, a fim de desenvolverem-se como 

profissionais experientes. 

      Para o questionário, foram obtidas respostas de dezesseis bolsistas, as quais foram 
analisadas e os dados obtidos organizados em gráficos, respeitando o anonimato dos 
participantes. 

        Conforme apresentado no gráfico a seguir, verificou-se que um dos principais 
estímulos para ingressar no programa seria vivenciar experiências no contexto escolar. 
Percebe-se que os licenciandos reconhecem que estar inserido na escola no início da 
graduação é importante para sua formação como professor, o contato com o futuro 
ambiente de trabalho, são de grande importância para a atuação e desenvolvimento 
profissional do futuro professor, é nesse momento que o bolsista pode optar por seguir 
ou não a carreira docente. 

Gráfico 1: A motivação para ingressar no PIBID. 

Verifica-se ainda que o incentivo financeiro aparece como um dos principais motivos 
para o ingresso no programa. Residir em outra cidade, pagar aluguel ou transporte e 
participar de atividades em mais de um turno na universidade, seriam hipóteses para 
justificar tal resposta. Por outro lado, verificamos justificativas para a motivação da 
participação no programa que buscam perspectivas de formação, não apenas pelo 
incentivo financeiro, mas por uma construção de uma formação profissional, quando os 
bolsistas responderam que a principal motivação para participar do Pibid seria para 
aproximar a teoria da prática. 

Dessa forma, é possível perceber que a universidade não proporciona aos bolsistas 
uma formação inicial ideal, uma vez que é preciso a implantação de um programa 
complementar de formação. De acordo com Souza e Gomes (2018) não existe ligações 
entre o que se faz na universidade e na escola básica, os cursos de licenciaturas ainda 
possuem uma visão “bacharelesca”. Em consequência, a teoria ainda tem status de farol 
que deve guiar as práticas na escola, por isso, ocorre a valorização da formação 
específica (descrição teórica do conteúdo) em detrimento da prática pedagógica. Esses 
seriam alguns dos problemas históricos que tem impedido, nos cursos de licenciaturas, 
que haja uma formação consistente do professor para a escola básica. Assim como 
afirma Brasil (2000, p.21): 

No caso da formação nos cursos de licenciatura, em seus moldes tradicionais, a ênfase 
está contida na formação nos conteúdos da área, onde o bacharelado surge como a 
opção natural que possibilitaria, como apêndice, também, o diploma de licenciado. 
Refere-se aqui a “diploma” e não à “formação”, pois se trata muito mais de uma 
certificação formal, após o cumprimento de créditos burocraticamente definidos para a 
área pedagógica, do que preparação integrada que propicie uma reflexão dos conteúdos 

da área com a realidade específica da atuação docente. 
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Há uma necessidade urgente das instituições aproximarem o conhecimento 
universitário da atividade profissional, pois ainda existe um distanciamento entre o que 
se aprende na escola e a realidade da educação básica no contexto atual. Face ao 
exposto, pode-se afirmar que esta é uma contribuição do Pibid, pois desde o início o da 
graduação o bolsista tem a oportunidade de ter contato com a escola, desenvolvendo 
atividades de ensino. Ainda sobre os motivos que estimularam a participação no Pibid, 
alguns bolsistas apontaram a contribuição do programa para agregar valor ao currículo 
e outros indicaram o auxílio no cumprimento das Atividades Curriculares 
Complementares (ACCs) que são componentes curriculares adquiridos fora do 
ambiente acadêmico como a participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão 

dentro ou fora da universidade. 

Ao serem questionados sobre quais ações do Pibid desenvolvidas na escola e/ou na 
universidade contribuem para sua formação, alguns dos bolsistas consideram que o 
contato com a sala de aula, é essencial para a sua formação. Verifica-se o desejo de 

aprender a ser professor, como fica evidenciado no gráfico a seguir: 

Gráfico 2: Ações desenvolvidas no PIBID que contribuem para a formação profissional 

É justamente por meio da oportunidade de vivenciar a realidade escolar que os 
licenciandos poderão perceber a função do professor, quais suas obrigações, quais 
seus deveres, quais suas tarefas, como resolvem problemas do dia a dia escolar. 
Percebe-se que a prática pedagógica do bolsista também é uma das contribuições 
proporcionadas pelo Pibid. 

Um dos principais instrumentos necessários para subsidiar a prática pedagógica é o 
planejamento, uma vez que possibilita ao professor uma organização metodológica do 
conteúdo a ser desenvolvido em sala de aula. Os Pibidianos consideram que o 
planejamento pedagógico é uma das ações realizadas no Pibid que contribui para a 
formação docente. Para Marcelo (2009 apud DANTAS, 2013, p. 55) o planejamento 
docente é fundamental e intencional ao desenvolvimento profissional, esses processos 
de planejamento auxiliam os professores a aprender a ensinar. Alguns pibidianos 
apontam que a realização de leituras e discussões compartilhadas de textos nos 
encontros semanais são relevantes para sua construção como professor e outros 

elegem as dinâmicas realizadas nos encontros como contribuintes para a sua formação. 

No que diz respeito a vivência da realidade da sala de aula no processo de formação 
inicial, os bolsistas alegaram que ter contato com o ambiente de trabalho era algo 
essencial para sua formação, como revela o gráfico a seguir: 

Gráfico 3: A importância de vivenciar a realidade da sala de aula. 

O gráfico 4 retrata as dificuldades enfrentadas pelos bolsistas ao preparar as aulas: 

Gráfico 4: As principais dificuldades dos bolsistas na preparação das aulas. 

No gráfico 4, observa-se que as principais dificuldades sentidas na preparação das 
aulas, são planejar e selecionar os conteúdos para ministrar as aulas. Alguns 
licenciandos apontaram que, mesmo sabendo da importância do planejamento, ainda 
sentem dificuldades para colocá-lo em prática. 

Outro aspecto valorizado no Pibid está relacionado à reflexão sobre a própria prática, 
uma vez que é algo fundamental para a formação do professor. O gráfico a seguir mostra 
qual importância o licenciando atribui a reflexão sobre a prática. 
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Gráfico 5: A importância da reflexão sobre a prática. 

Verificamos que os licenciandos identificam a importância de refletir sobre sua prática 
pedagógica constantemente. É justamente no início da carreira docente que o professor 
vai se constituindo, através da prática o bolsista começa a refletir com mais frequência 
sobre sua profissão. É através da reflexão que o professor identifica possíveis 
problemas metodológicos e adapta frequentemente a sua prática, visando o 
desenvolvimento dos alunos. Imbernón (2010 apud ANJOS, 2015), afirma que a 
formação de professores deve favorecer o desenvolvimento de profissionais reflexivos 
e investigadores de sua prática docente. É por meio da prática que o licenciando vai 
construindo um elo entre o saber e o fazer, aprendendo a ser professor. 

Outra questão trabalhada no questionário, a fim de compreender como a reflexão é 
vivenciada nas ações do Pibid, foi com relação as reuniões coletivas. 

Gráfico 6: Reflexão nas reuniões coletivas. 

De acordo com as respostas dos alunos, no primeiro momento a reflexão é escassa. 
Mas, observa-se, na análise dos dados que, 56% dos bolsistas relataram que a reflexão 
acontece por meio da socialização de experiências vivenciadas nas aulas e nas 
discussões. Percebe-se que há uma divergência nas respostas dos bolsistas no tocante 
a reflexão, pode-se dizer que ela está presente em algumas atividades, mas alguns 

licenciandos não consideram como tal. 

Quando perguntado aos bolsistas sobre em que medida eles consideram que a 
participação no Pibid contribui para a sua formação como futuro/a professor/a, as 
respostas foram em sua maioria em direção ao desejo de vivenciar experiências, 
construção do perfil do professor e que o Pibid contribui para vencer dificuldades futuras, 
como observado no gráfico 7. 

Gráfico 7: Contribuições para o futuro professor. 

A análise dos dados do gráfico 7 demonstra que os licenciandos veem o programa como 
uma oportunidade para vivenciar experiências docentes. Pode-se afirmar que eles 
buscam no Pibid, adquirir uma experiência que a graduação não tem proporcionado. 
Ainda apontaram que o programa contribui para construção do seu perfil como futuro 
professor e que a experiência adquirida ao longo da sua permanência no Pibid vai 
contribuir para a atuação docente e dará uma segurança para futuramente vencer 
algumas dificuldades na sala de aula com facilidade. 

No gráfico 8, pode-se observar a importância que os bolsistas atribuem ao planejamento 
e a discussão coletiva das atividades desenvolvidas no programa. 

Gráfico 8: Importância do planejamento e da discussão coletiva. 

A construção escrita e a materialização do planejamento foram apontadas como fatores 
indispensáveis para a formação e o desenvolvimento do professor em formação. Assim 
como, as discussões coletivas, foram consideradas pelos bolsistas como fatores que 
contribuem para a prática docente, uma vez que são trabalhados coletivamente temas 
ligados a formação e ao desenvolvimento profissional do professor. 

O gráfico 9 trata das aprendizagens adquiridas por meio do Pibid que o bolsista levará 
para a sua prática docente: 
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Gráfico 9: Aprendizagens no PIBID. 

Constata-se, com base no gráfico 10 que a maioria dos bolsistas alegaram que 
aprenderam a planejar as atividades e que levará isso para sua prática e a outra parte 
considera os aspectos didáticos pedagógicos relevantes. 

Mediante estes dados, percebe-se importância do programa para a formação e o 
desenvolvimento profissional dos acadêmicos-bolsistas, a contribuição do Pibid é 
apontada principalmente no contato do licenciando com o ambiente escolar. A iniciação 
à prática docente é um dos aspectos mais ressaltados pelos acadêmicos como ponto 
positivo e o planejamento recebeu relevo, como algo que se aprimora com a prática 
docente através do Pibid. A relação teoria e prática também aparece nas respostas 
como um fator motivador para a participação no programa, a justificativa seria que, 
através do programa, é possível estabelecer essa relação. 

  

 

Conclusão 

 

       O Pibid é um programa formativo que envolve os dois principais segmentos de 
educação, universidade e escola, permitindo ao licenciando vivenciar a sua profissão e 
ser apoiado por professores já atuantes. Os acadêmicos-bolsistas têm uma formação 
que deveria ser de todos os licenciandos, uma vez que, por meio do contato com a 
escola, eles saem mais preparados para lidar com situações cotidianas da sala de aula, 
além de adquirir importantes saberes docentes e estar constantemente refletindo sobre 
sua própria prática. 

       Pretendeu-se neste trabalho identificar, de que forma o Pibid contribui para a 
formação inicial e o desenvolvimento profissional de futuros professores. Para alcançar 
este objetivo, optou-se por uma pesquisa de caráter qualitativo na qual a coleta de dados 
foi por meio de questionário no qual colaboraram dezesseis bolsistas. 

    Os resultados apontaram que as principais contribuições à formação inicial de 
professores apontadas pelos acadêmicos-bolsistas foram: o desenvolvimento da 
reflexividade docente, a aproximação entre Universidade e a escola básica; o 
desenvolvimento profissional docente; a construção da identidade profissional, a 
vivencia de experiências, o enriquecimento do currículo, a aprendizagem dos aspectos 
pedagógicos, a aproximação entre teoria e prática e a troca de experiências. O Pibid 
fomenta a melhoria da formação inicial dos professores, possibilitando o contato, a 
vivência do contexto escolar e a reflexão sobre a prática docente. Pode-se afirmar que 
o programa proporcionou um crescimento na formação acadêmica dos bolsistas, o que 

contribuirá para o desenvolvimento profissional desses professores em formação. 

      Verificamos que há um reconhecimento, por parte dos licenciandos, de que o Pibid 
contribui para a formação e o desenvolvimento profissional de forma mais completa. 
Dessa forma, esta investigação nos permitiu evidenciar que o Pibid contribui de forma 
significativa promovendo grandes e reais mudanças no que diz respeito à formação 
inicial e ao desenvolvimento profissional dos futuros professores do curso de Letras – 
língua portuguesa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN campus 
Currais Novos. 
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TÍTULO: O LUGAR DA AUTOSCOPIA NA PESQUISA QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO. 

Resumo 

Resumo: O artigo apresenta reflexões e orientações sobre o uso crescente da 
autoscopia na pesquisa qualitativa em educação. As considerações aqui apresentadas 
foram construídas com base na revisão da literatura, a partir de pesquisas que 
apresentaram experiências com o uso desta estratégia metodológica. Os resultados 
permitiram identificar que prática pedagógica deve ir além do próprio processo de 
ensino para se tornar uma formação consciente e crítica. Para contribuir com isso, a 
autoscopia coloca o professor em uma nova posição para que ele adote uma atitude 
de rever suas próprias práticas e perceba que deve estar em um processo de 
aprendizagem contínuo. Espera-se, assim, contribuir para o debate acerca da 
necessária e estreita correlação entre sujeitos e métodos em estudos empíricos. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Educação. Pesquisa Qualitativa. Autoscopia. 

TITLE: THE PLACE OF AUTOSCOPY IN QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION. 

Abstract 

 

Abstract: The article presents reflections and guidelines about increasing use of 
autoscopy in qualitative research in education. The considerations presented here 
were constructed based on a literature review, based on research that presented 
experiences with the use of this methodological strategy. The results allowed to identify 
which pedagogical practice must go beyond the teaching process itself to become a 
conscious and critical formation. To contribute to this, autoscopy puts the teacher in a 
new position so that he adopts an attitude of reviewing his own practices and realizes 
that he must be in a continuous learning process. It is expected to contribute to the 
debate about the necessary and close correlation between subjects and methods in 
empirical studies. 

 
 
Keywords: Keywords: Education. Qualitative research. Autoscopy. 

Introdução 

INTRODUÇÃO 
 
O debate sobre a formação dos profissionais em educação e o seu impacto na 
qualidade de ensino do nosso sistema educacional tem sido objeto de inúmeros 
estudos (GATTI et al, 2019). Muitos deles buscam compreender como os professores 
pensam e representam a realidade da educação, como são capazes de resolver os 
problemas do cotidiano inerentes à docência e como estabelecem suas crenças e 
planos a partir de seus próprios antecedentes e histórias de vida. Caldeira e Zaidan 
(2010, p.?) enfatizam os seguintes aspectos que marcam as particularidades do 
professor no contexto geral da prática pedagógica: "sua experiência, sua 
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corporeidade, sua formação, condições de trabalho e escolhas profissionais". A 
complexidade do desenvolvimento profissional integra múltiplas dimensões do 
indivíduo, que ocorrem sob a influência de fatores pessoais, formativos e até mesmo 
institucionais (DAY, 2001). 
 
Deste modo, a partir da pesquisa e da reflexão sobre a formação desses profissionais 
nos mais diversos aspectos, evidencia-se que os educadores podem aprender por 
meio da reflexão estrutural e crítica de suas próprias práticas, vindo posteriormente 
favorecer a prática de outros professores, a partir da análise e exploração dos 
resultados. Essa compreensão os permitirá que aprendam continuamente e ensinem 
progressivamente. 
 
Nesse sentido, na pesquisa educacional, para estimular a autoreflexão, trataremos a 
autoscopia como uma técnica de pesquisa que pode ser utilizada na observação 
reflexiva, na qual se vale registrar as ações, como um método no qual é utilizado 
gravações em vídeos para investigar contextos determinados de ações dos sujeitos 
ora investigados, sejam em situações de pesquisa, como nas de aprendizagem, ou em 
formação de diferentes profissionais para sua posterior autoanálise. Portanto, 
considera-se que a reflexão do professor pode aprimorar sua prática e, por 
conseguinte, contribuir no processo de aprendizagem dos discentes. O conhecimento 
gerado pelo questionamento da própria prática pode orientá-lo a reconstruir seu 
trabalho, ressignificando-o. 
 
Com o objetivo de discutir a autoscopia no campo metodológico da pesquisa 
qualitativa em educação, este artigo busca abordar as vantagens de sua utilização, 
bem como considerações feitas sobre o seu potencial formativo-reflexivo. 
  
 
Metodologia 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada nessa pesquisa, trata-se de revisão de literatura sistemática 
realizada, visto que permite identificar, conhecer e acompanhar o desenvolvimento de 
determinado campo de conhecimento, levantando perspectivas e sugestões para 
futuros trabalhos. Na qual optou-se por buscas de materiais que tivessem a autoscopia 
como técnica utilizada na colheita de dados qualitativos. 

Inicialmente foi realizada uma revisão literária para contextualizar o problema 
investigado e, posteriormente, utilizada para mapear trabalhos nesta área do 
conhecimento e formular hipóteses para pesquisas futuras. Tal metodologia destina-
se, dentre outros aspectos, a contextualizar o estudo. Segundo Cardoso et. al. (2010): 

Ao contextualizar o estudo, o investigador encontra espaços de inovação nas brechas 
ainda em aberto, apercebe-se de articulações com outros temas, situa o presente 
estudo no contexto de outros já existentes, evitando assim a repetição de 
investigações”. Por tais características é que elegemos, para fins desse estudo, tal 
aporte metodológico. Além disso, deixamos claro que a revisão da literatura não é um 
processo acrítico, pois, através dela, podemos abris perspectivas e expor o nosso 
ponto de vista (CARDOSO, et al., 2010, p. 25). 

Portanto, pretende-se enfatizar que a realização de pesquisas com revisão de 
literatura são muito importantes, pois podem ajudar a compreender os materiais já 
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produzidos pela comunidade científica, auxiliar os caminhos que devem ser seguidos e 
abordar temas ainda não resolvidos nas pesquisas. 

 
Resultados e Discussões 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O uso do método austocópico tem algumas vantagens, o material pode ser exibido em 
ritmo normal, acelerado ou pausado, facilitando a percepção de detalhes que podem 
passar despercebidos e pequenos elementos que a priori, não teria sido captado por 
observação direta e sem a ajuda de recursos visual. Além disso, proporciona um 
distanciamento emocional para a análise reflexiva dos materiais e também proporciona 
condições para a análise crítica, para que atividades intelectuais intensas possam ser 
realizadas. 

Rosado (1993) afirma que ao tentar compreender e discordar do que lhe é 
apresentado, o sujeito compreende o objeto, percebe aspectos que não conhece e 
observa constatando contradições. É esse processo de reflexão que o faz buscar 
novos conhecimentos, pois o confronto com a sua atuação por meio de imagens 
permitiu uma mudança de atitude. A imagem de si leva a provocações individual, 
especialmente aqueles que são mais resistentes a mudanças. 

Para Ferrés (1996), a autoscopia permite “o encontro consigo mesmo, o encontro com 
o próprio corpo e, por intermédio dele com a personalidade como um todo. Um 
encontro que é requisito indispensável para a tarefa da transformação” (p. 54). 

Quando o interesse está focado em conceitos como professores reflexivos e práticas 
reflexivas, acreditamos na importância dos esforços das criação de escolhas 

metodológicas para alcançar um profissional reflexivo. 

PESQUISA COM FUNDAMENTO AUSTOCÓPICO 

A análise e escolha dos materiais abaixo discutidos se deu através de estarem ligados 
ao uso da autoscopia nas práticas docentes. Tendo em vista que o estudo contribui 
para a reflexão acerca das metodologias desenvolvidas durante a prática pedagógica 
e considerando que a qualidade da educação depende da qualidade da formação do 
professor, autoscopia é apresentada como uma estratégia prática reflexivo para ser 
considerado no contexto da formação inicial e continuada dos profissionais em 

educação. 

METODOLOGIAS DO ENSINO DO ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA: 
RECURSOS E ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

A dissertação visou contribuir para a reflexão sobre as práticas de oralidade em 
contexto escolar, centrando-se na comunicação oral e valorização da aprendizagem 
de línguas estrangeiras, que vem assumindo um papel cada vez mais importante. 
Deteve sua atenção às especificidades distintas da oralidade no processo de ensino-
aprendizagem, características da comunicação oral, instrumentos de avaliação da 
oralidade, atividades e técnicas de desenvolvimento da expressão oral, estratégias de 
comunicação no domínio das competências de oralidade, critérios de avaliação, 
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competências de comunicação e questões relacionadas com o planeamento da fala 
oral. 

O pesquisador discorre que no âmbito das estratégias de comunicação na produção 
oral, foi possível detectar duas estratégias de comunicação como sendo as mais 
utilizadas, a saber, recursos não verbais e recursos à língua materna. 

Conforme afirma, os alunos não têm uma ideia precisa e realista de seus depoimentos 
orais, portanto, a fim de amenizar esses aspectos na produção oral, foi proposta a 
elaboração de uma planilha denominada "planejamento de fala oral", na qual foram 
realizadas diversas atividades para promover essa competência comunicativa. Para 
completar esta experiência, propôs à turma que o "trabalho final" fosse gravado em 
meio audiovisual para que pudessem analisar os seus resultados por si próprios tanto 
ao nível do processo como do produto final, com o intuito de proporcionar um 
momento perfeito de reflexão, consciência dos erros e capacidade de aprendizagem, 
desenvolvendo sua autonomia por meio da técnica de autoscopia. 

Seguindo uma das linhas de força do quadro Europeu Comum de Referência (2001) a 
auto avaliação é a base da avaliação das línguas estrangeiras, proporcionando aos 
alunos aspectos positivos e negativos, reflexão e verificação da introspecção, pelo que 
quanto menos impactos positivos tiverem ultrapassado e quanto maior for a 

consciência das dificuldades, melhor o progresso na linguagem. 

Após a revisão dos registros, cada aluno realizou sua autoavaliação levando em 
consideração os parâmetros indicados no formulário de avaliação. A resposta ao ver 
suas gravações foi positivas, na qual puderam detectar facilmente os aspectos ruins 

que devem ser corrigidos. 

Os alunos que utilizaram o método austócopico, descreveram que só conseguiram 
detectar vantagens com o uso da técnica, por conseguir reconhecer os seus defeitos e 
virtudes. E que sem o vídeo não seria capaz de ater aos detalhes, podendo algo 

passar despercebido. 

Desta forma, como os próprios alunos envolvidos referiram, é fácil concluir que a 
gravação em suporte audiovisual constitui o principal instrumento de auto observação / 
correção. Segundo os alunos, a técnica de autoscopia é uma estratégia "inovadora", 
"didática", "pedagógica", de aspectos positivos, e em conjunto permite a definição de 
estratégias para corrigir as "falhas" detectadas de forma a melhorar rapidamente os 
resultados verificados. 

O pesquisador ressalta a importância que a técnica da autoscopia permite, tanto ao 
professor como ao aluno, regular/avaliar, de um modo mais fidedigno as suas 
destrezas, tendo, o primeiro, a função basilar de avaliador e, o segundo, a de 
observador atento, ator reflexivo e crítico do discurso oral. E ficou inquestionável a 
existência de uma planificação que aborde as distintas fases de uma atividade de 
expressão oral, por isso, o trabalho prévio à apresentação da atividade à turma é 
crucial para a promoção da oralidade nos nossos alunos, para aumentar a sua 
autonomia e, obviamente, para atenuar as situações de constrangimento. 

AUTOSCOPIA: UM PROCEDIMENTO DE PESQUISA E DE FORMAÇÃO. 

Neste artigo, as autoras descrevem um processo de coleta de dados denominado na 
autoscopia. Com base em duas experiências, aponta as semelhanças e diferenças 
principalmente entre os participantes, objetos e distribuição do tempo envolvidos no 
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vídeo. Com o objetivo de introduzir e discutir a autoscopia no panorama metodológico 
da formação profissional em pesquisa e educação, o artigo buscou verificar a 

autoscopia e abordar as vantagens de seu uso. 

PESQUISA 1 

O estudo de caso levantado nessa pesquisa, serviu para identificar, descrever e 
analisar as crenças dos professores, especificamente a docente Letícia em sua sala 
de aula. Bem como discutir as possíveis relações entre o pensamento e o 
comportamento docente. A pesquisa foi realizada no segundo semestre de um ano 
letivo, onde contou com sete gravações e sete discussões. A professora solicitada a 
comentar sobre a importância do material que julgava ser da filmagem. Algumas 
vezes, apenas descreve o que aconteceu, outras vezes, analisava e adicionava relato 
ao enredo que não estava no vídeo. 

Ao falar sobre o processo de filmagem, a professora Letícia revelou especificamente 
que embora se sentisse ansiosa no início, gostava de assistir as aulas, a relação entre 
as crianças, seu comportamento e o comportamento com os alunos, etc. Além disso, 
apenas a partir do vídeo pode entender "coisas que precisariam mudar e onde devo 
puxar mais nas matérias. Devia ter isso todo ano!", afirmou. 

PESQUISA 2 

Foi descoberto na autoscopia um procedimento adequado para investigar a conexão 
entre o saber psicológico da professora (Gil) e sua prática docente, partindo de seu 
comportamento ao processo reflexivo. Na reunião preliminar, foram discutidas as 
melhores formas de os alunos se adaptarem à presença dos pesquisadores em sala 

de aula. 

Durante o processo de exibição das imagens, Gil anotava e esboçava observações e 
sequências para si mesmo, para serem descritas ou discutidas durante a verbalização. 
Durante as sessões, sua ansiedade parecia concentrar-se nos seus próprios registros, 
havendo, por vezes, expressões faciais ou manifestações verbais de aprovação, 
alegria, tristeza e até intensa autocrítica, de acordo com as cenas que lhe eram 
apresentadas. 

Embora a utilização da autoscopia tenha sido como estratégia de coleta de dados em 
ambos os estudos, as autoras constataram no procedimento que ela poderia ser 
utilizada na formação reflexiva de professores, na fase de formação inicial ou 
continuada. Quando os interesses giram em torno de ideias como professor reflexivo, 
prática reflexiva, acredita-se na importância dos esforços dos formadores de 
professores para criar alternativas metodológicas que fundamentem o discurso da 
profissionalização reflexiva. 

O USO DA AUTOSCOPIA COMO ALIADA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES DE SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 

O presente artigo, aborda uma pesquisa realizada com duas professoras do município 
do Rio de Janeiro, no trabalho, nas quais eram habilitadas a trabalhar nas Salas de 
Recursos Multifuncionais (SRMs) e a exercer o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE). Foram identificadas como Célia (C) e Glória (G) e seus alunos, 

respectivamente, como Arthur e Heitor, os dois possuem laudo de autismo. 
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O objetivo desta pesquisa foi descrever e analisar a interação professor-aluno 
observada na SRM, e verificar as consequências da autoscopia (como uma técnica de 
aprendizagem ao longo da vida para esses professores) nas interações professor-
aluno em situações de ensino. 

Depois que as autoras analisam e editam as cenas das gravações dos vídeos, as 
participantes e as agentes de intervenções se encontram para uma reunião das 
sessões. Durante o encontro, também foi gravado um vídeo de introdução a todos os 
participantes, a fim de analisar a fala das professoras, observando as atividades 
docentes e a relação com os alunos. Nessas reuniões, as professoras (autoras de 
cada vídeo) é solicitado a avaliar seu desempenho e o dos alunos. 

No início do estudo, elas apresentavam um planejamento rígido e engessado, de 
forma que não havia espaço suficiente para a rotina e as atividades propostas, mas as 
duas professoras gradualmente saíram da posição de ensinantes para assumirem, 
também, a posição de aprendizes. Aos poucos, foi possível perceber que as 
professoras adentraram na proposta da autoanálise e no processo de refletir sobre 
suas práticas de ensino. 

Na tentativa de contribuir para isso, a autoscopia colocou os professores em uma nova 
posição para que eles possam se posicionar para rever sua prática e perceber a 

necessidade de um aprendizado contínuo. 

A AUTOSCOPIA COMO ESTRATÉGIA DA SALA DE ESPELHOS NA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE UMA PROFESSORA DE CIÊNCIAS 

Este artigo analisou os procedimentos de autoscopia com uma professora de ciências 
durante um ano letivo. A coleta de dados foi com base em uma entrevista realizada no 
final do processo de gravações. Os autores informaram a professora Wal de que 
estavam desenvolvendo uma estratégia de autoscopia reflexiva para auxiliá-la na 
prática e depois analisar suas reflexões sobre a prática. 

Aa discussões foram realizadas com o auxílio das gravações de cenas previamente 
selecionadas. Enfatizaram o processo reflexivo de ação proposto por um roteiro 
norteador de questões, cujo objetivo é estimular o processo reflexivo e, em seguida, 
analisar a atualidade da reflexão do professor. As perguntas mais comuns foram: 
como você descreveria esta cena? Como preparou a aula? A aula segue de acordo 
com nosso plano? Aconteceu algo que não esperávamos? Você se sente segura? 

Durante a apresentação das cenas, Wal comentou o que viu na tela. Isso exigiu 
atenção extra da parte dos autores ao fazer perguntas sobre a prática, pois a 

professora costumava refletir sobre as cenas observadas. 

Quando perguntado à professora como a autoscopia contribuiu para sua formação, ela 
enfatizou que o uso do vídeo no processo de reflexão sobre a ação como uma 
ferramenta que a auxiliou no processo de reflexão sobre a ação, repensar suas 
emoções, relacionamento interpessoal e a forma como os alunos se expressaram 
oralmente. 

Os resultados mostraram que essa estratégia de autoscopia amplia as atividades de 
ensino: planejamento das atividades, reflexão sobre a ação; estimular a reflexão sobre 
as atividades anteriores, permitindo ao professor comparar o plano de aula com as 
atividades realizadas em sala de aula; e desenvolver uma reflexão de ação que 
estimule o profissional a estar alerta para situações específicas, a agir. Nesse sentido, 
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os autores consideraram que a professora evitaria determinado comportamento em 
sala de aula que foi avaliado como negativo no seu caso durante a sessão de 

autoscopia. 

EDUCAR PARA A CIDADANIA: UM PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO-ACÇÃO EM 
EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA 

O presente artigo, teve como questão central desta pesquisa determinar até que ponto 
os educadores podem ajudar a reunir crianças de diferentes culturas e raças em um 
mesmo espaço educacional por meio de suas práticas de ensino. Por meio da 
autoscopia (autoavaliação pela própria prática docente) e na heteroscopia (avaliação 
por pares), pela observação de gravações de vídeo e uso de grades de registro de 
dados, os educadores puderam questionar suas atitudes e desempenho profissional 
para melhorar suas práticas de ensino. 

RELAÇÕES PESSOAIS COM O SABER SOB A PERSPECTIVA DO CONTEÚDO, DO 
ENSINO E DA APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE 

FÍSICA NO PIBID 

Neste artigo, foi apresentado os resultados de uma investigação realizada por meio de 
autoscopia, que buscou levantar os aspectos pessoais que os alunos de graduação 
em física e os participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID), reconheciam como relevante em relação as atividades por eles 
desenvolvidas. 

Durante as entrevistas, o procedimento escolhido foi assistir às aulas juntamente com 
os envolvidos na pesquisa para que eles expressassem seus pensamentos quando 
julgassem necessário. A partir do momento em que o sujeito vê suas ações, ele se 
considera uma pessoa, um profissional, e pode encontrar um ponto de partida para 
mudar seus hábitos a partir das características que considera “defeituosas”. 

Ao falar sobre os experimentos que apresentou em sala de aula, uma das pessoas 
envolvidas no estudo analisou a maneira como ela se comportou em sala de aula e 
percebeu mudanças significativas. Ele percebeu que estava direcionando suas 
perguntas aos alunos, caminhou pela sala para expor o conteúdo e mostrou 
segurança. Ela até notou diferenças em sua postura física, pois estava calma e 

confiante na frente dos alunos 

De forma geral, pôde-se perceber que a autoscopia possibilitou identificar e refletir 
sobre os aspectos relacionados ao desempenho dos indivíduos em sala de aula. Fatos 
que nos mostram o quão importante é considerar as relações pessoais dentro do 
ambiente escolar durante a formação inicial e encaminhamentos para a formação 
continuada. O autor conclui que o caráter pessoal está, portanto, presente nos 
processos de ensino e aprendizagem, é fundamental para o desenvolvimento da 
aprendizagem de futuros profissionais em relação à própria profissão, e a autoscopia 

tem ajudado a enfatizar seu papel no contexto da formação. 

 
Conclusão 

 

CONCLUSÃO 
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Na realização de pesquisas qualitativas em educação, a fim de estimular a 
autorreflexão, a autoscopia é uma ferramenta que envolve a utilização de gravação de 
vídeo das práticas de ensino, que são projetadas para o professor em estudo, visando 
à autoavaliação. Observar o próprio comportamento de forma honesta e crítica pode 
permitir ao professor refletir, de modo que ele possa determinar a lógica e a razão de 
seu próprio comportamento e conduzir atividades intensas de reflexão. 

Esta dimensão crítica e criativa permite uma combinação fecunda das variáveis 
estruturais da educação radical e integral, do professor, dos alunos e da turma como 
lugar onde quase tudo acontece e se constrói. Os resultados mostraram que a 
autoscopia é propícia e permite a reflexão e a atividade pedagógica, nesse sentido 

indica os caminhos da formação profissional. 

Os resultados mostram que a estratégia amplia as atividades de ensino: planejando 
cursos, refletindo sobre as ações; estimulando reflexões sobre comportamentos 
passados, para que os professores possam comparar planos de aula com 
comportamentos em sala de aula; e refletindo sobre ações, para que os profissionais 
enfrentem certas situações, fiquem alertas e ajam. A partir da análise realizada, 
considera-se a autoscopia tem um impacto positivo na prática educativa. Tendo em 
vista que o uso dessa técnica em diferentes situações permite que os profissionais 
justifiquem seu comportamento e reflitam sua própria compreensão do processo de 
ensino, para que possam compreender os aspectos práticos que precisam ser 
aprimorados, o que fortalecerá o desempenho docente futuro. Portanto, a utilização da 
autoscopia como um método incluído na formação de professores é considerada uma 

ferramenta para estimular o processo de ensino reflexivo. 
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TÍTULO: Responsabilidade enunciativa e efeitos argumentativos: análise textual-

discursiva no gênero sentença condenatória - segunda parte 

Resumo 

Nossa investigação se funda no âmbito da Linguística Textual, mais especificamente 
na teoria da Análise Textual dos Discursos, que se propõe a estudar a produção de 
sentido de textos sob luz de determinados níveis de análise linguística (ADAM, 2008). 
Nessa direção, nos ancoramos no nível (7), que trata do fenômeno da 
responsabilidade enunciativa. Dessa forma, objetivamos neste trabalho identificar o 
fenômeno da responsabilidade enunciativa e seus efeitos argumentativos para 
produção de sentido no gênero sentença, através de marcas linguísticas presentes 
nos enunciados que materializam esse fenômeno. Para tanto, seguimos as 
contribuições dos autores Adam (2008), Gomes (2014), Rodrigues, Passeggi e Silva 
Neto (2014). Nosso corpus se constitui da sentença judicial condenatória prolatada em 
julho de 2017, pelo então Juiz Sérgio Moro, a partir da denúncia do Ministério Público 
Federal sobre os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no viés da Operação 
Lava-Jato, acusando o ex-presidente da República Federativa do Brasil, o Luiz Inácio 
Lula da Silva. Os resultados parciais indicam que o fenômeno da responsabilidade é 
mais presente ou menos presente em determinadas seções do gênero sentença, 
contribuindo para o propósito comunicativo do locutor. Outrossim, percebemos que a 
sentença é um texto denso e de difícil compreensão. Finalmente, ressaltamos que 
esta investigação ainda está em andamento. Assim, os resultados levantados aqui não 
se constituem como os finais. 
 
Palavras-chave: Análise Textual dos Discursos. Responsabilidade Enunciativa. 

Sentença 

TITLE: Enunciative responsibility, imputation of voices and argumentative effects: 

textual-discursive analysis in the sentencing court judgment. 

Abstract 

Our investigation has its origin in the textual linguistic, more specifically, on the theory 
of analysis textual of discourses, which aim to study the production of meaning in texts 
under the light of certain levels of linguistic analysis (ADAM, 2008). In this direction, we 
anchor ourselves at level (7), which deals about enunciative responsibility 
phenomenon. Thus, we aim in this work to indentify the enunciative responsibility 
phenomenon and its argumentative effects for the production of meaning in the 
sentence genre, through linguistics marks present in the enunciations that materialize 
this phenomenon. To this end, we follow the contributions of the authors Adam (2008), 
Gomes (2014), Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2014). Our corpus consists in 
sentencing court judgment issued in July 2017, by the judge Sérgio Moro, based in 
denounce of the Ministério Público Federal about the crimes of corruption and money 
laudering, in the bias of denominated operation Lava-Jato, accusing the ex-president of 
the Federative Republic of Brazil. The parcial results show that enunciative 
responsibility phenomenon its more present or less present in certain seccions of the 
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sentence genre, contributing for the communicate purpose of the speaker. Futhermore, 
we realize that the sentencing it’s a dense text and hard to understand. Finally, we 
detach that this investigation its still in building. Thus, the results are here not 
consisting as the final results.  
 
Keywords: Textual Analysis of Discourse. Enunciative responsibility. Sentencing 

Introdução 

É no âmbito da Linguística Textual que se funda nossa investigação, aliada à teoria da 
Análise Textual do Discurso. Mais precisamente, dentro do fenômeno da 
responsabilidade enunciativa e imputação de vozes. Nesse sentido, a análise textual 
dos discursos, proposta por Jean-Michel Adam, é uma proposta teórica, metodológica 
e descritiva dentro do âmbito da LT que busca pensar o texto em novas categorias de 
análise, tendo como ponto central os gêneros do discurso. Portanto, nos valendo das 
palavras de Adam (2008, p.23, grifo do autor) a ATD é uma teoria que tem por 
objetivo, sobretudo, estudar a “produção co(n)textual de sentido, que deve fundar-se 
na análise de textos concretos.”  
A esse respeito, complementa Adam (2008, p.23): “É esse procedimento que me 
proponho desenvolver e designar como análise textual dos discursos.” Vale ainda 
ressaltar que os dois campos do saber referidos, a LT e a AD, segundo Adam (2008), 
tiveram seus crescimentos de forma autônoma. Por conseguinte, para o autor: “É 
sobre novas bases que propomos, hoje, articular a linguística textual desvencilhada da 
gramática de texto e uma análise de discurso emancipada da análise de discurso 
francesa (ADF)” (ADAM, 2008, p.43).  
Outrossim, podemos notar que a articulação entre esses dois domínios propõe, 
sobretudo, trilhar rumos até então inexplorados e buscar uma nova forma de se 
analisar o texto, partindo da premissa que este, por sua vez, “é, certamente, um objeto 
empírico tão complexo que sua descrição poderia justificar recurso a diferentes 
teorias, mas é de uma teoria desse objeto e de suas relações com o domínio mais 
vasto do discurso em geral que temos a necessidade” (ADAM 2008, p. 25). Nessa 
perspectiva, Adam (2008) propõe o texto como uma prática discursiva analisada à luz 
de determinados níveis de análise linguística.  
Em se tratando da nossa investigação, deter-nos-emos no nível (7), que trata da 
responsabilidade enunciativa. Assim, entendemos que a responsabilidade enunciativa 
diz respeito ao nível de engajamento do locutor em relação a determinado dizer 
contido no texto, isto é, se o autor (não) assume a responsabilidade pelo dito, através 
de marcas linguísticas que materializam esse fenômeno (ADAM, 2008). Dessa forma, 
a nossa noção de Responsabilidade Enunciativa é concernente ao que conceituou 
Adam (2011), ao postular que a RE ou PDV pode ser materializado no texto por 
diversas marcas linguísticas que caracterizam o grau de engajamento do locutor nos 
enunciados e também se ancora no dizer de Passegi et al. (2010, p.299) “a 
responsabilidade enunciativa ou ponto de vista, consiste na assunção por 
determinadas entidades ou instâncias do conteúdo do que é enunciado”. 
 Objetivamos, então, compreender a construção de sentido do gênero sentença, 
sobretudo, os efeitos causados, concernentes à argumentação, suscitados pelo 
engajamento do locutor em determinados enunciados. Nesse sentido, é necessário 
descrever, identificar e analisar, no nosso corpus, os elementos marcadores da 
responsabilidade enunciativa presentes no texto, respondendo, deste modo, as 
seguintes perguntas: a) o juiz/enunciador assume a responsabilidade pelos 
enunciados presentes na sentença? b) quais os efeitos argumentativos 
desencadeados pelas marcas de assunção da RE?  
Finalmente, ressaltamos a importância deste trabalho tendo em vista que o 
conhecimento das questões levantadas na nossa investigação, é capaz de munir 
indivíduo/aluno da capacidade de pensar com autonomia e criticidade frente a 
diferentes textos.  
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Metodologia 

 
O corpus desta pesquisa se constitui da sentença judicial condenatória prolatada em 
julho de 2017, pelo o então Juiz Sérgio Moro, a partir da denúncia do Ministério 
Público Federal sobre os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no viés da 
Operação Lava-Jato, intimando o ex-presidente da República Federativa do Brasil, o 
Luiz Inácio Lula da Silva.  
A referida sentença é um texto constituído de 218 páginas, sendo representativa do 
gênero discursivo sentença judicial condenatória. Portanto, subdivide-se em diferentes 
seções essenciais, a saber: I - relatório, II - fundamentos e III – dispositivo. Nesse 
sentido, destaca Soto (2001, p.53 apud GOMES, 2014, p. 54) mais detalhadamente a 
função de cada uma dessas seções: “expostos os fatos (relatório), examinada a lei 
que a eles se aplica (motivação ou fundamentação), o juiz ‘diz a lei’, isto é, determina 
que, para aquele caso, a decisão é tal (dispositivo)”.  
Assim, investigaremos o nosso corpus consoante a essas seções, identificando e 
descrevendo a presença do fenômeno da responsabilidade enunciativa e os seus 
efeitos argumentativos, que é mais presente ou menos presente em diferentes partes 
do texto, constituindo assim, um todo significante.  
No que tange aos níveis de análise, Adam (2008, 2011) postula que o grau de 
responsabilidade enunciativa dos enunciados pode ser marcado por diferentes 
unidades linguísticas. Nesse sentido, o autor elenca categorias que referem-se ao 
grau de RE, a saber: os índices de pessoas, os dêiticos espaciais e temporais, as 
modalidades, os diferentes tipos de representação da fala, as indicações de quadros 
mediadores, os fenômenos de modalização autonímica e as relações de um suporte 
de percepções e de pensamentos relatados. Logo, as categorias referidas serão 
analisadas no corpus deste trabalho.  
Para além das categorias apresentadas por Adam (2008) para se referir o grau de 
engajamento do locutor, também utilizaremos como escopo o esquema proposto por 
Gomes (2014) que dá luz à classificação dos PDV e corrobora com o método de 
investigação da nossa análise. Segue-se a classificação:  
1- PDV mediatizado ou grau zero de engajamento enunciativo: o locutor não assume o 
PDV e o imputa a outra instância enunciativa; 2- PDV impessoal: o locutor não 
explicita a fonte nem se compromete com o enunciado, deixando-o sem um referente 
expresso; 3- PDV parcial ou quase-RE: o locutor assume o PDV, mas atribui a fonte a 
outra instância enunciativa; 4- PDV total ou assunção da responsabilidade enunciativa: 
o locutor assume o PDV e se coloca na fonte do enunciado. Ressaltamos ainda que 
para procedimento da análise, utilizar-nos-emos do método de abordagem indutivo. 
 Nessa direção, consideramos o sentido de indução como o descrito por Lakatos e 
Marconi (1986, p. 48, apud GOMES, 2014, p.94): “um processo mental por intermédio 
do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma 
verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas”. Desse modo, os 
dados coletados serão interpretados e descritos, visando elucidar o fenômeno da 
responsabilidade enunciativa e seus efeitos argumentativos dentro do gênero 
sentença judicial condenatória, mais especificamente, na sentença prolatada pelo Juiz 
Sérgio Moro, que culminou na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  
Para tanto, o presente trabalho divide-se em três fases: 1- revisão bibliográfica, que 
consiste na seleção e leitura dos teóricos que servirão de base à nossa pesquisa; 2- 
sistematização dos dados, que tem por objetivo selecionar e organizar os dados 
coletados no corpus para fase seguinte; e finalmente, 3- interpretação e discussão dos 
dados levantados, fase em que consistirá na análise e interpretação dos dados 
levantados no nível anterior, investigando os processos que materializam o fenômeno 
da responsabilidade enunciativa e os impactos argumentativos suscitados no texto.  
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Resultados e Discussões 

 
Definidos os procedimentos metodológicos deste trabalho, deter-nos-emos nesta 
seção à análise dos dados. Cabe ressaltar, no entanto, que os resultados 
apresentados aqui não se ainda são incipientes, haja vista que só ingressamos neste 
plano de trabalho em março de 2020. Assim, ele está em andamento a menos de 6 
meses. Acrescente-se a isto, o fato de que a UFRN suspendeu suas atividades em 
função da pandemia da Covid-19. Desse modo, reiteramos que os resultados aqui 
apresentados não representam a conclusão dos objetivos finais desta pesquisa, tendo 
em vista que a investigação continua.  
Logo, a discussão aqui apresentada trata-se de uma análise que carece de maior 
aprofundamento. Considerando as circunstâncias expostas, avancemos para a 
análise.  
Como dito na metodologia, o gênero sentença comporta diferentes seções 
obrigatórias, que são: I - relatório, II - fundamentos e III – dispositivo. No relatório, 
notamos que a assunção da responsabilidade enunciativa não é tão fortemente 
marcada. Assim, o locutor recorre mais comumente a voz de outrem. Tal constatação 
era esperada, já que no relatório, o objetivo maior é expor os fatos que levam à 
concretização da denúncia. Desse modo, é comum que o locutor recorra a outras 
instâncias enunciativas para dar concretude aos fatos expostos.  
Mesmo diante dessa característica predominante no relatório, é possível ainda 
observar o engajamento do locutor em determinados excertos, conforme se pode 
observar no fragmento que se segue:  
4. Surgiram, porém, elementos probatórios de que o caso transcende a corrupção - e 
lavagem decorrente - de agentes da Petrobrás, servindo o esquema criminoso para 
também corromper agentes políticos e financiar, com recursos provenientes do crime, 
partidos políticos.  
Nesse caso, a RE é marcada pelo uso do conector adversativo “porém”, com o 
objetivo de destacar informações em contraponto ao que foi dito anteriormente, 
adicionando informações antes não colocadas. Assim, da forma que se apresenta a 
construção do excerto, podemos perceber que o locutor se engaja no enunciado, já 
que contrapõe o dizer anterior, inserindo uma informação a qual não fica claramente 
exposta no texto quem é fonte do dizer.  
De modo geral, o relatório é incorporado por diferentes vozes, já que visa expor os 
fatos, embora seja possível notar o engajamento do locutor em determinados 
enunciados, como mostrado nos parágrafos acima.  
Tendo sido analisado o relatório, damos sequência à nossa análise, que agora focaliza 
os fundamentos. De início, já é possível notar no primeiro parágrafo dessa seção 
marcas de PDV total ou assunção da responsabilidade enunciativa. Vejamos:  
48. Questionam as Defesas de Luiz Inácio Lula da Silva e de Paulo Tarciso Okamoto a 
imparcialidade deste julgador 
 Portanto, no excerto acima, fica evidente a assunção da RE através do grupo nominal 
“deste julgador”, que se refere ao próprio locutor. Abrimos parênteses a outro fato que 
é válido mencionar ainda nesse fragmento, que é a inversão da ordem mais comum 
das orações na língua portuguesa, isto é, ao invés da estrutura oracional ser 
constituída pela ordem sujeito + verbo + completo, ocorre verbo + sujeito + 
complemento. O que para Gomes (2014), trata-se de uma ocorrência comum no 
gênero sentença. Isso revela que o texto jurídico apresenta características que o 
distanciam da facilidade de compreensão do cidadão comum. Fato esse que vai de 
encontro à acessibilidade que deveria se ter em textos tão relevantes para o cidadão, 
já que podem, por sua vez, definir o curso da vida de pessoas (Gomes, 2014).  
Adiante, há mais um caso de assunção da RE:  
57. Os questionamentos sobre a imparcialidade deste julgador constituem mero 
diversionismo e, embora sejam compreensíveis como estratégia da Defesa, não 
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deixam de ser lamentáveis já que não encontram qualquer base fática e também não 
têm base em argumentos minimamente consistentes, como já decidido, como visto, 
pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região.  
Nesse excerto, fica claro um completo engajamento do locutor no enunciado. Primeiro, 
mais uma vez pelo uso do grupo nominal “deste julgador”. Em segundo, as marcas 
que materializam o engajamento do locutor se dão pelo sucessivo uso de 
caracterizações e advérbios, que julgam o juiz como não-imparcial.  
Destacamos ainda outro excerto dos fundamentos em que se é possível notar o 
engajamento do locutor com mais ênfase:  
54. Em síntese e tratando a questão de maneira muito objetiva, o exPresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva não está sendo julgado por sua opinião política e também não se 
encontra em avaliação as políticas por ele adotadas durante o período de seu 
Governo.  
Nesse caso, o engajamento fica perceptível, sobretudo no fragmento: “de maneira 
muito objetiva”. Nessa direção, o locutor se assume como fonte do PDV ao emitir um 
juízo de valor através do adjetivo “objetiva”, que indica a maneira como está sendo 
conduzida a informação. Acrescente-se a isso o uso do advérbio “muito” que 
intensifica o que está sendo dito anteriormente. Assim, destacamos a importância dos 
modalizadores no discurso para um determinado objetivo comunicativo; visto que 
nessa situação, a “questão” a que se refere no contexto não foi tratada apenas de 
maneira objetiva, mas de maneira MUITO objetiva.  
Nesse contexto, a partir da análise dos fundamentos, é possível perceber um maior 
engajamento do locutor nessa seção. Nessa direção, o enunciador se insere com mais 
frequência nos dizeres, o que a nosso ver visa refutar a defesa dos acusados. Esse 
posicionamento é comumente observado a partir de certos modalizadores, que deixam 
marcas da percepção do locutor acerca de determinado PDV. Portanto, podemos 
considerar tal fato como uma estratégia argumentativa do juiz. Destacamos, ainda, 
que a seção fundamentos se constitui como a mais longa parte desta sentença 
analisada, sendo, então, bastante comum a recorrência de diversos pontos de vista e 
transcrições de fases anteriores do processo.  
Finalmente, trataremos da seção dispositivo, na qual percebemos mais 
frequentemente a assunção da responsabilidade enunciativa, marcada, sobretudo, 
pelos índices de pessoa. É, então, nessa seção que o juiz dá o seu veredito final, o 
que pode justificar o seu total engajamento no PDV, já que as decisões finais não 
poderiam advir, nesse caso, de outra pessoa senão do próprio juiz autor da sentença. 
Veja os exemplos em que ocorrem os fatos comentados: 
 938. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva.  
939. Absolvo Luiz Inácio Lula da Silva e José Adelmário Pinheiro Filho das 
imputações de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o armazenamento do 
acervo presidencial, por falta de prova suficiente da materialidade (art. 386, VII, do 
CPP). 940. Absolvo Paulo Tarciso Okamotto da imputação de lavagem de dinheiro 
envolvendo o armazenamento do acervo presidencial, por falta de prova suficiente da 
materialidade (art. 386, VII, do CPP).  
941. Absolvo Paulo Roberto Valente Gordilho, Fábio Hori Yonamine e Roberto 
Moreira Ferreira da imputação do crime de lavagem de dinheiro envolvendo a 
ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento 164-A, triplex, e do 
beneficiário das reformas realizadas, por falta de prova suficiente do agir doloso (art. 
386, VII, do CPP). 942. Condeno Agenor Franklin Magalhães Medeiros por um crime 
de corrupção ativa do art. 333 do CP, com a causa de aumento na forma do parágrafo 
único do mesmo artigo, pelo pagamento de vantagem indevida a agentes do Partido 
dos Trabalhadores, entre eles o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 
decorrência do contrato do Consórcio CONEST/RNEST com a Petrobrás. 
 A partir dos exemplos, percebemos, portanto, que a assunção da responsabilidade 
enunciativa nessa seção se dá, sobretudo, pelos índices de pessoas, sendo 
principalmente verbos conjugados na primeira pessoa do singular. Nesse contexto, 
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concluímos que o dispositivo é marcado fortemente pela assunção da RE por parte do 
juiz, sendo este responsável pela voz que condena.  
 
Conclusão 

 
Este plano de trabalho teve por objetivo investigar o fenômeno da responsabilidade 
enunciativa e os efeitos argumentativos no gênero sentença judicial condenatória, 
mais especificamente, na sentença que culminou na condenação do ex-presidente 
Lula. Estabelecemos, portanto, algumas questões, as quais reiteramos: a) o 
juiz/enunciador assume a responsabilidade pelos enunciados presentes na sentença? 
b) quais o impactos argumentativos desencadeados pelas marcas de assunção da 
RE?  
A partir desses questionamentos, pudemos perceber que o juiz assume a 
responsabilidade enunciativa em alguns casos. No entanto, também observamos que 
há uma heterogeneidade de pontos de vista no texto. 
 Assim, na seção relatório, notamos um menor engajamento do juiz nos enunciados. 
Nessa direção, tem-se uma exposição de fatos, o que não poderia se sustentar 
apenas com a voz do locutor. Portanto, não percebemos um engajamento acentuado 
por parte do enunciador no relatório.  
Em seguida, na fase dos fundamentos, ainda é possível reparar grande 
heterogeneidade de vozes. Entretanto, notamos um maior engajamento do autor nos 
enunciados. Nessa direção, consideramos que isso ocorre porque o juiz se utiliza das 
vozes de outrem, sobretudo da defesa dos acusados, para levantar e sustentar seu 
ponto de vista. Assim, observamos a presença de modalizadores avaliativos, no que 
tange a argumentação do locutor. Por último, destacamos que a seção dispositivo é a 
que notamos mais a assunção da RE, que acontece comumente por verbos 
conjugados na primeira pessoa do singular. Portanto, é nessa parte que o juiz se 
assume como total responsável pelo dizer com maior ênfase.  
Finalmente, reiteramos que a análise dos dados, bem como as discussões levantadas 
aqui não se constituem como resultados que encerram a investigação. O andamento 
da pesquisa se mostra promissor, visto que mais tempo será aproveitado para atender 
aos objetivos deste trabalho. Com isso, esperamos obter a relevância dos resultados 
dos quais almejamos.  
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TÍTULO: A gestão dos recursos naturais nos municípios do Seridó/RN 

Resumo 

Este estudo tem como objetivo realizar um levantamento de dados e informações sobre 
o planejamento e orçamento atribuído pela Prefeitura Municipal de Currais Novos – RN 
na gestão dos seus recursos ambientais, mais especificamente na função saneamento 
e gestão de resíduos sólidos entre os anos de 2015 a 2019. O estudo é de natureza 
exploratória, do tipo bibliográfico com leituras em autores especializados na área, artigos 
e periódicos que discutem a temática, para nortear os resultados utilizou da análise 
quantitativa, obtidos através do levantamento de dados no Finanças do Brasil – FINBRA, 
além de consultas nos sistemas SNIS e SINIR, registros fotográficos em meio as visitas 
em campo. De acordo com a pesquisa, a cidade de Currais Novos-RN pouco avançou 
no tocante a gestão ambiental, considerando que existe vários problemas no âmbito do 
município que não está tendo a devida atenção por parte dos gestores públicos, sendo 
a destinação inapropriada dos resíduos sólidos e a falta de coleta seletiva um dos 
principais problemas, gerando riscos para o meio ambiente e saúde humana. Diante o 
que foi evidenciado em Currais Novos - RN, é possível concluir que muitos dos 
munícipios do país, ainda destinam poucos recursos para o meio ambiente, sendo 
perceptível que as cidades pequenas são as que menos investem na preservação dos 
seus recursos naturais. 
 

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Saneamento Básico. Resíduos Sólidos Urbanos. 

TITLE: The management of natural resources in the municipalities of Seridó - RN: 

analysis of the City of Currais Novos - RN in the period from 2015 to 2019 

Abstract 

This study aims to conduct a survey of data and information on the planning and budget 
assigned by the Municipality of Currais Novos - RN in the management of its 
environmental resources, more specifically in the sanitation and solid waste 
management function between the years 2015 to 2019 The study is exploratory in nature, 
of a bibliographic type with readings by specialized authors in the area, articles and 
periodicals that discuss the theme, to guide the results used the quantitative analysis, 
obtained through the data collection in Finance of Brazil - FINBRA, in addition to of 
consultations in the SNIS and SINIR systems, photographic records amid field visits. 
According to the survey, the city of Currais Novos-RN has made little progress with 
regard to environmental management, considering that there are several problems within 
the municipality that are not receiving due attention from public managers, with the 
inappropriate destination of solid waste and the lack of selective collection, one of the 
main problems, generating risks for the environment and human health. In view of what 
was evidenced in Currais Novos - RN, it is possible to conclude that many of the country's 
municipalities still allocate few resources to the environment, and it is noticeable that 
small cities are the ones that least invest in the preservation of their natural resources. 
 
Keywords: Environmental management. Basic sanitation. Urban solid waste. 

Introdução 
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O mundo atualmente enfrenta graves problemas ambientais, diversos países estão 
perdendo grande parte de seus recursos naturais e muitos deles não estão se dando 

conta do grave prejuízo que é para o planeta e humanidade toda essa perda. 

Sabe-se, que a natureza e todas as espécies de animais e plantas que nela vivem são 
importantes para o equilíbrio da Terra, porém, muitas espécies da fauna e flora estão 
sendo ameaçadas de extinção e outras já foram extintas, devido as atividades humanas 
ilegais, que acabam invadindo e destruindo o habitat natural, contribuindo para o registro 
de novos desastres ambientais. 

Nesta perspectiva, é viável que a preservação ambiental é bastante importante e deve 
ser praticada por todos os indivíduos de forma coletiva, seja no âmbito nacional ou 
internacional. Levando em consideração que vivemos todos em um mesmo planeta e 
os problemas ambientais que estão afetando a vida das pessoas em determinada 
cidade ou país é de responsabilidade de toda a humanidade que contribuí em conjunto 
para a poluição e o aquecimento global (ÁVILA, 1998). 

Logo, considerando a questão ambiental como primordial e lembrando o que consta no 
capítulo VI, Artigo 225 da CF (BRASIL, 1988) “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações.”. 

Nesse contexto, é imprescindível a existência de políticas ambientais não só no Brasil 
mas por todo o mundo, por ser um dos instrumentos preponderantes para o 
gerenciamento e preservação dos espaços naturais, capaz de impedir a degradação ou 
até mesmo a perda total de uma área de interesse ecológico, além de contribuir para a 
proteção dos ecossistemas. 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar um levantamento de dados e informações 
sobre o planejamento e orçamento atribuído pela Prefeitura Municipal de Currais Novos 
– RN na gestão dos seus recursos ambientais, mais especificamente na função 
saneamento e gestão de resíduos sólidos entre os anos de 2015 a 2019. 

Considerando o objetivo do trabalho, faz se importante estudar a Gestão Ambiental, 
entender de que modo a mesma pode contribuir para a ordenação das atividades 

humanas a fim de controlar os impactos no meio ambiente. 

O estudo justifica-se por ser de grande relevância a gestão dos recursos naturais, sendo 
dever dos municípios atuar de modo eficiente e correta na preservação e manutenção 
desses, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. 

Diante isso, este estudo poderá contribuir e servir de base para outros trabalhos no 
âmbito acadêmico da instituição. Porém, a temática também interessa a sociedade, pois 
os indivíduos poderão compreender um pouco mais sobre o que é a gestão ambiental 
e a importância de desenvolve- lá nos municípios, bem como cobrar dos seus gestores 
a sua execução de forma plena. Além da importância socioambiental, vale ressaltar a 
contribuição para o processo de formação profissional, pois a elaboração de trabalhos 
de pesquisa no âmbito acadêmico proporciona a aquisição de novos conhecimentos e 
o aprofundamento daqueles que já possuem. 

No presente trabalho, discutiremos inicialmente sobre a questão teórica sobre a 
trajetória das políticas ambientais brasileiras, a relevância da gestão ambiental na esfera 
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pública e privada, além da importância da gestão ambiental urbana, em seguida são 
apresentados a metodologia e os seus resultados. 

 
Metodologia 

 

Os procedimentos metodológicos são responsáveis por conduzir o desenvolvimento e 
execução de uma pesquisa, além de evidenciar quais os métodos adotados na 
elaboração do trabalho, com a finalidade de assegurar as informações obtidas, bem 
como os resultados e conclusões. 

Na pesquisa, foi realizado um levantamento preliminar de referenciais bibliográficos, 
sobre o objeto estudado, para o fundamento teórico e elaboração escrita do referencial 
em si. Para nortear os resultados, além dos referenciais teóricos e registros fotográficos, 
foram realizadas consultas em dois sistemas, sendo eles o Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento – SNIS e o Sistema Nacional de Informações sobre a 
Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR, responsáveis por disponibilizar indicadores 

sobre a gestão dos resíduos sólidos e saneamento dos municípios do país. 

Outro meio, que ajudou a constituir os resultados foi a base de dados do Finanças do 
Brasil - FINBRA que integra a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, tornando possível 
fazer uma análise da situação do Município de Currais Novos- RN com base nos gastos 
orçamentários nas funções relacionadas a gestão ambiental municipal e saneamento 
entre os anos de 2015 a 2019. No entanto, devido às diversas limitações do cenário de 
pandemia que estamos vivenciando na atualidade impossibilitou aprofundar em outros 
métodos de pesquisa. 

No que diz respeito aos objetivos do trabalho, o mesmo é classificado como pesquisa 
exploratória. Segundo GIL (2008, p. 27) “As pesquisas exploratórias têm como principal 
finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a 
formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 
posteriores.”. Logo, a pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com o 

problema. 

Quanto a forma de abordagem a mesma é classificada como quantitativa. De acordo 
com Richardson (2015, p. 70) “O método quantitativo representa, em princípio, a 
intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análise e 
interpretação, possibilitando, conseqüentemente, uma margem de segurança quanto às 
inferências”. Sendo assim, a abordagem quantitativa garante maior confiabilidade dos 
resultados obtidos, tendo em vista que é constituída a partir de técnicas estatísticas. 

 

Resultados e Discussões 

 

Serão apresentados resultados parciais obtidos com a análise da temática da pesquisa 
“A gestão dos recursos naturais nos municípios do Seridó - RN”, no qual focalizaremos 
na situação do Município de Currais Novos - RN, quanto aos investimentos realizados 
pela Prefeitura Municipal com gestão ambiental, resíduos sólidos urbanos, saneamento 
e demais funções entre os anos 2015 a 2019. 
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A região do Seridó será avaliada em pesquisa futura e por hora trazemos uma análise 
da cidade de Currais novos (Figura 1), localizada na região do Seridó do Rio Grande do 
Norte, situado na Mesorregião Potiguar e na microrregião do Seridó Oriental. O 
município possui aproximadamente segundo o IBGE (2019), área territorial 864,349 
km², e uma população estimada de 44.905 pessoas (IBGE, 2020). 

Segundo Guandalini; Borinelli e Godoy (2013 p. 210) “O estudo dos gastos públicos em 
gestão ambiental manifesta a tentativa de mensurar a atenção oferecida pelos governos 
às questões ambientais”. Nesta perspectiva, pode ser considerada uma forma de 
fiscalizar e chamar atenção dos gestores públicos, no tocante aos investimentos com 
os recursos ambientais. 

No que diz respeito ao manejo dos resíduos sólidos, o Sistema Nacional de Informações 
Sobre Saneamento – SNIS, é um dos sistemas existentes que reúne informações e 
indicadores sobre a questão. Para compreender um pouco a mais sobre como são 
obtidas as informações publicadas no sistema, BRASIL (2019) ressalta: 

No SNIS, a caracterização da prestação dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo dos 
Resíduos Sólidos Urbanos, nos municípios brasileiros, é realizada pelo módulo de 
Resíduos Sólidos - SNIS-RS. Neste módulo são levantadas informações de diversos 
tipos, como, por exemplo, a cobertura do serviço regular de coleta de resíduos 
domiciliares, as informações sobre a massa coletada, a realização da coleta seletiva e 
à recuperação de materiais recicláveis, o desempenho financeiro e, também, os dados 
referentes à destinação final dos resíduos sólidos urbanos, contemplando avaliações 
sobre as unidades de processamento e as relações de importação e exportação de 

resíduos domiciliares e urbanos entre os municípios. 

Portanto, considerando as informações contidas na base de dados do SNIS, foi possível 
elaborar um quadro demonstrando as despesas totais com o manejo dos resíduos 
sólidos entre os anos de 2015 a 2018 de todos os municípios do país que atenderam a 

coleta de dados do sistema. 

No quadro 1, estão expostas as despesas totais do número de municípios que 
disponibilizaram informações sobre seus investimentos com o manejo dos resíduos 
sólidos durante os anos de 2015 a 2018. 

De acordo com Brasil [entre 2015 a 2019], no ano de 2015 3.520 municípios 
participaram da coleta de dados do SNIS, no qual somaram um total de 18,9 bilhões de 
despesas com a função. Já em 2016, 3.670 municípios prestaram informações no 
sistema, totalizando 17,7 bilhões de despesas pagas. Com relação ao ano de 2017, 
observa-se a participação de 3.556 municípios e 21 bilhões de despesas pagas com a 
função. No que diz respeito ao ano de 2018, o sistema contou com a cooperação de 
3.468 municípios que atenderam a coleta de dados do sistema, onde obtiveram um total 
de 22,16 bilhões de despesas pagas na função. Nesta perspectiva, nota-se que o ano 
com melhores resultados é o de 2018, com uma despesa total de 22,16 bilhões, porém 
2018 foi também o ano em que menos municípios declararam no sistema, comparado 
aos três anos anteriores. 

A leitura dos dados demonstra o crescimento das despesas pagas com relação ao 
número de municípios no exercício de 2018, acredita-se que alguns dos municípios do 
país passou a investir mais na função resíduos sólidos. 

Mediante aos fatos mencionados e considerando que o Brasil possui 5.570 municípios 
(IBGE, 2016), é notório que não são todos os municípios que são declarantes do 
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Sistema Nacional de informações sobre Saneamento - SNIS, podendo ser considerado 
um problema para o sistema, em obter um diagnóstico mais preciso sobre a realidade 
do país e dos municípios que o compõe, no que tange aos investimentos anuais na 
função saneamento e resíduos sólidos no setor público a cada ano. 

Em razão ao objetivo do estudo, que tem por finalidade investigar os gastos do Município 
de Currais Novos – RN, com a função gestão ambiental, mais especificamente na 
gestão dos resíduos sólidos, foi realizada uma busca no Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento – SNIS, para investigar se Currais Novos – RN estavam 
entre os demais municípios que prestaram informações no sistema, de acordo com o 
tipo de serviço “resíduos sólidos”, entre o período de 2015 a 2018, citados no Quadro 1 

anteriormente. 

Portanto, segundo informações adquiridas do Diagnóstico de Manejo dos Resíduos 
Sólidos Urbanos do SNIS (BRASIL, 2017) referente ao ano de 2015, Currais Novos – 
RN não consta na relação dos municípios em regularidade com o sistema, no que diz 
respeito aos serviços resíduos sólidos, tendo em vista que o órgão gestor de 
saneamento não atendeu a coleta de dados do SNIS, no ano de referência. 

Observou- se, que em uma mesma relação publicada pelo SNIS (BRASIL, 2018) 
referente ao ano de 2016, o município também não consta na lista dos municípios em 

regularidade que prestaram informações de dados sobre a função. 

No que se refere ao ano de 2017, Currais Novos – RN não participou da coleta de dados 
do SNIS (BRASIL, 2019), ficando mais uma vez fora da relação dos municípios em 
adimplência com o sistema. Verificou-se ainda, que as relações com os nomes dos 
municípios em regularidades com o sistema dos anos posteriores a 2017 não haviam 
sido publicadas até o momento. 

Em uma outra ocasião, realizou-se uma busca no Painel de Resíduos sólidos Urbanos 
contidos no Sistema nacional de Informações sobre a Gestão dos resíduos sólidos – 
SINIR, para obter mais informações do município de Currais Novos - RN. De acordo 
com BRASIL (2018), “O SINIR é um dos principais instrumentos de avaliação e 
reformulação das ações de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS)”. Através desse sistema, Estados, Distrito Federal e Municípios podem 
disponibilizar informações anuais com função resíduos sólidos, considerado um dos 
sistemas existentes bastante importante para o monitoramento dos avanços na gestão 
dos resíduos sólidos do país. 

Nesta perspectiva, ao consultar o SINIR foi possível obter algumas informações do 
município referente ao ano de 2013, porém de modo superficial, retratando apenas os 
serviços que são prestados e os que não são prestados no âmbito do município na 
função gestão de resíduos sólidos urbanos, não contemplando as despesas pagas com 
a respectiva função. 

Algumas dessas informações estão apesentadas no Quadro 2. Vale ressaltar, que os 
indicadores contidos no Painel Gestão de Resíduos Sólidos do SINIR (BRASIL, 
[2013?]), foram constituídos a parti das informações do SNIS. 

Portanto, levando em conta as informações do quadro 2 comparado aos dias atuais, 
constata-se que o município pouco avançou no tocante a gestão dos resíduos sólidos, 
tendo em vista que até o momento não existe um programa de coleta seletiva na cidade 
para atender a população. 
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Outro meio utilizado para levantar informações da cidade, foi a base de dados do 
Finanças do Brasil - FINBRA. Logo, foi possível fazer uma análise dos gastos públicos 
da Prefeitura Municipal de Currais Novos - RN com as funções de gestão ambiental e 
saneamento, entre os anos de 2015 a 2019, expostos no Gráfico 1. 

Com base no Gráfico 1, no qual utilizou a base de dados do FINBRA - STN como 
referência, observou-se que os investimentos realizados na cidade de Currais Novos – 
RN nos últimos cinco anos, no que se refere as funções que contribuem para a 
preservação dos recursos naturais do município, foram direcionados para os serviços 
de preservação e conservação ambiental, saneamento e recursos hídricos, não 
mostrando despesas pagas com a gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

No que se refere as funções e as despesas realizadas no decorrer dos cinco anos, nota-
se que o município no ano de 2015 segundo BRASIL [2015?], registrou um investimento 
de R$ 476.570.00 na função preservação e conservação ambiental, não havendo 
despesas em demais funções relevantes. No ano de 2016, conforme BRASIL [2016?], 
observa-se no gráfico que o valor investido na preservação e conservação ambiental 
diminui para R$ 74.844,54. Entretanto, surgem outros investimentos em demais funções 
como saneamento, um total de R$ 12.064,91, e para os recursos hídricos um 
equivalente a R$ 44.910,00. 

De acordo com Brasil [2017?], observa-se que o município em 2017 não destinou 
recursos para a função preservação e conservação da natureza. Na função 
saneamento, nota-se uma queda nas despesas comparadas ao ano de 2016, sendo um 
total de R$ 5.476,00 investidos. Logo, observou-se ainda que as despesas pagas com 

os recursos hídricos aumentaram em relação ao ano anterior, totalizando R$ 67.875,82. 

No exercício de 2018 com base em BRASIL [2018?], percebe-se que também não houve 
registros de despesas pagas na função preservação e conservação ambiental. O serviço 
de saneamento obteve R$ 56.902,02 de investimentos. Observando mais uma vez um 
aumento dos investimentos do setor público para os recursos hídricos, totalizando R$ 
295.829,13 investidos com a função. 

Entretanto, de acordo com o FINBRA [2019?], no exercício de 2019 as despesas pagas 
na função saneamento foi de R$ 47.145,46, já no que diz respeito aos recursos hídricos, 
as despesas somaram R$ 152.296,02. Acredita-se, que o aumento dos investimentos 
em recursos hídricos no município, foi devido ao período de escassez de chuva na 
região do Seridó, no qual os principais reservatórios que abastecem o município não 
possuíam água o suficiente para abastecer toda a população. 

Mediante as informações citadas, pode-se dizer que ao longo de 2015 para 2019 houve 
uma queda dos investimentos municipais nas demais funções relacionadas a gestão 
ambiental, sendo que a função que passou a ser priorizada nos últimos anos foi recursos 
hídricos. Levando em conta a importância dos investimentos municipais para com a 
gestão dos resíduos sólidos no âmbito dos municípios, buscou-se informações na base 
de dados do Finanças do Brasil - FINBRA- STN sobre investimentos nesta área, porém, 
não havia registro de despesas pagas por parte da Prefeitura Municipal de Currais 
Novos - RN na função ou subfunções relacionadas a gestão dos resíduos sólidos. 

Posteriormente, buscou-se informações sobre a destinação dos resíduos sólidos 
urbanos produzidos na cidade, identificou-se que os mesmos são destinados para um 
aterro “controlado” (figura 2), que está ativado desde o ano de 2008, localizado as 
margens da RN 041, na saída para Lagoa Nova – RN. 
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Bezerra et al (2019) em seu estudo, que teve como objetivo avaliar o impacto ambiental 
do lixão de Currais Novos - RN, destacou que o aterro controlado se parece mais com 
um lixão. Tendo em vista, a falta de adoção de medidas de proteção ambiental, aos 
diversos resíduos perigosos encontrados no local capaz de prejudicar o meio ambiente, 
afetar a saúde dos moradores da cidade e pincipalmente a dos catadores que ali 
trabalham todos os dias. 

De acordo com o repórter Evaldo Nogueira da Tv Câmara (2020), vereadores do 
município ao realizar visita de fiscalização no aterro sanitário, observaram a presença 
de esgoto a céu aberto, caminhão da prefeitura descarregando esgoto in natura, animais 
mortos, lixos misturados sem classificação. Logo, demonstraram preocupação com o 
problema, levando em conta a saúde dos indivíduos que ali trabalham, e principalmente 
com a poluição do Açude dourado localizado próximo ao aterro, tendo em vista que o 
chorume decorrente do lixo, animais mortos, dejetos do abatedouro público, em 
períodos de chuvas estão escoando para o reservatório. O Açude Dourado (figura 3) 
está localizado no município de Currais Novos – RN, sendo o principal reservatório 
responsável por abastecer o município. 

Em virtude da pesquisa, realizamos uma visita no aterro controlado de Currais Novos 
no dia 05 de setembro de 2020 para observar a situação e constatamos diversos tipos 
de lixos que poderiam ser reaproveitados todos misturados como papelão, pneus, 
colchão, restos de calçados, banco de carro, carcaça de televisões, dentre outros 
matérias, sendo possível observar algum deles na figura 4, figura 5 e figura 6. 

Logo, foi possível notar que o mesmo não tem nada de controlado, no qual os resíduos 
sólidos urbanos são descarregados no solo todos misturados sem antes uma pré-
seleção, prejudicando não só o meio ambiente, mas gerando risco à saúde dos 
catadores que retiram seu sustento através dos materiais que podem ser encontrados 
na área. Nesse sentido, é de grande relevância os gestores públicos tomarem a frente 
da situação e procurar alternativas para amenizar o problema, sendo importante 
implantar a coleta seletiva na cidade além de parcerias com as associações de 
catadores do município. 

Diante dos problemas identificados, buscou investigar no Site da Prefeitura de Currais 
Novos - RN, sobre a existência de um Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos 
sólidos, conforme inscrito na PNRS Lei 12.305/2010, considerado um instrumento para 
o alcance dos objetivos e metas dessa política, no entanto, não foi encontrado no site 
ou em outra fonte vinculada Prefeitura Municipal alguma lei que tenha instituído o Plano 

Municipal de Gerenciamento Resíduos Sólidos na cidade. 

Com o intuito de obter mais informações sobre a questão, realizou-se uma nova busca 
no site da Secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH-RN), no qual 
verificou-se a existência de um projeto proposto pela SEMARH- RN que cria o Plano 
Intermunicipal de Resíduos Sólidos - PIRS, contemplando as cinco regiões: Seridó, Alto 
Oeste, Agreste, Vale do Assú e Mato Grande. 

De acordo com o que foi publicado no site da SEMARH- RN (2017), o Plano 
Intermunicipal do Seridó contempla os 25 municípios: Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba dos 
Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de 
Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do 
Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, São Vicente, Serra 
Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz, Timbaúba dos Batistas e Triunfo Potiguar. 
No qual tem previsto, a criação de quatro estações de transbordo na região, sendo uma 
delas em Currais Novos e as demais nos municípios de Florânia, Jucurutu e Jardim do 
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Seridó, além de um aterro sanitário no município de Caicó que receberá os resíduos 
sólidos dos 25 municípios do Seridó, incluindo o de Currais Novos. Nesta perspectiva, 
faz se importante que os gestores municipais de Currais Novos – RN, se posicione frente 
aos problemas atuais observados no aterro controlado da cidade, buscando meios de 
minimiza-los, até que venha se concretizar o que está escrito neste plano. 

Com relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico, não se obteve informações 
sobre a existência deste plano no âmbito do município, considerando que não havia 
disponível no site da Prefeitura Municipal ou em outro para consulta. Vale ressaltar, que 
a pesquisa não foi concluída e que se encontra em andamento, até o momento de haver 
condições sanitárias para retomar as atividades. 

 
Conclusão 

 

Diante dos fatos mencionados ao longo do trabalho, pode-se concluir que a gestão 
ambiental engloba as mais diversas áreas e setores, sendo de grande relevância 
desenvolve-la no âmbito dos municípios, principalmente naqueles que desenvolvem 
atividades industriais, para evitar ou reparar os danos que a mesma ocasiona no meio 
ambiente. 

Nesse contexto, vale ressaltar a importância da gestão ambiental urbana para o 
ordenamento das atividades humanas, bem como para diminuir os impactos negativos 
na natureza, tendo em consideração que a mesma procura desenvolver e organizar as 
atividades por meio do gerenciamento geoambiental, zoneamento dos ecossistemas e 
capacidade de carga da área. 

A partir dos resultados obtidos na pesquisa, pode- se dizer que a cidade de Currais 
Novos-RN pouco avançou com relação ao desenvolvimento da gestão ambiental em 
seu território, considerando que existe vários problemas no âmbito do município que 
não está tendo a devida atenção por parte dos gestores públicos, como o descarte 
inapropriado dos resíduos sólidos e a falta de coleta seletiva. Como evidenciado os 
gastos em Currais Novos - RN, é viável que ainda existe muitos munícipios do país que 
destina poucos recursos para o meio ambiente, sendo perceptível que as cidades 
pequenas são as que menos investem em seus recursos naturais. 

No entanto, mediante ao panorama ambiental que estamos inseridos e aos vários 
acordos e metas que o Brasil propôs com outros países em busca do Desenvolvimento 
Sustentável, é relevante que os gestores municipais tenham um olhar mais abrangente 
no tocante a gestão ambiental. Nesse sentido, a gestão ambiental municipal, não deve 
ser limitada apenas a poda de árvore e varrição de ruas, tendo em vista que 
investimentos em recursos hídricos, saneamento básico, destinação correta de resíduos 
sólidos, entre outros, se faz importante para diminuir os riscos de proliferação de 
doenças, poluição da água, do ar, solo, entre outros problemas. Depois, é relevante 
para sociedade, em poder dispor de um ambiente saudável, e sobretudo para a fauna e 
florado que habitam no local. Além disso, vale destacar que Currais Novos – RN é um 
dos principais polos turísticos da região Seridó, e os serviços urbanos como 
saneamento, abastecimento de água, limpeza urbana e a coleta de resíduos sólidos são 
componentes da infraestrutura básica do turismo. 

Contudo, não se pode deixar de mencionar a relevância de desenvolver a educação 
ambiental junto a sociedade, no qual deve ser praticada por todos os indivíduos de forma 
coletiva, no qual, nos permite repensar o consumo desacerbado que ocasiona a 
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escassez dos recursos naturais e grandes impactos no meio ambiente. Entretanto, é 
importante que o município de Currais Novos atenda a legislação ambiental, tendo em 
vista que também é dever dos municípios elaborar e implantar políticas públicas de 
proteção ao meio ambiente, bem como fiscalizar e manter um ambiente ecologicamente 
equilibrado para as presentes e futuras gerações. 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Localização da área da pesquisa; Fonte: Malha IBGE (2000), adaptado por 
França, 2013. 
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Figura 2: Entrada do Aterro Controlado de Currais Novos – RN; Fonte: Acervo do 
autor, 2020. 

 

 

Figura 3: Açude Dourado, localizado no município de Currais Novos – RN; Fonte: 
Acervo do autor, 2020. 

 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3583 

 

 

Figura 4: Restos de Calçados; Fonte: Acervo do autor, 2020 

 

 

Figura 5: Colchão descartado; Fonte: Acervo do autor, 2020. 
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Figura 6: Carcaças de Televisões; Acervo do Autor, 2020. 

 

 

Quadro 1: Despesas com o Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos; Fonte: Elaborado 
pelo autor com base no SNIS [entre 2015 a 2019], 2020. 

 

 

Quadro 2: Diagnóstico do Manejo dos Resíduos Sólidos de Currais Novos -RN, ano de 
2013; Fonte: Elaborado pelo autor com base no Painel Gestão de RS do SINIR 

[2013?], 2020. 
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Gráfico 1: Despesas pagas com as funções recursos hídricos, 
preservação/conservação ambiental e saneamento, pelo município de Currais Novos – 

RN; Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados do FINBRA- STN, 2020. 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3586 

 

CÓDIGO: HS1223 

AUTOR: FERNANDA RAYSSA DA SILVA 

COAUTOR: MABEL SIMONE DE ARAUJO BEZERRA GUARDIA 

COAUTOR: MARIA HELENA DA PAZ SILVA 

ORIENTADOR: FERNANDA RAPHAELA ALVES DANTAS 

 

 

TÍTULO: VIAGENS PEDAGÓGICAS COMO INSTRUMENTO DE APOIO A 

EDUCAÇÃO: UM ESTUDO NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN 

Resumo 

O fenômeno do turismo pode ser descrito como uma soma de inúmeras atividades que 
se diferenciam ao possuírem suas particularidades, pois o mesmo consegue ser 
desenvolvido em diferentes áreas de atuação. O turismo e a educação estão ligados 
pois o fenômeno ao ser aplicado nas escolas contribui para contextualizar os conteúdos 
das disciplinas tradicionais com a realidade local, colaborando, para a melhoria do 
rendimento escolar, além de auxiliar a formação de cidadãos críticos em relação à 
degradação dos patrimônios ambientais e histórico-culturais. Surge assim, o Turismo 
Pedagógico que tem como objetivo de aprimorar o conhecimento de forma diferenciada 
e mais produtiva para o aluno, que através dela irá ter uma experiência diferente do seu 
cotidiano na sala de aula. A pesquisa de levantamento de dados através de aplicação 
de questionários aos responsáveis ou representantes nas redes de ensino privadas, 
buscando encontrar como ocorre a atuação do Turismo Pedagógico nas escolas 
privadas do município de Currais Novos-RN, especificamente direcionada aos 
estudantes do ensino fundamental. Durante a pesquisa para o levantamento de dados, 
foi identificado uma relevante dificuldade ao realizar buscas sobre as instituições em 
ambiente virtual devido ao atual cenário pandêmico no qual estamos vivenciando. A 
pesquisa atualmente continua em andamento para ser concluída ainda este ano. 
 
Palavras-chave: Escola. Educação.Ensino-Fundamental.Turismo-

Pedagógico.Questionário. 

TITLE: PEDAGOGICAL TRIPS AS AN INSTRUMENT TO SUPPORT EDUCATION: A 

STUDY IN THE CITY OF CURRAIS NOVOS-RN 

Abstract 

The phenomenon of tourism can be described as a sum of innumerable activities that 
differ when they have their particularities, as it can be developed in different areas of 
activity. Tourism and education are linked because the phenomenon when applied in 
schools contributes to contextualize the contents of traditional subjects with the local 
reality, collaborating for the improvement of school performance, in addition to helping 
the formation of critical citizens in relation to the degradation of environmental and 
historical-cultural heritage. Thus, the Pedagogical Tourism appears, which aims to 
improve knowledge in a differentiated and more productive way for the student, who 
through it will have a different experience from their daily life in the classroom. The survey 
of data collection through the application of questionnaires to those responsible or 
representatives in private education networks, seeking to find out how Pedagogical 
Tourism works in private schools in the city of Currais Novos-RN, specifically directed to 
elementary school students. During the survey for data collection, a relevant difficulty 
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was identified when searching for institutions in a virtual environment due to the current 
pandemic scenario in which we are experiencing. The research is currently continuing to 
be completed later this year. 
 
Keywords: School. Education. Elementary School. Pedagogical Tourism. Quiz. 

Introdução 

O turismo é uma atividade que consegue abranger inúmeras dimensões e o 
planejamento das mesmas se torna fundamental. Planejar o turismo é ter a sintonia e 
obter o processo de negociação entre os interessados no segmento, assegurando as 
ações, planejamentos, programas e projetos que consigam expressar a importância 
diante o bem-estar social e econômico do local, Fernandes e Pereira (2017). 

O turismo e a educação podem ser tratados como um novo modo de unir as duas 
atuações para um bem maior, aprender enquanto pratica o turismo. Formas 
pedagógicas de aplicar o turismo em assuntos que antes eram tratados na sala de aula 
estão se tornando cada vez mais frequente e inovador. Relacionamentos são 
construídos, fazendo com que o aluno tenha outro tipo de percepção diante o professor 
e que também construa um senso crítico necessário diante a sociedade como um 
cidadão consciente. Esses critérios são adquiridos através do Turismo Pedagógico e 
procura-se discutir esta perspectiva no presente artigo. 

Esta pesquisa procura estudar o turismo pedagógico, a partir da percepção dos 
responsáveis/representantes pelo ensino fundamental nas escolas privadas da cidade 
de Currais Novos, discutir a atividade extra sala, sua importância e benefícios para o 
aluno. Visto que a sua atuação ainda é considerada recente no cenário educacional e 
que algumas escolas não reconhecem os impactos desta atividade como um modo de 
aprendizagem, mas sim lazer. Considerando o auxílio proporcionado por esta atividade 
nas instituições de ensino, é de grande importância estudar e apresentar este tema para 
que haja o reconhecimento necessário da sua eficácia 

Destaca-se o interesse na discussão quanto a relevância do turismo pedagógico nas 
escolas, identificando os benefícios da prática para a formação do cidadão, uma vez 
que este é elemento importante para permitir o entendimento da inserção do profissional 
de turismo para colaborar nas escolas para compor e auxiliar no processo formativo. 

 
Metodologia 

 

O estudo é uma pesquisa básica tendo em vista que o interesse é ampliar o 
conhecimento acerca da temática do turismo pedagógico. A pesquisa de levantamento 
de dados é aplicada através de questionários aos responsáveis ou representantes das 
instituições onde irá buscar encontrar como ocorre a atuação do Turismo Pedagógico 
nas escolas privadas do município de Currais Novos-RN, especificamente direcionada 

aos estudantes do ensino fundamental. 

 
Resultados e Discussões 

 
Durante a pesquisa para o levantamento de dados, foi identificado uma relevante 
dificuldade ao realizar buscas sobre as instituições em ambiente virtual. Somente a 
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escola Única Master entre as cinco pesquisadas possui uma página oficial na internet, 
um site no que possibilita a qualquer pessoa poder acessá-lo e obter informações acerca 
da instituição, entre as informações essenciais a serem disponibilizadas nesses sites 
estão: fundação, estrutura, matrículas, notícias e até mesmo o boletim online dos 
discentes. As outras quatro escolas se limitam apenas as Redes Sociais: Instagram e 
Facebook. A escola CCT teve a sua última atualização na rede Facebook no ano de 
2016, mostrando que não fazem mais o uso da página. Mas de modo geral, todas fazem 
o uso das Redes Sociais, nas quais conseguem mostrar o seu desenvolvimento e as 
atividades juntamente com os alunos. Qualquer pessoa que segue as instituições de 
ensino consegue ter o acesso aos seus conteúdos e também interagir. Devido ao atual 
cenário pandêmico a pesquisa ainda não foi finalizada e os resultados concretos dos 
questionários aplicados ainda não foram concluídos. 
 
Conclusão 

 
A pesquisa ainda está em andamento. 
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TÍTULO: Os Impactos da Tradução: Uma comparação criacionista do Livro Popol Vuh 

da Criação Maia-Quiché segundo o Livro do Gênesis da Bíblia Sagrada. 

Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo comparativo entre a gênese 
cosmogônica dos povos originários Maia no livro Popol Vuh (2007) com o livro do 
Gênesis da Bíblia Sagrada (2002) na tradução do Padre Ximénez (Apud 
BROTHERSTON; MEDEIROS, 2007). Justifica a realização do projeto o estudo da 
cultura Maia obscurecido pela colonização espanhola entre os séculos XVI e XVII. 
Observou-se, como resultado, pelo estudo comparativo entre os livros místicos, que 
aspectos do Gênesis, base da cosmovisão cristã do Ocidente, interferência na estrutura 
original do Popol Vuh. Concluiu-se, como hipótese, que a interferência relacionou-se a 
processos de evangelização durante o período de colonização. Constatou-se, ainda, na 
perspectiva linguística, intratextual, descontinuidades estruturais que, contextualmente, 
apresentaram-se incongruentes do ponto de vista cultural, social e histórico das 
sociedades pela (re) escrita. O comprometimento da originalidade da tradução do Popol 
Vuh, como livro fundamental para a identidade originária do sujeito latino-americano 
significaria, justificado pelo processo de colonização, a tentativa de (re)construção 
histórica parcial, ocidental, anulando contribuições significativas para o processo de 
formação das sociedades e, inclusive, da literatura e da cultura. Espera-se, contribuir no 
redimensionamento dos planos didáticos e curriculares no que envolva a tradição e 
cultura dos povos originários e o sujeito híbrido latino-americano. 
 
Palavras-chave: Povos originários. Popol Vuh. Tradução. Colonização. Estudo colonial. 

TITLE: The Impacts of the Translation: A creationist comparison of the Book Popol Vuh 

of the Mayan-Quiche Creation according to the Book of Genesis of the Holy Bible. 

Abstract 

The present work aims the comparative study between the cosmogonic genesis of the 
Mayan original peoples in the book Popol Vuh (2007) with the book of the Genesis of 
the Holy Bible (2002) in the translation of Father Ximénez (Apud BROTHERSTON; 
MEDEIROS, 2007). The study of the Mayan culture obscured by the Spanish 
colonization between the XVI and XVII centuries justifies the project. It was observed, 
as a result, by the comparative study between the mystical books, that aspects of 
Genesis, base of the Christian cosmovision of the West, interference in the original 
structure of Popol Vuh. It was concluded, as a hypothesis, that the interference was 
related to processes of evangelization during the period of colonization. It was also 
verified, in the linguistic perspective, intratextual, structural discontinuities that, 
contextually, were incongruous from the cultural, social and historical point of view of 
the societies by (re) writing. The commitment of the originality of the translation of 
Popol Vuh, as a fundamental book for the original identity of the Latin American subject 
would mean, justified by the colonization process, the attempt to (re)construct a partial, 
Western historical, annulling significant contributions to the process of formation of 
societies and, even, of literature and culture. It is expected to contribute to the resizing 
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of didactic and curricular plans in what involves the tradition and culture of the original 
peoples and the Latin hybrid subject. 
 
Keywords: Original peoples. Popol Vuh. Translation. Colonization. Colonial study 

Introdução 

O projeto de pesquisa ‘Os Impactos da Tradução: Uma comparação criacionista do 
Livro Popol Vuh da Criação Maia-Quiché segundo o Livro do Gênesis da Bíblia 
Sagrada’ vincula-se ao programa institucional de iniciação científica (PIBIC). O 
desenvolvimento da pesquisa parte da perspectiva crítica da tradução feita pelo Padre 
Ximénez, na obra Popol Vuh, revisada pelos pesquisadores Gordon Brotherston e 
Sergio Medeiros (2007) comparando termos presentes da no Popol Vuh com os 
termos semelhantes no livro do Gênesis da Bíblia Sagrada. 

A partir dos estudos da disciplina Literatura Hispano-americana I, como um dos 
componentes curriculares da matriz da grade curricular de língua espanhola do curso 
de Letras, no Departamento de Letras do Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) 
campi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) localizado na cidade 
de Currais Novos. Observa-se a relevância desta pesquisa para a compreensão dos 
estudos da história no processo de formação das sociedades latino-americana, assim 
como na construção da sociedade colonial europeia na América. O estudo contribui para 
evidenciar os perigos do perspectivismo histórico único e evidenciar patrimônios 
culturais parciais, bem como outros invisibilizados pela cultura do Ocidente além de 
evidenciar a diversidade de povos, Histórias, legados e diversidade dos povos latino-
americanos. 

O estudo do livro Popol Vuh, portanto, se deteve por este ser uma narrativa dos povos 
Maias do centro da Mesoamerica, conhecida pela produção e uso de livros em papel e 
pele, popularmente chamados de códices. Conhecido como a Bíblia dos povos maia-
quiché, o Popol Vuh, foi escrito em meados do séc. XVI pelos povos quiches na sua 
própria língua quiche e nautle. 

A partir das alterações e consequências de traduções ocidentais do Popol Vuh durante 
o processo de colonização espanhola na América Latina estudou-se o Popol Vuh como 
patrimônio do imaginário original da cosmogonia Maia que foi desconstruído por 
interesses civilizacionais europeus por meio do processo de evangelização. Na primeira 
parte do livro, a qual se dedica a pesquisa, referente à criação do mundo e do homem 
em quatro fases formativas, observa-se a tentativa de forja dos colonizadores do 
imaginário do livro Popol Vuh à similaridade à cosmogonia da gênese cristã. 

A importância da analise destas traduções ajudam a entender como os colonizadores e 
catequizadores usaram as suas próprias narrativas para interferir na narrativa dos povos 
originários, gerando uma história única e desprezando os aspectos originais da escrita 
anterior. Os saberes místicos do livro do Gênesis e os do livro do Pool Vuh auxiliaram 
na comparação criacionista e consequentemente no uso da tradução para firmar a 
dominação da cosmogonia europeia sobre a cosmogonia maia-quiché. 

Sendo assim, admitir que as traduções evidenciam a luta pela invisibilidade dos povos 
originários e suas narrativas místicas torna a história da América Latina e seus mais 
diversos povos como merecedores de retratação e constante posicionamento cientifico 
a favor da originalidade dos povos ancestrais da Mesoamerica. 

 
Metodologia 
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A metodologia para o desenvolvimento do projeto de pesquisa trabalhou em três 

perspectivas distintas e complementares: 

A primeira estaria centrada na investigação do caráter híbrido que compõe a 
textualidade Popol Vuh. A ideia estaria comprometida em apresentar os múltiplos 
cruzamentos discursivos que constituíram as obras em seu contexto histórico. Entre 
eles destacariam-se os aspectos religiosos e culturais, que seriam fundamentais no 
processo de tradução e a relação dos Maias com da sociedade no século XVI. O objetivo 
neste primeiro momento consistiria em promover a compreensão das imagens-guia e 
ideias-força que auxiliaram as matrizes que definem e afirmam o rigor e valor de seus 

escritos. 

Na segunda abordagem metodológica o que se pretende investigar, especificamente, 
os impactos e alterações nas traduções dos evangelizadores espanhóis no processo de 
colonização espanhola. Aqui, talvez, apresente-se a parte mais importante da pesquisa 
porque observa-se a interferência do imaginário cosmogônico espanhol. Nesta segunda 
etapa, utilizou-se os estudos teóricos de Brotherston e Medeiros (2007) que delimitaram 
a importância dos escritos do Popol Vuh e o desenvolvimento de uma epistemologia 
que orientou o esclarecimento sobre a narrativa criacionista do mundo na cosmogonia 
Maia, contribuindo para o esclarecimento sobre os cruzamentos que fundamentam os 
impactos da tradução do Popol Vuh e suas intenções. Neste momento, ainda, estaria 
destinado à tradução linguística e cultural do texto de modo comparativo relevando-se 
o imaginário místico ocidental e o criacionismo cristão. Os esforços estariam 
concentrados em apresentar, por meio da tradução, as especificidades das vozes 
narrativas da obra em suas respectivas particularidades contextuais. A ideia é tornar 
visíveis contextualidades e individualidades sobre o Popol Vuh e sua contribuição para 
o processo de formação histórico e social das sociedades latino-americanas. 

O terceiro momento ganharia destaque os valores e saberes místico – tais como e as 
disposições críticas de pensadores hispânicos no objetivo de promover a validade do 
estudo crítico sobre subalternidade (BEVERLY, 2004) que asseverariam a respeito do 
que a professora e investigadora mexicana Jean Franco (2000) chamou de Colonização 

do Imaginário. 

O trabalho seguiu o cronograma previsto pelo projeto inicial em quatro etapas 
progressivas de desenvolvimento: 1) levantamento bibliográfico e revisão de escopo de 
corpus e teorética; 2) contextualização e cruzamento de dados; 3) estruturação e 
argumentatividade e, por fim, 4) apresentação dos resultados. O desenvolvimento dos 
estudos seguindo o cronograma proposto foi fundamental para compreender o grau das 
dificuldades. Pois, pensar outro contexto civilizacional, compreender termos e 
linguagem pouco usuais e a familiarização com interdisciplinaridade (Historia, 

Antropologia, Filosofia, Teologia, etc) foram empecilhos substanciais. 

A orientação sugeriu a metodologia comparativista como forma de trabalho. Algo que 
foi fundamental para facilitar a compreensão envolvendo a complexidade do assunto. 
Utilizou-se da comparação de bibliografias envolvendo o corpus (Popol Vuh e Bíblia), a 
contextualização histórico-cultural entre o Ocidente e Oriente. Essa opção fez com que 
o reconhecimento das especificidades de cada texto teórico e analítico fosse 
reconhecido apesar das dificuldades. 

 

Resultados e Discussões 
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A tradução realizada pelo Padre Ximénez do Popol Vuh, como linguista e estudioso da 
língua quiché, parte da transcrição em castelhano em 1701 e que, posteriormente, 
reeditada por Brotherston e Medeiros (2007) apresenta indícios de que o religioso foi o 
responsável por acompanhar o Império espanhol nos séculos XVI e XVII nas Américas 
e ser a “voz” do Papa Clemente XI (1700-1721) para evangelizar e catequizar os povos 
originários na colonização espanhola da América Latina. Para que o projeto fosse viável 
era preciso, antes, estudar os códices Maias e traduzi-los para as línguas europeias, no 
caso, espanhola. 
 
 Os códices foram ilustrações e escritas quiché e náuatl que narravam a criação do 
mundo e do homem reproduzidas em papel ou couro, prática comum entre os povos 
originários da Mesoamerica.  A partir de suas traduções chegou-se ao objetivo da 
pesquisa: o comparatismo dos livros da gênese maia-quiché (Popol Vuh) e a criação 
Cristã Bíblia), a fim de indentificar indícios e impactos da tradução na cultura da 
civilização Maia como interferência ocidental. 
 
O Popol Vuh traduzido traz marcas do texto original da cristandade do livro do Gênesis. 
Desde o processo criacionista do mundo, até a figura do deus judaico-cristão formar o 
homem do barro, dar-lhe vida e, posteriormente, a partir dele criar a mulher e sua 
descendência são partes coincidentes e, no entanto, demasiado verossimilhantes em 
seus destaques e efeitos de significado que, pelo base e contrates culturais, não 
deveriam aproximar-se. O que impacta a versão mística dos povos originários sobre a 
origem do mundo porque observa-se que a interferência obscurece as referencias 
cosmogônicas originárias e as torna parte integrante das referencialidades ocidentais. 
Observou-se que cortes bruscos e lacunas estruturais que dificultam a compreensão de 
informações foram provocadas, possivelmente, para obstacularizar compreensão de 
referenciais não-cristãos. O que comprometeu de parte da história dos povos ancestrais 
por terem sido distorcidas. Um dos primeiros exemplos apresenta-se quando a 
representação de homens, e deuses em alguns trechos que são substituídos por Deus, 
sugerindo a prevalencia do monoteísmo na tradução característica. Além dos indícios 
de que depois dos estudos e tradução do Padre Ximénez, o conjunto dos códices da 
obra original foi perdida, comprovado no seu último relato: “Ela existiu antigamente para 
os senhores, mas está perdida. Assim isto conclui tudo sobre quiché, chamada Santa 
Cruz.” (BROTHERSTON e MEDEIROS 2007, p. 445). 
 
A versão transcrita para o castelhano, data do ano de 1701, não se tem notícias ou 
comprovações de onde estariam o livro original, ou os códices que o tradutor utilizou 
para transcrever e traduzir este manuscrito. A cópia do manuscrito do Padre Ximénez 
saiu primeiramente da Guatemala cerca do ano de 1853, chegando a permanecer na 
França. Após vários anos, a obra chegou à cidade de Chicago (EUA). Permanece em 
exposição e pesquisa na biblioteca Newberry desde 1912, estando entre outras obras 
do também tradutor e linguista Padre Ximénez. 
 
Devido à complexidade dos termos e analogias da cosmogonia cristã da narrativa 
antropológica do livro do Gênesis, elencamos o modus operandi da pesquisa no norte 
de comparatismo entre as duas narrativas do mundo e do homem.  Observando sempre, 
que o tradutor fez uso das analogias de elementos da natureza advindas do Popol Vuh, 
como a criação do mundo pelos deuses antigos e do homem e mulher a partir do 
elemento cultural e social daqueles povos: o milho. 
 
Podemos compreender alguns relatos que coincidem com os da bíblia cristo/judaica, 
visto que o primeiro livro do gênesis faz alusão de forma cosmogonal da criação do 
mundo, das coisas existente nele, do universo e astros, animais e por fim da criação do 
homem. 
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“As origens do mundo e da humanidade [...] Primeiro relato da criação. No princípio, 
Deus criou o céu e a terra. Ora a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, 
e um vento de Deus pairava sobre as aguas. Deus disse: Haja Luz [...] Deus disse: Que 
a terra produza seres vivos, segundo sua espécie, os animais domésticos, repteis e 
feras segundo sua espécie, [...] e Deus viu que isso era bom.” (BÍBLIA, 2002, Gn 1, 1-
3, 24, 25b) 
 
  
 
  
 
Pode-se perceber a intenção do escritor sagrado na Bíblia judaico/cristã a intenção de 
formular uma ideia de Deus criador e onipotente, que faz do seu poder uma forma de 
construção harmônica de todas as coisas no universo. A cristandade por séculos 
classifica o Gênesis como o livro do relato da criação divina. A sua importância não se 
dá apenas pelo fato de ser o primeiro livro do novo testamento para os cristãos, e o 
primeiro livro judaico da Torá. A ideia deste Deus que cria e harmoniza tudo ao seu 
redor, traz serias implicações na tradução do Popol Vuh. A escrita na criação Maia pode 
ser comparada com a percepção cristã do relato da criação de seres vivos cada um com 
suas mais diversas características. Após perceber semelhanças entre os textos ele 
aproxima ainda mais do teor mais ‘cristocêntrico’ do catecismo católico. O homem é 
criação divina, nele converge e para ele tudo se faz elementos naturais, seres vivos e 
tudo para completar a mais perfeita criação: Adão. 
 
  
 
  
 
“Então Iahweh Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas 
um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Iahweh platou um jardim em 
Éden, no oriente, e aí colocou o homem que modelara. [...] colocou no jardim do Éden 
para cultivar e o guardar.” (BÍBLIA, 2002, Gn 2, 7) 
 
  
 
  
 
A antropologia cristã credita essa narrativa à forma com que os povos do ocidente viviam 
em predominância. Em sua maioria dividiam-se entre agricultores, no cultivo da terra e 
grãos, mas também como oleiros na produção de seus utensílios domésticos a partir do 
barro e além da criação de ovinos e caprinos. 
 
Diante deste cenário de narrativa mística, sabe-se que o Gênesis é uma criação e tem 
escrita totalmente humana, com pergaminhos, papiros e escritos originários, que 
compilados determinam desde a criação do mundo até o encontro com a terra prometida 
Canãa com a fuga de Moises e os escravos do Egito. Tudo é cósmico, desde a criação 
cristã ao escrito do Popol Vuh. Vejamos a cerca desta perspectiva cosmogônica do 
mundo judaico/cristão: 
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“Os princípios cósmicos, biótico e antrópico fundem-se numa única experiência. Tudo é 
cosmos. O cosmos caminha, tende para a vida, tudo é vida. A vida chega a seu ponto 
mais alto no raiar do espirito humano. Tudo é antropológico. O processo evolutivo 
reforça a relação entre subjetividade e cosmos. [...] O cosmos e a terra, o inorgânico e 
o orgânico, as plantas, os animais e os homens são vibrações, e a vibração é som. A 
realidade ultima e verdadeira do mundo não são as coisas, os corpos sólidos, mas o 
movimento [...]“ (LIBANIO, p. 140, 2000). 
 
  
 
  
 
A cosmogonia que une as narrativas tanto no Popol Vuh quanto do livro do Gênesis são 
perspectivas semelhantes porque ambas relatam experiências, aspectos sociais e 
culturais de um povo determinados pelas suas crenças e estabelecidas muitas vezes 
como primordial muitas vezes sendo o pilar de muitas sociedades antigas. O processo 
como ambas se deram fez com que o Padre Ximénez tivesse mais facilidade em anexar 
seus próprios elementos cristãos que já trazia devido aos estudos cristão de ordem 
consagrada já que foi um clérigo enviado para a catequização pelo império espanhol a 
pedido do Papa Clemente XI. Apenas fez dos aspectos naturais de ambas as narrativas 
o seu lugar de apropriação e perspicácia. 
 
Ainda levando em consideração os aspectos naturais da narrativa, podemos determinar 
que o Padre Ximénez com certeza fez uso da analogia do barro na criação do Adão 
para utiliza-lo como elemento natural predominante da criação cristã fazendo uma 
alusão mitológica aos mesmos aspectos da criação do milho, também um elemento 
natural, predominante na cultura Maia e mesoamericana, conhecido como o fruto dos 
Deuses. Gerando a quarta e ultima tentativa de formar os homens tementes e 
adoradores dos Deuses.  
 
No Quarto canto do Popol Vuh observamos: 
 
  
 
  
 
“E este é o começo da invenção do homem. E da procura do que iria dentro do corpo 
do homem. Então falaram Alom e Qaholom. Aquele que era Tzakol e Bitol, Tepev e Quq 
Kumatz, como são chamados [...] um nutridor aparecendo, um sustentador, nascido da 
luz, engendrado pela luz. O homem já apareceu. [...] De Paxil (a fenda) De Kayal A (a 
Água Amarga). Como era chamada, de lá vieram então as espigas de milho amarelo e 
espigas de milho branco.” (BROTHERSTON, MEDEIROS, 2007, p. 265) 
 
  
 
            
 
No contexto da criação maia e da criação judaico/cristão os elementos barro e milho 
agem como elementos primordiais para a execução do ato criador e salvífico de quem 
os cria. A força da natureza que rege o que deve viver e o que deve morrer. Leva-se em 
consideração a análise do termo que o autor escreve o ser que cria e dá a vida ao 
elemento natural. Deus denominado Iahweh infla de seu próprio hálito o novo ser que 
ele modelou. Ele seria um escultor sagrado. Para a cultura judaico/cristão, Deus é um 
só, onisciente, onipotente e onipresente, tudo vê tudo sabe e estar em todos os lugares 
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ao mesmo tempo, mas ele também é único, fazendo a religião crista monoteísta, desde 
o primeiro grande profeta Abraão, que por sinal é o escolhido para converter os erros 
da liberdade dada ao primeiro ser gerado do barro e sua esposa. 
 
            Levando em consideração o desejo catequético da tradução, encontramos dois 
sinais estruturais e antropológicos do ser criador neste fragmento do Popol Vuh: 1) no 
Início da narrativa encontramos alguns personagens na figura de Deuses. Juntos eles 
procuram preencher o homem para torná-lo um perfeito adorador e obediente à eles por 
ventura. Em seguida, o escritor designar o autor ou autores desse processo criacionista 
por nomes, semelhante ao utilizado no Gênesis o Deus criador é chamado pelo seu 
nome Iahweh. 
 
A denominação dos deuses criadores, inclusive Alom e Qaholom, Tzakol e Bitol, Tepev 
e Quq Kumatz são analogicamente fundamentais para se chegar ao ápice do segundo 
ponto: o escrito utiliza para os termos de ”um nutridor aparecendo, um sustentador, 
nascido da luz, engendrado pela luz.” Para descrever a criação das espigas de milho 
(Q’ana hal, para o milho amarelo e Zaqi hal, para o milho branco.) Apesar de ser duas 
espécie de milho predominantes na mesoamerica, o escrito utiliza os termos no singular. 
O ser criado é único, uno, simples, que a pesar de si advir todos os outros seres futuros 
de sua espécie, ele é o mesmo na tradução do Popol Vuh e na tradução judaico/cristão. 
 
Fazendo ainda uma ligeira, mas perspicaz analogia com a criação do mundo, do Deus 
judaico cristão e da forma como o homem e a mulher foram criados, e principalmente 
por terem sidos gerados do barro, elemento primordial para a subsistência dos povos 
originários daquela região do oriente médio. 
 
Vê-se aqui o exemplo de uma dessas analogias: 
 
  
 
“Então Iahweh Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas 
um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Iahweh platou um jardim em 
Éden, no oriente, e aí colocou o homem que modelara. [...] colocou no jardim do Éden 
para cultivar e o guardar.” (BÍBLIA, 2002, Gn 2, 7) 
 
  
 
  
 
Enquanto encontramos em uma das traduções do livro do Popol Vuh: 
 
  
 
“E este é o começo da invenção do homem. E da procura do que iria dentro do corpo 
do homem. Então falaram Alom e Qaholom. Aquele que era Tzakol e Bitol, Tepev e Quq 
Kumatz, como são chamados [...] um nutridor aparecendo, um sustentador, nascido da 
luz, engendrado pela luz. O homem já apareceu. [...] De Paxil (a fenda) De Kayal A (a 
Água Amarga). Como era chamada, de lá vieram então as espigas de milho amarelo e 
espigas de milho branco.” (BROTHERSTON, MEDEIROS, 2007, p. 265) 
 
  
 
  
 
Em outra analogia a cerca da criação da mulher e o fato delas nascerem depois dos 
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homens: 
 
  
 
“Então Iahweh Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de 
suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. [...] Então o homem exclamou ‘Esta, 
sim é osso de meus ossos e carne da minha carne Ela será chamada Mulher[...]’!” 
(BÍBLIA, 2002, Gn 2 21;23.) 
 
  
 
  
 
O que nos faz reavaliar a criação das mulheres no livro do Popol Vuh, ao descrever 
desta forma: 
 
  
 
“E suas esposas passaram a existir. Apenas os deuses as inventaram então. Assim foi 
apenas em seu sono, que eles as trouxeram então. [...] eram bonitas, e eram mulheres 
[...] eles foram enfim despertados[...] seus corações se alegraram de novo por causa 
delas.” (BROTHERSTON, MEDEIROS, 2007, p. 
 
277). 
 
  
 
  
 
Conclui-se que não apenas estas, mas também, outras alterações foram 
operacionalizadas pelo tradutor para catequizar os povos originários na colonização e, 
consequentemente, oque atingiria as suas futuras linhagens chegando até os dias 
atuais. Os povos Maias consequentemente só têm em mãos o que foi traduzido, a perca 
da originalidade do seu livro sagrado é determinada pela forma com que esta pesquisa 
conseguiu verificar com os fragmentos citados acima de alguns textos com termos e 
consequentemente fruto da interferência da cultura cristã do Padre Ximénez. 
 
Nesta perspectiva de evangelização e catequização muitas das ordens religiosas, a 
serviço dos Papas no período da expansão marítima e colonização dos continentes, 
especialmente da América latina, juntamente com os impérios, inclusive o espanhol, 
determinavam que todos os que não tivessem religião fossem levados ao batismo e 
tornando-os cristão, também deveria ser submisso às ordens papais e ao império 
espanhol. Os Maias tiveram assim a interferência em seus escritos, por meio da 
tradução de seus códices para as línguas europeias, construído uma narrativa única: a 
do colonizador espanhol. Antes disso traduzidos pelo Padre Ximénez ele consegue 
assimilar a comparação entre as cosmogonias dos povos do Ocidente e aos da 
Mesoamerica. Como catequista e estudioso das sagradas escrituras cristãs, utiliza a 
semelhança dos elementos naturais e narrativas cosmogônicas e culturais dos povos 
da Mesoamerica para assim efetivar sua tradução catequética. 
 
Observemos este fragmento sobre a história da cosmogonia ocidental e sua 
antropologia: 
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“É preciso ter presente que as tradições primitivas sobre o povo de Israel aparecem num 
contexto cultural, celebrativo. Muito cedo, criaram seus poemas, suas liturgias, seus 
mitos, suas sagas, suas lendas, tradição, genealogias elaboradas em tempos muito 
antigos e que em períodos posteriores foram retomados, ampliados e qualificados 
literalmente em blocos.” (FARIA, 2003, p. 38) 
 
  
 
  
 
As características dos povos do oriente médio, especialmente na região de Israel, são 
muito semelhantes aos dos povos da Mesoamerica. Os escritos e códices são 
determinantes para se entender como o Padre Ximénez se apropriou das mesmas 
ideologias criacionistas dos povos Ocidentais e utilizou a linguagem mitológica, cultural, 
tradições para inseri-los em suas traduções no Popol Vuh. Compreendendo que ambas 
sociedades já hierarquizadas não se submeteriam a um novo código ou uma nova 
escrita sagrada, mas que se por ventura as duas culturas se entrelaçassem, a 
catequese aconteceria. Não pelos meios cristãos, mas pelos seus próprios escritos 
(alterados, mesmo que brevemente, ou quase que imperceptíveis) descrevendo suas 
crenças, divindades, cultura, celebrações, tradição ancestral. 
 
Ainda podemos confirmar que a cosmogonia ocidental se fundamenta a partir de 
estudos de escritos antigos, assim como os povos Maias tiveram seus códices, 
ilustrações e gravuras narrando suas histórias. Vejamos: 
 
  
 
“Nossas fontes para o estudo do Antigo Israel são lendárias, são produtos ideológicos 
culturais, inteiramente compreensíveis na sua moldura formal, especialmente rica em 
fontes de informações sobre épocas remotas. Ocasionalmente podem se descobrir 
surpreendentes elementos históricos[...].” (GOTTWALD, 1986, p. 123) 
 
  
 
Elementos históricos que afirmam que a forma criadora de que o Deus Iahweh se utilizou 
para criar o primeiro homem e a mulher no livro da criação é genuinamente semelhante 
aos fatores determinados no processo de tradução do Padre Ximénez. Em sua tradução, 
os elementos naturais de seus lugares de origens foram utilizados para reforçar a tese 
da catequese por semelhança, entre cristãos católicos e os povos conquistados. Assim 
como as narrativas históricas da criação do mundo, seres vivos, homem, mulher, e de 
si próprio, a vontade de adoração a este Deus que cria e dar vida, nos faz compreender 
que este foi um dos pontos principais para se entender os impactos mais contundentes 
na tradução cristã no livro sagrado Popol Vuh. 
 
Para se chegar à conclusão de que o primeiro homem criado na cosmogonia cristã é 
um elemento humano derivado de ato de bondade e amor, mas utilizado de um 
elemento natural da cosmogonia ocidental, primeiramente evidenciamos que os 
primeiros descendentes daquela região eram dominadores da arte da terra, da 
agricultar, do pastoreio, e que a própria subsistência social era derivada da terra, assim 
como o dos povos originários da América latina. 
 
  
 
“Partindo da perspectiva dos pobres, [...] O povo de Deus teria tido uma origem ‘natural’, 
não derivada de ações humanas. [...] Quanto às aldeias, incluindo as famílias 
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importantes (o ‘povo da terra’), sua relação com Samaria é o pagamento de tributos, 
enquanto que sua relação com o templo de Jerusalém e seu sacerdócio era 
seguramente de apoio, em termos gerais. Apesar de alguns interesses antagônicos 
articulados por seus profetas, o templo era a maior expressão cúltica de sua fé em javé, 
o Deus de seus pais.” (PIXLEY, 2002, p. 16 e 96). 
 
  
 
  
 
Confirmando as teorias de que a criação cristo/judaica fundamentam os aspectos 
antropológicos da cosmogonia ocidental, ainda podemos afirmar que os termos 
utilizados no hebraico e posteriormente traduzidos para as línguas atuais determinam 
que o primeiro homem seja fruto de um elemento natural: 
 
  
 
“A história da criação do mundo e dos povos no livro do Gênesis, isto é, na porta de 
entrada da Bíblia, é uma afirmação do casamento da terra com o ser humano. Ambos 
dependem um dos outro para ser e viver. [...] o ser humano, em hebraico, Adam, foi 
tirado da terra, adamáh. [...] se referem ao ser humano.” (FARIA, 2003, p. 12). 
 
  
 
  
 
E mesmo assim podemos perceber que a forma como os deuses determinam as várias 
formas de criação do homem no Popol vuh, Iahweh para a cosmogonia ocidental 
também determina varias formas da sua criatura sobreviver ao mundo por ele criado. 
Dando-lhe liberdade para adorá-lo, ter seres vivos à sua volta, nominar cada um ao seu 
prazer, e além disso ter consigo uma mulher para lhe fazer companhia e prosperar com 
sua prole, povoando o mundo que este Deus criou. 
 
Após a conquista do império espanhol na América latina, o conhecimento de povos 
originários, especialmente os maias e o Popol Vuh, o Padre Ximénez baseado em 
estudos teologais e antropológicos católicos, conseguiu traduzir os elementos da 
narrativa do Gênesis na narrativa maia-quiché. Assim como os estudiosos Jorge Pixley 
(2002), Jacir de Freitas Faria (2003), Afonso Garcia Rubio (2004), Norman Gottwald, 
(1986) e João Batista Libanio (2000) o Padre Ximénez no seu tempo conhecia os 
princípios antropológicos, teologais, sociais e religiosos do catolicismo por sua formação 
eclesial e os estudos do livro no Gênesis como uma cosmogonia do imaginário judaico-
cristão. 
 
Com relação aos princípios dos estudos do Padre Ximénez, para bem traduzir os termos 
da cosmogonia judaico/cristãos podemos determinar que: O princípio Antropológico do 
estudo das características da região onde foi escrita a cosmogonia criacionista ocidental 
na narrativa do livro do Gênesis, pode-se associar a presença dos elementos naturais 
(Barro) da criação do mundo, homem e mulher com os da cosmogonia maias-quiché. 
Os princípios sociais, comparativos entre os povos ocidentais e os povos latino-
americanos são importantes, pois ambas 
 

Conclusão 
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Este projeto teve como intuito ajudar a entender e contribuir na elucidação de fatores 
de processo da formação da literatura e da cultura latina – americana sobre a 
influência da colonização do império espanhol. Sendo assim os estudos do livro da 
cosmogonia dos povos originários, a obra Popol Vuh (2007) auxiliou a compreender a 
invisibilidade de suas narrativas pela luta da narrativa de apenas uma versão, a 
tradução produzida pelo Padre Ximénez. A partir da não visibilidade dos aspectos 
cosmogônicos referenciais que não puderam ser encontrados na forma como a obra 
foi reescrita e de como os termos traduzidos não pensaram na preservação da 
ancestralidade dos povos Maias. 

Após as análises dos termos: mundo, homem, mulheres, deus, que foram traduzidos do 
livro original do Popol Vuh (2007) percebe-se a presença dos mesmos termos trazidos 
e anexados a partir do livro do Gênesis da Bíblia sagrada. Apenas alguns recortes 
específicos destes termos e características na parte criacionista do homem a partir do 
milho foi comparada a criação do homem a partir do barro, assim como um deus que 
sozinho cria o homem, de suas mesmas matérias nascem as mulheres e os seus 
descendentes em gerações ou famílias de senhores, pôr fim a figura de Deus que se 
alterna entre a figura politeísta dos povos originários e do Deus monoteísta da cultura 
europeia judaica/cristã. Comparando tais termos entre o livro do Gênesis da Bíblia cristã 

e o livro Popol Vuh. 

Tais traduções influenciaram a escrita e a história das narrativas criacionistas do povo 
maia, gerando a partir da marca europeia e da narrativa judaico-cristã, uma narrativa 
única, alterando a visão originária dos códices e ilustrações do Popol Vuh em uma 

perspectiva cristã existente do processo de evangelização e catequização espanhola. 

Pode-se haver muitas outras formas de pesquisas e aprofundamento comparatistas em 
vários outros fragmentos traduzidos pelo Padre Ximénez no Popol Vuh, que podem ser 
objeto de pesquisas futuras, como por exemplo, a presença do martirológico romano, a 
questão de infra mundo e purgatório ou inferno na perspectiva cristã, etc. Aqui se quis 
apenas abordar apenas os termos utilizados pelo Padre Ximénez com os aspectos 
criacionistas do mundo e dos primeiros humanos em ambas as narrativas cosmogônicas 
do Livro do Popol Vuh e da Bíblia Sagrada. 
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TÍTULO: Carnaxelita e o turismo de eventos em Currais Novos: impactos econômicos e 

perfil do público 

Resumo 

O turismo é uma das atividades econômicas mais relevantes do mundo e um de seus 
principais segmentos é o turismo de eventos, reconhecido pela sua alta capacidade de 
mobilizar fluxos de pessoas, capital e informação. Além disso, os eventos na área do 
turismo são vistos como estratégicos para as destinações driblarem os períodos de 
baixa sazonalidade. Com o objetivo de compreender os impactos dos eventos numa 
destinação turística, a presente pesquisa adotou como estudo de caso o evento 
Carnaxelita, um carnaval fora de época realizado em Currais Novos, município da 
região do Seridó do interior do estado do Rio Grande do Norte. Pela sua tradição e por 
mobilizar milhares de pessoas, o Carnaxelita é um evento de lazer reconhecido além 
dos limites do estado, porém o perfil e o comportamento de seu público e os impactos 
econômicos gerados na cidade até então nunca foram investigados. Para isso 
adotamos a pesquisa survey, com aplicação de formulários com o público do evento e 
analisamos os dados com uma abordagem quantitativa. Os resultados mostram que é 
possível ofertar produtos turísticos formatados para comercializar e divulgar junto ao 
público do evento, incentivando uma maior permanência na cidade e ampliar a 
experiência turística do visitante. 
 
Palavras-chave: Turismo de Eventos. Carnaxelita. Currais Novos-RN. 

TITLE: Carnaxelita and event tourism in Currais Novos: economic impacts and public 

profile 

Abstract 

Tourism is one of the most relevant economic activities in the world and one of its main 
segments is event tourism, recognized for its high capacity to mobilize flows of people, 
capital and information. In addition, tourism events are seen as strategic for 
destinations to circumvent periods of low seasonality. In order to understand the 
impacts of the events in a tourist destination, the present research adopted as a case 
study the Carnaxelita event, an off-season carnival held in Currais Novos, a 
municipality in the Seridó region of the state of Rio Grande do Norte. For its tradition 
and for mobilizing thousands of people, Carnaxelita is a recognized leisure event 
beyond the limits of the state, but the profile and behavior of its public and the 
economic impacts generated in the city have never been investigated. For this, we 
adopted the survey survey, with the application of forms with the public of the event 
and analyzed the data with a quantitative approach. The results show that it is possible 
to offer tourist products formatted to sell and publicize to the public of the event, 
encouraging a longer stay in the city and expanding the tourist experience of the visitor. 
 
Keywords: Event Tourism. Carnaxelita. Currais Novos-RN. 

Introdução 
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Os eventos, conforme Simões (2012, p. 5) têm registado uma expansão ao nível 
global, e com esta surge a necessidade de se estudar o fenômeno e analisar as suas 
mais-valias. Além disso, para a autora, os eventos vêm se tornando um poderoso 
instrumento para o reforço da atratividade e competitividade de regiões e cidades, 
gerando múltiplos impactos nos destinos turísticos. 

Segundo Marujo (2014), os eventos geram oportunidades de trabalho, elevam o 
capital interno e podem promover o desenvolvimento das localidades sedes. E, 
especialmente, contribuem com o turismo em períodos de baixo fluxo, equilibrando as 
oscilações entre oferta e demanda, amenizando os efeitos da sazonalidade (PAIVA, 
2015). Para alguns destinos, os eventos se constituem nas principais motivações de 

viagens, constituindo-se em si no principal atrativo (BRASIL, 2010). 

A fim de investigar os impactos dos eventos na região do Seridó Potiguar, a presente 
pesquisa tem por objetivo analisar os impactos do evento Carnaxelita e o perfil e 
comportamento de seu público, conhecido como um dos mais importantes e 
tradicionais carnavais fora de época realizado em Currais Novos, no interior do estado 
do Rio Grande do Norte. 

A pertinência em pesquisar o Carnaxelita está em levantar dados primários sobre o 
público do evento, seu comportamento e atividades realizadas em Currais Novos, 
fornecendo dados para a gestão pública do turismo, como também para a organização 
do evento. 

O Carnaxelita é um evento que atrai milhares de pessoas para a cidade de Currais 
Novos. Em 2019 foi realizado a sua 21ª edição e contou com atrações regionais e 
nacionais. Considerada a maior micareta do interior do estado do Rio Grande do 
Norte, o Carnaxelita é um evento organizado por uma empresa privada e conta com 
diversos apoiadores e patrocinadores, entre público e privado. 

O evento retomou em 2017 após uma paralisação de 3 anos, no período de 2013 a 
2016. Em 2019, as atrações principais foram Léo Santana e Bell Marques. O evento 
foi dividido em 2 dias, sendo o segundo dia com a Feijoada VIP com show de Giullian 
Monte no espaço de eventos Trio Du Rei. 

O evento também tem o corredor da folia ao redor da Praça Cristo Rei no centro da 
cidade, onde passa todas as atrações em cima do trio. Os camarotes variam de R$ 
50,00 a R$ 3 mil reais e o abadar varia de R$130,00 a R$240,00 com os dois dias de 
evento e a Feijoada Vip que custa a parte R$ 40 reais. 

Por se tratar de um evento que a cada ano cresce o tamanho de seu público e há duas 
décadas vem sendo realizado essa pesquisa buscou identificar o perfil do público e 
suas experiências na cidade a partir do evento. 

 
Metodologia 

 

A pesquisa é de caráter descritivo e quantitativo, tendo sido adotada como 
procedimento metodológico a pesquisa survey, que conforme Fonseca (2002, p. 33), é 
“a obtenção de dados ou informações sobre as características ou as opiniões de 
determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população-alvo, 
utilizando um questionário como instrumento de pesquisa”. 
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O instrumento de coleta utilizado, no entanto, foi o formulário que é um roteiro de 
questões aplicado numa situação face a face com o entrevistado. Vale destacar que: 

Tanto o questionário quanto o formulário, por se constituírem de perguntas 
padronizadas, são instrumentos de pesquisa mais adequados à quantificação, porque 
são mais fáceis de serem codificados e tabulados, propiciando comparações com 
outros dados relacionados ao tema pesquisado. O questionário e o formulário são 
instrumentos que se diferenciam apenas no que se refere à forma de aplicação. O 
questionário é preenchido pelo próprio entrevistado, e o formulário é preenchido 
indiretamente, isto é, pelo entrevistador. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 71). 

Os formulários foram aplicados durante a realização do Carnaxelita, nos dias 04, 05 e 
06 de outubro de 2019, em locais estratégicos para acessar o público do evento, tais 
como hotéis, pousadas, restaurantes e nos locais do evento (centro da cidade e clube 
AABB). 

Foram aplicados ao todo 184 formulários com o público do Carnaxelita, acima de 18 
anos e não residente em Currais Novos. Assim cabe destacar que não foram 
aplicados formulários com frequentadores do evento residentes em Currais Novos, 
considerando que o intuito da pesquisa é analisar o público externo, caracterizado 
como turista. 

O formulário é composto por perguntas fechadas e abertas, relacionadas ao perfil e 
comportamento do turista, organização da viagem, avaliação da infraestrutura e dos 
serviços urbanos e turísticos, avaliação do evento Carnaxelita, e gastos efetuados. 

Além disso, foi realizado um levantamento da procedência dos ambulantes, 

vendedores de lanches, bebidas e doces, presentes no evento. 

Por fim, os formulários preenchidos alimentaram um banco de dados em excel, para a 
geração de tabelas, gráficos e quadros que subsidiaram a análise dos resultados 
numa abordagem quantitativa. 

 
Resultados e Discussões 

 

PERFIL SOCIOECONÔMICO DO PÚBLICO EXTERNO 

O perfil socioeconômico aqui apresentado tem como intuito identificar a cidade de 
procedência dos turistas, faixa etária, ocupação, renda familiar, dentre outros 

indicadores. 

O público externo do evento tem por característica nunca ter residido no município de 
Currais Novos, apenas 12% do total já foram moradores da cidade (gráfico 1). 24% 
dos entrevistados possuem familiares em Currais Novos, 75% não possuem nenhum 
familiar residindo no município e 1% não soube responder. Com isso, pode-se apontar 
que grande parte do público externo não possui vínculos familiares no município, o 
que indica que o Carnaxelita é um evento que atrai pela sua programação e ampla 
divulgação. Esta característica influencia diretamente no tipo de meio de hospedagem 

que o turista vai utilizar para pernoitar no município. 
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Quanto ao gênero dos entrevistados, 61% do público que frequenta o Carnaxelita são 
do gênero masculino e 39% do público são do gênero feminino. É notório que o 
público é majoritariamente jovem, visto que 34% tem entre 18 a 25 anos, 43% entre 26 
a 35 anos, e apenas 23 % acima de 35 anos. 

Gráfico 1. Faixa etária. 

O nível de escolaridade do público que participa do Carnaxelita é relativamente alto, 
pois 42% cursa ou já concluiu o ensino superior e 14% cursa ou já concluiu uma pós-
graduação, 41% tem ensino médio e 3% ensino fundamental, nenhum entrevistado 
afirmou não ter escolaridade (gráfico 2). 

Gráfico 2. Escolaridade. 

A pesquisa revela ainda que 84% do público que frequenta o evento são solteiros, 
14% são casados, coincidindo com o alto número de jovens (gráfico 3). 

Gráfico 3. Estado civil. 

O gráfico 4 apresenta a ocupação dos entrevistados, 26% trabalham no setor privado, 
22% trabalham no setor público, 16% são empresários, 15% estudantes, 11% 
profissionais liberais, 7% possuem outras ocupações, 2% estão desempregados e 1% 
são aposentados. 

Gráfico 4. Ocupação. 

CARACTERÍSTICAS DA VIAGEM 

O que diz respeito à motivação da viagem, é possível identificar o que a maioria 
expressiva do público externo do Carnaxelita viajou exclusivamente a Currais Novos 
para participar do evento, totalizando 91%, o restante, 9% tiveram como principal 
motivação trabalhar ou visitar amigos ou parentes e aproveitaram para participar do 
evento. 

Devido a motivação principal do turista ser participar do evento, somente 13% 
pretendiam visitar ou visitaram os atrativos turísticos do município. Muitos chegam no 
dia do evento e retornam para suas cidades de origem ou aproveitam o dia para 
descansar para à noite voltarem para os shows da programação do Carnaxelita. 

Gráfico 5. Visitou ou pretende visitar os atrativos da cidade de Currais Novos. 

Os 13% de entrevistados que visitaram ou pretendiam visitar os atrativos se referiam à 
Matriz de Sant’Ana, Mina Brejuí, letreiro “Amo o Seridó” localizado na entrada da 
cidade na BR 226 que liga Currais Novos a Natal, e de forma ainda menos expressiva, 
Museu Fundação Cultural, Pedra do Cruzeiro e Cânions dos Apertados. 

Tabela 1. Atrativos visitados pelo público do Carnaxelita. 

70% dos turistas do evento viajaram acompanhados de amigos, 12% viajaram 
sozinhas, 8% com a família e 6% em casal sem filhos. 
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O meio de transporte utilizado em sua maioria foi o automóvel próprio, totalizando 67% 
do total, 19% utilizaram ônibus intermunicipal, 8% taxi, 2% viajaram de van de 

excursão e 4% utilizaram outro tipo de transporte. 

Gráfico 6. Transporte utilizado. 

56% do público externo do Carnaxelita ficaram hospedado em hotéis, 7% em pousada, 
1% em flat e 4% em casa alugada. 31% utilizaram casa de parentes e amigos, reflexo 

do total de entrevistados que já moraram ou têm amigos e familiares na cidade. 

Gráfico 7. Tipo de meio de hospedagem. 

A permanência média do público do Carnaxelita no município é de 2,1 pernoite por 
turista. 8% pernoitaram acima de 4 noites, 17% realizaram 3 pernoites, 46% 
realizaram 2 pernoites e 15% permaneceram 1 pernoite. 14% não pernoitaram em 
Currais Novos, logo após o evento retornam para cidade de origem. 

Em relação à frequência das visitas à Currais Novos nos últimos 5 anos, 43% dos 
entrevistados visitaram Currais Novos entre 2 e 10 vezes, 9% visitaram entre 11 a 30 
vezes. 22% estava em Currais Novos pela primeira vez. 15% não souberam responder 
por estudarem na região e virem a cidade com bastante frequência. Isso mostra que o 
público do Carnaxelita tem o hábito de frequentar o município. 

Gráfico 8. Frequência de visitas nos últimos 5 anos. 

ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM 

A organização da viagem representa o período anterior à viagem, como o turista se 
informou sobre o destino e o evento. 

As fontes de informações que se destacam são as redes sociais, sites e parentes e 
amigos. 42% se informaram sobre o evento e Currais Novos pelas mídias sociais, 33% 
em sites da internet e 20% souberam do evento por meio de amigos e parentes 
(gráfico 9). 

Gráfico 9. Fontes de informação. 

As mídias sociais mais utilizadas pelos entrevistados em seu cotidiano são o 
Instagram por 82%, seguido pelo WhatsApp por 54,3% e Facebook utilizado por 25% 
(gráfico 10). 

Gráfico 10. Uso das mídias sociais. 

AVALIAÇÃO INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 

A avaliação da infraestrutura turística se refere aos meios de hospedagem, 
equipamentos gastronômicos, atrativos e demais espaços que o turista venha utilizar. 

Os meios de hospedagens e serviços hoteleiros foram avaliados como bom por 39%, 
seguido de muito bom por 13%, é importante destacar que 5% avaliaram como ruim. 
Nenhum entrevistado avaliou como muito ruim, 5% não souberam avaliar e 38% não 
se aplicava a pergunta por estarem hospedados na casa de parente e amigos. 
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Gráfico 11. Avaliação de meios de hospedagens e serviços hoteleiros. 

Os equipamentos de alimentos e bebidas foram avaliados como bom por 58%, 
seguido de muito bom, com 25%, 3% avaliaram como ruim e 14% não souberam 
avaliar. 

Gráfico 12. Avaliação de A&B e Serviços Gastronômicos. 

A avaliação dos atrativos turísticos é bastante singular, principalmente por 85% dos 
entrevistados não terem visitado atrativos, 2% não sabiam se iriam visitar e apenas 
13% tinham a intenção de visitar, porém não sabiam avaliar os atrativos. 

CARNAXELITA 

Quanto às expectativas em relação ao Carnaxelita, 48% responderam que foram 
atendidas seguidas por 23% que avaliaram como superadas. 11% tiveram suas 
expectativas atendidas parcialmente e 2% não atendidas. 16% não souberam 
responder, por estarem no início do evento e queriam aproveitar mais o evento para 
poder avaliar. 

Gráfico 13. Expectativa do evento 

Mesmo que algumas expectativas não tenham sido alcançadas, o participante não 
deixaria de indicar evento para outras pessoas. Ou deixariam de participar de outras 
edições. 96% diz que participariam novamente e 97% indicariam o evento para outras 

pessoas. 

Gráfico 14. participaria novamente do evento. 

Gráfico 15. Indica o evento. 

A intenção de retornar a Currais Novos é de 89% para sim, 7% para não e 4% não 
souberam responder. Dos 7% que responderam que não gostariam de voltar a cidade 
não expressaram os motivos, apenas não tinham gostado da cidade ou do evento e 
não tinham motivos para voltar. 

 

Conclusão 

 

O Carnaxelita é um importante evento realizado no município de Currais Novos, nota-
se que o público é de jovens, solteiros, que viajam acompanhados de amigos e 
pernoitam em hotéis e pousadas. Entretanto, é importante ressaltar que a grande 
maioria não visita outros atrativos da cidade, o que torna isto um aspecto importante 

para a gestão pública do turismo se atentar. 

É possível ofertar produtos turísticos formatados para comercializar e divulgar junto ao 
público do evento, incentivando uma maior permanência na cidade e ampliar a 
experiência turística do visitante. 
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Gráfico 1. Faixa etária. 
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Gráfico 2. Escolaridade. 

 

 

Gráfico 3. Estado civil. 
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Gráfico 4. Ocupação. 

 

 

Gráfico 5. Visitou ou pretende visitar os atrativos da cidade de Currais Novos. 
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Tabela 1. Atrativos visitados pelo público do Carnaxelita. 

 

 

Gráfico 6. Transporte utilizado. 
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Gráfico 7. Tipo de meio de hospedagem. 

 

 

Gráfico 8. Frequência de visitas nos últimos 5 anos. 
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Gráfico 9. Fontes de informação. 

 

 

Gráfico 10. Uso das mídias sociais. 
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Gráfico 11. Avaliação de meios de hospedagens e serviços hoteleiros. 

 

 

Gráfico 12. Avaliação de A&B e Serviços Gastronômicos. 
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Gráfico 13. Expectativa do evento 

 

 

Gráfico 14. participaria novamente do evento 
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Gráfico 15. Indica o evento. 
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TÍTULO: A reflexão centrada na prática na formação inicial de professores 

Resumo 

A reflexão, nas últimas décadas, vem afirmando-se como uma das possibilidades 
dominantes na área da formação de professores. Na prática docente, essa reflexão 
precisa configurar-se de modo crítico e intencional para alcançar os objetivos traçados 
de modo que tenha condições de emancipar-se e ajudar na emancipação de seus 
discentes. O presente artigo objetiva responder o seguinte questionamento: “como a 
reflexão centrada na prática, na formação inicial, tem a potencialidade de contribuir para 
uma mudança na ação educativa?” Busca-se a partir da revisão da literatura, enfatizar 
a necessidade de a reflexão na prática ser estimulada ainda durante a formação inicial, 
para que os futuros professores sejam capazes de refletir criticamente sobre sua prática. 
Para tanto, foi realizada a revisão da literatura para compreensão da importância da 
reflexão nas práticas pedagógicas fundamentada em Pimenta (2008), Zeichner (2008), 
Schön (2000), Nunes (2001), Libâneo (2008) Freire (1996) e Dutra (2010). Os resultados 
evidenciam que a inserção dos educandos em contextos escolares na formação inicial 
é indispensável para a reflexão crítica, pois possibilita o estreitamento da relação teoria-
prática, a partir da realidade escolar vivenciada. 
 
Palavras-chave: Formação docente. Prática reflexiva. Teoria-prática. 

TITLE: Reflection based on practice in initial teacher education 

Abstract 

Reflection, in the last decades, has been asserting itself as one of the dominant 
possibilities in the area of teacher training. In teaching practice, this reflection needs to 
be configured in a critical and intentional way in order to achieve the objectives set so 
that it is able to emancipate itself and help in the emancipation of its students. This article 
aims to answer the following question: "how does reflection centered on practice, on 
initial training, have the potential to contribute to a change in educational action?" From 
the literature review, it is sought to emphasize the need for reflection in practice to be 
stimulated even during initial training, so that future teachers are able to reflect critically 
on their practice. To this end, a literature review was carried out to understand the 
importance of reflection in pedagogical practices based on Pimenta (2008), Zeichner 
(2008), Schön (2000), Nunes (2001), Libâneo (2008) Freire (1996) and Dutra (2010). 
The results show that the insertion of students in school contexts in the initial training is 
essential for critical reflection, as it enables the narrowing of the theory-practice 
relationship, based on the experienced school reality. 
 

Keywords: Teacher training. Reflective practice. Theory-practice. 

Introdução 

Reflexão é um termo que admite diferentes e amplas definições. O ato de refletir é 
uma condição inerente aos seres humanos, entretanto, na prática docente, essa 
reflexão precisa configurar-se de modo crítico e intencional para alcançar os objetivos 
formativos. Considerando-se que a sociedade tem um movimento permanente de 
mudanças, assim exigindo uma constante atualização dos indivíduos, no campo 
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educacional, a prática reflexiva torna-se dominante e contribui para a reelaboração 
necessária, a partir dos processos de reflexão na ação e sobre ela, Além disso, 
colabora para construção dos saberes docentes que necessitam ser confrontados com 
os conhecimentos já internalizados na prática vivenciada, estreitando a relação entre 
teoria-prática na formação de profissionais críticos-reflexivos, capazes de enfrentar os 
desafios da profissão. 

Tudo isso - reforça a importância de inserir os discentes de licenciatura em contextos 
escolares desde sua formação inicial. Para isso, torna-se indispensável que o professor 
formador configure sua sala com um local de investigação, sempre situados em um 
contexto social, histórico, político e econômico. 

A pesquisa realizada objetiva responder o seguinte questionamento: “como a reflexão 
centrada na prática, na formação inicial, tem a potencialidade de contribuir para uma 
mudança na ação educativa?” Para responder essa questão, foi realizada uma revisão 
da literatura em relação ao conceito de professor reflexivo, perpassando desde a 
historicidade do conceito às críticas e possibilidades para a compreensão da relevância 
da reflexibilidade nas práticas pedagógicas, fundamentando-se em Pimenta (2008, 
2000), Zeichner (2008), Schön (2000), Nunes (2001), Libâneo (2008) Freire (1996) e 
Dutra (2010). 

No Brasil, o desenvolvimento do capitalismo nos anos de 1960 aumentou a demanda 
por escolarização básica. Em plena ditadura militar realizar pesquisas em educação foi 
um ato de resistência (PIMENTA, 2008). De modo geral, durante a década de 1980 foi 
amplamente discutido nas Conferências Brasileiras de Educação (CBEs) a formação de 
professores e os caminhos para a transformação da educação brasileira. Tais 
conferências foram resultados dos inúmeros movimentos sócio-políticos que foram 
marcados fortemente pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (AZEVÊDO, 
2006). 

Nos anos de 1990, foi destaque a difusão do conceito “professor reflexivo” que tem seu 
berço nos estudos de reformas curriculares na formação de profissionais do professor 
norte-americano Donald Schön (1998). Desse modo, com as constantes reformas 
educacionais, mudanças no cenário político e social, esse debate é necessário para 
reavaliar as discussões sobre a temática da formação continuada e permanente de 
professores, possibilitando mais um olhar sobre esse tema tão importante para os 
profissionais de educação e sua prática tão desafiadora. 

 

Metodologia 

 
Para responder a questão que norteia este trabalho - como a reflexão centrada na 
prática, na formação inicial, tem a potencialidade de contribuir para uma mudança na 
ação educativa? - como metodologia foi utilizada a revisão da literatura com uma 
abordagem qualitativa em relação ao conceito de professor reflexivo, perpassando 
desde a historicidade do conceito às críticas e possibilidades para a compreensão da 
relevância da reflexibilidade nas práticas pedagógicas, fundamentando-se em Pimenta 
(2008, 2000), Zeichner (2008), Schön (2000), Nunes (2001), Libâneo (2008) Freire 
(1996) e Dutra (2010). 
 
Resultados e Discussões 

 
O CONCEITO DE REFLEXÃO NA PRÁTICA DOCENTE 
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As pesquisas sobre formação de professores destacam a necessidade da análise da 
prática pedagógica (NUNES, 2001). Recentemente, o Art. 1 da Resolução CNE/CP nº 
2, de 20 de dezembro de 2019, define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e instituí a Base Nacional 
Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). 
O Art. 3 parágrafo único define as competências gerais docentes, competências 
específicas e as habilidades correspondentes a elas que compõem a BNC-Formação. 
No anexo dessa Resolução a competência de número 2 afirma “Pesquisar, investigar, 
refletir, realizar a análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para 
selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e 

significativas.” (BRASIL, 2019). 

Sendo assim, além da reflexão ser um atributo do ser humano, ela é uma competência 
geral indispensável e instituída na prática docente. Para Libâneo (2008) ao referir-se a 
reflexão: 

Os autores que trabalham o tema da reflexão no ensino referem-se, obviamente, a um 
comportamento reflexivo, a um exercício de reflexão em relação às ações de variada 
natureza, ou seja, o cerne da reflexividade está na relação entre o pensar e o fazer, 
entre o conhecer e o agir. (LIBÂNEO, 2008, p.54) 

Nesse sentido, o professor ao pensar sobre sua prática de forma reflexiva tem a 
capacidade de agir sobre ela de modo intencional e crítico. A referência a reflexibilidade 
no âmbito educacional remete conjuntamente ao conceito professor reflexivo. Pimenta 
(2008), não aceitando a obviedade do entendimento, alerta para a confusão entre o 
adjetivo e o conceito, a capacidade de refletir como um atributo do ser humano 
(adjetivo), e a reflexão (conceito) da compreensão dos processos do trabalho docente. 

Desse modo, tendo como berço os estudos do professor Donald Schön o conceito de 
professor reflexivo difundido por ele evidencia a necessidade de uma formação 
profissional que não seja fundamentada em currículos normativos, mas sim em uma 
epistemologia da prática a partir dos processos de reflexão na ação e sobre ela. De 
acordo com Pimenta (2008) – as ideias de Schön, foram rapidamente expandidas para 
diversos países em um contexto de reformas educacionais e de indagações sobre a 
formação e papel dos professores, e quase uma década depois chegam ao Brasil, 
especialmente, através da difusão do livro Os professores e sua formação (1992), 
organizado pelo professor português Antônio Nóvoa com uma coleção de artigos. 

Schön, ao evidenciar a necessidade de uma formação profissional que não seja 
fundamentada em currículos normativos, propõe a epistemologia da prática em 
oposição à racionalidade técnica do trinômio teoria-aplicação-estágio, baseando sua 
teoria principalmente nos estudos do filósofo John Dewey que discorreu amplamente 
sobre o pensamento reflexivo que para ele tem origem no confronto das situações 
problemáticas, defende a valorização da experiência e a reflexão na experiência como 
um princípio formador. 

A racionalidade técnica que é derivada da filosofia positivista e baseada no trinômio 
teoria-aplicação-estágio com currículos normativos que, respectivamente, apresentam 
a ciência teórica, aplicação e por último o estágio supondo a aplicação dos 
conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores, limitam o professor a solução de 
problemas instrumentais e claros com a aplicação da teoria e técnicas de forma 
sistemática. Segundo Pimenta (2008) 
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O profissional assim formado, conforme a análise de Schõn, não consegue dar 
respostas às situações que emergem no dia-a-dia profissional, porque estas 
ultrapassam os conhecimentos elaborados pela ciência e as respostas técnicas que esta 
poderia oferecer ainda não estão formuladas. (PIMENTA, 2008, p. 19). 

Na concepção de Schön, a epistemologia da prática, consiste na formação profissional 
baseada na valorização da experiência e da prática profissional como momento para 
construção do conhecimento através da reflexão na ação e sobre ela que possibilitam 
responder as novas situações com a análise e problematização das práticas docente. A 
partir disso, considera que além do conhecer na ação, são necessários outros tipos de 
reflexão: a reflexão na ação; a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na 

ação. 

Conhecer na ação 

O conhecer na ação não precede a ação, ou seja, é o conhecimento tácito, internalizado, 
implícito identificado por Schön nos estudos de Luria e Polanyi. Ao referir-se ao 

conhecer na ação Schön (2000) afirma: 

Usarei a expressão conhecer-na-ação para referir-me aos tipos de conhecimento que 
revelamos em nossas ações inteligentes - performances físicas, publicamente 
observáveis, como andar de bicicleta, ou operações privadas, como a análise 
instantânea de uma folha de balanço. Nos dois casos, o ato de conhecer está na ação. 
Nós o revelamos pela execução capacitada e espontânea da performance, e é uma 
característica nossa sermos incapazes de torná-la verbalmente explícita. (SCHÖN, 
2000, p.31) 

Dessa forma, esse conhecimento constrói um repertório para respostas espontâneas e 
instantâneas a situações do dia a dia. Esse conhecimento é insuficiente diante novas 
situações. 

Reflexão na ação/Reflexão sobre a ação 

A reflexão na ação e sobre a ação são separadas somente pelo momento que 
acontecem: a primeira ocorre durante a prática e a segunda depois, a reflexão surge a 
partir de um elemento surpresa e desencadeia uma função crítica sobre o conhecer na 
ação, e gera uma sequência de momentos durante a ação, dando significado imediato, 
acontece durante a ação sem interrompê-la no que é denominado de presente da ação, 
não é necessário o uso verbal. Segundo Schön (2000) 

Contudo, independentemente da distinção de seus momentos ou da constância de sua 
sequência, o que distingue a reflexão-na-ação de outros formas de reflexão é sua 
imediata significação para a ação. Na reflexão-na-ação, o repensar de algumas partes 
de nosso conhecer-na-ação leva a experimentos imediatos e a mais pensamentos que 
afetam o que fazemos - na situação em questão e talvez em outras que possamos 
considerar como semelhantes a ela. (SCHÖN, 2000, p.34) 

Ou seja, o conhecer na ação incapaz de responder a novas situações repete o 
conhecimento internalizado no momento necessário, o que configura um conhecimento 
prático. 

REFLEXÃO SOBRE A REFLEXÃO NA AÇÃO 
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A reflexão sobre a reflexão na ação é o processo retrospectivo mais elaborado no qual 
o profissional observa e analisa a reflexão na ação passada e a partir disso 
problematiza, analisa profundamente, aprimora, reestrutura e consolida o conhecimento 
já internalizado criando estratégias novas para a ação futura, diferente da anterior esse 
processo exige uma descrição verbal. 

Podemos refletir sobre a ação, pensando retrospectivamente sobre o que fizemos, de 
modo a descobrir como nosso ato de conhecer-na-ação pode ter contribuído para um 
resultado inesperado. Podemos proceder dessa forma após o fato, em um ambiente de 
tranqüilidade, ou podemos fazer uma pausa no meio da ação. para fazer o que Hannah 
Arendt (1971) chama de “parar e pensar”. Em ambos os casos, nossa reflexão não tem 

qualquer conexão com a ação presente. (SCHÖN, 2000. p. 32). 

Portanto, a reflexão sobre a reflexão na ação possibilita ao profissional a construção da 
sua própria forma de conhecer, partindo da análise crítica e reflexiva do que aconteceu, 
foi observado, e de qual o significado foi atribuído, para que assim possam ser 

ressignificados. 

Em vista disso, a valorização da prática docente a partir das ideias de Schön, ao se opor 
a racionalidade técnica fomentam as discussões sobre a insuficiência e ineficácia da 
prática acontecer somente nos anos finais da formação nos estágios. Infelizmente, 
pesquisas atuais demostram que ainda hoje existe uma fragmentação entre as 
dimensões teoria e prática, quando na verdade elas são interdependentes e devem ser 
indissociáveis (DUTRA, 2010). Ainda sobre a relação teoria-prática Freire (1996, p.12) 
destaca “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blablablá e a prática, ativismo.” 

Contudo, o conceito de professor reflexivo vem sendo alvo de críticas por alguns autores 
que identificam a generalização e banalização do uso inadequado do termo professor 
reflexivo pela apropriação por diferentes atores que, por vezes, apresentam 
divergências conceituais, ocasionando, um esvaziamento do conceito. Para Pimenta 
(2008) o que acontece é um ‘mercado de conceitos’, para Libâneo (2008) um ‘modismo’ 
e para Zeichner (2008) um ‘slogan’. Segundo John Smyth (1992) apud Zeichner 2008, 
p. 538. 

O que estamos testemunhando é um tipo de colonização conceitual, na qual termos, 
como reflexão, tornaram-se de tal forma parte integrante do jargão educacional que, ao 
não usá-los, corre-se o risco de ficar de fora da tendência em Educação. Todos 
embarcam, sob a bandeira da conveniência, e o termo é usado para descrever tudo que 
acontece no ensino. O que não é revelado é a bagagem teórica, política e 
epistemológica que as pessoas trazem consigo. (SMYTH, 1986, p.286, apud 
ZEICHNER, 2008, p. 538) 

Além disso, outro aspecto identificado e criticado por Zeichner é a perspectiva 
reducionista das ideias de Schön ao limitar as práticas reflexivas docentes a ações 
imediatista e individualistas, somente em situações de sala de aula e desconsiderando 
os contextos sociais e institucionais nos quais a prática está inserida. Em relação ao 
conceito de reflexão, de modo geral, Zeichner aponta: 

“Resumindo, quando examinamos os modos nos quais o conceito de reflexão tem sido 
usado na formação docente, encontramos quatro temas que minam o potencial para o 
desenvolvimento real dos professores: 1) o foco sobre a ajuda aos professores para 
melhor reproduzirem práticas sugeridas por pesquisas conduzidas por outras pessoas 
e uma negação da preparação dos docentes para exercitarem seus julgamentos em 



XXX CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UFRN 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS, LETRAS E ARTES 3622 

 

relação ao uso dessas práticas; 2) um pensamento “de meio e fim”, o qual limita a 
essência das reflexões dos professores para questões técnicas de métodos de ensino 
e ignora análises dos propósitos para os quais eles são direcionados; 3) uma ênfase 
sobre as reflexões dos professores sobre o seu próprio ensino, desconsiderando o 
contexto social e institucional no qual essa atividade acontece; e 4) uma ênfase sobre 
como ajudar os professores a refletirem individualmente. Todos esses aspectos criam 
uma situação em que existe meramente a ilusão do desenvolvimento docente e da 
transferência de poder para os professores.” (ZEICHNER, 2008, p.545) 

Nesse sentido, Pimenta (2008) aponta a partir das ideias de Zeichner possibilidades 
para a superar os problemas acima citados. De acordo com Pimenta (2008) 

“Para superar esses problemas Zeichner (1992), a partir de pesquisas que desenvolve 
junto às escolas e aos professores, formula três perspectivas a serem acionadas 
conjuntamente: a) a prática reflexiva deve centra-se tanto no exercício profissional de 
professores por eles mesmos, quanto nas condições sociais em que esta ocorre; b) o 
reconhecimento pelos professores de que seus atos são fundamentalmente políticos e 
que, portanto, podem se direcionar a objetivos democráticos emancipatórios; c) a prática 
reflexiva, enquanto prática social, só pode se realizar em coletivos, o que leva à 
necessidade de transformar escolas em comunidades de aprendizagem nas quais os 

professores se apoiem e se estimulem mutuamente.” (PIMENTA, 2008, p.26) 

Um ponto primordial apontado por Zeichner nessas possibilidades é a perspectiva de a 
reflexão ser coletiva, pois o professor é agente de mudanças, por tanto, suas ações se 
caracterizam como prática social. Além disso, é necessário o debate sobre os currículos 
ofertados nas licenciaturas, a fim de repensar os moldes da formação ofertadas para a 
efetivação potencial da reflexão centrada na prática na formação inicial e permanente 
de professores. 

  
 
Conclusão 

 

Essa pesquisa procurou responder ao questionamento: “como a reflexão centrada na 
prática, na formação inicial, tem a potencialidade de contribuir para uma mudança na 
ação educativa?” constatou-se que o conceito de professor reflexivo afirma-se como 
uma tendência dominante que se torna fundamental para a formação de professores, 
seja em sua formação inicial ou continuada, a medida que se considera a sociedade em 
seu movimento permanente de mudanças que exige uma constante atualização dos 
indivíduos, então, a reflexão crítica e intencional do professor em formação ou formador 
tem a potencialidade de tornar os profissionais capazes de reelaborar os saberes 
docentes, assim como, estreitar a relação entre teoria-prática, fortalecendo assim a 
capacidade de transformar as práticas pedagógicas situadas nos diversos contextos da 
sociedade em direção da própria emancipação e de seus educandos. 

Além disso, foi evidenciado que a prática reflexiva proposta por Schön, contribuiu 
significativamente para romper a ideia equivocada da inserção da prática apenas nos 
anos finais da formação com o estágio, pois é inadequado caracterizar o campo de 
estágio apenas como um local para aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos ao 
longo da formação inicial da licenciatura como acontecia nos moldes da racionalidade 
técnica. 
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Portanto, para formar profissionais capacitados criticamente e reflexivamente sobre sua 
prática, é preciso que ainda nos anos iniciais de formação seja oportunizada a inserção 
dos discentes em contextos escolares para que a relação de interdependência entre 
teoria e prática seja efetiva para que esses futuro professores no processo de ensino-
aprendizagem sejam capazes de resolver as demandas que perpassam a sala de aula 
e a estrutura escolar situadas em um contexto histórico, social, político e econômico no 
qual o professor é um agente de mudanças e busca emancipar-se e contribuir para a 
emancipação dos seus educandos de forma global e integral. 
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TÍTULO: Etnografia de um Conflito Público: A remoção da feirinha de Pium/RN 

Resumo 

No presente trabalho, o leitor(a) encontrará os resultados parciais da pesquisa O Lugar 
das Razões Públicas: Controvérsia em torno da remoção da feira livre de Pium (2019-
2020) referente à investigação sociológica de uma controvérsia pública em torno da 
remoção da feira livre de Pium (RN). Inicialmente, a pesquisa se concentrou no exame 
e análise do conflito resultante da remoção da tradicional feira-livre de Pium, em 
especial, como diferentes atores sociais se envolveram na construção de um problema 
público. A teoria da esfera pública (Habermas, [1962] 2014) e a sociologia dos 
problemas públicos (Limieux, 2007; Chateauraynaud, 2012; Cefaï, 2011, 2017) 
formaram conjuntamente os principais aportes teóricos da investigação. Sobre a 
metodologia, a observação direta (Chauvim; Jounin, 2015, p.124-140), a entrevista de 
face a face (Barbot, 2015, p.102-123) e a pesquisa documental (Cellard, 2010, p.295-
316) foram as técnicas de pesquisa mais empregadas, seguidas do método 
compreensivo como principal método de análise (Paugam, 2015) do material empírico 
(narrativas, notas etnográficas sobre o espaço físico, cenas, ações e interações). A 
amostra construída, não probabilística, (Firdon, 2015, p.67-84) foi formada por 
moradores que frequentavam a feirinha de Pium, feirantes, comerciantes locais, jornais 
e Ministério Público Federal (MPF). 
 

Palavras-chave: Esfera Pública. Arena Pública. Controvérsias. Conflitos públicos. 

TITLE: ETHNOGRAPHY OF A PUBLIC CONFLICT: THE REMOVAL OF FEIRINHA DE 

PIUM/RN 

Abstract 

In this paper, the reader will find the partial results of the research called "The Place of 
Public Reasons: A controversy around the removal of the Feira livre de Pium (2019-
2020), concerning the sociological investigation of the public controversy around the 
removal of the Feira livre de Pium (RN). The research focuses on the examination and 
analysis of the conflicts among the actors involved in the public controversy, as well as 
their social phenomenon and how the collective administration of this public problem was 
handled. The research was theoretically guided by the theory of the public sphere 
(Habermas, [1962] 2014) and by the sociology of public problems (Limieux, 2007; 
Chateauraynaud, 2012; Cefaï, 2011, 2017). Concerning the methodology, the most used 
techniques were the direct observation (Chauvim; Jounin, 2015, p.124-140), face-to-face 
interview (Barbot, 2015, p.102-123) and documentary research (Cellard, 2010, p.295- 
316), followed by the comprehensive method as the primary method of analysis 
(Paugam, 2015) of the empirical material (narratives, ethnographic notes about the 
physical space, scenes, actions, and interactions). The non-probabilistic constructed 
sample (Firdon, 2015, p.67-84) was formed by residents who attended Feira livre de 
Pium, marketer, local traders, newspapers, and the Brazilian Federal Public Ministry 
(MPF). 
 

Keywords: Public Sphere. Public Arena. Controversies. Public conflicts. 
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Introdução 

O presente texto constitui a apresentação dos resultados parciais referente a pesquisa 
desenvolvida sob o título O Lugar das Razões Públicas que objetiva investigar casos de 
controvérsias públicas, desenvolvida entre agosto de 2019 a julho de 2020, procurou 
analisar os sentidos morais práticos, os modos de engajamento e os repertórios 
discursivos acionados pelos atores ordinários e institucionais no curso da ação. De 
modo geral, essa investigação visa contribuir para o acúmulo do conhecimento científico 
para o estudo dos conflitos e dos problemas públicos e, sobretudo, gerar informação 
qualificada para o desenvolvimento de políticas públicas e gestores públicos. Desse 
modo, visando contribuir para os estudos sobre os problemas públicos, a “feirinha de 
Pium” (como é conhecida popularmente) foi o contexto empírico para o estudo do 
fenômeno social das controvérsias públicas, no qual o projeto “Razões Públicas” busca 
investigar. A feira livre de Pium, localizada no Distrito Litoral de Parnamirim, surgiu em 
1990 com a instalação de bancas de feira para venda de frutas aos finais de semana, 
localizada próxima a região costeira de grande circulação turística, em que diversos 
banhistas passam para consumir frutas, alimentos e comprar artesanato. Ela tem uma 
importância local e econômica considerável, visto sua função turística por quem passa 
por ela em direção à praia. A partir de 1998, a feira passou a funcionar diariamente das 
5h da manhã às 22h da noite. Consequentemente gerou desconforto para os 
moradores, devido as práticas de convivência e manejo das mercadorias, logo, até 2003 
foram inúmeros os conflitos e tensões entre moradores e feirantes, culminando na 
judicialização popular do conflito no mesmo ano. Com isso, o processo de remoção da 
“feirinha” tem se destacado devido a seu caso paradigmático que envolve diversos 
atores da esfera pública como os moradores, feirantes, imprensa e MPF, além dos 
diversos conflitos internos percebidos na observação direta feita no local. 
Resumidamente, um grupo de 11 moradores, vizinhos a feira movem uma ação em 2003 
contra a feira para sua remoção alegando irregularidades referentes ao manejo de 
mercadorias e problemas de fiscalização. 14 anos depois, em 2017, essa ação culminou 
em uma decisão judicial em favor da remoção, proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte. Entretanto, tal decisão não foi cumprida pela Prefeitura de Parnamirim. 
No início do mês de março de 2019, os jornais locais e do estado passam a noticiar a 
intenção da Prefeitura de Parnamirim em cumprir a decisão judicial de retirar a feira livre 
de Pium do seu local original. Entre o período da ação, de 2003 a 2019, são longos 16 
anos de conflitos e tensões no local, entre feirantes e moradores, mas também com 
comerciantes locais. Jornais como a Tribuna do Norte são uns dos primeiros a fazer 
reportagens sobre tais fatos ocorridos, bem como noticiar as intenções da prefeitura. A 
controvérsia pública é um problema público de disputa por um espaço, que envolve 
diversos atores da sociedade civil e esfera pública. Mas no caso da feira, terá uma 
configuração particular na “Arena Pública”, entendida como um espaço da sociedade 
civil onde atores entram em disputa e utilizam de dispositivos teatrais, performáticos 
para fazer valer seus argumentos dentro do conflito (Cefaï, 2011; 2017). O envolvimento 
de diversos atores que discutem e se reúnem no espaço público local para reivindicar 
seu uso mostra o local como tendo uma função de esfera pública (Habermas, 2014) e 
local de trocas simbólicas e materiais (Souza, 2012). Desse modo, os resultados da 
pesquisa visam contribuir para ampliação do olhar sobre o público e sua dinâmica e 
seus processos práticos de construção de consensos coletivos em torno de problemas 
de interesse público. Não apenas isso, mas mostrar potencialidades e limites da 
pesquisa, a fim de contribuir posteriormente para outras futuras pesquisas sobre 
conflitos públicos no estado do Rio Grande do Norte. 
 
Metodologia 

 
A pesquisa empírica desenvolvida se concentrou na apreensão dos significados 
compartilhados pelos diferentes atores envolvidos na controvérsia pública, para isso o 
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material empírico envolveu a coleta de narrativas dos atores sociais, notas etnográficas 
sobre o lugar, atores, interações e ações; documentos públicos, tais como jornais e 
peças jurídicas do judiciário. Para a coleta dos dados foram utilizadas diferentes 
técnicas de pesquisas, tais como a revisão de literatura, a observação direta, a 
entrevistas face a face e a pesquisa documental. Construído o material empírico, a etapa 
seguinte foi a sua análise através do “método compreensivo” (Weber, 1999; Kaumann, 
2013). Sobre esse método sociológico, destacamos como sua principal característica a 
ênfase na articulação do sentido da ação para os próprios atores que agem. Tal método, 
possibilitou analisar o fenômeno social a partir de suas características e os sentidos da 
ação dada pelos indivíduos, o que estava oculto nas motivações e a diferença nos 
repertórios discursivos acionados pelos atores que compõem a controvérsia pública. Já 
a revisão de literatura especializada se concentrou no estudo dos mais diversos teóricos 
da sociologia dos conflitos públicos, além de uma pesquisa etnográfica do antropólogo 
francês Daniel Cefaï (2011) sobre conflitos urbanos e a construção dos problemas 
públicos a partir do estudo nos subúrbios de Paris (França) dos motivos que deram 
origem a associação de bairro La Bellevilleuse. Não obstante, teóricos como Cyril 
Lemieux (2007), Lígia Lüchman (2014), Francis Chateauraynaud (2012), Daniel Cefaï 
(2014) foram consultados para uma maior aprofundamento do fenômeno social que é o 
conflito público, isto é, tais autores possibilitaram compreender o significado de 
“controvérsia”, “associação”, “sociologia dos conflitos” e de “arenas públicas” 
respectivamente. A partir da revisão de literatura, foi possível inferir que as controvérsias 
públicas têm ganhado cada vez mais espaço nas agendas de pesquisa que buscam 
compreender melhor os problemas públicos. Pois, ao serem estudadas contribuem para 
perceber os diferentes modos de engajamento dos diversos atores envolvidos em um 
problema público, bem como os recursos simbólicos e materiais disponíveis na disputa. 
Isso se apresenta como uma peça chave para melhor administração dos problemas 
públicos por parte dos gestores. A revisão da literatura também permitiu perceber a 
necessidade da distinção entre o que significa “espaço público” e “esfera pública”, logo 
a introdução do conceito de esfera pública na pesquisa, tal como formulado por Jürgen 
Habermas em 1962, em seu livro Mudança Estrutural da Esfera Pública foi fundamental 
para o desenvolvimento deste trabalho. Assim, a revisão serviu para construir o quadro 
teórico geral aplicado na pesquisa, sendo reforçada e complementada com outros textos 
em virtude das novas descobertas. Por sua vez, a observação direta foi utilizada a fim 
de coletar dados a partir da ida a campo, possibilitando tomar notas sobre o cenário 
físico da controvérsia, fatos empíricos não descritos nas peças judiciais da ação popular 
promovida, captar comportamento dos atores (feirantes e moradores) no espaço público 
da controvérsia. A partir da coleta dos dados foi possível produzir pequenos relatórios e 
diários de campo, um texto pesado que narra os fenômenos, acontecimentos, diálogos, 
relações e atitudes em sua banalidade (CHAUVIN; JOUNIN, 2015), o que permitiu uma 
segunda análise posterior a coleta de dados. Em outras palavras, a observação direta 
e a consequente produção de diários e relatórios de campo possibilitaram dar um 
tratamento os dados que não era possível no momento de ida a campo. Como por 
exemplo, a descoberta de mais conflitos do que os mencionados nas peças judiciais, 
conflitos estes que se davam entre os próprios feirantes. 
 
Resultados e Discussões 

 
Nos anos de 1980, ocorre uma mudança e uma maior ênfase na abordagem 
microssociológica para se estudar os conflitos, rompendo assim, com os grandes 
sistemas anteriores, com o objetivo de não imputar aos atores princípios, motivos e 
causas gerais e abstratas demais. Desse modo, deveria ser levado em consideração 
para compreensão dos conflitos o seu contexto, enquanto controvérsia pública, isto é, 
as questões, tais como: a localidade; o contexto; a intervenção ou o cruzamento de uma 
infinidade de eventos devem ser levados em consideração na compreensão dos 
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princípios que motivam os atores e seu engajamento no conflito. Diante disso, pensar a 
controvérsia pública em torno da remoção da feira livre de Pium exige contextualizar o 
modo como os atores estão distribuídos na cena e seus modos de engajamento, pois 
mesmo que uma controvérsia tenha uma configuração comum, elas variam de acordo 
com seu contexto. Esse argumento foi comprovado na observação direta, ao constatar 
diversos conflitos internos entre os próprios feirantes, esse dado permitiu situar melhor 
o modo de engajamento não só dos feirantes enquanto atores que compõem o problema 
público, mas a dos moradores, imprensa e judiciário. Desse modo, estamos diante do 
que Chateauraynaud chamaria de “balística sociológica” (2012), quando busca-se 
compreender o trajeto de uma controvérsia e as situações de prova em que os atores 
envolvidos agem e acionam dispositivos de força. A “balística” evidência que os 
discursos mobilizados, assim como as ações, não são lineares e que consequências 
não intencionais da ação podem surgir no decorrer do conflito levando a novos 
desdobramentos, a exemplo disso, a descoberta dos conflitos entre os feirantes que 
afetou significativamente o modo de engajamento. Na observação direta e em diálogo 
com os feirantes, foram inúmeros os relatos deles sobre as tensões e conflitos entre 
eles, o que nos levou a constatação de um conflito geracional entre eles. Em outras 
palavras, o conflito se dava, pois, os mais velhos discordavam dos modos como os 
feirantes mais jovens agiam e lidavam com os clientes, segundo eles, os mais jovens 
avançavam nos turistas a fim de vender seus produtos sem que fosse possível os 
turistas passearem e conhecer a feira. Além disso, um dos feirantes mais antigos relata 
a tentativa de criar uma associação para que fosse possível levar melhorias ao local, no 
entanto não obteve sucesso, porque segundo ele os mais jovens não cumpriam com as 
obrigações e divisão econômica dos custos de manutenção do espaço, muito menos 
para preservação. É a perspectiva pragmática e a “balística sociológica” que nos 
possibilita compreender os desdobramentos que ocorreram na controvérsia de Pium. 
Pois, fatores como a localidade, contexto da remoção e os argumentos acionados pelos 
autores permite compreender as consequências intencionais e não intencionais das 
ações perpetradas pelos atores, bem como as diferenças no modo de engajamento dos 
diversos atores. O argumento inicial, dos moradores, para a necessidade da remoção 
da feira, foi de que o comércio diário, bem como as pequenas festas promovidas pelos 
feirantes, causa transtornos para os moradores, lhes tirando a privacidade e conforto de 
suas residências. Pois, a feira produz uma grande quantidade de sujeira, poluindo o 
espaço público, produzindo um ambiente insalubre; o barulho foi outro fator, pois de 
acordo com os moradores, o barulho incomoda nas horas de descanso, como por 
exemplo, a noite implicando em desconfortos para pessoas idosas; outro argumento 
acionado foi de que, os feirantes provocam tensões e conflitos constantes por 
atrapalharem o comércio em volta. Vemos assim os moradores acionando três 
argumentos que buscam justificar a ação de remoção da feira. Tais argumentos 
acionados pelos atores – moradores - move a disputa do espaço, porque se constitui a 
ideia de que a feira naquele espaço público implica prejuízos a ordem social de boa 
convivência. Não à toa que, judicialização de tal situação, passa a afetar os feirantes, 
sendo eles introduzidos na cena como um dos atores. Consequentemente outros atores 
entram em cena, devido a disputa que se torna pública ao ser judicializada, tais como a 
imprensa, o judiciário e a Prefeitura de Parnamirim. É importante notar que tal disputa 
vem a se tornar um problema público não apenas por representar um problema de 
interesse público, tal como é o espaço da feira de Pium, mas porque a história da 
remoção ganha notoriedade nos noticiários locais, sobretudo no ano de 2019. A 
exemplo disso, a partir de março, jornais como Tribuna do Norte passam a noticiar o 
fato, colocando relatos de feirantes e frequentadores da feira, a publicização do 
acontecimento acaba por colocá-lo como um dos assuntos na agenda de discussão 
pública. Contudo, nas peças judiciais, os moradores parecem ser mais engajados, 
acionando argumentos e reforçando a necessidade da remoção da feira, haja vista os 
transtornos que tem causado. Em contra partida, os feirantes pareciam alheios as 
audiências, pois na audiência de conciliação, nenhum deles apareceram, ao mesmo 
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tempo em que não se viu nenhum outro tipo de mobilização ou engajamento por parte 
deles. A imprensa por sua vez, passa a noticiar o caso da remoção apenas quando a 
sentença de remoção é dada em 2019, pouco se foi comentado ou divulgado ao longo 
dos 16 anos de disputa. É nesse sentido, que os escritos de Habermas nos ajuda na 
análise do conflito, pois vemos atores fundamentais que constituem o espaço público, 
pois temos pessoas privadas indo a público discutir assuntos de interesse comum a 
comunidade – moradores reivindicando o espaço - mas também temos a imprensa que 
busca publicizar a disputa. Permitindo a participação de um público maior, a imprensa 
vai garantir o princípio de publicidade fundamental à esfera pública (Habermas, 2014) 
tornando possível aos interessados sobre a disputa se informarem e gerar suas opiniões 
acerca da disputa que ocorre na arena pública. Contudo, o conceito de esfera pública 
que inicialmente guiava a pesquisa a fim de entender a feira-livre, como um espaço 
público de reunião de pessoas privadas onde se discutia o problema da remoção da 
feirinha do local em termos de interesse público, com a experiencia etnográfica notou-
se a necessidade de trabalhar com o conceito de “arena pública” (Cefaï, 2012) devido 
aos múltiplos conflitos existentes no local. Pois, os atores envolvidos acionavam 
diferentes repertórios cognitivos que não se reduzia ao modelo de razão comunicativa. 
Assim, o espaço em que ocorre essa disputa foi concebido como uma “arena pública” 
(Cefaï, 2012) que por sua vez está situada em um espaço público. Em outras palavras, 
a “arena pública” é a manifestação de uma situação problemática, ela é designada pela 
existência de distúrbios de ordem afetiva, sensível e normativa, são acontecimentos que 
colocam em questão a regularidade de comportamentos (Cefaï, 2017: 191). Desse 
modo, a caracterização da “feirinha” como uma “arena pública” se justifica por ser um 
lugar de disputa e controvérsia em torno de um ponto partilhado, o que caracteriza como 
um problema público devido a notoriedade que tal disputa ganhou na imprensa local. 
Dito de outro modo, o espaço da feira de Pium se torna não um lugar de encontro de 
pessoas privadas, mas um lugar de produção de opiniões e discussões que são de 
interesse comum entre moradores e comerciantes do entorno. Um espaço onde não só 
os moradores acionam um discurso e criam um consenso entre si, mas onde os feirantes 
também acionam variados discursos em busca de justificar suas opiniões e práticas. É 
nesse ponto, de discursos acionados em que começamos a identificar os fatores 
indicam o rumo que a controvérsia tomou. Para Lemieux, a controvérsia pública se 
caracteriza pela composição de um público seletivo, em um meio relativamente fechado, 
como no contexto da feira de Pium, logo, empreender a pretensão de uma explicação 
sobre o fenômeno deve-se tomar como ponto de partida uma análise do processo de 
disputa em sua atualidade e incerteza (2007). E um dos métodos para isso é a busca 
por acessar os diferentes graus de publicidade e como os atores agem de maneira 
diferente na cena pública, isso resulta na busca por captar os diferentes níveis de 
conflitos existentes que não aparecem na cena pública. Outro método para analisar é, 
buscar perceber as condições que impediram o desdobramento pleno dos argumentos 
dos atores Em outras palavras, Lemieux está chamando atenção para necessidade de 
se descrever primeiro a cultura da controvérsia pública para só assim poder empreender 
uma explicação sobre sua dinâmica de formação e como a comunidade em seu entorno 
vai resolver o conflito. Para isso, a abordagem teórica sobre associativismo foi 
fundamental para a presente análise e para compreensão dos efeitos práticos na ação. 
Autores utilizados para isso foram, Daniel Cefaï com seus estudos empíricos e Lígia 
Lüchman que dá um enfoque teórico a abordagem associativa. Lígia Lüchman, 
socióloga e cientista política, tem se destacado com suas pesquisas sobre 
associativismo e sociedade civil. Em seu artigo “Abordagens teóricas sobre o 
associativismo e seus efeitos democrático” (2014), a autora busca observar de que 
modo as associações impactam na socialização dos indivíduos e como ela afeta o 
social, destacando a emergência para o reconhecimento da importância das 
associações. A autora vai destacar que, com o desenvolvimento das nações e a 
globalização, o fenômeno associativo cresceu, pois surgiu a necessidade de coordenar 
e articular as demandas locais. Contudo, o que foi produzido, sobre as associações tem 
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a ver com seu papel para a democracia nas sociedades, tendo em vista isso, a autora 
busca mostrar em seus trabalhos como as associações contribuem para formação 
individual, formação da opinião pública e fortalecimento das instituições de 
representação. É através da ideia de ecologia, que segundo Lüchman, é possível obter 
ganhos analíticos importantes acerca do mundo associativo. Ou seja, construir um 
quadro analítico para identificar as ambiguidades, limites do campo de ação e as 
desigualdades. Lüchman, nesse sentido, contribui para percebermos como, na feria de 
Pium, a inexistência de associação de ambos os lados, ou a tentativa de consolidar uma, 
vai influenciar as tomadas de decisões, mas também como isso tem forte impacto na 
socialização dos atores. No caso, pesquisado tal dinâmica é peculiar, visto que os 
moradores não chegaram a constituir uma associação, mas conseguiram construir um 
discurso comum entre si que fosse visibilizado; já os feirantes, segundo identificado, 
tentaram construir uma associação mais não obteve sucesso devido a divergências 
tanto morais quanto práticas. Esse dado evidencia que não necessariamente a 
associação enquanto uma instituição especializada vai fornecer condições necessárias 
para criar uma identidade coletiva. Daniel Cefaï, em seu artigo “Como uma associação 
nasce para o público” (2011) mostra os modos de associativismo, bem como os modos 
de engajamento de uma associação, através da ideologia que ganha mentes e corações 
dos atores da sociedade civil. Para isso, ele vai estudar um caso concreto, a associação 
de bairro situada na região administrativa de Paris, La Bellevilleuse, e mostrar a “arena 
pública” que se forma em torno da associação. A ideia de associação entre moradores 
do bairro surge quando uma operação urbanística é lançada colocando em risco a 
moradia das pessoas do bairro. Desse modo, a associação é criada para desencadear 
uma ação coletiva, ou seja, criar uma unidade representativa. Dentro da arena pública 
que se configura em torno da revitalização do bairro, Daniel Cefaï chama atenção para 
a força de atuação que a associação ganha dentro da sociedade civil, onde se encontra 
a opinião pública e jurídica. Ou seja, a associação se torna responsável por propor 
soluções e discutir propostas. Isso mostra o surgimento de outras cenas para além do 
espaço situacional do conflito. É através da abordagem microssociológica da ação 
coletiva, feita em tal estudo, que é possível perceber como os vínculos de proximidade 
e bem comum tem forte influência nas tomadas de decisões para uma associação, 
mostrando também que no espaço público não há apenas argumentos racionais acerca 
das tomadas de decisões, mas sim sentimentos e afetos coletivos. Por isso, é 
necessário compreender como uma associação cria vínculos entre os indivíduos. A 
partir de tal perspectiva, é possível perceber e buscar compreender como os moradores 
em torno da feira de Pium constroem um vínculo para promover uma ação coletiva. Pois, 
tanto na feira de Pium quanto em La Bellevilleuse, se torna paradigmático a defesa do 
espaço, uma disputa travada por um espaço público que coloca em questão a sua 
função. Isso se revela intrinsecamente conectado com a noção de esfera pública, haja 
vista sua função discursiva. É justamente a defesa de um espaço, que no caso La 
Bellevilleuse, irá manter unida a associação, ou seja, são as provas afetivas e morais, 
um objetivo crucial para a formação da associação e da criação de um discurso comum. 
No caso da feira de Pium, a defesa do espaço, não deu origem a uma associação por 
parte dos moradores, mas criou vínculos semelhantes o suficiente para que eles 
atuassem em conjunto a favor da remoção, produzindo um discurso racional sobre os 
motivos pelos quais desejam a remoção. É perceptível que, a afinidade gerada pela 
demanda em comum proporcionou um engajamento coletivo para demandar na arena 
pública. Entretanto, entre os feirantes a situação é mais complexa, pois embora sejam 
os mais afetados, o impacto de tal disputa não foi o suficiente para se gerar uma 
associação que através dos vínculos pudesse demandar ações coletivas. Através de 
dados coletados a partir de uma entrevista, o feirante, um dos mais antigos, comenta 
que a remoção da feirinha trará prejuízos econômicos, mas principalmente sobre a 
imagem da feira e ressalta a tentativa de criar uma associação e mantê-la. Porém, o 
feirante afirma haver um conflito interno entre os feirantes, o que impossibilitou a 
consolidação de uma associação regulamentada e com capacidade de demandar. Tal 
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conflito ocorre entre os feirantes mais antigos e os mais novos, um conflito de valores, 
pois enquanto os mais antigos acionam um discurso simbólico, sobre a tradição da feira 
e da importância dela na vida deles ao longo dos anos, os mais jovens feirantes 
demonstram pouca preocupação com a remoção, e quando muito se referem aos 
prejuízos econômicos. Ademais, ele reforça em sua fala que os novos feirantes chegam 
a atrapalhar as vendas, pois “correm” em direção aos carros que param na feira para 
comprar produtos, impedindo que os clientes circulem pela feira. Ele afirma também que 
a maioria das pessoas que frequentam a feira são turistas, poucos moradores compram 
no local devido o preço das frutas. A feira se mostra, desse modo, para os feirantes mais 
antigos, uma fonte de identidade e fonte de valores, pois boa parte de suas vidas se 
deram naquele espaço, ou seja, o espaço público em questão representa uma fonte de 
identidade para aqueles que trabalham nele e tiram sua fonte de renda. A remoção 
causará assim implicações severas na rotina e vida dos feirantes que ali se formaram e 
constituíram laços afetivos no lugar. O apego demonstrado mostra outra coisa, que o 
espaço funciona como um local de reflexividade, no qual seus agentes produzem falas 
reflexivas e racionais, implicando o fato de que suas ações são orientadas pelos valores 
cultivados no local. Isso se confirma a medida em que vimos na observação direta 
pessoas que não só compravam como conversavam com alguns feirantes. Entretanto, 
a diversidade de conflitos existentes em um pequeno espaço social, tal como o conflito 
entre moradores e feirantes; conflito entre feirantes e comerciantes; conflito geracional 
entre feirantes mais novos e mais antigos, como mostrado, tem forte influência nos 
modos de engajamento dos atores inseridos nas cenas. São esses conflitos que iram 
influenciar a trajetória do conflito e as situações de prova, pois tal como mencionado 
sobre a audiência de conciliação os feirantes não compareceram, nem muito menos 
algum representante. Desse modo, o que se vê é que os moradores ao se engajarem e 
produzir um discurso comum, puderam ser ouvidos pelo MPF enquanto os feirantes ao 
se encontrarem desmobilizados tiveram um maior impacto na disputa. Nesse sentido, a 
imprensa foi a única que de algum modo mostrou de maneira implícita a opinião dos 
feirantes ao entrevistar frequentadores da feira que se mostravam preocupados com a 
remoção e a importância turística que ela tem na região. A situação da feira de Pium se 
torna paradigmática, devido ao fato de que tanto os moradores quanto os feirantes, 
tendo em vista suas experiências de sociabilidade, não chegaram a constituir ou 
consolidar uma associação capaz de agir e demandar. Pois, o que se percebe é que 
ocorreu apenas a união dos moradores mediante uma causa comum; nos feirantes, o 
conflito interno existente entre eles impossibilitou de um consenso acerca de um valor 
de bem comum, responsável por gerar o elo associativo e uma identidade do grupo. O 
que se pode notar é, que tal caso paradigmático contribui para se analisar como em 
determinadas situações, as associações no sentido institucional, não se formam, 
mesmo com todo o contexto situacional favorável, o máximo que vemos são os elos 
associativos gerados na disputa do espaço. Mas que mesmo assim se constitui como 
uma controvérsia. Entretanto, é necessário saber que a publicização de um fenômeno 
é o principal mediador entre associação e as instituições democráticas que compõem a 
esfera pública da sociedade civil. No caso da disputa em torno da feira de Pium, a 
publicização se deu pouco tempo depois da decisão a favor dos moradores, nesse caso, 
vemos que a cena da mídia como mediadora entra tardiamente no conflito. A 
publicização tardia possivelmente teve forte influência, pois a presença dela em 
determinados momentos poderia ter dado voz ou influenciado as situações de prova, 
tendo em vista que os feirantes muito pouco foram ouvidos. 
 
Conclusão 

 
A pesquisa desenvolvida sobre “controvérsia pública” tornou evidente que dinâmicas 
diferentes de controvérsia podem surgir sem necessariamente haver uma associação 
envolvida. Muito menos um grande público com atores altamente engajados, mas o que 
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se preserva é a disputa por um espaço, este que não funciona apenas como um lugar 
público de comércio, mas como espaço de discussões e debate. Durante a pesquisa, 
sobretudo ao analisar o fenômeno social se percebeu a importância de se compreender 
a dimensão discursiva para melhor perceber a situação. Por isso, a dimensão da esfera 
pública como um espaço de produção de discursos e de aprendizado deve ser levado 
em consideração em pesquisas que buscam compreender conflitos públicos. Pois se há 
uma disputa pelo uso de determinado local, há discursos sendo produzidos e 
mobilizados sobre ele, criando assim um espaço de debate. Além do mais, a presente 
análise contribui também para se perceber como as ações coletivas surgem e levam a 
transformação do espaço social nas cidades. Porém, é buscando entender a economia 
pulsional dos atores envolvidos, isto é, dos afetos e desafetos que alimentam a 
controvérsia que segundo Lemieux (2007), podemos ter ganhos analíticos melhores, a 
compreensão de seus discursos se torna fundamental nesse sentido. Por fim, a 
pesquisa desenvolvida tem um grande potencial ainda não explorado, que é a 
possibilidade de tal controvérsia ser o exemplo de uma nova configuração em que a 
associação não se faz necessário para gerar de algum modo um discurso coletivo. Além 
do que, a presença dos diversos atores se deu de maneira desequilibrada nas situações 
de prova, em que os feirantes e a Prefeitura de Parnamirim pouco se fizeram presentes, 
mesmo sendo eles fundamentais na disputa que os implica diretamente. Face a 
pandemia da Covid-19, muito provavelmente, as relações sociais se modificaram no 
espaço de disputa em questão, o que abre novos caminhos de investigação, tal como a 
busca por compreender o impacto da pandemia e do isolamento social em seu cotidiano. 
Quero dizer com isso que, compreender a nova configuração das relações que surgem 
com a política de isolamento social vai resultar em uma nova controvérsia pública – uma 
nova dinâmica - e que essa nova controvérsia permite investigações futuras, a saber, 
como os populares de Natal significam a política de isolamento social face a pandemia 
da Covid-19. 
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Resumo 

O presente estudo estabelece sucintamente a influência das mídias do século XXI na 
relação das pessoas com os animais discorrendo desde o início da relação do homem 
com os animais. Ao longo do tempo a sociedade se transformou e a necessidade 
atualmente existente de se ter uma proximidade das pessoas com os bichos de 
estimação se intensificou. No presente relatório fala-se sobre a maneira que as 
animações cinematográficas, aplicativos, fotografias e redes sociais podem modificar o 
senso humano a respeito da causa animal e trazer noções de empatia e proximidade 
com tais seres e de que forma as mesmas podem influenciar na adoção e compra de 
animais. 
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TITLE: THE INFLUENCE OF MODERN MEDIA ON THE ADOPTION AND PURCHASE 
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Abstract 

 

The present study succinctly agrees, about the influence of the 21st century media in the 
relationship between people and animals, discussing since the beginning of the 
relationship between man and animals. The relationship between man and animals, up 
to the way that a society changes over time and currently exists today to be close to 
people with pets. In this current study, it talks about a way that cinematographic 
animations, applications, photographs and social networks can modify the human sense 
about the animal cause and bring notions of empathy and proximity to such beings and 
in what way, as they can lead to adoption and purchase of animals. 

 
 
Keywords: Cinema; Animation; Animals; Modernity; Adoption. 

Introdução 

O mundo contemporâneo está constantemente passando por mudanças e a 
comunicação esuas diversas formas passa por uma transformação frequente 
juntamente à estas mudanças. Ao longo da história, a sociedade presenciou a 
comunicação por carta, telégrafo, telefone, pela televisão e atualmente pela internet. 
Com as ascendência desta última, as relações pessoais se estreitaram e a comunicação 
passou a ser instantânea (DOS SANTOS COELHO, 2016). 

Tais recursos se tornaram essenciais para sociedade e no século XXI os seres humanos 
utilizam-se vigorosamente das mídias digitais para obtenção de entretenimento, 
conhecimento e informação (MEIRELLES, 2010). Suas vidas são diretamente 
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influenciadas pelo que é exposto diariamente pelas indústrias de marketing, 
cinematografia e fotografia e tais meios motivam fundamentalmente no cotidiano e nas 
decisões dos indivíduos, modificando os processos de vida das pessoas e influenciando 
seus pensamentos, ações e sensações. 
No âmbito da influência das mídias na aquisição de animais, o cinema, segundo Turner 
(1993), tem como preocupação dominante o prazer do público, indo além de ser 
simplesmente um objeto estético para exibição, prazer este que se manifesta de 
diversas maneiras, sendo uma delas a aquisição de animais de estimação. 
Desta forma, este assunto ganha ainda mais relevância quando considera-se o contexto 
de pandemia pelo qual o mundo está passando. Devendo ser levada em consideração 
além do distanciamento social e a maior importância dos veículos de comunicação 
digital para influência do cotidiano das pessoas, a aflorada necessidade da interação 
para a melhora da saúde mental e o quanto os animais de estimação podem suprir esta 
ausência de contato humano. 

  

 
Metodologia 

 
A temática deste trabalho foi idealizada devido à época da pandemia do COVID-19 e ao 
drástico aumento da adoção de animais no referido momento (ano de 2020). Isto 
motivou o pensamento acerca da importância e a influência das mídias atuais e os meios 
de informação digital na aquisição de animais. 
A metodologia utilizada neste relatório foi embasada no trabalho de Johnni Langer 
(2010) Metodologia para Análise de Estereótipos de Filmes, voltada para o contexto de 
animações e filmes de Pets. 

Para a produção deste trabalho foram assistidos diversos filmes com temática animal 
que tiveram grande repercussão mundial, com destaque para Marley & Eu (2008) e 
Procurando Nemo (2003), e foi realizada a aplicação do método e conceitos derivados 

dos filmes. 

A pesquisa também foi feita a partir da leitura de monografias, artigos digitais e websites, 
a respeito das indústrias cinematográfica e fotográfica, o mercado fotográfico voltado 
para a adoção de animais, comportamento humano na era digital, a importância do 

cinema na resolução de causas, a história dos meios de comunicação, dentre outros. 

O presente relatório discorre sobre a influência destes veículos na compra e adoção de 
animais, não só na referida época, mas em diversos momentos da história moderna. 

 

Resultados e Discussões 

 
Desde os tempos antigos os animais são “utilizados” para servir ao homem de diversas 
maneiras: “O pastoreio, na sua modalidade mais difundida - a pecuária extensiva - 
apresentou uma certa variedade de tipos de fazendas de gado, desde as mais próximas 
do litoral (a Zona da Mata do NE) às mais distantes do mercado, submetidas também a 
diferenças de clima e vegetação. Em princípio, foi o latifúndio a sua expressão mais 
generalizada, com a criação extensiva de animais.” (LINHARES, 1996) 
De início e mais comumente realizado até hoje, os animais são vistos como fonte de 
alimentação do ser humano, existindo inúmeras indústrias pecuárias em todo o mundo 
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destinadas à criação de forma adequada dos animais objetivando proporcionar à 
sociedade sua carne para o consumo. 

Também são utilizados leite para produção de laticínios e ovos para indústria dos ovos, 
além das indústrias aquífera e apícola, que criam animais aquáticos (como peixes e 
camarões) e insetos com ferrão (abelhas), fornecendo assim uma vasta gama de 
alimentos para as pessoas. Fora isso, diversos animais eram e ainda são “utilizados” 
como meio de transporte e locomoção, cães de pastoreio, e, só mais tarde, o que 
conhecemos atualmente por animais de estimação, ou pets, que hoje são vistos por 
muitos como “parte da família”. 

Assim comoo conceito de “animais de estimação” é relativamente novo e ainda existem 
pessoas que vêem os animais como seres que existem para atender às necessidades 
humanas de uma forma mais parecida com a que era vivida antigamente, o conceito de 
adoção de animais é algo mais novo ainda. 

“Trata-se de uma interação cercada por contradições, pois ao mesmo tempo em que 
atualmente se verifica um crescimento no número de animais de companhia tratados 
como quase pessoas (SERPELL, 1989), muitos ainda são explorados economicamente 
como objetos ou são vítimas de crueldade e abandono.” (MACHADO; PAIXÃO, 2014) 
Segundo Serpell (2004), a forma de pensar e agir a respeito dos animais varia em função 
dos atributos físicos e comportamentais da espécie e de acordo com as características 
da pessoa que interage e pensa sobre o animal. Além disso, outros fatores sociais 
também são relevantes para construir esta relação, como religião, representação 
simbólica e hábitos culturais que moldam a maneira como toda uma sociedade lida com 

uma espécie. 

É visto que a adoção de animais no Brasil, principalmente cachorros vira-lata e animais 
de rua, não costumava ser tão aceita há alguns anos, porém tem ocorrido uma mudança 
neste paradigma segundo aponta a chefe do Departamento de Controle Animal do 
Demlurb, Míriam Neder, em entrevista à Tribuna de Minas (2016). Esta mudança em 
parte é proporcionada pelas transformações ocorridas na sociedade, nos meios de 
comunicação, surgimento de novas mídias e ressignificação da maneira como se 
enxerga os animais e isto repercute nas relações humanas com os mesmos, incluindo 
no âmbito das artes. 
Temos que a expansão da urbanização acarreta em um afastamento dos animais em 
relação à população, criando assim uma necessidade de maior representação dos 
mesmos no cotidiano das pessoas. 

Atualmente, as crianças vivenciam grande parte de seu tempo e espaço diante das 
mídias audiovisuais em detrimento do momento vivido na rua (FANTIN, 2006, p. 54) e 
sabe-se que a infância é a fase da vida onde as mídias exercem maior influência, tanto 
por ser a época em que se possui um maior número de neurônios, e, 
consequentemente, há um aprendizado mais marcante (BARTOSZECK, 2007), quanto 
pelo fato de as crianças comumente re-assistirem as mesmas mídias audiovisuais. 

Tem-se a utilização do cinema e dos meios audiovisuais como veículos que auxiliam 
em trazer proximidade à esta imagem animal que foi sendo reduzida com o passar do 
tempo. Os filmes de animação estão entre as mais conhecidas produções onde se 
utilizam da figura de animais à exemplo de Pets - A vida secreta dos bichos (2016) e 
Zootopia - Essa cidade é o Bicho (2016). 

Há também curtas, desenhos animados como Bolt - Supercão (2008), produções 
musicais como Galinha Pintadinha e sua Turma (2009) e filmes com atores humanos 
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porém onde o protagonista é uma figura animal, como o aclamado Marley & Eu (2008) 
e Quatro vidas de um Cachorro (2017). Estas produções, inicialmente voltadas para 
crianças, passaram a abranger o público adulto também, cativado pelas narrativas bem 
trabalhadas, investimento em bons efeitos especiais, criatividade nas histórias e 
tentativas de trazer mensagens positivas. 

Os animais são comumente representados com algumas características humanas - 
mesmo que em pequeno grau - e à este processo dá-se o nome de “antropomorfização”. 
De origem grega, a palavra antropomorfismo - “anthropos” (homem) e “morphe” (forma) 
- significa o uso de características humanas na representação de animais, objetos, 
deuses, natureza (VIZACHRI, 2014). 

Além disso, é comum ver nesses filmes narrativas que giram em torno de situações 
onde os animais foram abandonados ou estão perdidos de seus tutores, como é 
possível ver em A Dama e o Vagabundo (1995) ou precisam de ajuda para voltar para 
casa ou conseguir um novo lar, como visto na narrativa de Aristogatas (1970). Também 
é notável narrativas onde os animais encontram perigos nas ruas e na vida “sozinhos” 
assim como é retratado em Garfield (2004) ou perigos que possam ser infligidos aos 
tais pelos próprios seres humanos, como mostra o aclamado 101 Dálmatas (1996). 

Há ainda os filmes feitos para trazerem algum tipo de mensagem conscientizadora a 
respeito do sofrimento animal de forma mais direta, como a animação Fuga das 
Galinhas (2000), que mostra a vida de galinhas criadas para serem abatidas, que 
descobrem qual destino as aguarda e a partir disso arquitetam planos para fugir do 
galinheiro e ter sua vida em liberdade. 
Estas representações se enquadram como forma de contribuir para que a geração atual 
de crianças, jovens e adultos tenha mais conhecimento da causa animal, além de 
proporcionar um maior senso de empatia, aproximação e conexão com os animais, 
trazendo à tona o sentimento de identificação e o querer cuidar de tais seres vivos, 

fatores estes que podem influenciar na adoção e compra de animais. 

Há também o impacto direto das animações na compra de animais silvestres: em 
entrevista à Revista ÉPOCA (2016), Karen Burke da Silva, bióloga da Universidade de 
Flinders, foi questionada a respeito da compreensão dos espectadores sobre a 
mensagem que o filme Procurando Nemo (2003) tentou trazer sobre a importância da 
conservação e de não retirar os peixes do oceano. Foi necessário a criação de uma 
organização para proteger o peixe-palhaço, e Karen contou que após o lançamento do 
filme a demanda pelo peixe aumentou em 40%, disse“[...] não é que as pessoas que 
viram o filme não captaram a mensagem, mas se apaixonaram pelo lindo e carismático 
peixe-palhaço e quiseram ter seus próprios pets. Eu entrevistei algumas dessas 
pessoas para uma pesquisa. A maior parte não percebeu – ou nem sequer pensou sobre 
– de onde vem o peixe. Muitas pensavam que esses peixes eram criados em cativeiro. 
Quando disse que só 5% dos peixes de aquário marinhos são criados em cativeiro e 
que o restante é retirado do mar, elas ficaram chocadas.” 

Além da forte influência do cinema, atualmente tem surgido cada vez mais iniciativas 
que contribuem para a adoção e compra de animais através da utilização das mídias 

atuais e de veículos como as redes sociais e a internet. 

Dentro do âmbito do desenvolvimento de softwares e aplicativos, existe o projeto 
Lambeijos: sistema de busca e adoção de animais (2019), que procura resolver o 
problema de descentralização das informações sobre animais nas plataformas digitais, 
e tem como objetivo facilitar a pesquisa e visualização de anúncios de animais que estão 
para adoção e animais encontrados e perdidos em Curitiba através de sua interface. O 
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aplicativo Lambeijos conta com uma interface criada para ser agradável, eficiente e fácil 
de ser utilizada, além de ter como funcionalidade principal o reconhecimento facial e 

corporal de cães e gatos. 

Por fim há também a crescente utilização do meio fotográfico voltado para adoção de 
pets, aliada à forte divulgação nas redes sociais, e o impacto de ambos tem se mostrado 
extremamente positivo na adoção de animais em abrigos. Em 2017 o serviço de 
proteção animal da região de Orange County (OCAS), na Flórida, quebrou um recorde 
de 48 anos de números de adoções ao ter 922 animais adotados e deu crédito ao papel 
da fotografia na obtenção desse resultado. 

O que normalmente ocorre com as instituições que realizam divulgações de animais 
resgatados para adoção é que as fotos utilizadas para expor os animais são feitas no 
momento do resgate dos mesmos, com qualidade reduzida. “Com frequência o animal 
está assustado, machucado, e não está conectado a uma família. Por muito tempo, esse 
foi o único ou o principal meio de fotografia que alguns abrigos tinham, incluindo o nosso. 
A qualidade da imagem faz a diferença para motivar alguém a vir conhecer o animal 
pessoalmente”, afirmou a OCAS (2017) ao portal PetaPixel. 

 
Conclusão 

 

Todas essas informações e plataformas influenciam na maneira que os seres humanos 
veem e se relacionam com os animais e, consequentemente, na adoção e compra de 
animais de estimação. Neste ano em específico (2020), segundo o G1, estas mídias, 
associadas ao isolamento em decorrência da pandemia do COVID-19, proporcionaram 
um aumento de até 50% na procura por cachorros e gatos para adoção em alguns 
estados do Brasil, e notícias como esta e o impacto destas ações para a vida dos seres 
humanos e dos animais motivaram a temática abordada neste trabalho. 

Pôde ser percebido nas pesquisas realizadas e nas informações dispostas no presente 
trabalho, que as mídias desempenham um papel fundamental na compra e adoção de 
animais, principalmente na era moderna, por levarem mensagens indiretas e diretas 
para sociedade, de forma instantânea e de fácil acesso, que induzem a aquisição de 
bichos de estimação, bem como o cuidado e informação sobre eles. 

Por fim, se faz necessário afirmar a importância da utilização da tecnologia para 
proporcionar maior informação sobre os Pets e auxiliar na compra e adoção responsável 
de animais, especialmente durante a quarentena. Katy Torczynnowski, proprietária de 
um gatil com mais de 50 gatos resgatados de situações de abandono citou em entrevista 
para o G1 (2020): "Apesar de ser uma coisa boa, algumas pessoas estão nos 
procurando por uma urgência temporária. Elas estão sentindo a solidão da quarentena 
e resolveram adotar um animal para suprir isso, mas estamos lidando com uma vida". 
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Anexos 

 

 

Figura 1: Cena do filme Marley e Eu (2008). 
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Figura 2: Diferentes nichos da indústria pecuária. 

 

 

Figura 3: Hinduísmo, vaca sagrada, estátua de barro no pátio de um templo hindu. 
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Figura 4: Criança assistindo animação. 

 

 

Figura 5: Pôster do filme Zootopia - Essa cidade é o Bicho (2016). 
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Figura 6: Pôster do filme 101 Dálmatas (1996) 

 

 

Figura 7: Com lançamento do filme Procurando Dory, fãs fazem petição para que Disney 
proteja o peixe cirurgião-patela. 
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Figura 8: Interface do aplicativo Lambeijos (2019). 

 

 

Figura 9: Orange County Animal Services/ Albert Harris Report. 
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Figura 10: Orange County Animal Services/ Albert Harris Report. 

 

 


